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20. posiedzenie  
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w dniach 11, 12 i 13 stycznia 2021 r.



Porządek obrad
20. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 11, 12 i 13 stycznia 2021 r.

1. Ustawa budżetowa na rok 2021.

2. 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. 

3. Ustawa o rezerwach strategicznych. 

4. Ustawa o  rozliczaniu ceny lokali lub budynków w  cenie nieruchomości 
zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości. 

5. Ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich far-
mach wiatrowych.

6. Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Więziennej, ustawy o zapobieganiu 
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o szcze-
gólnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i  zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych.

7. Ustawa o  zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego 
oraz niektórych innych ustaw.

8. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego. 

9. Ustawa o zasadach współpracy prawnej w sprawach karnych między Rze-
cząpospolitą Polską i terytorium, do którego stosuje się prawo karne nale-
żące do właściwości Ministra Sprawiedliwości Tajwanu. 

10. Ustawa o zmianie zakresu obowiązywania Konwencji Rady Europy o za-
pobieganiu i  zwalczaniu przemocy wobec kobiet i  przemocy domowej, 
sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r.. 

11. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych 
w sprawach cywilnych. 

12. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Stanu.

13. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie.

14. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powia-
towym oraz ustawy o samorządzie województwa. 

15. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej. 

16. Drugie czytanie projektu rezolucji w sprawie wzmocnienia współpracy ze 
Stanami Zjednoczonymi.

17. Drugie czytanie projektu uchwały na zakończenie Roku Świętego Jana 
Pawła II.



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

Obecni senatorowie: według załączonej do protokołu listy obecności.

Obecni goście i przedstawiciele urzędów:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów  – minister – członek Rady Ministrów 
      Łukasz Schreiber  
  – sekretarz stanu Piotr Mazurek  
  – podsekretarz stanu Rafał Siemianowski  
  – podsekretarz stanu Jarosław Wenderlich

Rządowe Centrum Legislacji  – prezes Krzysztof Szczucki

Agencja Rezerw Materiałowych  – zastępca prezesa Przemysław Bryksa

Ministerstwo Finansów  – sekretarz stanu Sebastian Skuza 

Ministerstwo Infrastruktury  – sekretarz stanu Andrzej Bittel

Ministerstwo Klimatu i Środowiska  – sekretarz stanu Edward Siarka  

  – sekretarz stanu Ireneusz Zyska 

Ministerstwo Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  – sekretarz stanu Jarosław Sellin

Ministerstwo Rodziny  
i Polityki Społecznej  – sekretarz stanu Anna Szmidt 
  – sekretarz stanu Stanisław Szwed 

Ministerstwo Rozwoju, Pracy 
i Technologii  – podsekretarz stanu Anna Kornecka

   – podsekretarz stanu Marek Niedużak

Ministerstwo Sprawiedliwości  – sekretarz stanu Sebastian Kaleta  
  – sekretarz stanu Marcin Warchoł  
  – sekretarz stanu Michał Woś 
  – podsekretarz stanu Marcin Romanowski 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych  – podsekretarz stanu Paweł Jabłoński

Ministerstwo Zdrowia  – podsekretarz stanu Sławomir Gadomski





20. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 11 stycznia 2021 r.

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 iPadzie nie uruchamiać 
na terenie gmachu Senatu.

Czy wszyscy państwo znajdujący się w sali po-
siedzeń oraz w sali nr 217 mają wyłączone aplikacje 
do zdalnego udziału w posiedzeniu? Mam nadzie-
ję, 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 zapewnie-
nie 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. Jeśli 
ktoś z państwa senatorów nie zdąży dołączyć do 
posiedzenia przed zablokowaniem sesji w aplika-
cji bądź ktoś z państwa straci połączenie, prosi-
my o kontakt telefoniczny pod numer uprzednio 
przekazany.

(Początek posiedzenia o godzinie 13 minut 01)

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

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Otwieram dwudzieste posiedzenie Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji.

(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszał- 
kowską)

Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam pana 
senatora Wiktora Durlaka oraz panią senator 
Agnieszkę Gorgoń-Komor. Listę mówców w sali 
posiedzeń prowadzić będzie pan senator Wiktor 
Durlak, a w sali nr 217 – pani senator Agnieszka 
Gorgoń-Komor.

Proszę państwa senatorów sekretarzy o zajęcie 
wyznaczonych miejsc.

Szanowni Państwo Senatorowie, w związku ze 
stanem epidemii, po zasięgnięciu opinii Konwentu 
Seniorów, podjąłem decyzję o nadaniu temu po-
siedzeniu specjalnej, acz utrwalonej już 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 państwa sena-
torów sekretarzy. Przypominam, że w sali posie-
dzeń będzie to pan senator Wiktor Durlak, a w sali 
nr 217 – pani senator Agnieszka Gorgoń-Komor. 
Senatorom sekretarzom proszę również przeka-
zywać wnioski o charakterze legislacyjnym, prze-
mówienia w dyskusji oraz oświadczenia.
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Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu

Szanowni Państwo, przystąpimy teraz do gło-
sowania próbnego, które ma na celu tylko i wy-
łącznie ustalenie listy senatorów biorących udział 
w posiedzeniu.

Proszę o oddanie jakiegokolwiek głosu w celu 
potwierdzenia obecności.

Przypominam senatorom korzystającym 
z aplikacji do zdalnego udziału w posiedzeniu, że 
rozpoczęcie głosowania, tzw. ankietowanie, w sys-
temie Webex spowoduje pojawienie się komuni-
katu. Aby wziąć udział w głosowaniu, klikamy 
„OK”. Przypominam również o konieczności wci-
śnięcia 2 przycisków „Przekaż” po oddaniu głosu: 
w oknie głosowania oraz w odpowiedzi na pytanie 
o potwierdzenie.

Proszę o wykonanie głosowania testowego.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Państwo Informatycy, na środkowym ekranie 

jest mały obraz. Jakby państwo… Jakby pan zerk-
nął… Jest mały obraz na moim środkowym ekranie 
pokazującym wyniki głosowań zdalnych.

(Rozmowy na sali)
Głosowało 87 senatorów i tylu bierze udział 

w posiedzeniu…
Jakby pan informatyk zerknął na to, co się dzie-

je na moim środkowym ekranie… Nie słucha pan, 
co mówię…

(Rozmowy na sali)
Tak to ma wyglądać czy ma zajmować cały 

ekran? Zawsze zajmowało cały ekran.
(Rozmowy na sali)
Powtarzam: głosowało 87 senatorów. (Głoso- 

wanie nr 1)
Tylu aktualnie bierze udział w posiedzeniu, ale 

liczba ta będzie zapewne wzrastać.
Informuję, że Sejm na dwudziestym czwartym 

posiedzeniu w dniach 17, 18 grudnia przyjął wszyst-
kie poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 
niektórych innych ustaw, przyjął większość popra-
wek Senatu do ustawy o zmianie ustawy o drogach 
publicznych oraz niektórych innych ustaw, odrzu-
cił poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy 
o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektó-
rych innych ustaw, odrzucił poprawki Senatu do 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących 
realizacji ustawy budżetowej na rok 2021, odrzu-
cił poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy 
– Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, 
odrzucił poprawkę Senatu do ustawy o zmianie 
ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawo-
dowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej, odrzucił uchwałę Senatu odrzucającą 
ustawę o zmianie ustawy o działach administracji 
rządowej oraz niektórych innych ustaw, odrzucił 
uchwałę Senatu odrzucającą ustawę o zmianie nie-
których ustaw w celu zapewnienia w okresie ogło-
szenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 
epidemii kadr medycznych.

Wobec niewniesienia zastrzeżeń do protokołu 
siedemnastego posiedzenia stwierdzam, że proto-
kół tego posiedzenia został przyjęty.

Informuję, że protokół osiemnastego posiedze-
nia Senatu, zgodnie z Regulaminem Senatu, jest 
przygotowany do udostępnienia państwu senato-
rom. Jeżeli nikt z państwa senatorów nie zgłosi do 
niego zastrzeżeń, to zostanie on przyjęty na kolej-
nym posiedzeniu.

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

Proponuję rozpatrzenie punktów drugiego oraz 
ósmego projektu porządku obrad, pomimo że spra-
wozdania komisji w ich sprawie zostały dostarczo-
ne w terminie późniejszym niż określony w art. 34 
ust. 2 Regulaminu Senatu. Jeśli nie usłyszę sprze-
ciwu, uznam, że Wysoka Izba przyjęła przedsta-
wioną propozycję.

Proponuję uzupełnienie porządku obrad 
o punkt: drugie czytanie projektu uchwały na za-
kończenie Roku Świętego Jana Pawła II – i rozpa-
trzenie go jako punktu ostatniego porządku obrad. 
Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka Izba 
przyjęła przedstawioną propozycję.

(Senator Marek Borowski: Sprzeciw.)
Ponieważ zgłoszono sprzeciw, przystępujemy 

do głosowania nad przedstawioną…
(Senator Marek Borowski: Jeśli można, Panie 

Marszałku, dwa słowa uzasadnienia.)
Proszę bardzo.

SenatoR 
marek Borowski 

Otóż my w 2019 r. przyjęliśmy uchwałę o usta-
nowieniu roku 2020 Rokiem Jana Pawła  II, 
w związku także z setną rocznicą urodzin. No 
i ten rok rzeczywiście, że tak powiem, przeszedł 
pod tym znakiem. W tej chwili mamy do czynienia 
z uchwałą, która mówi o tym, że rok ten kończymy, 
uchwałą na zakończenie tego roku. Ona wprawdzie 
w nowej wersji ma w tytule, że jest w związku ze 
stuleciem urodzin, no ale w związku ze stule-
ciem urodzin już był tamten rok. To jest niedobra 
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Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu 
Ustawa budżetowa na rok 2021

praktyka, Panie Marszałku. Raz podejmujemy 
uchwałę dotyczącą określonej sprawy, znaczenia 
określonej osoby w naszym życiu społecznym, po-
litycznym, i nie powtarzamy takiej uchwały na za-
kończenie roku. Jak taki precedens się poszerzy, 
a my i tak podejmujemy sporo tych uchwał, to my-
ślę, że przez opinię publiczną nie będzie to dobrze 
przyjęte. Dziękuję.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Wobec wniesienia głosu sprzeciwu przystępuje-

my do głosowania nad przedstawioną przeze mnie 
propozycją uzupełnienia porządku obrad o punkt: 
drugie czytanie projektu uchwały na zakończenie 
Roku Świętego Jana Pawła II – i rozpatrzenia go 
jako punktu ostatniego porządku obrad.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Jedną osobę z  głosujących zdalnych proszę 

jeszcze o sprawdzenie, czy wcisnęła odpowiednie 
przyciski.

Proszę o podanie wyników głosowania.
(Rozmowy na sali)
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 85 senatorów, 54 – za, 18 – przeciw, 

13 się wstrzymało. (Głosowanie nr 2)
I to się zgadza.
Pana senatora Ambrozika proszę o zwrócenie 

uwagi na swoje głosowanie.
Wniosek został przyjęty.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać 

głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?
Stwierdzam, że Senat zatwierdził porzą-

dek obrad dwudziestego posiedzenia Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji.

Informuję, że głosowanie w sprawie ustawy bu-
dżetowej zostanie przeprowadzone w drugim dniu 
obrad, ponieważ jest to ostatni dzień, kiedy Senat 
może się w tej sprawie wypowiedzieć. Pozostałe 
głosowania zostaną przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu. Jeżeli komisje zakończą pra-
ce, a Biuro Prac Senackich przygotuje dokumen-
ty, w trakcie drugiego dnia zostanie przerwane 
omawianie punktów i będzie zarządzone głoso-
wanie nad budżetem, tak abyśmy mogli go prze-
kazać do Sejmu. Prawdopodobnie będzie to jutro 
po południu.

Szanowni Państwo Senatorowie, w przypad-
ku przygotowania przez komisje sprawozdań 
w  sprawie projektu uchwały w  sprawie zmia-
ny Regulaminu Senatu oraz projektu rezolucji 
w sprawie wzmocnienia współpracy ze Stanami 
Zjednoczonymi porządek obrad może zostać jutro 
uzupełniony o drugie czytania tych projektów.

Punkt dotyczący drugiego czytania projek-
tu uchwały na zakończenie Roku Świętego Jana 
Pawła II rozpatrzymy w trzecim dniu obrad.

Informuję także, że w środę o godzinie 13.00, je-
żeli do tej pory nie zostaną zakończone obrady i gło-
sowania, zostanie ogłoszona przerwa w obradach 
do godziny 16.00, ponieważ o godzinie 14.00 w sali 
obrad plenarnych Senatu odbędzie się spotkanie 
z  wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej 
Marošem Šefčovičem odpowiedzialnym za sto-
sunki międzyinstytucjonalne i prognozowanie. 
Spotkanie przyjmie formułę wideokonferencji 
z udziałem tłumaczy.

Generalnie plan omówiony na posiedzeniu 
Konwentu Seniorów jest taki, aby – jeżeli to bę-
dzie możliwe – zakończyć debatę budżetową dzi-
siaj, jutro rano przeprowadzić posiedzenia komisji 
dotyczące tego punktu i następnie przystąpić do 
głosowania. Jutro będą omawiane pozostałe punk-
ty. Z panią marszałek Witek weźmiemy… To nie 
dotyczy bezpośrednio państwa, ale podaję in-
formacyjnie, że odbędzie się wideokonferencja 
przewodniczących parlamentów państw Grupy 
Wyszehradzkiej. Punkt dotyczący Jana Pawła II zo-
stanie rozpatrzony w trzecim dniu obrad i wtedy 
odbędzie się głosowanie nad pozostałymi punkta-
mi. Taki jest roboczy plan.

Przypomnę, że w środę jest planowane spo-
tkanie, wideokonferencja z  panem Marošem 
Šefčovičem, wiceprzewodniczącym Komisji 
Europejskiej.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
pierwszego porządku obrad: ustawa budżetowa 
na rok 2021.

Marszałek Senatu skierował ustawę budże-
tową do komisji senackich. Komisje senackie po 
rozpatrzeniu właściwych części budżetowych prze-
kazały swoje opinie Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych, która na ich podstawie przygotowała 
sprawozdanie w tej sprawie. Tekst ustawy zawar-
ty jest w druku nr 294, a sprawozdanie komisji – 
w druku nr 294 A.

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



8

20. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 11 stycznia 2021 r.

Ustawa budżetowa na rok 2021

SenatoR SPRaWozdaWca 
kazimierz kleina 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W  imieniu Komisji Budżetu i  Finansów 

Publicznych mam zaszczyt przedstawić sprawoz-
danie z prac naszej komisji nad ustawą budżeto-
wą na rok 2021, nad ustawą uchwaloną przez Sejm 
w dniu 17 grudnia 2020 r. Sprawozdanie z prac na-
szej komisji zawarte jest w druku nr 294 A.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych re-
komenduje przyjęcie poprawek, które zawarte są 
w druku. Tych poprawek, które później omówię, 
zostało w tym dokumencie zawartych 20.

Równocześnie informuję Wysoką Izbę, że pod-
czas prac Komisji Budżetu i Finansów Publicznych 
pojawił się i został zgłoszony wniosek mniejszości 
o przyjęcie ustawy bez poprawek. W odpowiednim 
momencie sprawozdawca tego wniosku przedstawi 
uzasadnienie tej propozycji.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Komisja 
Budżetu i Finansów Publicznych pracowała nad 
tą ustawą na posiedzeniach w dniach 4 i 5 stycz-
nia br. Praca nad ustawą budżetową, jak to zwykle 
bywa, jak to dzieje się od lat, jak to dzieje się od 
początku, od kiedy Senat uchwala budżet na rok 
bieżący, odbywała się – w tym roku było podob-
nie – w sposób następujący. Najpierw wszystkie 
komisje branżowe Senatu rozpatrzyły poszcze-
gólne części ustawy budżetowej właściwe dla ich 
kompetencji. Przedstawiciele komisji spotkali się 
z ministrem finansów oraz ministrami i szefa-
mi urzędów właściwych dla części budżetu, któ-
re analizowały poszczególne komisje. Komisje ze 
swoich posiedzeń przygotowały sprawozdania, 
które przedstawiły Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych w dniu 5 stycznia br. Część komisji 
proponuje przyjęcie ustawy budżetowej bez po-
prawek w częściach, które dotyczą ich aktywności, 
a niektóre komisje rekomendują przyjęcie ustawy 
budżetowej wraz z zaproponowanymi poprawka-
mi. Na posiedzeniu w dniu 5 stycznia br. wysłu-
chaliśmy wszystkich sprawozdań. Następnie, na 
kolejnym posiedzeniu, głosowaliśmy nad popraw-
kami, które zostały zgłoszone w ramach Komisji 
Budżetu i Finansów Publicznych oraz nad popraw-
kami, które zostały przygotowane przez poszcze-
gólne komisje branżowe.

Zgodnie z  Regulaminem Senatu w  tej czę-
ści mojego sprawozdania jestem zobowią-
zany przedstawić poprawki, które zostały 
uchwalone przez komisję budżetową oraz poprawki 

komisji branżowych, które nie zostały poparte 
przez Komisję Budżetu i Finansów Publicznych. 
Jestem także zobowiązany do tego, aby decyzję 
o odmowie poparcia tych poprawek uzasadnić 
przed Wysoką Izbą. To uzasadnienie będzie oczy-
wiście wynikało z przeprowadzonej dyskusji i z de-
cyzji, jakie podjęli członkowie Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych na posiedzeniu w dniu 
5 stycznia 2021 r.

Jak wcześniej wspomniałem, Komisja Budżetu 
i Finansów Publicznych rekomenduje przyjęcie 20 
poprawek, z tym że 18 z tych poprawek ma cha-
rakter merytoryczny. W wyniku tych decyzji do-
konaliśmy zmian w poszczególnych częściach lub 
załącznikach budżetu, zgodnie z praktyką stoso-
waną od lat.

Z kolei 2 poprawki, poprawka dziewiętnasta 
i dwudziesta z zestawienia poprawek, to popraw-
ki, które odnoszą się do zmian… One mają charak-
ter techniczny, legislacyjny. To są poprawki, które 
dokonują zmian nazw ministerstw, co jest koniecz-
ne po zmianie, jaka nastąpiła w końcówce ubiegłe-
go roku. Odpowiednie nazwy ministerstw, które 
w końcówce roku ubiegłego znalazły się w uchwa-
lonej przez Sejm ustawie budżetowej, po prostu 
straciły aktualność i wymagają zmian. A więc wy-
razy „Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego” 
zastępuje się wyrazami „Ministerstwo Edukacji 
i  Nauki”, podobnie jak wyrazy „Ministerstwo 
Edukacji Narodowej”, ponieważ nastąpiło połą-
czenie obu tych ministerstw.

Poprawki merytoryczne są następujące. Krótko 
omówię te poprawki, które zostały przyjęte przez 
Komisję Budżetu i Finansów Publicznych, a któ-
re przedstawiamy Wysokiej Izbie z nadzieją, że 
państwo zaakceptują nasze propozycje. Pierwsza 
poprawka to poprawka, która zwiększa o kwotę 
738 tysięcy zł wydatki bieżące Kancelarii Senatu. To 
są środki, które mają zostać przeznaczone na wy-
datki bieżące, w tym głównie środki związane z re-
montami, jakie powinna przeprowadzić Kancelaria 
Senatu w budynkach, którymi administruje.

Kolejna poprawka, dość istotna, to poprawka, 
która była propozycją komisyjną, propozycją ko-
misji regulaminowej. W poprawce tej proponu-
je się, aby w Kancelarii Senatu zwiększyć środki 
przeznaczone na Polonię o kwotę 10 milionów zł. 
Jak państwo senatorowie wiecie, orientujecie się, 
pamiętacie, przez wiele lat, przez większość histo-
rii wolnej Polski, to Senat zajmował się Polonią, 
to Senat był odpowiedzialny – zgodnie z konsty-
tucją i innymi ustawami – za opiekę nad Polonią. 
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Środki przeznaczone na Polonię zawsze znajdowały 
się w gestii Senatu – zawsze poza epizodycznymi 
sytuacjami, gdy przez kilka lat nie były uwzględ-
niane w budżecie Senatu. W ostatnim roku środki 
te, decyzją rządu i Sejmu, zostały w całości przenie-
sione do ministra spraw zagranicznych i do innych 
ministrów, po prostu rozproszone pomiędzy róż-
ne ministerstwa. I ta kwota w tym roku… Na moje 
pytanie o to, jaka kwota jest przeznaczona właśnie 
na sprawy polonijne… To jest kwota trochę ponad 
60 milionów zł i ona, jak mówiłem, głównie znaj-
duje się w budżecie ministra spraw zagranicznych, 
ale także w budżetach innych ministerstw.

Nasza propozycja, Komisji Budżetów 
i Finansów Publicznych, nie dotyczy powrotu ca-
łej kwoty, bo nie chcemy w tej sprawie robić, przy-
najmniej na tym etapie, rewolucji. Proponujemy, 
aby 10 milionów zł, czyli kwota kilkakrotnie czy 
nawet wielokrotnie mniejsza od tej kwoty przezna-
czonej na sprawy polonijne, znalazło się w gestii 
Senatu, po to żeby można było realizować niektó-
re mniejsze, istotne z punktu widzenia aktywno-
ści polonijnej Senatu wydatki właśnie z budżetu 
Kancelarii Senatu. W szczytowych momentach te 
wydatki przeznaczane na sprawy polonijne to było, 
jeżeli dobrze pamiętam, ok. 100 milionów zł, a na-
wet chyba niewiele ponad 100 milionów zł. W tym 
roku w budżetach poza Kancelarią Senatu te kwoty 
są wyraźnie niższe, ale rzędu ok. 60 milionów zł.

Kolejna, trzecia poprawka to jest poprawka, 
w której przekazuje się 3 miliony zł Europejskiemu 
Centrum Solidarności. To jest poprawka przy-
gotowana także przez komisję regulaminową. 
Senatorowie z tej komisji, m.in. senator Rybicki 
i inni senatorowie, tę poprawkę zgłosili na posie-
dzeniu swojej komisji. Po prostu Komisja Budżetu 
i Finansów Publicznych zgodziła się z komisją re-
gulaminową, że Europejskie Centrum Solidarności 
– najważniejsza instytucja, która zajmuje się prze-
chowaniem dziedzictwa „Solidarności”, w takim 
szerokim tego słowa znaczeniu – rzeczywiście po-
winno mieć wyraźne wsparcie ze strony budżetu 
państwa, tym bardziej że ciągle jesteśmy w latach, 
które są rocznicami wielkich wydarzeń, zrywów 
narodu polskiego związanych z „Solidarnością”, 
związanych ze strajkami w grudniu 1980 r., tak-
że z tym dramatycznym rokiem 1981. A więc wy-
daje się, że właśnie budżet tej instytucji powinien 
być wsparty i wspierany, po to żeby te projekty, 
które tam są realizowane, miały swój wyraźny, 
mocny wymiar nie tylko polski, ale także euro-
pejski. Chodzi o to, żebyśmy potrafili przekonać, 

szczególnie Europejczyków, do tego, że te wielkie 
zmiany w Europie, jakie nastąpiły po roku 1989, 
miały swój początek w Polsce i w tym wielkim 
zrywie, który towarzyszył naszej młodości w roku 
1980 i w latach następnych.

Kolejna poprawka, czwarta, to jest poprawka, 
w której przeznacza się kwotę 3 milionów 300 ty-
sięcy zł dla rzecznika praw obywatelskich. Co 
prawda rzecznik praw obywatelskich w tym roku 
otrzymuje środki wyższe niż w roku poprzednim 
– jest tu niewielki wzrost – ale w ostatnich latach 
te cięcia w budżecie rzecznika praw obywatelskich 
były na tyle wyraźne, że przywrócenie tej kwoty 
i takiego normalnego funkcjonowania rzecznika 
praw obywatelskich, wydaje się, jest uzasadnione. 
Rok 2021 to jest rok, w którym powinien być pew-
nie wybrany nowy rzecznik praw obywatelskich. 
Kto nim będzie? Nie wiemy. I ta nasza decyzja nie 
ma żadnego podtekstu personalnego czy politycz-
nego, bo przecież jest to przygotowane pod insty-
tucję, a jeszcze dzisiaj nie wiemy, kto nią będzie 
kierował.

Kolejna poprawka, piata, dotyczy przekazania 
80 milionów zł na walkę z chorobami zakaźnymi 
i epidemiologicznymi problemami. I tutaj sena-
torowie członkowie Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych chyba zgłoszą, jak mi się wydaje, po-
prawkę dokonującą zmiany źródła pochodzenia 
tych środków, uznając, że ta propozycja, która zo-
stała zaakceptowana, może nie do końca jest naj-
lepszym rozwiązaniem.

Kolejna duża poprawka też pokazuje priorytety 
senatorów mających większość w Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych, a także w Senacie. To jest 
poprawka, w ramach której przeznacza się dodat-
kowe środki w kwocie 2,5 miliarda zł na cele zwią-
zane z oświatą. To są środki, które jako subwencja 
oświatowa zostaną przekazane – taką mam na-
dzieję – na wzrost wynagrodzeń dla pracowników 
oświaty. Taka jest intencja tej poprawki. Źródło po-
chodzenia sfinansowania tego zadania to są wpła-
ty z zysku Narodowego Banku Polskiego. Komisja 
Budżetu i Finansów Publicznych analizowała tę 
sprawę dość mocno. W budżecie państwa na rok 
2021 wpłata z zysku, a to jest zysk za rok poprzed-
ni, a więc za rok 2020, planowana jest na kwotę 
1 miliarda 700 milionów zł, no, trochę więcej, ale 
ok. 1,7 miliarda zł. Myśmy jako komisja, na proś-
bę senatorów z komisji, wystąpili do pana prezesa 
Narodowego Banku Polskiego z zapytaniem, czy on 
przewiduje wzrost kwoty wpłaty do budżetu pań-
stwa w roku bieżącym. W roku ubiegłym wpłata 
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zysku wynosiła ponad 7 miliardów zł i tyle wpła-
cił Narodowy Bank Polski do budżetu państwa. 
Zysk Narodowego Banku Polskiego to jest taka 
specyficzna kategoria. Kiedyś w zasadzie w ogó-
le nie ujmowano tego w budżecie państwa, ale od 
kilku lat rząd wpisuje to do ustawy budżetowej na 
etapie projektu budżetu i traktuje to jako normal-
ne dochody budżetowe. Wcześniej zysk z budże-
tu państwa nie był uwzględniany w ustawie. Tak 
było, jak mówię, za czasów… powiedzmy, przed 
Prawem i Sprawiedliwością. Oczywiście wtedy 
ten zysk także wpływał do budżetu państwa, ale 
był przeznaczany na zmniejszenie deficytu bu-
dżetu państwa i w związku z tym jako kategoria 
odrębna się nie pojawiał. Skoro podjęto taką decy-
zję parę lat temu – nie pamiętam dokładnie, kiedy 
zapadła decyzja – żeby wpisywać w budżecie zysk 
Narodowego Banku Polskiego jako kwotę dochodu 
wykazaną w projekcie, a później w już uchwalonym 
budżecie, to… No, uważamy, że ta kwota 1 miliarda 
700 milionów zł jest wyraźnie zaniżona, tym bar-
dziej że w końcówce ubiegłego roku nastąpiły dość 
istotne zmiany kursowe, a to głównie one powodują 
zmianę kwoty zysku, jaki wypracowuje Narodowy 
Bank Polski. Ten zysk w 95% jest przekazywany 
do budżetu państwa, a w 5% pozostaje w dyspozy-
cji Narodowego Banku Polskiego. Według szacun-
ków, jakie przeprowadziliśmy, zgodnie z analizami 
ekspertów, wydaje się, że zysk za ubiegły rok, 
wpłacony do budżetu tego roku, nie powinien 
być mniejszy niż 5 miliardów zł. Oczywiście to 
są szacunki, one zostaną zweryfikowane dopie-
ro w kwietniu bieżącego roku, gdy Rada Polityki 
Pieniężnej ostatecznie przyjmie sprawozdanie 
Narodowego Banku Polskiego i zatwierdzi wynik 
finansowy tej instytucji. No więc taka jest nasza 
propozycja w tej sprawie.

Kolejna, siódma poprawka dotyczy pomocy 
dydaktycznej dla szkół w związku z problema-
mi covidowymi. I tu jest kwota… Chodzi o pod-
niesienie wypłat o 300 milionów zł. To jest zysk 
przeznaczony na zakup pomocy dydaktycznych, 
sprzętu do nauczania zdalnego dla uczniów. 
Kwota dotacji, subwencji wynosi 300 milionów zł. 
Zdecydowaliśmy tak, ponieważ z całą mocą wy-
stępuje tutaj ciągle taki sam problem. Uczniowie… 
Szkoły nie są przygotowane w sposób należyty do 
tego, żeby mogły w pełni wywiązywać się ze swoich 
obowiązków edukacyjnych związanych z edukacją 
na odległość.

Przy tej okazji pojawił się jeszcze jeden pro-
blem, przez który być może ta poprawka powinna 

zostać zmodyfikowana. Otóż problemem jest 
dzisiaj oczywiście brak sprzętu dydaktycznego, 
szczególnie w niektórych rodzinach, to wiadomo, 
ale większym problemem jest problem z dostępem 
do internetu. Oczywiście tego problemu nie ma 
w dużych miastach, w większych ośrodkach, ale na 
obszarach wiejskich czy w małych miastach pro-
blem z dostępem do szerokopasmowego internetu 
jest problemem bardzo poważnym. I wydaje mi się, 
że tutaj powinniśmy to dostrzec, przynajmniej gło-
sem z tej mównicy, a może odpowiednią poprawką, 
po to, żeby ten dostęp do szerokopasmowego inter-
netu na obszarach szczególnie pozbawionych inter-
netu, takiego, szybkiego, sprawnego… żeby można 
było te problemy edukacyjne łatwiej załatwiać. Co 
prawda jest program dostępu do szerokopasmo-
wego internetu dla szkół i on jest realizowany, ale 
jeszcze duża liczba szkół nie ma tego dostępu, nie 
ma podłączenia. Ale największym problemem jest 
to, że po prostu ludzie, mieszkańcy nie mają dostę-
pu w swoich domach. Oczywiście, na to są jakieś 
pomysły i sposoby, żeby to zrobić.

Chcę przypomnieć, że ten szerokopasmowy in-
ternet, jego baza, czyli te zręby, cała sieć rozprowa-
dzająca została zbudowana kilka lat temu. I teraz 
jest problem tzw. ostatniej mili, czyli dotarcia do 
poszczególnych gospodarstw domowych. I z tym 
po prostu państwo w tej chwili absolutnie sobie 
nie radzi. I w tej sprawie są bardzo poważne, duże 
opóźnienia.

Kolejna poprawka, ósma, dotyczy tego proble-
mu, który już wielokrotnie był na posiedzeniach 
Senatu zgłaszany, czyli problemu przeznaczania 
środków na walkę z rakiem, na wzmocnienie służb 
onkologicznych, które walczą z chorobami nowo-
tworowymi. Przeznaczona jest na to kwota 1 mi-
liarda 950 milionów zł. No, i tutaj, w tym punkcie 
powinienem także zwrócić uwagę, że źródłem po-
krycia tego, tak jak i w poprzednim punkcie, jest 
zwiększenie podatkowych i niepodatkowych do-
chodów budżetu państwa. Podjęliśmy tę decyzję, 
żeby zaproponować zwiększenie dochodów podat-
kowych budżetu państwa, z 2 powodów. Po pierw-
sze, na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych pan minister finansów, pan minister 
Skuza, mówił, że te dochody podatkowe – z czego 
my się też cieszymy – na koniec roku 2020 będą 
wyższe, niż planowano. Możliwe nawet – czego nie 
da się dzisiaj w 100% powiedzieć – że one mogą być 
wyższe niż w roku 2019. Oczywiście, powodów jest 
kilka, ja tego nie będę wyjaśniał, zresztą nie jestem 
aż takim specjalistą od tych spraw. Jeżeli będzie 
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potrzeba, to minister finansów tę kwestię pewnie 
wyjaśni. W każdym razie podstawa bazy do wyli-
czenia tych podatków na rok 2021 jest wyraźnie 
wyższa. I w związku z tym wydaje się nam, więk-
szości komisji, że można tutaj zaproponować, żeby 
skoro ten wpływ z podatków, które są dochodem 
budżetu państwa, będzie wyższy, przeznaczyć go 
na te zadania, które są takimi zadaniami prioryte-
towymi i ważnymi.

Po drugie, o czym niewiele się mówiło – myśmy 
o tym wspominali także na posiedzeniu komisji – 
no, rok 2021 to jest rok, gdy duża część nowych 
podatków będzie podatkami dodatkowymi, których 
wcześniej nie było lub które po prostu w szczątko-
wej ilości wpływały do budżetu państwa, bo we-
szły w życie pod koniec roku, w drugiej połowie 
roku itd. Tak więc te dochody z różnych tytułów 
mogą być wyraźnie wyższe. A niektóre z podatków 
płaconych przez poszczególne instytucje nie mają 
związku z zyskami, dochodami, jakie osiągają te 
instytucje, ale są to podatki od aktywów. I taka jest 
nasza propozycja w związku z tym. Ona ma swoje 
odniesienie w kilku poprawkach, także tych, o któ-
rych tutaj wspomniałem. Każdej nie będę oddziel-
nie omawiał.

Kolejna poprawka, dziewiąta, to jest popraw-
ka, która dotyczy środków przeznaczonych na cele 
związane z walką z COVID-19. To jest kwota 4 mi-
liardów zł. Tej sprawie poświęcamy dużo uwagi, 
ponieważ naszym zdaniem cele związane z poli-
tyką zdrowotną są niezwykle istotne. I mimo że 
łącznie budżet przeznaczony w tym roku na służbę 
zdrowia – taką mamy nadzieję – powinien wynosić 
5,3% PKB… Chociaż czy w istocie tak jest, trudno 
powiedzieć. Część specjalistów mówi, że nie osią-
gamy jeszcze tego wskaźnika. Ale powinniśmy 
wzmacniać to finansowanie służby zdrowia, bo sy-
tuacja jest dość trudna. To mają być środki prze-
znaczone także na dodatki do wynagrodzeń, które 
będą przyznawane według zasad, jakie dyrektorzy 
szpitali, szefowie tych podmiotów medycznych, 
uznają za właściwe. Czyli nie proponujemy tutaj 
jakiejś kwotowej podwyżki wynagrodzeń, tylko to 
są środki, które będą przyznawane według jakiegoś 
racjonalnego systemu rozdzielania już przez po-
szczególnych wykonawców, realizatorów budżetu 
w części dotyczącej służby zdrowia.

Poprawka nr 10 to jest poprawka, w której do-
konujemy skreślenia zapisu dotyczącego finan-
sowania mediów publicznych, głównie Telewizji 
Polskiej, poprzez emisję obligacji. W sprawie ob-
ligacji i Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, 

i Senat wielokrotnie się wypowiadali. Zwracaliśmy 
uwagę na to, że część wydatków z budżetu państwa, 
według nas, według większości Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych, ale także według wielu 
senatorów, powinna po prostu być realizowana 
w inny sposób, tak, żeby budżet był przejrzysty, 
zrozumiały i czytelny, żeby nie uciekać z wydat-
kami na cele różne poprzez właśnie obligacje. 
Wówczas wymyka się, że tak powiem, spod tej 
klauzuli związanej z deficytem budżetu państwa. 
Czytelność tych wydatków jest wyraźnie zamazana. 
Proponujemy wykreślenie tego sposobu finanso-
wania mediów publicznych. Ustawa, która zosta-
ła przyjęta, wcale jednoznacznie nie określa, że ta 
kwota dofinansowania powinna wynosić tyle, tyl-
ko mówi, że ona może tyle wynosić, ale powinna 
wynikać z jasnego i precyzyjnego wyliczenia, któ-
rego powinna dokonać Krajowa Rada Radiofonii 
i Telewizji wspólnie z mediami publicznymi i z mi-
nistrem finansów. A więc ta kwota powinna być 
przedmiotem weryfikacji, a pojawiła się bez żadne-
go uzasadnienia pod względem finansowym.

Poprawka nr 11 mówi o tym, że przeznacza się 
kwotę 10 milionów zł na pomoc dla organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi oraz 
pomoc dla osób represjonowanych przez władze 
Białorusi.

Poprawka nr 12 dotyczy przekazania 100 mi-
lionów  zł na dofinansowanie Państwowego 
Ratownictwa Medycznego. Wszyscy wiemy, w jakiej 
sytuacji jest Państwowe Ratownictwo Medyczne, że 
to wsparcie jest rzeczywiście potrzebne i powinno 
ono wzmocnić potencjał tej instytucji.

Poprawka nr  13 dotyczy wzmocnienia fi-
nansowego i wsparcia dla Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej. Państwowa Inspekcja Sanitarna przez 
wiele lat była w gestii samorządu powiatowego. 
Decyzją parlamentu w ubiegłym roku – ja uwa-
żam, że to była błędna decyzja, ale to już jest inna 
kwestia – inspekcja sanitarna została włączona 
w system państwowych instytucji i podporządko-
wana bezpośrednio ministrowi. Są to instytucje, 
które od lat były w słabej kondycji finansowej, tak 
że wsparcie dla tej instytucji jest rzeczywiście bar-
dzo potrzebne.

Kolejna poprawka dotyczy programu in vitro, 
programu leczenia niepłodności metodą zapład-
niania pozaustrojowego, na który także… Środki na 
ten cel nie były w ostatnich latach przekazywane 
z budżetu państwa. W związku z tym komisja bu-
dżetu i finansów proponuje – to są propozycje, któ-
re wypracowane zostały przez członków Komisji 
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Zdrowia – żeby takie dofinansowanie tutaj zostało 
także przekazane.

Poprawka piętnasta – już jesteśmy blisko koń-
ca poprawek – to jest poprawka, która przewiduje 
przekazanie dotacji w wysokości 95 milionów zł na 
dodatki do emerytur dla członków ochotniczych 
straży pożarnych po 10 latach społecznej służ-
by. Czyli te osoby, które co najmniej 10 lat służy-
ły w formacjach straży pożarnej, po przejściu na 
emeryturę mogłyby liczyć na dodatek. Ta sprawa 
od wielu lat była przedmiotem debaty, dyskusji 
w Senacie i w Sejmie. Została przygotowana ini-
cjatywa ustawodawcza w Senacie i ona otrzymała 
rekomendację, także rządu. Wiem, że i w Sejmie 
pojawił się jakiś projekt. Wydaje się więc, że na-
reszcie, po latach – myślę, że pod presją Senatu – 
ustawa dotycząca wsparcia dla ochotniczych straży 
pożarnych zostanie przyjęta, a w związku z tym 
należało zabezpieczyć środki na ten cel.

I teraz druga poprawka związana z obszarem 
wiejskim, nawet dość pokrewna, bo często bywa 
tak, że koła gospodyń wiejskich mają swoją sie-
dzibę w budynkach ochotniczych straży pożar-
nych. Jest to propozycja, aby utworzyć wieloletni 
program wsparcia funkcjonowania kół gospodyń 
wiejskich; oczywiście ostatecznie to będzie decy-
zja rządu, czy taki program zostanie utworzony. Ta 
sprawa w ubiegłym roku była przedmiotem dłu-
giej, chyba nawet bardzo długiej debaty w Senacie, 
wielogodzinnej, chociaż wydawałoby się, że spra-
wa jest prosta. Decydowano wówczas o tym, które 
koła gospodyń wiejskich mogą otrzymać wsparcie, 
a które nie mogą, próbowano podzielić te koła na 
lepsze i na jeszcze lepsze albo dobre i jeszcze lep-
sze, co budziło wiele emocji. Dzisiaj proponujemy, 
aby taki fundusz utworzyć i żeby to wsparcie było.

Kolejna poprawka, która jest przewidziana, do-
tyczy 30 milionów zł na przeciwdziałanie dyskry-
minacji i przemocy, w tym przemocy w rodzinie. 
Tutaj kwota dotacji i subwencji to 30 milionów zł, 
a na ten cel chyba jest też przeznaczone ok. 30 mi-
lionów zł w budżecie państwa, jeżeli się nie mylę, 
więc wzmocnienie wsparcia w tej sprawie będzie 
wyraźne.

I kolejna poprawka, osiemnasta, czyli ostatnia 
już z tych merytorycznych, to jest poprawka zwią-
zana z COVID-19. To są środki przeznaczone na 
leczenie powikłań po COVID-19 oraz środki prze-
znaczone na psychiatrię dziecięcą. Pierwsza kwota 
to jest 120 milionów zł, a druga – 80 milionów zł. 
O szczególnie dramatycznej sytuacji można teraz 
mówić, jeśli chodzi o funkcjonowanie psychiatrii 

dziecięcej. Jest bardzo duży problem z lekarza-
mi, którzy tą tematyką się zajmują, a środki prze-
znaczone na ten cel są naprawdę nieduże. Tak że 
wsparcie tego programu jest rzeczywiście bardzo 
ważne.

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, w tej chwili je-
stem zobowiązany do tego, żeby przedstawić uza-
sadnienie odrzucenia czy nierekomendowania 
przez Komisję Budżetu i Finansów Publicznych 
poprawek przygotowanych przez komisje, co 
do których uznaliśmy, że jako Komisja Budżetu 
i  Finansów Publicznych nie powinniśmy ich 
wspierać.

Pierwsza to jest poprawka Komisji Regu-
laminowej, Etyki i  Spraw Senatorskich, która 
zmierzała do zwiększenia w Kancelarii Senatu 
świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz wydatków 
bieżących tej jednostki budżetowej o 9 milionów zł. 
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych uznała, 
że w obecnych warunkach, wobec trudnej sytuacji 
finansowej podniesienie środków na wydatki bieżą-
ce… To są inne wydatki niż te, o których wspomnia-
łem wcześniej i które myśmy zaakceptowali, czyli 
związane z remontami, to byłyby środki w głów-
nej mierze przeznaczone na wzmocnienie admi-
nistracji Kancelarii Senatu. Było nam niezwykle 
niezręcznie tego nie rekomendować, ale ostatecz-
nie uznaliśmy, że przyjęcie tej poprawki w dzisiej-
szym czasie, w takim momencie i w takiej sytuacji, 
w jakiej się znaleźliśmy, byłoby po prostu nie do 
końca zrozumiane przez ludzi obserwujących z ze-
wnątrz funkcjonowanie parlamentu, w tym Senatu. 
Oczywiście chcę powiedzieć, że do tej pory takiej 
praktyki… Od kilku lat jest czy była taka zasada, że 
Sejm sam dokonuje autopoprawek, przy okazji prac 
nad ustawą budżetową sam obniża swoje wydatki, 
podobnie robi też Senat. Czyli po prostu obie izby 
uznawały, że decyzja o tym, czy swój budżet się po-
mniejsza, czy powiększa, powinna należeć do kom-
petencji… Oczywiście formalnie Sejm i posłowie 
mają możliwość zmniejszania środków dla Senatu, 
tak samo jak i Senat ma możliwość proponowania 
zmniejszenia środków dla Kancelarii Sejmu. Ale 
Senat nigdy tego nie robił. Z kolei Sejm od kilku 
lat dokonuje takich zmian w budżecie Kancelarii 
Senatu, polegających na zmniejszaniu jego budże-
tu. Czyli to jest taki trochę brak zaufania. Niestety, 
i w tym roku zrobiono podobnie, i to zmniejszenie 
było wyraźne. Jeżeli dobrze pamiętam, to zmniej-
szenie wyniosło – musiałbym to jeszcze sprawdzić 
– chyba nawet 17 milionów zł łącznie. A więc to 
rzeczywiście… I rzeczywiście to nie powinno mieć 
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miejsca. Ale podjęliśmy decyzję, mając na uwadze 
obecny trudny moment, żeby jednak poprawki 
w tej sprawie nie rekomendować.

Druga poprawka odrzucona przez komisję to 
poprawka, która polegała na tym, że kwotę 1 mi-
liarda 950 milionów zł, które były przeznaczone 
w budżecie państwa, w formie obligacji, na finan-
sowanie mediów publicznych, czyli radia i telewi-
zji… żeby po prostu dokonać zamiany tych środków 
z… żeby pozostawić obligacje, ale przeznaczyć na 
inny cel, tzn. na finansowanie leczenia chorób no-
wotworowych i chorób układu sercowo-naczynio-
wego. Uznaliśmy, że nie powinniśmy tego robić, że 
po prostu trzeba znaleźć inne źródło finansowania 
– mówiłem o tym przy okazji omawiania przyję-
tych poprawek – i myśmy znaleźli inny sposób sfi-
nansowania tej kwoty przeznaczonej na leczenie 
chorób nowotworowych. Tak że uznaliśmy, że nie 
powinno się takiej poprawki wprowadzać, ale to 
wyjaśniałem już przy okazji omawiania poprawek 
przyjętych.

Następnie była także poprawka Komisji 
Zdrowia, zmierzająca do utworzenia nowej rezer-
wy celowej: finansowanie w okresie ogłoszenia 
stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epide-
mii comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia, 
w wysokości 100% kwoty miesięcznego wynagro-
dzenia wynikającego z umowy o pracę albo z innej 
umowy, na podstawie której praca jest wykony-
wana, dla pracowników podmiotów leczniczych 
oraz wykonujących zawody medyczne oraz osób, 
z którymi zawarto umowy na wykonywanie świad-
czeń zdrowotnych, a które były związane z lecze-
niem COVID-19. Myśmy przyjęli, Komisja Budżetu 
i Finansów Publicznych przyjęła poprawkę, która 
dotyczy finansowania tego zadania, ale nie w taki 
sposób, że wyznaczamy od razu wysokość dofi-
nansowania, wysokość dodatku do wynagrodzeń 
– uznaliśmy, że ta decyzja powinna być po prostu 
decyzją zarządzających finansami. Poza tym uzna-
liśmy, że źródła finansowania tej poprawki nie są 
właściwe – uzasadniałem to w poprzednim punk-
cie. Ale, co do zasady, poprawka mówiąca o takim 
celu została przyjęta.

Podobnie jest z  poprawką ostatnią, także 
Komisji Zdrowia, której nie zaakceptowaliśmy. 
Ta poprawka przeznaczała środki w wysokości 
120 milionów zł na walkę z powikłaniami pocovi-
dowymi oraz 80 milionów zł na psychiatrię dziecię-
cą. Uznaliśmy wówczas, że także tu źródło pokrycia 
wydatków jest złe i dlatego zaproponowaliśmy inne 
rozwiązanie.

I to byłyby w zasadzie poprawki, te efekty pracy 
komisji, które myśmy… To rekomendujemy pań-
stwu do przyjęcia lub, w przypadku poprawek, 
których komisja nie rozpatrzyła pozytywnie, do 
odrzucenia.

Chcę jeszcze powiedzieć, że podczas pracy 
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych mieliśmy 
okazję podyskutować tak w ogóle o budżecie pań-
stwa na rok 2021. Minister finansów, pan minister 
Skuza, przedstawił nam ustawę budżetową, przed-
stawił też wszystkie założenia dotyczące sytuacji 
gospodarczej w roku bieżącym, a więc w 2021 r., 
przedstawił także to, jak według rządu będzie 
w roku bieżącym funkcjonowała gospodarka.

Warto przy tej okazji zwrócić uwagę na kilka 
elementów, które mają charakter makroekono-
miczny. Po pierwsze, chciałbym… To wszystko 
macie państwo w materiałach, każdy miał okazję 
i szansę przeczytać ustawę budżetową. To jest ta 
książka, do której każdy może zajrzeć. Ona jest…

(Marszałek Tomasz Grodzki: Panie Senatorze, 
sprawozdania są 20-minutowe. Temat jest nie-
zwykle ważny, ale prosiłbym powoli zmierzać do 
konkluzji.)

Panie Marszałku, jeżeli pan marszałek uważa, 
że wszyscy się zapoznali z tym, to oczywiście będę 
powoli zmierzał w kierunku końca mojego spra-
wozdania. No, w zasadzie dopiero teraz chciałem 
kilka fajnych, ciekawych rzeczy powiedzieć na te-
mat tego budżetu, bo to było takie marginalne po-
traktowanie tych spraw. To, co się będzie działo 
w gospodarce w tym roku, to będzie bardzo cie-
kawe, bardzo ważne i właściwe kluczowe w kon-
tekście tego, jak będziemy funkcjonowali w latach 
następnych.

(Marszałek Tomasz Grodzki: Bardzo proszę.)
Czy uda się zrealizować przedstawione plany, 

które… One są planami optymistycznymi, ale po-
kazują, że sytuacja w gospodarce jest niestety po-
ważna. Tu żartów nie ma, do tego trzeba się będzie 
umiejętnie przygotować.

Przewiduje się, że dochody budżetu państwa 
w  roku bieżącym będą wynosiły 404  miliardy 
484 miliony zł. To są spore dochody, ale nie są to 
dochody, które wskazywałyby, że jest jakaś wyraź-
na tendencja wzrostowa. Jesteśmy po doświadcze-
niach z roku 2020… Rok 2021, mimo że planuje się 
wzrosty, nie jest idealny. Przewiduje się, że wy-
datki w roku bieżącym wyniosą 486 miliardów 
784 miliony zł. Z tego wyraźnie widać, że deficyt 
budżetu państwa w tym roku będzie wynosił aż 
82 miliardy 300 milionów zł. To jest naprawdę duża 
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kwota, poważna sprawa. Taka informacja powin-
na wszystkich nas uczulić, tak żebyśmy patrzyli na 
to wszystko z perspektywy racjonalnego wydatko-
wania pieniędzy. Dlatego myśmy w naszych po-
prawkach nie szastali kwotami, nie tworzyliśmy 
żadnych wielkich programów społecznych typu 
„coś tam plus”, bo uważamy, że sytuacja jest po-
ważna. Właściwie to trzeba by się zastanowić, jak 
z niej wybrnąć.

W roku 2020 nastąpił spadek PKB w stosun-
ku do roku poprzedniego o 4,6%. To także bardzo 
dużo. Komisja Europejska szacuje, że ten spadek 
w roku 2020 wynosił 3,6% – oni uważają, że tro-
chę mniejszy był ten spadek. Jak będzie, zobaczy-
my po dokładnych wyliczeniach. Budżet państwa 
przewiduje wzrost PKB na rok 2021 o 4%. To ozna-
cza tyle, że ten wzrost, mimo że jest w przyszłym 
roku, ale od niższej podstawy… No, widać wyraź-
nie, że wzrostu efektywnego faktycznie nie będzie. 
Komisja Europejska przewiduje, że ten wzrost bę-
dzie też niższy. Oni uważają, że będzie niższy spa-
dek, o 3,6%, ale i że także wzrost będzie niższy 
– tylko o 3,3%.

Ponownie wzrośnie bezrobocie. To nie są 
może jakieś wielkie, ogromne wzrosty, ale wy-
raźnie w statystyce widać ten wzrost bezrobo-
cia. On był na koniec roku 2020 i w roku 2021 
także nastąpi.

Przewidywana w ustawie budżetowej inflacja 
jest na poziomie 1,8%. Wydaje się, że odczucie oby-
wateli, konsumentów będzie takie, iż ta inflacja jest 
wyższa. To widać już dzisiaj po reakcjach rynku, 
w różnych sytuacjach, w zakupach itd. Część osób, 
która jeszcze dysponuje gotówką… Część oszczędza 
– to ci, którzy mają mniejsze pieniądze. A ci, któ-
rzy mają większe środki i inwestują, boją się zwy-
żek różnego rodzaju, szczególnie kosztów środków 
trwałych.

I  takie końcowe informacje. Ciekawa rzecz 
związana jest z  produktem krajowym brutto. 
Niewiele osób na to zwraca uwagę, niewiele o tym 
się wie. Jaka jest jego kwota? Jaka jest wartość pro-
duktu krajowego brutto wypracowanego przez 
naszych rodaków? W roku 2020 to była kwota 
2 bilionów prawie 235 miliardów zł. W roku 2021 
nastąpi wzrost w stosunku do roku 2020, ale w su-
mie bardzo niewielki, i to będą 2 biliony 356 mi-
liardów zł. To oczywiście należałoby skorygować 
o ceny bazowe itd., ale na ten temat nie chcę tu 
mówić.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Gabriela Morawska-Stanecka)

Warto byłoby powiedzieć także o takiej kwe-
stii dotyczącej budżetu, na co zwracaliśmy uwa-
gę na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych, że pojawiają się duże wydatki i zada-
nia państwowe, które powinny być finansowane 
z budżetu państwa, a są finansowane poprzez ob-
ligacje. My wielokrotnie zwracaliśmy uwagę na to, 
że czyni to budżet nieprzejrzystym, niejasnym itd. 
Kwota wydatków wprost, które są w budżecie czy 
w ustawie okołobudżetowej, to 24 miliardy zł, ale 
limit emisji obligacji, które rząd otrzymał na rok 
bieżący, to 204 miliardy zł.

To chyba, Panie Marszałku…
(Głos z sali: Pani marszałek.)
Pani marszałek? A, to mogłem mówić dalej, bo 

marszałka, który powiedział, że powinienem koń-
czyć, nie ma, a pani marszałek pewnie by mi jesz-
cze odpuściła. Ale obiecałem, że dzisiaj, w tym roku 
będzie króciutko, więc kończę moje wystąpienie, 
dziękując pani marszałek i wszystkim senatorom 
za przyjęcie tej informacji. Jeszcze raz rekomen-
duję przyjęcie ustawy wraz z poprawkami, któ-
re przygotowała Komisja Budżetu i  Finansów 
Publicznych.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Teraz będzie sprawozdanie mniejszości Komisji 

Budżetu i Finansów Publicznych.
Proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji 

Budżetu i  Finansów Publicznych, senatora 
Grzegorza Biereckiego, o przedstawienie wniosku 
mniejszości komisji.

SenatoR SPRaWozdaWca 
GrzeGorz Bierecki 

Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Wniosek mniejszości jest wnioskiem o przyję-

cie tej ustawy bez poprawek. Uważamy, że ustawa 
została prawidłowo przyjęta przez Sejm, zawie-
ra wszystkie niezbędne elementy, a poprawki, do 
których się szczegółowo odniosę, poprawki, które 
zostały zaproponowane, nie uzasadniają potrze-
by zwrotu tej ustawy do Sejmu do dalszych prac. 
Ale może powinienem zacząć od tego, żeby po-
dziękować autorom tych poprawek, co do których 
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wnosimy o odrzucenie, bo trudno znaleźć lepszy 
dowód uznania dla polityki rządu, dla skutecz-
ności podejmowanych działań, jak właśnie te za-
proponowane poprawki. W  zaproponowanych 
poprawkach wnioskodawcy zwiększają dochody 
budżetu państwa o 8 miliardów 700 milionów zł, 
w  tym dochody z  podatku VAT o  6  miliardów 
250 milionów zł. No, gdyby ta polska gospodar-
ka była w złym stanie, gdyby rząd nieprawidłowo 
zarządzał tą gospodarką, to trudno byłoby oczeki-
wać zwiększenia dochodów. Mnie bardzo cieszy, 
że wnioskodawcy podzielają opinię senatorów 
Prawa i Sprawiedliwości, że mamy do czynienia 
ze stabilnymi finansami publicznymi, że mamy 
do czynienia z dobrze prowadzoną gospodarką i że 
działania rządu są skuteczne, niemniej jednak pro-
simy wnioskodawców o to, żeby pohamowali swój 
entuzjazm, ponieważ z danych, które przedstawiło 
Ministerstwo Finansów, wynika, że bez zwiększe-
nia opodatkowania nie ma szans, nie ma możli-
wości odpowiedzialnego zaprojektowania takiego 
zwiększenia dochodów podatkowych. To jest uwaga 
generalna dotycząca źródła finansowania zapropo-
nowanych poprawek. Uważamy, że w roku 2021, 
kiedy kraj będzie wychodził z kryzysu covidowego, 
projektowanie tak znaczącego wzrostu dochodów 
podatkowych nie jest właściwe.

Wreszcie jest tu też dowód uznania dla kierow-
nictwa Narodowego Banku Polskiego i zaufania do 
niego, o czym świadczy zaprojektowana o 2,5 mi-
liarda  zł większa wpłata z  zysku Narodowego 
Banku Polskiego. Pan prezes NBP zapytany o to, 
odpowiedział, że za wcześnie jest jeszcze projekto-
wać te zmiany, należy się trzymać tego, co zosta-
ło przyjęte, zaproponowane przez kierownictwo 
Narodowego Banku Polskiego do założeń budżeto-
wych. Dopiero w kwietniu NBP będzie miał rzetel-
nie ustalony wynik, wtedy on będzie poddany pod 
głosowanie Rady Ministrów i wtedy będzie możliwe 
dokonywanie jakichkolwiek przeszacowań. Teraz 
trudno jest odpowiedzialnie przyjmować… Teraz 
trudno bez danych, wiarygodnych danych zapisy-
wać przychody, które nie są udokumentowane.

Tak więc łącznie jest 6 miliardów 250 milio-
nów zł zwiększenia wpływów z VAT, 2,5 miliar-
da zł z zysku NBP i wreszcie jest 200 milionów zł 
z obniżenia kosztów obsługi długu publicznego. Tu 
też zalecałbym ostrożność. Polskie finanse są w do-
brym stanie, tak też są oceniane przez wszystkie 
podmioty zewnętrzne. Międzynarodowy Fundusz 
Walutowy, Komisja Europejska, agencje ratin-
gowe – oni wszyscy na temat naszych finansów 

wypowiadają się bardzo pozytywnie, czasami 
może nawet z zaskoczeniem przyjmujemy korek-
ty, które przedstawiają. Przecież niedawno Komisja 
Europejska w sposób istotny skorygowała war-
tość, pozytywnie skorygowała wartość spadku 
PKB w Polsce. Niemniej jednak należy ostroż-
nie podchodzić do kwestii zabezpieczenia środ-
ków w budżecie na spłatę zadłużenia i tego typu 
zmniejszanie środków, które przecież zostały pra-
widłowo wyliczone przez Ministerstwo Finansów 
na podstawie terminów i zapadalności zobowią-
zań, które przyjęliśmy na siebie… Zmniejszanie 
tych środków, niezależnie od tego, na co szczyt-
nego uzyskane środki miałyby być przeznaczone, 
nie jest właściwym działaniem. Polska musi być 
krajem wiarygodnym, musi spłacać swoje długi na 
czas i we właściwej wielkości.

No ale ten budżet jest budżetem w jakimś sensie 
historycznym. To budżet, który mówi o wyprowa-
dzeniu naszego kraju z kryzysu covidowego, w któ-
rym znaleźliśmy się w roku 2020. Za ogromną 
zasługę rządu należy uznać to, że wszystkie progra-
my społeczne, które zostały przyjęte, są utrzymane 
i są wzmocnione w roku 2021. Żeby przypomnieć 
to państwu, podam, że na finansowanie progra-
mu „Rodzina 500+” w 2021 r. przeznaczamy 41 mi-
liardów zł. Zwiększamy nakłady na finansowanie 
ochrony zdrowia do poziomu 5,3% PKB, wydatki 
budżetowe w porównaniu z wydatkami w roku 
2020 rosną o 11,6 miliarda zł. Zapewniamy wa-
loryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 
1 marca ze wskaźnikiem 103,84%, co oznacza, 
że łączny koszt tej waloryzacji to 9,6 miliarda zł. 
Realizujemy program „Dobry start” – 1,4  mi-
liarda zł. Podwyższamy kwoty świadczeń pielę-
gnacyjnych, zwiększamy finansowanie potrzeb 
obronnych naszego kraju do 2,2% PKB, zwięk-
szamy wydatki w obszarze szkolnictwa wyższego 
i nauki, finansowanie zadań w obszarze mieszkal-
nictwa, zadań w zakresie transportu drogowego, 
ogromne środki przeznaczane są na infrastrukturę 
drogową, kolejową. Wszystkie te programy, dobre 
programy, które zostały rozpoczęte w poprzednich 
latach, są kontynuowane w roku 2021, i to jest naj-
ważniejszy sygnał sukcesu rządu w walce z kry-
zysem wywołanym przez wirus COVID. Polskie 
finanse są w dobrym stanie, są stabilne i Polska 
będzie w stanie w 2021 r. odbudować swoją pozycję 
gospodarczą, nieznacznie w porównaniu z innymi 
krajami naruszoną w ubiegłym roku.

Tak więc ogólne uwagi dotyczące źródeł finan-
sowania poprawek, co do których proponujemy 



16

20. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 11 stycznia 2021 r.

Ustawa budżetowa na rok 2021

Wysokiej Izbie odrzucenie ich wszystkich… Jeśli 
pani marszałek pozwoli, odniosę się teraz w taki 
mozolny sposób, jak robił to mój przedmówca, ko-
lega senator Kleina, do każdej z poprawek, tak aby 
argumenty istotne, dlaczego mówimy „nie”, wy-
brzmiały w tej Izbie, poza tymi ogólnymi informa-
cjami, które przekazałem.

Drobna sprawa, poprawka pierwsza, propo-
nowana przez komisję regulaminową, zwiększe-
nie wydatków Senatu o 738 tysięcy zł. Czy to jest 
powód do tego, żeby ustawę budżetową odsyłać 
z powrotem do Sejmu, żeby kraj czekał na budżet? 
738 tysięcy zł więcej na funkcjonowanie Senatu? 
Uważamy, że nie jest to właściwy przekaz. Nawet 
powiem więcej, Pani Marszałek: to jest przekaz 
szkodliwy wizerunkowo, wizerunkowo szkodliwy 
dla Wysokiej Izby. Nie powinniśmy takiej popraw-
ki przyjmować.

Wreszcie druga poprawka, poprawka dotyczą-
ca finansowania stowarzyszeń, fundacji, jednostek 
niezaliczanych do sektora finansów publicz-
nych, na 10 milionów zł, ze środków, które mia-
łyby być w dyspozycji Senatu. To stara sprawa, 
o której mówił już pan senator Kleina. Mówimy 
tutaj o przywróceniu środków, które kiedyś były 
w dyspozycji Senatu.

(Senator Kazimierz Kleina: 2 lata temu 
jeszcze…)

2 lata temu jeszcze, tak. Od 2 lat dobrze…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Ale bardzo bym prosiła…)
(Rozmowy na sali)
Od 2 lat dobrze to funkcjonuje…
Mnie, Pani Marszałek, to nie przeszkadza, my 

z senatorem Kleiną dobrze współpracujemy, tak 
że…

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Ale prosiłabym, żeby jednak…)

…tak że mogę powiedzieć, że nawet pomaga mi 
tu w wyjaśnieniu tego, że od 2 lat dobrze funkcjo-
nuje to w kancelarii premiera i nie ma sygnałów, 
aby trzeba było to naprawiać.

(Senator Bogdan Borusewicz: Ja powiem, jak 
dobrze…)

Wreszcie sprawa… Dobrze, że pan senator 
Borusewicz się odezwał…

(Senator Bogdan Borusewicz: Ja powiem, jak 
dobrze funkcjonuje.)

…bo przypomniał mi instytucję, w której…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Szanowni Państwo, ale ja bym bardzo prosiła 

o spokój na sali w trakcie relacji senatora. Na ra-
zie ja prowadzę posiedzenie i bardzo bym prosiła 
wszystkich państwa o spokój, kiedy pan senator 
przedstawia sprawozdanie. Dziękuję.)

Bardzo dziękuję. Zauważyłem, że nie udało mi 
się uśpić Wysokiej Izby, więc to mój sukces…

Pan senator Borusewicz zapewne dobrze zna sytu-
ację Europejskiego Centrum Solidarności, w którego 
radzie zasiada, i zapewne jest w stanie potwierdzić, 
że ministerstwo kultury całkowicie wywiązuje się 
z umowy zawartej przy tworzeniu tego centrum, umo-
wy dotyczącej finansowania, i zapewnia środki zgod-
nie z umową. 3 miliony zł więcej dla Europejskiego 
Centrum Solidarności, o których mowa we wniosku, 
to są środki pozaumowne, przypomnę, pozaumowne, 
wynikające z nadmiernej życzliwości części senato-
rów dla tej instytucji, która to budzi różne kontrower-
sje, której działania budzą różne kontrowersje, także 
wśród działaczy „Solidarności”. Tak że Europejskie 
Centrum Solidarności ma środki zapewnione zgod-
nie z umową i w ramach tej umowy powinno tworzyć 
swoje plany finansowe.

Jest wreszcie grupa poprawek, którą przygo-
towała Komisja Zdrowia. Komisja Zdrowia bar-
dzo optymistycznie ocenia dochody budżetowe 
i chciałaby więcej środków przeznaczyć na zada-
nia związane z ochroną zdrowia. My uważamy, 
że w budżecie państwa i w budżecie Narodowego 
Funduszu Zdrowia zapewnione są wystarczające 
środki, które mają być przeznaczone na ochronę 
zdrowia. Łącznie te nakłady to 5,3% produktu kra-
jowego brutto. Budżet NFZ to 105 miliardów zł, 
o 5 miliardów więcej niż w roku 2020. Środki, które 
w budżecie są zagwarantowane na zdrowie… Tutaj 
wzrost to jest wzrost o 202%, tak, o 202% – 9,8 mi-
liarda zł. Tak więc zapewnione są środki w budże-
cie państwa i zapewnione są środki w budżecie 
Narodowego Funduszu Zdrowia, one całkowicie 
pokrywają potrzeby, potrzeby zgłaszane w zakresie 
ochrony zdrowia.

Tyle, proszę państwa, mojego sprawozdania. 
Oczywiście pozostaję do dyspozycji Wysokiej Izby. 
Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sena-
torów sprawozdawców.
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Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pan senator Wiktor Durlak. Proszę bardzo.

SenatoR 
wikTor durlak 

Dziękuję, Pani Marszałek.
Moje pytanie może być skierowane do pana 

przewodniczącego Kleiny.
Panie Przewodniczący, chciałbym zapytać, jaka 

jest suma wydatków na realizację poprawek zapro-
ponowanych i przyjętych przez komisję budżetu 
oraz jakie są główne źródła ich finansowania.

(Senator Kazimierz Kleina: Pani Marszałek…)

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Proszę bardzo.

SenatoR 
kazimierz kleina 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Podawałem dokład-
ne kwoty dotyczące poszczególnych poprawek. Łączną 
kwotę, to, jakiej wartości są to poprawki, podał pan se-
nator Bierecki – to jest kwota ok. 9 miliardów zł.

(Senator Wiktor Durlak: I  główne źródła 
finansowania…)

(Głos z sali: Różne.)
Jeśli chodzi o źródła, to też każde omawiałem. 

Część to są dochody, zwiększenie dochodów z po-
datków, dochody podatkowe. Drugie duże źródło to 
jest zwiększenie dochodów z wpłat z Narodowego 
Banku Polskiego. Pozostałe to są przesunięcia po-
między poszczególnymi częściami budżetu.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Wadim Tyszkiewicz, sala 217. 

Bardzo proszę.

SenatoR 
wadim Tyszkiewicz 

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!

Do senatora Kleiny. Panie Senatorze, czy może 
pan coś powiedzieć na temat luki VAT-owskiej, 
jeśli chodzi o budżet na rok 2021? Pytam, bo luka 
VAT-owska w roku 2020 wzrosła i minister z bu-
dżetu na rok 2020 i na rok 2021 wycofał 13 mi-
liardów. Czy coś na temat wpływów z budżetu… 
Dlaczego luka VAT-owska rośnie i jak to się ma 
do budżetu, jakie to ma przełożenie na budżet? 
Dziękuję.

(Senator Kazimierz Kleina: Pani Marszałek…)

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Proszę bardzo.

SenatoR 
kazimierz kleina 

Pani Marszałek, Panie Senatorze, na temat 
luki VAT-owskiej myśmy na posiedzeniu Komisji 
Budżetu i Finansów Publicznych nie dyskutowa-
li, więc wydaje mi się, że to pytanie trzeba będzie 
skierować do pana ministra finansów. On będzie 
mógł udzielić odpowiedzi.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
Czy ktoś jeszcze?
(Głos z sali: Nie.)
Dziękuję.
(Głos z sali: Senator Czerwiński…)
Pan senator Czerwiński?
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Ja mam konkretne pytanie do pana sena-

tora Kleiny. W poprawce piątej proponujecie 
państwo zmniejszyć kwotę, która jest do dys-
pozycji Instytutu Pamięci Narodowej, o 80 mi-
lionów zł. Jaki to jest procent obecnego budżetu 
IPN? Ile procentowo chcecie państwo zabrać 
instytutowi?
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SenatoR 
kazimierz kleina 

Pani Marszałek! Panie Senatorze!
O  tej poprawce mówiłem nawet więcej. 

Mówiłem, że tutaj pewnie pojawi się nie tyle au-
topoprawka, ile poprawka, która będzie zmieniała 
źródła finansowania. Te 80 milionów zł to byłoby… 
Budżet IPN wynosi 400 milionów zł. Zatem to by-
łaby kwota…

(Głos z sali: 20%.)
To by było 20%, tak? Ale myślę, że…
(Senator Jerzy Czerwiński: To pytanie dodatko-

we, jeśli można.)

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Której instytucji obcinacie… chcecie obciąć bu-
dżet o 20% w przyszłym roku, to znaczy już w tym 
roku?

SenatoR 
kazimierz kleina 

Panie Senatorze, pomysłów tego rodzaju było 
bardzo wiele, ale wśród poprawek, które myśmy 
przyjęli, nie ma więcej takich poprawek. Jednak, 
jak już mówiłem, tutaj jest taki zamiar ze strony 
członków Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, 
żeby złożyć poprawkę zmieniającą ten zapis czy – 
tak to powiedzmy – to źródło finansowania.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań?
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Kazimierz Kleina: Dziękuję.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku 

prac parlamentarnych został upoważniony mini-
ster finansów, funduszy i polityki regionalnej.

Witamy będącego na sali pana ministra 
Sebastiana Skuzę.

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

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Sebastian Skuza: Tak.)

Bardzo proszę.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie FinanSóW 
seBasTian skuza 

Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Chciałbym przedstawić ustawę budżetową na 

rok 2021 uchwaloną przez Sejm w dniu 17 grudnia 
2020 r. Wybuch pandemii COVID w 2020 r. spowo-
dował powstanie negatywnego szoku, zarówno po 
stronie podaży, jak i popytu, o nieobserwowanej do-
tąd sile, który wpłynął znacząco na przebieg proce-
sów makroekonomicznych w Polsce i na świecie. Jego 
głównym skutkiem było gwałtowne wyhamowanie 
aktywności gospodarczej i załamanie dotychczaso-
wych trendów w większości kategorii makroekono-
micznych. Sytuacja wywołana COVID-19 wymusiła 
aktualizację parametrów budżetowych już w 2020 r., 
czego efektem była nowelizacja ustawy budżetowej 
oraz uruchomienie odpowiednich narzędzi do walki 
ze skutkami pandemii.

Budżet na rok 2021 został przygotowany 
z uwzględnieniem sytuacji makroekonomicznej 
wywołanej pandemią COVID-19, przy jednocze-
snym wspieraniu wzrostu gospodarczego i reali-
zacji aktywnej polityki prorodzinnej i społecznej. 
Kluczowe parametry zawarte w ustawie budże-
towej są pochodną aktualnej sytuacji makroeko-
nomicznej oraz naszych oczekiwań i  prognoz 
w zakresie jej rozwoju w ciągu najbliższych kilku-
nastu miesięcy. W budżecie na rok 2021 zapewnia-
my środki zarówno na działania proinwestycyjne, 
tak konieczne do dalszego pobudzania gospodarki, 
jak i na kontynuację programów społecznych, któ-
re również łagodzą negatywne skutki pandemii.

Jednocześnie budżet na rok 2021 odzwierciedla 
jeden z głównych priorytetów rządu, jakim jest za-
pewnienie stabilności finansów publicznych. Mam 
tu na myśli spełnienie reguł fiskalnych zawartych 
w ustawie o finansach publicznych, jak również 
respektowanie wartości referencyjnej w zakresie 
deficytu nominalnego oraz długu sektora instytucji 
rządowych i samorządowych.
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Prezentowana ustawa na rok 2021 została opar-
ta na założeniach makroekonomicznych o dość 
konserwatywnym charakterze. Zakładamy, że sze-
roko zakrojona pomoc rządowa, która rozpoczę-
ła się w roku 2020 i będzie kontynuowana w roku 
bieżącym, a która ma na celu podtrzymanie poten-
cjału gospodarczego kraju poprzez ochronę miejsc 
pracy, ochronę małych i średnich przedsiębiorstw, 
złagodzi rozmiary recesji w gospodarce. Dlatego 
też w obecnym roku powinna nastąpić odbudowa 
wzrostu gospodarczego wspierana przez wzrost 
udziału inwestycji sektora publicznego, rządowe-
go i samorządowego.

Zakładamy, że produkt krajowy brutto wzro-
śnie w 2021 r. o 4%, co jest wynikiem zbliżonym 
do średnich prognoz Narodowego Banku Polskiego 
i Komisji Europejskiej. Mieści się on w przedziale 
prognoz rynkowych. Padały tu słowa, że Komisja 
Europejska już te prognozy zweryfikowała, nie-
mniej jednak zwracam uwagę na rzecz następują-
cą, taką, że obecnie pojawiają się również prognozy 
dużo lepsze. Otóż np. jeden z polskich banków po-
dał, że wzrost gospodarczy w bieżącym roku może 
wynieść nawet 5%.

Co do zakresu podstawowych wskaźników ryn-
ku pracy – ustawa budżetowa została przyjęta z za-
łożeniem, że bezrobocie na koniec 2021 r. będzie 
wynosiło 7,5%. Przyjęte zostało również, że nomi-
nalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia 
w gospodarce narodowej wyniesie w 2021 r. 3,4%. 
Jednocześnie założono średnioroczny wzrost cen 
towarów i usług konsumpcyjnych o 1,8% w roku 
2021. Przyjmujemy, że w kolejnych latach średnio-
roczne zmiany wskaźnika inflacji będą stopniowo 
dążyć w kierunku celu inflacyjnego Narodowego 
Banku Polskiego, tj. 2,5%.

Na temat inflacji mieliśmy dyskusję na po-
siedzeniu komisji budżetowej. Chciałbym tylko 
zauważyć, że ostatnie odczyty inflacji – można 
powiedzieć, że takie wstępne za rok 2020 – wyka-
zały znaczny jej spadek w grudniu, spadek wyż-
szy niż nasze oczekiwania. Ta inflacja za grudzień 
kształtowała się na poziomie 2,3%. Średniorocznie 
– wstępny szacunek mówi o całym roku 2020 – jest 
to bardzo zbliżone do prognozy zawartej w noweli-
zacji ustawy budżetowej na 2020 r. i wynosi 3,4%.

Ustawa budżetowa zakłada dochody budżetu 
państwa na poziomie ok. 404,5 miliarda zł, a wy-
datki budżetu państwa – na poziomie 486,8 mi-
liarda  zł. Zatem maksymalny deficyt budżetu 
państwa został ustalony w wysokości nie wyższej 
niż 82,3 miliarda zł. Należy tutaj mieć na uwadze, 

że kwota deficytu w ustawie budżetowej to kwo-
ta maksymalna, a faktyczna jej realizacja może 
ukształtować się na poziomie niższym. Pozostaje 
to również w zależności od wykonania dochodów 
oraz realizacji wydatków, które są nieprzekraczal-
nym limitem.

Prognozuje się, że łączne dochody, tak jak po-
wiedziałem, w 2021 r. wyniosą 404,5 miliarda zł. 
Na stronę dochodową wpływ będą miały kontynu-
owane oraz nowe działania wspierające odbudowę 
wzrostu gospodarczego. Prognozuje się, że w obec-
nym roku dochody podatkowe po spodziewanym 
spadku w 2020 r. – spadku w odniesieniu do pier-
wotnej ustawy budżetowej, gdzie zapisane były na 
poziomie 435 miliardów zł – wzrosną o 5,5% i wy-
niosą 369,1 miliarda zł.

Pojawiła się tu już dyskusja o lepszym wykona-
niu prognozowanego budżetu państwa w 2020 r. 
Tak, to wykonanie jest dużo lepsze od założone-
go w nowelizacji ustawy budżetowej dzięki dużo 
wyższym dochodom. Mogę powiedzieć, że deficyt 
za rok 2020 będzie nawet niższy, niż mówiłem na 
posiedzeniu komisji budżetowej – on może wy-
nosić ok. 90 miliardów, jak wstępnie szacujemy. 
Niemniej jednak zwracam uwagę, że to nie jest 
jeszcze poziom dochodów, który był planowany 
w pierwotnej ustawie budżetowej na rok 2020, 
zwłaszcza jeżeli mówimy tutaj o dochodach z po-
datku od towarów i usług.

Zaplanowany został również dochód niepodat-
kowy z tytułu wpłaty z zysku Narodowego Banku 
Polskiego na poziomie 1 miliarda 300 milionów zł. 
Chciałbym tu zwrócić uwagę, że wpłata z zysku 
Narodowego Banku Polskiego od ok. 20 lat stano-
wi niepodatkowy dochód budżetu państwa, a brak 
wpłaty w uchwalonej ustawie budżetowej wynikał 
z prognoz przekazywanych przez Narodowy Bank 
Polski. Po prostu Narodowy Bank Polski przekazał 
prognozę, że w danym roku budżetowym nie osią-
gnie zysku, że będzie miał stratę, w związku z czym 
nie zakładano wpłaty z zysku. To nie miał być za-
skórniak zmniejszający deficyt budżetu państwa. 
Jest to niepodatkowy dochód budżetu państwa, ale 
te szacunki opierają się zawsze na danych przeka-
zywanych przez Narodowy Bank Polski. Tak wła-
śnie zostało to ustalone na rok 2021. Bazujemy na 
tym, co przekazał Narodowy Bank Polski.

W  prognozie dochodów budżetu państwa 
uwzględniono również: wprowadzenie nowe-
go, proinwestycyjnego systemu opodatkowania 
osób prawnych, wzorowanego na rozwiązaniu 
zastosowanym w Estonii; efekt zwiększenia bazy 
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podatkowej poprzez wypłatę dodatkowego roczne-
go świadczenia pieniężnego dla emerytów i renci-
stów, czyli tzw. czternastej emerytury; oraz – i to 
jest związane z pandemią – odliczenie straty po-
niesionej w 2020 r. w zakresie dochodu z działal-
ności oraz odliczenie od przychodu lub dochodu 
darowizn przekazywanych na przeciwdziałanie 
COVID-19.

Ustalony w ustawie budżetowej limit wydatków 
budżetu państwa na rok 2021 wynosi 486,8 mi-
liarda zł i jest niższy od limitu zapisanego w no-
welizacji ustawy budżetowej na rok 2020 o ponad 
21 miliardów, czyli o 4,2%. W kwocie tej zabezpie-
czyliśmy środki na kontynuację priorytetowych 
działań, uwzględniając m.in. zwiększenie nakła-
dów na zdrowie do 5,3%, na naukę – tu również 
opieramy się na prognozowanej inflacji i wzroście 
PKB – oraz na obronę narodową do wysokości 2,2% 
PKB.

W budżecie na rok 2021 nastąpił powrót do sto-
sowania limitów wyznaczonych stabilizującą regu-
łą wydatkową, oczywiście w zmienionej formie ze 
względu na pandemię COVID. Zgodnie z klauzu-
lą powrotu uwzględniono połowę prognozowanej 
sumy skutków finansowych działań bezpośrednio 
nakierowanych na powstrzymanie skutków stanu 
epidemii w 2020 r.

Deficyt budżetu państwa, tak jak już mówiłem, 
wyniesie maksymalnie 82,3 miliarda zł, czyli o ok. 
27 miliardów mniej niż w nowelizacji ustawy bu-
dżetowej na rok 2020. Jeżeli chodzi o planowany 
deficyt sektora finansów publicznych, to według 
bardzo ostrożnościowych i konserwatywnych za-
sad w ramach metodologii unijnej szacowany jest 
on na ok. 6% produktu krajowego brutto. Dług sek-
tora finansów publicznych wyniósłby 52,7% pro-
duktu krajowego brutto.

Jeżeli chodzi o  zmiany dokonane w  trakcie 
prac parlamentarnych, to Sejm w minimalnym 
stopniu zmodyfikował przedłożenie rządowe, je-
żeli chodzi o stronę dochodową. Dochody zostały 
zwiększone o niewiele ponad 43 miliony zł. Była 
to niewielka zmiana polegająca na wpłacie docho-
dów przez Narodowy Fundusz Zdrowia i jednocze-
snym zwiększeniu o taką samą kwotę wydatków 
na budowę Centrum e-Zdrowia, nowego systemu 
informatycznego. W wyniku poprawek nastąpi-
ły również zwiększenia, zmniejszenia oraz prze-
sunięcia wydatków w poszczególnych częściach 
budżetowych, w tym w ramach rezerwy ogólnej 
i rezerw celowych. Zmniejszenia te były dokony-
wane głównie w zakresie dostosowania budżetu 

do ustawy okołobudżetowej i budżetów jednostek, 
o których mowa w art. 139 ustawy o finansach pu-
blicznych, czyli np. Kancelarii Prezydenta, Sejmu 
i Senatu czy Instytutu Pamięci Narodowej. Było to 
związane z dostosowaniem wydatków do zapisów 
ustawy okołobudżetowej, w szczególności do zapisu 
o zamrożeniu wynagrodzeń na rok 2021.

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! 
Omawiana dziś ustawa budżetowa jest kolejnym 
etapem powrotu na ścieżkę wzrostu po spowol-
nieniu gospodarczym wywołanym pandemią 
COVID. Celem polityki budżetowej na obecny rok 
jest wspieranie ożywienia gospodarczego i powrotu 
na ścieżkę wzrostu przy zachowaniu bezpieczeń-
stwa finansów publicznych. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Proszę bardzo, pan senator Arndt.

SenatoR 
Paweł arndT 

Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
Wysoka Izbo!
Właściwie do zadania tego pytania nakłonił 

mnie trochę pan senator Bierecki.
Otóż pan senator powiedział, że wzrost docho-

dów w tym roku nie jest możliwy, chyba że nastą-
piłby wzrost podatków. A więc ja bym chciał spytać 
pana ministra: jaki wzrost podatku będziemy mieli 
w tym roku? Bo przecież nie jest prawdą, że takiego 
wzrostu nie będzie. Jakie podatki zostaną wprowa-
dzone, jakie opłaty? Bo niektóre podatki państwo 
nazywacie opłatami. Jakie podatki zostaną podwyż-
szone w 2021 r.?

(Senator Grzegorz Bierecki: Pani Marszałek, 
muszę sprostować wypowiedź kolegi.)

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Już, momencik.
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(Senator Grzegorz Bierecki: Chcę sprostować.)
Czyli pan senator do tego pytania…
(Senator Grzegorz Bierecki: Tak, tak, sprosto-

wanie do tego pytania.)
Proszę bardzo.

SenatoR 
GrzeGorz Bierecki 

Moja wypowiedź dotyczyła wyłącznie wzrostu 
dochodów z podatku VAT, o co wnoszą senatorowie 
autorzy poprawek. Wzrost podatku z tytułu VAT… 
Uważałem, że nie jest on możliwy bez zwiększenia 
wysokości opodatkowania. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Czy pan minister jeszcze by się ustosunkował?
Proszę bardzo.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie FinanSóW 
seBasTian skuza 

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Jeżeli chodzi o wzrost wpływów podatkowych 

ogółem, to, tak jak powiedziałem, planujemy 
wzrost o ok. 5,5% w stosunku do nowelizacji usta-
wy budżetowej na rok 2020. Wśród nowych pozycji, 
które bezpośrednio zasilają budżet, jest tzw. poda-
tek od sprzedaży detalicznej, handlowej na pozio-
mie ok. 1 miliarda 500 milionów zł.

Jeśli dobrze zrozumiałem wypowiedź pana 
senatora Biereckiego, to chodziło o to, że nie jest 
możliwe i nie jest celowe zwiększanie prognozy do-
chodów budżetowych na rok 2021. Ja się zgadzam, 
że lepiej przyjąć tutaj założenie bardziej konser-
watywne i ostrożnościowe. I, na co już zwracałem 
uwagę, pomimo wzrostu dochodów, głównie z po-
datku od towarów i usług, w roku 2020, nie są to 
jeszcze dochody, jakie były zaplanowane w pier-
wotnym projekcie ustawy budżetowej na rok 2020. 
Z tego co pamiętam, to te dochody były zaplanowa-
ne na poziomie ok. 190 miliardów zł. Na rok 2021 
planujemy nawet niższe dochody – na poziomie 
181 miliardów. A więc zdecydowanie zgadzam się 
tutaj ze stanowiskiem, że należy szacować docho-
dy ostrożnościowo. Gdyby nawet te dochody były 

lepsze, tak jak w roku ubiegłym, to one po prostu 
zmniejszałyby potrzeby pożyczkowe państwa i de-
ficyt budżetowy. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję.
(Senator Paweł Arndt: Pani Marszałek, można 

uzupełnić? Pani Marszałek…)
Proszę bardzo.

SenatoR 
Paweł arndT 

Jeżeli już mówimy o tych dochodach podatko-
wych i nowych podatkach, to może jednak pan mi-
nister byłby skłonny wymienić te podatki. Przecież 
nie jedynie podatek handlowy jest wprowadzony 
w 2021 r., inne podatki też rosną. Gdyby pan mini-
ster trochę szerzej na ten temat jednak powiedział…

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie FinanSóW 
seBasTian skuza 

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Wprowadzony również będzie tzw. estoń-

ski CIT, ale to nie jest nowy podatek, tylko jest 
to nowe rozwiązanie w podatku dochodowym od 
osób prawnych. I tu mogę powiedzieć, że w przy-
padku tego podatku budżet państwa w roku 2021 
będzie miał o ok. 1 miliarda 400 milionów mniejsze 
wpływy, już per saldo, pomimo zwiększenia z ty-
tułu wzrostu gospodarczego… W pierwszym roku, 
jako że jest to podatek mocno proinwestycyjny, któ-
ry zakłada brak opodatkowania w przypadku za-
trzymania dywidendy i przeznaczenia jej na cele 
inwestycyjne, to te wpływy byłyby niższe.

Jeżeli chodzi o inne podatki, to myślę, że pan se-
nator miał tutaj na myśli opłatę cukrową, która nie 
jest dochodem budżetu państwa, zapewnia wpły-
wy do jednostek samorządu terytorialnego oraz do 
Narodowego Funduszu Zdrowia.



22

20. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 11 stycznia 2021 r.

Ustawa budżetowa na rok 2021

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
Proszę o  zadanie pytania pana senatora 

Kazimierza Michała Ujazdowskiego.

SenatoR 
kazimierz michał uJazdowski 

Panie Ministrze! Nie możemy traktować bu-
dżetu w  tak czysto dogmatycznym sensie, tak 
więc chciałbym zapytać, jakie założenia ma mini-
ster finansów w związku z tym, że spodziewamy 
się środków z Funduszu Odbudowy i z funduszu 
Next Generation EU, czyli specjalnych środków 
europejskich. Czy istnieją prognozy w tej kwestii? 
Jakie jest zdanie ministra finansów o wpływie tych 
środków na stan finansów publicznych w Polsce? 
Jakie są rachuby, kiedy państwa zdaniem możemy 
spodziewać się pierwszych transferów? W więk-
szości państw europejskich te sprawy są związane 
z przezwyciężaniem kryzysu gospodarczego i ujęte 
jako część strategii państwowej, dlatego o to py-
tam. I czy minister finansów jest gotów zadeklaro-
wać, że będzie cyklicznie informował w tej sprawie 
Senat? Myślę, że także i Sejm, ale jesteśmy szcze-
gólnie zainteresowani informacją dla Senatu skła-
daną cyklicznie. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie FinanSóW 
seBasTian skuza 

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
W  pierwszych słowach chciałbym zwrócić 

uwagę, że ustawa budżetowa nie zawiera rozwią-
zań, w tym finansowych, związanych z Krajowym 
Planem Odbudowy. W momencie, gdy projekt 
ustawy budżetowej był przygotowywany, nie było 
jeszcze takich, można powiedzieć, bardziej zna-
nych i wiążących założeń co do tego, jak będzie 
wyglądała nowa perspektywa finansowa. I on jest 

przygotowany w oparciu o starą perspektywę fi-
nansową. I jak najbardziej taka strategia, nad którą 
pracuje część Ministerstwa Finansów, ale ta zwią-
zana bardziej z byłym ministerstwem funduszy, 
jak najbardziej jest niezbędna.

A informacje o planowaniu i wydatkowaniu 
środków z Funduszu Odbudowy jak najbardziej są 
informacjami publicznymi, tak więc, jak myślę, nie 
będzie żadnego problemu z tym, żeby takie infor-
macje przekazywać.

Mogę powiedzieć, że w części Ministerstwa 
Finansów pracujemy obecnie nad ewentualnymi 
przepływami, nad tym, jak miałyby się kształtować 
przepływy z Krajowego Planu Odbudowy, czy po-
winny być ujęte bezpośrednio w budżecie państwa, 
czy w budżecie środków europejskich. Na tym eta-
pie jeszcze nad tym pracujemy.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję.
Proszę o zabranie głosu i zadanie pytania pana 

senatora Wadima Tyszkiewicza.

SenatoR 
wadim Tyszkiewicz 

Pani Marszałek! Wysoki Senacie! Panie 
Ministrze!

Ja powtórzę pytanie, które skierowałem do se-
natora Kleiny. Chodzi mi o lukę VAT-owską i to, 
jak ona się ma do nowego budżetu na rok 2021. Co 
pana zdaniem czy zdaniem rządu spowodowało, 
że luka VAT-owska wzrosła w roku 2020 i minister 
wycofał 13 miliardów zł oszczędności w związku 
z luką VAT-owską w roku 2020 i 2021? I jak to się 
ma do budżetu? Dlaczego luka VAT-owska rośnie? 
Przecież miała maleć. Co jest tego przyczyną?

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie FinanSóW 
seBasTian skuza 

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
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Temat luki VAT-owskiej już się tu pojawiał 
w trakcie prac nad ustawą okołobudżetową. I zwra-
cam tutaj ponownie uwagę na to, że brak jest jesz-
cze oszacowania tej luki na rok 2020. To są jakieś 
wstępne przymiarki, nieoficjalne. I de facto w tym 
momencie nie jest to możliwe do przeprowadzenia.

Nie jest mi absolutnie znana sytuacja, w któ-
rej rząd zweryfikowałby dochody w związku ze 
wzrostem luki VAT-owskiej i zmniejszył je o kwo-
tę 13 miliardów zł. Oszacowana kwota VAT przyjęta 
w ustawie budżetowej odzwierciedla planowane 
wskaźniki mapy ekonomicznej. Luka w VAT, która 
wynosi obecnie, według ostatnich szacunków, ok. 
12%, jest bardzo bliska średniej w Unii Europejskiej. 
Ja mogę tylko przypomnieć, że jeszcze kilka czy kil-
kanaście lat temu ta luka w Polsce była wyższa, na 
niekorzyść, od średniej luki VAT-owskiej w krajach 
Unii o ok. 10 punktów procentowych, i myślę, że 
nie można było tego tłumaczyć tylko i wyłącznie 
koniunkturą gospodarczą. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

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

Krzysztofa Kwiatkowskiego.

SenatoR 
krzyszTof kwiaTkowski 

Panie Ministrze, gdyby pan mi… Pan chyba te 
dane już podawał, ale gdyby mógł mi pan ostatecz-
nie – jeżeli nie, to tym bardziej o to pytam – prze-
kazać… Jak państwo szacujecie finalnie deficyt 
budżetowy za rok 2020? I jak zakładacie państwo, 
jak finalnie będzie wyglądać zmiana PKB z roku 
2020 w stosunku do stanu z roku 2019?

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie FinanSóW 
seBasTian skuza 

Panie Przewodniczący! Szanowna Pani 
Marszałek! Wysoka Izbo!

Tak jak już mówiłem wcześniej, deficyt z roku 
2020 to będzie bliżej 90 miliardów zł, taki rząd 
wielkości… Jeszcze nie mamy ostatecznych danych, 
ale myślę, że to już mogę powiedzieć. A jeżeli chodzi 
o PKB w cenach bieżących, na poziomie przyjęcia 
ustawy budżetowej, to te dane kształtowałyby się 
tak: 2 biliony 356 miliardów 100 milionów w roku 
2021 i 2 biliony 234 miliardy 600 milionów w roku 
2020, po nowelizacji ustawy budżetowej.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję.
I proszę, jeszcze raz pan senator Krzysztof 

Kwiatkowski.

SenatoR 
krzyszTof kwiaTkowski 

Gdyby pan minister powtórzył… Bo niestety nie 
usłyszałem. I później od razu zapytam…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Sebastian Skuza: Oczywiście, już, już…)

Nie tylko proszę o  deficyt – zanotowałem 
90 miliardów – ale też o zmianę PKB. I proszę o po-
danie mi także tych wielkości, jakie były w ostatnio 
nowelizowanej wersji budżetu za rok 2020. Czyli 
jaki w ostatniej wersji nowelizowanego budżetu był 
zakładany deficyt budżetowy? I jaki był, w założe-
niu, PKB?

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie FinanSóW 
seBasTian skuza 

Już mówię.
Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Deficyt zakładany w nowelizacji ustawy bu-

dżetowej to ok. 109 miliardów, wykonanie to ok. 
90 miliardów.

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: I jeszcze PKB.)
PKB zakładany w nowelizacji ustawy budże-

towej, jeżeli chodzi o PKB w cenach bieżących, to 
2 biliony 234 miliardy 600 milionów, w 2021 r. – 
2 biliony 356 miliardów 100 milionów.

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: A w układzie 
procentowym?)

W układzie procentowym już realne PKB – tak, 
realne PKB – to byłoby 4,6% na minusie w roku 
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2020 i w nowelizacji ustawy budżetowej, i plus 4% 
w 2021 r.

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Dziękuję 
bardzo.)

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję.
Czy ktoś z państwa jeszcze?
(Głos z sali: Nie.)
Dziękuję, dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Przypominam, że w dyskusji nad ustawą bu-

dżetową senatorowie nie mogą zgłaszać wniosków 
o odrzucenie ustawy, ponieważ zgodnie z art. 223 
konstytucji Senat może uchwalić poprawki do usta-
wy budżetowej w ciągu 20 dni od dnia przekazania 
jej Senatowi.

Proszę o zabranie głosu panią senator Beatę 
Małecką-Liberę.

SenatoR 
BeaTa małecka-liBera 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Wysoka Izbo!
Jest mi niezmiernie miło, że występuję w tej 

debacie jako pierwsza, ale też temat, o którym 
będę mówiła, i waga kwestii zdrowia są niewątpli-
wie najważniejsze. Dlatego też Komisja Zdrowia 
przygotowała szereg poprawek, które mają na celu 
zwiększenie finansowania w ochronie zdrowia.

Wszyscy wiemy, że ustawa budżetowa to takie 
serce działalności rządu i priorytetów, jakie są wy-
znaczane na kolejny rok. Osobiście nie widzę, aby 
rząd wskazał, że takim priorytetem jest dla niego 
system ochrony zdrowia i zdrowotność Polaków, 
a przecież w zależności od tego, jakie środki finan-
sowe zostaną skierowane na całą ochronę zdrowia, 
taki oto też będzie system w następnym roku. To, 
co się stało w roku 2020, tj. epidemia i walka z ko-
ronawirusem – wielokrotnie tutaj na tej sali to 
powtarzaliśmy – to było nieprawdopodobne wy-
zwanie, ale równocześnie obnażyło to cały system 
ochrony zdrowia. Wyzwania, jakie mamy na rok 
2021, to nie tylko walka z epidemią i jak najszyb-
sze zaszczepienie naszych obywateli, aby wzmoc-
nić odporność przeciwko wirusowi COVID-19, ale 
przede wszystkim walka z zapaścią, jaką mamy 

w ochronie zdrowia, i walka, jeśli chodzi o lecze-
nie wszystkich innych chorób, które przez ostat-
nie miesiące było jakby w zamrożeniu. Niestety 
zarówno dostęp do wczesnej diagnostyki, jak i do-
stęp do planowych zabiegów czy nawet leczenie 
poszczególnych przewlekłych schorzeń uległy 
mocnemu spowolnieniu, a w niektórych przypad-
kach wręcz zatrzymaniu. Wszystko to skomasuje 
się w roku następnym. Musimy mieć świadomość 
tego, że oprócz normalnego tempa zachorowań, ja-
kie mamy rokrocznie… Na to wszystko nałoży się 
dodatkowe wyzwanie, a więc leczenie tych wszyst-
kich chorób, które niestety było odkładane w roku 
ubiegłym.

Drugie wyzwanie, niebotyczne, dotyczy wzro-
stu śmiertelności. Jako przykład podam, że w li-
stopadzie roku 2020 mieliśmy 60 tysięcy zgonów, 
dwukrotnie więcej niż rok wcześniej. I niestety, 
Szanowni Państwo, to nie były zgony spowodo-
wane COVID-19, to były przede wszystkim zgony 
spowodowane innymi chorobami. To jest ogromne 
wyzwanie. Jeżeli my w tej sali nie powiemy jasno, 
że rok 2021 musi być rokiem przełomowym, jeże-
li chodzi o ochronę zdrowia, to znaczy, że my nie 
dostrzegamy tego problemu, a nie dostrzeżemy go 
bez wzrostu finansowania, dodatkowego wzrostu 
finansowania, bo to, że zgodnie z ustawami pienią-
dze są przeznaczane na ochronę zdrowia, to jest 
prawda i nikt co do tego nie ma wątpliwości.

Ale jest jeszcze jeden problem. Omawiając bu-
dżet państwa, nie omawiamy w całości wpływów 
finansowych, jakie mamy na ochronę zdrowia, bo 
podstawą finansowania świadczeń zdrowotnych 
jest przecież Narodowy Fundusz Zdrowia. To, jaka 
będzie składka w roku następnym, jakie będą wpły-
wy do Narodowego Funduszu Zdrowia, możemy 
tylko prognozować, bo tak naprawdę nie wiemy, jak 
będzie wyglądała gospodarka w roku następnym. 
A więc tym bardziej mówiąc o gospodarce i o tym, 
aby wzrastała jej rola, musimy mówić o zdrowiu, 
bo bez zdrowego społeczeństwa nie podźwigniemy 
gospodarki. I to jest chyba rzecz zrozumiała.

Ale wrócę do wątku Narodowego Funduszu 
Zdrowia. Budżet, finansowanie zdrowia z budże-
tu to tylko jeden element. Zgodnie z tzw. ustawą 
6% PKB na zdrowie w roku 2021 mówimy o bu-
dżecie… o wzroście o 5,3% PKB. Ale to jest tylko 
zapis ustawowy. Jak on jest realizowany? Otóż naj-
ważniejsze jest to, że część pieniędzy, która z tego 
procenta PKB będzie wpływała do funduszu, jest 
pomniejszana o tzw. wydatki zdrowotne, które są 
realizowane z budżetu państwa. Rok do roku te 
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wydatki zdrowotne rosną. One rosną także i w tym 
roku. W związku z tym w obecnym projekcie, jaki 
mamy na rok 2021, wydatki zdrowotne, te zapisa-
ne jako realizowane z budżetu państwa, wzrastają 
z 13 miliardów do 22 miliardów zł. Co to oznacza? 
Wzrastają – pan minister kiwa głową – tak, wzra-
stają. Tylko że wpływ do Narodowego Funduszu 
Zdrowia będzie o 9 miliardów zł mniejszy.

A co jest w tych wydatkach zdrowotnych? Otóż 
w tych wydatkach zdrowotnych są takie zapisy, 
jak: składki na ubezpieczenia zdrowotne finanso-
wane z odpowiednich części budżetu, kształcenie 
specjalizacyjne – tak nawiasem mówiąc, jest py-
tanie, o ile wzrośnie liczba rezydentów – finan-
sowanie leków dla kobiet w ciąży, leków dla osób 
w wieku 75+. Wydawałoby się, że to są również ele-
menty związane z finansowaniem ogólnie zdro-
wia społeczeństwa. Jednak proszę pamiętać, że 
brak wpływu tych pieniędzy, tych 9 miliardów zł, 
będzie powodował, że środki wydatkowane na 
świadczenia zdrowotne będą mocno ograniczone. 
A  to one właśnie w  przyszłym roku będą 
stanowiły podstawę działalności Narodowego 
Funduszu Zdrowia i  wszystkich podmiotów, 
które muszą zaangażować się w  zwalczanie 
chorób przewlekłych, chorób onkologicznych, 
kardiologicznych, psychiatrycznych i wszelkich 
innych, których leczenie niestety w  tym roku 
zostało wyhamowane. Wydanie o 1/3 mniejszej 
liczby kart DiLO, czyli przyspieszających leczenie 
onkologiczne, leczenie, które dopuszcza do syste-
mu onkologicznego, jest dowodem na to, jak wiel-
kie wyzwanie czeka nas w tym roku. Podobnie jest 
ze schorzeniami układu krążenia. Niewydolność 
serca stała się najczęstszą przyczyną zgonów lu-
dzi aktywnych zawodowo, a więc jest to kolejne 
wyzwanie. Kardiolodzy od kilku lat apelują o na-
rodowy program zdrowego serca, aby zapewnić 
kompleksową diagnostykę i leczenie. Na posie-
dzeniach Komisji Zdrowia zawsze słyszeliśmy, że 
nie ma na to pieniędzy w danym roku, w danym 
budżecie. Więc to jest ten moment. Albo dajemy 
dodatkowe środku do systemu i robimy wszystko, 
żeby go wspomóc i żeby efekt był widoczny, albo 
po raz kolejny mówimy, że jest to priorytet, ale bez 
wsparcia finansowego. I to jest właśnie ten wybór.

Jest jeszcze jeden element, na który chcę zwró-
cić uwagę. Mianowicie coraz częściej pojawiają 
się różnego rodzaju rezerwy celowe albo fundu-
sze. Jest taki Fundusz Sprawiedliwości, z którego 
czerpie się pieniądze w zależności od tego, jakie 
są potrzeby. Myślę, że podobnie skonstruowany 

jest również Fundusz Medyczny, z którego można 
dać i na profilaktykę, i na świadczenia zdrowot-
ne, ale rezerwa celowa, która zapisana jest na ten 
Fundusz Medyczny… Tak naprawdę nikt do końca 
nie może być pewien, że będzie ona spożytkowana 
akurat na rozwiązywanie problemów związanych 
ze zdrowiem. To rodzi wielką obawę, dlatego że to 
są pieniądze, które mogą być przeznaczone rów-
nież na inne cele.

Spośród tych rezerw celowych mój niepokój 
wzbudziła również rezerwa celowa przeznaczona 
na Agencję Badań Medycznych. Rozwój medycy-
ny, innowacje – wszyscy się zgadzamy, że to jest 
bardzo ważny kierunek. Tylko proszę pamiętać – 
i tu zwracam się do pana ministra – że Agencja 
Badań Medycznych, która dystrybuuje środki na 
innowacyjne metody, na innowacyjne leki, działa 
bez ustawy o badaniach klinicznych, a to powinno 
być podstawą wydatkowania środków na Agencję 
Badań Medycznych…

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Pani Senator…)

Już kończę.
W związku z tym chciałabym, z całą mocą pod-

kreślając, że wyzwania i problemy, jakie czekają 
nas w ochronie zdrowia… Te problemy oczywi-
ście spowodował wirus, one wywołały całkowite 
spustoszenie w systemie ochrony zdrowia i ko-
nieczność wsparcia finansowego. Zwracam się do 
Wysokiej Izby o to, aby każdy z państwa zastanowił 
się, czy na pewno lepiej wydać pieniądze na nowe 
lotnisko, które być może kiedyś ruszy, czy na jakieś 
nowe programy w telewizji, niż jednak spożytko-
wać je na cele zdrowotne. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Bardzo proszę o wystąpienie pana senatora 

Marka Borowskiego.

SenatoR 
marek Borowski 

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Ten budżet jest oczywiście budżetem bardzo 

specyficznym i, przyznaję, bardzo trudnym do 
ułożenia – ze względu na skalę niewiadomych, 
jaka występuje. Niemniej jednak te podstawowe 
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parametry ekonomiczne muszą podlegać ocenie. 
Ta ocena z jednej strony ma charakter trochę dys-
kusji akademickiej – ekonomiści zawsze dyskutu-
ją na temat tego, czy założenia dotyczące wzrostu 
produktu krajowego brutto, inflacji, bezrobocia itd. 
są trafnie przyjęte – a z drugiej strony ma to prze-
łożenie praktyczne, bo w zależności od tego, jakie 
założenia przyjmiemy w tym zakresie, będą się one 
przekładały na sytuację budżetową, będą się prze-
kładały przede wszystkim na wzrost dochodów, 
a po części także na wzrost wydatków. W związku 
z tym my musimy dokonywać oceny tych założeń.

Ja nie zamierzam tutaj zajmować się wszystki-
mi poprawkami, które tu były, uzasadniać ich itd. 
– one będą tutaj uzasadniane i promowane przez 
moje koleżanki i kolegów – tylko chcę skupić się na 
2 rzeczach. Po pierwsze, na źródłach finansowa-
nia, po drugie, na tej grupie wydatkowej, o której 
zresztą przed chwilą mówiła pani senator Małecka-
Libera – ja trochę z innej strony na to spojrzę – 
czyli o wydatkach na zdrowie.

Źródła finansowania. W tej sprawie pan sena-
tor Bierecki z właściwą sobie ironią stwierdził, że 
te założenia, które przyjęte zostały przy popraw-
kach, te źródła – wzrost przychodów z VAT, a tak-
że wzrost wpłat z Narodowego Banku Polskiego 
– to jest dowód na to, jak sprawnie i jak dobrze 
rząd rządzi. Ja nie będę się wypowiadał na temat 
tego, czy rząd rządzi sprawnie, czy niesprawnie, 
jest wiele po temu innych okazji. Wydaje mi się, 
że raz sprawnie, a raz niesprawnie. A co do tych 
źródeł… Otóż projekt tego budżetu został przygoto-
wany gdzieś w połowie roku, a złożony pod koniec 
września. Od tego czasu cokolwiek się zmieniło. 
Otóż, jak pan minister sam przyznał, stojąc tu 
przed chwilą, wpływy podatkowe będą co najmniej 
o 6 miliardów wyższe na koniec 2020 r., niż prze-
widywał tamten projekt. W związku z tym, siłą rze-
czy, projektowane dochody na rok 2021 odnosiły się 
do niższej bazy. Trzeba to wziąć pod uwagę, to jest 
6 miliardów zł. Ale nie koniec na tym.

Mówiliśmy tutaj o tempie wzrostu PKB. Sam 
pan minister powiedział, że założenia, które 
przyjęto, były na poziomie przeciętnej z różnych 
ośrodków badawczych. Przyjęto taką mniej wię-
cej przeciętną, ale dzisiaj już prognozuje się więcej. 
No, oczywiście na ten temat można dyskutować, 
ale ja przeczytałem wywiad, którego udzielił pan 
Paweł Borys, szef Polskiego Funduszu Rozwoju. 
Pan Paweł Borys, który naprawdę musi być trak-
towany jako ekspert w tych sprawach, powiedział, 
że on przewiduje wzrost PKB w przyszłym roku na 

poziomie 5%. Mówimy oczywiście o wzroście w ka-
tegoriach realnych. To po pierwsze. Powiem tak: 
mamy prawo oczekiwać, że ten wzrost naprawdę 
będzie większy. Zakładam oczywiście, że program 
szczepień będzie prowadzony intensywnie, a nie 
tak jak do tej pory, no ale pan minister Dworczyk, 
pan premier Morawiecki i inni zapewniają, że to się 
poprawi, więc my to bierzemy pod uwagę.

Po drugie, jeśli chodzi o wskaźnik inflacji, to 
jest on… Tu jest wprawdzie stosowany deflator 1,3, 
a nie 1,8, tak jak w przypadku wzrostu cen kon-
sumpcyjnych, ale nie zmienia to postaci rzeczy. 
Otóż jest to bardzo niski wskaźnik. W zasadzie 
wszyscy ekonomiści są zgodni, że jest on zaniżo-
ny, w związku z czym wzrost PKB w cenach nomi-
nalnych będzie wyższy.

I wreszcie to, co jest może najciekawsze w tym 
wszystkim. Otóż my tu przeżyliśmy kilka lat 
temu całą akcję propagandową dotyczącą tego, 
że walka z rożnego rodzaju nadużyciami i oszu-
stwami w zakresie VAT przyniosła kolosalne rezul-
taty. Wymieniano jakieś fantastyczne liczby, jakieś 
100 miliardów, 200 miliardów itd., itd. Otóż, proszę 
państwa, jest tak – i to zostało zbadane na prze-
strzeni lat – że jeżeli wzrost produktu krajowego 
brutto przyspiesza, a więc wynosi np. 2%, potem 
3%, a w następnym roku 4%, to wzrost wpływów 
podatkowych, zwłaszcza z VAT, przyspiesza jeszcze 
bardziej. Jeżeli zaś tempo tego wzrostu spada stop-
niowo, a więc wynosi kolejno 4%, 3%, 2%, to wzrost 
wpływów z VAT spada jeszcze silniej. I to zostało 
potwierdzone w ciągu ponad 20 lat. Z czym mie-
liśmy do czynienia przed objęciem rządów przez 
Prawo i Sprawiedliwość? Mieliśmy do czynienia 
z kryzysem ekonomicznym, z pewnym trendem 
spadkowym produktu krajowego brutto, co powo-
dowało silniejszy spadek wpływów podatkowych. 
Z czym mieliśmy do czynienia po roku 2015? Z po-
wrotem koniunktury, z  szybszym przyrostem 
PKB i z jeszcze szybszym przyrostem wpływów 
z VAT. A dlaczego tak się dzieje? Ano dlatego, że 
firmy, zwłaszcza te mniejsze, w sytuacji, w któ-
rej koniunktura się pogarsza, mają coraz więcej 
trudności ze zbytem, mają coraz więcej trudności 
z zapłatą podatków, no i często uciekają w szarą 
strefę. W związku z tym znacznie szybciej spadają 
wpływy z VAT. W momencie, kiedy koniunktura 
wraca, kiedy popyt rośnie, kiedy możliwości zwięk-
szenia produkcji są coraz większe, firmy te, można 
powiedzieć, wychodzą z cienia. Wychodzą z cienia, 
bo pozostanie w nim się po prostu nie opłaca, ry-
zyko jest zbyt duże. Ja nie neguję tego, że niektóre 
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działania, takie jak wprowadzenie Jednolitego Pliku 
Kontrolnego, przyniosły pewne rezultaty, ale ge-
neralnie rzecz biorąc, tendencja jest właśnie taka. 
A z jaką tendencją będziemy mieć do czynienia 
w przyszłym roku? Ano właśnie z przyspieszeniem 
wzrostu PKB. W roku 2020 był spadek o ok. 3%, 
a w roku 2021 zakłada się 4-procentowy wzrost. Ja 
już powiedziałem, że ten szacunek jest chyba tro-
chę przyniski, ale wzrost VAT powinien być wy-
raźnie szybszy. Jak to wszystko podliczyć, zebrać 
razem, to widać, że ten przyrost wpływów z po-
datków, zwłaszcza z VAT, jest wyraźnie zaniżony. 
Kwota, którą my przyjęliśmy w poprawkach, a więc 
6 miliardów 250 milionów, to tylko część tego przy-
rostu, który prawdopodobnie nastąpi.

Jeśli zaś chodzi o Narodowy Bank Polski, to po-
wiem, że ten miliard z kawałkiem, który jest za-
łożony, został określony chyba we wrześniu. No, 
czy ja muszę przypominać, że w końcówce zeszłe-
go roku pan prezes Glapiński, zresztą ku ogólne-
mu zaskoczeniu, podjął działania zmierzające do 
osłabienia kursu złotego i że to osłabienie kursu 
złotego w sposób bardzo istotny wpłynie na wynik 
finansowy Narodowego Banku Polskiego? Według 
moich rachunków prawdopodobnie o ok. 10 mi-
liardów. Tyle nie proponujemy. Proponujemy 2,5, 
może 2,8 miliarda, bo będą jeszcze jakieś drobniej-
sze poprawki. Tak więc to wszystko trzeba wziąć 
pod uwagę.

I na koniec sobie trzeba zadać takie pytanie. 
Czy, wiedząc już to wszystko, powinniśmy kiero-
wać te pieniądze na obniżenie deficytu, czy raczej 
powinniśmy wykorzystać je na inne cele? Otóż, 
gdyby w niektórych dziedzinach sytuacja była na-
prawdę dobra, to pewnie trzeba by tak postąpić jak 
w tym pierwszym przypadku, ale tak nie jest. To 
dotyczy takich spraw jak np. zdalne nauczanie – są 
propozycje poprawek w tym zakresie – ale przede 
wszystkim zdrowie. A jeśli chodzi o zdrowie, pro-
szę państwa… Wiele o tym powiedziała tutaj pani 
senator Libera-Małecka. Ja chcę powiedzieć tylko 
o jednej sprawie. Rząd zobowiązał się do tego, żeby 
wydatki na zdrowie w stosunku do produktu kra-
jowego brutto systematycznie rosły aż do 6%. No, 
tyle tylko, że ponieważ mieliśmy duży spadek PKB, 
to liczenie tego procentu się załamało. Mogę dać 
przykład – jeśli z roku na rok wydatki na zdrowie 
nie wzrosną, ale PKB spadnie o połowę, to stosu-
nek tych wydatków do PKB wzrośnie dwukrotnie. 
Czy to znaczy, że potrzeby zdrowotne zostały za-
spokojone? Nie, oczywiście, że nie. I kiedy zrobimy 
rachunek ciągniony i policzymy, ile powinno być 

wydane w 2021 r., gdyby nie pandemia – a pande-
mia, tak na marginesie, jeszcze zwiększa potrze-
by – to się okaże, że brakuje 8–10 miliardów zł. 
Przyrost wydatków do roku poprzedniego – 122 
do 117 – to jest tylko 5 miliardów. A więc…

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Panie Senatorze, czas.)

Już kończę.
Te propozycje, które tutaj zostały przedstawio-

ne, nawet nie sięgają tej kwoty 8–10 miliardów. 
Całkowicie zgadzam się z tym, że pandemia ujaw-
niła wszystkie słabości polskiego systemu zdrowia. 
W tym momencie jest szansa, żeby, no, może nie 
od razu je zlikwidować, ale dokonać w tym zakresie 
potężnego kroku naprzód.

Konkludując, powiem, że źródła finansowania, 
które zostały tu zaproponowane, zostały zapropo-
nowane nie na postawie danych wziętych ot tak, 
z sufitu, ale na podstawie starannych wyliczeń. 
Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję.
I proszę o zabranie głosu panią senator Halinę 

Biedę.

SenatoR 
halina Bieda 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Chciałabym się odnieść do poprawki zgłoszo-

nej na posiedzeniu komisji, dotyczącej wzrostu 
subwencji oświatowej. Myślę, że gdybym zadała 
wszystkim państwu senatorom pytanie, czy w ich 
gminach kwota subwencji oświatowej wystarcza 
na pokrycie kosztów zadań oświatowych wynikają-
cych z prawa oświatowego, to myślę, że odpowiedź 
by była taka, że nie. Od momentu przekazania sa-
morządom prowadzenia placówek oświatowych 
część oświatowa subwencji ogólnej w coraz mniej-
szym stopniu zapewnia gminom pokrycie kosztów 
tych zadań, w tym niezbędnych kosztów wynagro-
dzeń nauczycieli, zmuszając gminy do pokrywania 
rokrocznie coraz większej luki finansowej. Z kolei 
wprowadzona w ostatnich latach reforma spowo-
dowała wzrost kosztów osobowych, gdyż nastąpiła 
seria podwyżek dla nauczycieli – bez zapewnienia 
ze strony rządu pełnej rekompensaty finansowej 
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samorządom. Ponadto nastąpił wzrost liczby eta-
tów nauczycielskich wynikający z wdrażanej re-
formy, z jednoczesnym spadkiem liczby uczniów 
w szkołach podstawowych, a to dodatkowo zna-
cząco obciążyło gminne budżety. Nieprawdą jest 
też twierdzenie, że gminom spadają koszty bieżące 
z powodu mniejszej liczby uczniów, bo doskonale 
wiemy, że koszty tworzy liczba oddziałów w szkole, 
a nie liczba uczniów.

Subwencja oświatowa na rok 2021 zgodnie 
z uchwaloną przez Sejm ustawą budżetową ma wy-
nieść ponad 52 miliardy zł i jest wyższa w stosun-
ku do tej z 2020 r. o ponad 2 miliardy. Oznacza to 
wzrost o 4,3%. Wzrost nie oznacza jednak lepszej sy-
tuacji finansowej jednostek samorządu terytorialne-
go w zakresie realizacji zadań oświatowych, wręcz 
przeciwnie, samorządy znów będą musiały dopłacać 
do niedoszacowanej oświaty. Finansowy standard A, 
czyli kwota na 1 ucznia wykorzystana przy podzia-
le subwencji oświatowej między samorządy, wynosi 
w 2021 roku 6 tysięcy 110 zł, w ubiegłym roku była 
to kwota 5 tysięcy 917 zł z groszami. Corocznie kwota 
subwencji wzrasta, jednak samorządy ciągle odczu-
wają braki środków przekazywanych na finansowa-
nie oświaty. Wynika to głównie z tego, że subwencja 
nie pokrywa w całości nawet wynagrodzeń nauczy-
cielskich. Subwencja na dzieci 6-letnie, która pojawiła 
się w 2017 r., również nie przyczyniła się do poprawy 
sytuacji w oświacie. Dziś wiemy, że miniony rok był 
dla samorządów bardzo trudny.

Rok 2021 pod względem środków wydatkowa-
nych na zadania oświatowe także przyniesie wiele 
wyzwań i problemów. Pomimo braku planowane-
go wzrostu płac dla nauczycieli na pewno wzrosną 
wynagrodzenia pracowników administracyjno-ob-
sługowych z uwagi na wzrost płacy minimalnej. 
Wzrosną też wydatki na funkcjonowanie szkół, 
media, czynsze, na pomoce dydaktyczne, realiza-
cję zaleceń ppoż. i inne wydatki, wynikające z ko-
nieczności zapewnienia bezpiecznych warunków 
nauki i pracy, a także na realizację takich zadań, jak 
świadczona pomoc psychologiczna, pedagogiczna, 
która, jak wiemy, po pandemii może być bardziej 
potrzebna niż zwykle. Wzrosną wydatki na dowóz 
uczniów czy zajęcia dodatkowe w przedszkolach. 
Wiele samorządów dotknie wzrost dotacji dla szkół 
i placówek niesamorządowych, zwłaszcza publicz-
nych, oraz koszty związane z urlopami na porato-
wanie zdrowia czy odprawami z tytułu przejścia 
na emerytury lub świadczenia kompensacyjne. 
Według wyliczeń Związku Miast Polskich niedo-
szacowanie wynosi ok. 5,3 miliarda zł.

W subwencji znów nie uwzględniono skutków 
zrealizowanych podwyżek. Jest taki materiał po-
równawczy z lat 2018, 2019 i 2020, który pokazuje, 
że ta luka to jest już prawie 5 miliardów zł, a doty-
czy tylko podwyżek płac nauczycielskich, nie do-
tyczy innych wydatków oświatowych.

W czasie ubiegłorocznej dyskusji dotyczącej 
finansowania oświaty, która toczyła się na po-
siedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 
Terytorialnego, minister edukacji przedstawiał 
2 główne argumenty za tym, że samorządy mają 
z czego finansować czy dofinansowywać oświatę. 
Jeden taki, że subwencja oświatowa co roku wzra-
sta, a drugi taki, że jednostki samorządu teryto-
rialnego notują stały wzrost pozasubwencyjnych 
dochodów, głównie z udziału w podatku PIT i CIT. 
Jednak dane dotyczące wpływów z podatków PIT 
i CIT dla samorządów wskazują na zdecydowany 
spadek dochodów z tego tytułu, a zwiększona sub-
wencja oświatowa w obecnej sytuacji nie wystar-
czy nawet na pokrycie w całości płac nauczycieli. 
Dodatkowo w związku z kryzysem finansowym 
wywołanym przez koronawirusa rozwiązanie 
problemu finansowania oświaty zaczyna być dla 
samorządowców sprawą naglącą, gdyż gminy i po-
wiaty nie mają już z czego dokładać do tych zadań.

Trzeba wreszcie zdecydować, jak powinno wy-
glądać finansowanie poszczególnych zadań na róż-
nych szczeblach samorządu, trzeba to zrobić dziś, 
kiedy pomimo licznych apeli samorządowców 
o zmiany ciągle tkwimy w niezbyt dobrym syste-
mie związanym z subwencjonowaniem oświaty, 
na podstawie którego na przestrzeni ostatnich 
lat powstała gigantyczna i pogłębiająca się luka 
finansowa.

Wniesiona na posiedzeniu komisji poprawka 
dotycząca zwiększenia środków na realizację zadań 
oświatowych zapisanych w ustawie budżetowej 
może chociaż w niewielkim stopniu wpłynąć na 
jakość polskiej edukacji i odciążyć jednostki samo-
rządu terytorialnego od wydatkowania własnych 
środków budżetowych na miejscową edukację, przy 
jednoczesnej realizacji innych zadań dla dobra spo-
łeczności i środowiska lokalnego. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję pani senator.
I proszę o zabranie głosu pana senatora Jerzego 

Wcisłę.
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SenatoR 
Jerzy wcisła 

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Duża część Polaków ciągle wierzy, że polskie 

problemy finansowe mieszczą się w wielkości de-
ficytu budżetowego, którego wysokość – 87 miliar-
dów zł – wcale Polaków nie przeraża. Ciągle słyszą 
oni o miliardach, które ten rząd odzyskał np. od 
mafii VAT-owskiej, ale i o dziesiątkach milionów 
złotych, które ten rząd lekko wyrzuca w błoto, np. 
na produkcję papierów, na wybory, które wiadomo 
było, że się nie odbędą, na zakupy maseczek czy re-
spiratorów, które nigdy do Polski nie dotarły albo 
nie nadawały się do użytku, na wydobycie milio-
nów ton węgla, które nikomu niepotrzebne zalega-
ją na hałdach w różnych miejscach Polski, czy na 
pilnowanie ścierniska, które według obietnic pre-
miera kiedyś ponoć ma zmienić się w największe 
w Europie lotnisko.

Coraz większa część Polaków jest przerażo-
na nie tylko faktem tak lekkiego traktowania pu-
blicznych pieniędzy, ale przede wszystkim tym, że 
tych pieniędzy brakuje tam, gdzie są one bardzo 
potrzebne i, co ważniejsze, gdzie one powinny być. 
Gdyby rząd traktował samorządy poważnie i zgod-
nie z konstytucją, gdyby nie obciążał ich kosztami 
swoich decyzji, to dzisiaj musiałby dodać do deficy-
tu budżetowego co najmniej 15 miliardów zł. Gdyby 
ten rząd zapłacił długi szpitali, które przecież nie są 
efektem złej pracy ich dyrektorów, ale stosowania 
konstytucyjnego prawa każdego Polaka do ochrony 
zdrowia, to musiałby dodać do deficytu budżetowe-
go kolejne 15 miliardów zł. Mogę wyliczyć wiele zo-
bowiązań, z których państwo się dziś nie wywiązuje 
w sferze oświaty, służby weterynaryjnej, ochrony 
przeciwpowodziowej, związanych z wykluczeniem 
komunikacyjnym czy jakością środowiska, w tym 
powietrza, którego stopień zanieczyszczenia jest 
tak wielki, że każdego roku umiera z tego powodu 
40 tysięcy Polaków. Gdybyśmy to wszystko poli-
czyli, to mogłoby się okazać, że deficyt budżetowy 
powinien wynosić nie 87 miliardów, a 150, a może 
200 miliardów zł. Dlatego z uczuciem zawstydzenia 
za polski rząd słucham utyskiwania ministra na to, 
że do budżetu zgłoszono w Sejmie 900 poprawek. 
Gdyby chcieć zrealizować te poprawki, to, jak uty-
skuje minister, trzeba by było zlikwidować polską 
armię, Radę Ministrów czy urząd prezydenta. Taka 
jest niestety prawda, Panie Ministrze, albo-albo: 
albo rząd realizuje swoje obowiązki, albo nadaje 
się do likwidacji.

Wysoki Senacie, to nie jest żadna megalomania 
ani wina wójtów czy dyrektorów różnych instytucji, 
że proszą posłów i senatorów o wsparcie finansowe 
na ich inwestycje, bo nie są w stanie wykonać tych 
inwestycji z własnych środków. A nie są w stanie, 
bo ich budżety zostały ogołocone po to, by państwo 
mogło się dzisiaj pochwalić tym, że ma zaledwie 
87 miliardów deficytu w budżecie. Tylko w moim 
regionie, warmińsko-mazurskim, samorządy 
zwróciły się do mnie z prośbą o poparcie 50 wnio-
sków do budżetu państwa. To nie jest dużo. Jeśli po-
równamy to z liczbą 45 gmin, które nie otrzymały 
ani grosza z funduszu inwestycji lokalnych, który, 
jak wszyscy wiemy, stał się funduszem partyjnym, 
a nie funduszem, który ma wspierać samorządy… 
Kwotowo mój region otrzymał tylko 3% środków 
z tego funduszu. Gdzie się podziała reszta tych 
pieniędzy? W innych województwach czy w wielu 
województwach sytuacja jest podobna, a przypo-
mnę, że samorządy do niedawna realizowały ponad 
połowę inwestycji publicznych w Polsce, połowa 
Polski jest wybudowana przez samorządy – zosta-
ła wybudowana, bo trzeba o tym mówić w czasie 
przeszłym, już tak nie będzie. Dlatego też minister, 
który mówi, że zgłaszanie tylu poprawek w imieniu 
samorządów to wyraz nieodpowiedzialności, bar-
dzo się myli. Nieodpowiedzialnością jest pozbawia-
nie samorządów zdolności do zaspokajania potrzeb 
swoich mieszkańców, w tym potrzeb inwestycyj-
nych. Dlatego senatorowie Koalicji Obywatelskiej, 
senatorowie niezależni oraz senatorowie Lewicy 
i PSL nie stawiają na razie wniosku o likwidację 
struktur państwa i nie będą odbierali im pienię-
dzy, chociaż sympatykom prezydentury Donalda 
Trumpa, których po prawej stronie nie brakuje, 
warto przypomnieć, że na przełomie roku 2018 
i 2019 urzędy rządowe Stanów Zjednoczonych zo-
stały na 35 dni pozbawione środków budżetowych. 
Być może polskiemu rządowi i niektórym środowi-
skom politycznym taka lekcja też by się przydała.

Na razie nie zgłaszamy 600 poprawek, które do 
nas wpłynęły, które do nas dotarły, ale jedynie ok. 
100, i na wartość nie 10 miliardów, ale ok. 1 miliar-
da zł. Już samo to ograniczenie jest dowodem na 
naszą odpowiedzialność m.in. za instytucje pań-
stwowe. To kompromis między potrzebami spo-
łeczeństwa a obowiązkiem utrzymania struktur 
państwa. Mam nadzieję, że ta nasza postawa spo-
tka się z szacunkiem i ze zrozumieniem senato-
rów Prawa i Sprawiedliwości, a także posłów tej 
formacji, i że te poprawki, które dzisiaj zgłaszamy, 
zostaną uwzględnione w budżecie Polski na 2021 r. 
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Poparcie tych poprawek przez cały Senat byłoby 
dowodem odpowiedzialności za Polskę, tę Polskę 
najbliższą obywatelom. Dlatego proszę o poparcie 
dla poprawek, które składamy w imieniu Polski lo-
kalnej i Polski regionalnej. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
GaBriela sTanecka-morawska 

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

Krzysztofa Kwiatkowskiego.

SenatoR 
krzyszTof kwiaTkowski 

Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
W związku z budżetem państwa we wszystkich 

przepisach prawa, orzecznictwie i komentarzach, 
przy pracach nad projektem budżetu podkreśla się 
zasadę jawności publicznej działalności finansowej 
państwa. Podkreśla się także to, że społeczeństwo 
powinno być dokładnie poinformowane o źródłach 
dochodów budżetowych oraz ponoszonych wydat-
kach. W państwie demokratycznym to obywatele 
mają prawo kontrolować wydatki władzy. Niestety 
powstaje nieodparte przekonanie, że budżet pań-
stwa na rok 2021 jest kontrolowany w sposób, któ-
ry ma pozbawić obywateli wiarygodnej informacji 
o wydatkach państwa, a w zasadzie o możliwo-
ściach wydatkowych państwa.

Pan minister Sebastian Skuza, którego so-
bie niezwykle cenię właśnie za otwartość i praw-
domówność, na posiedzeniu komisji powiedział, 
że wykonanie budżetu państwa, jak się zakłada, 
będzie na poziomie minimum 410 miliardów zł. 
W dokumentach jest mowa o 402 miliardach zł, 
a wpisane zostało 398 miliardów 600 milionów. Co 
to znaczy? To znaczy, że baza do wyliczeń podat-
kowych, wpływów podatkowych w roku 2021 jest 
zaniżona. Absolutnie mamy możliwość zastanowić 
się publicznie i jawnie – a nie później decyzją, któ-
ra będzie realizowana poprzez nowelizację budżetu 
w ciągu roku budżetowego – jak zagospodarować 
i jak uczciwie, rzetelnie, transparentnie i jawnie 
w procedurze budżetowej w parlamencie te pie-
niądze podzielić.

Z  taką samą sytuacją mamy do czynienia 
w kontekście zysku NBP. Nie jest tajemnicą – przed 
chwilą czytałem wywiad z 5 stycznia z prezesem 

Glapińskim, który się tym chwali – że operacje na 
kursach walutowych NBP pozwalają na założenie 
znacznie wyższego zysku NBP z wpływów z tego 
tytułu. Byłby to zysk nie na zakładanym poziomie 
2 miliardów czy chyba nawet poniżej 2 miliar-
dów zł, tylko na poziomie na pewno co najmniej 
4 miliardów zł. Po co o tym mówię? Po to, żeby 
pokazać, że propozycje, które przedstawiamy, to 
są propozycje odpowiedzialne, oparte na rzeczywi-
stych, zweryfikowanych możliwościach dochodo-
wych państwa. Pomijam już nawet to, że wszyscy 
eksperci uważają, że poziom inflacji jest zaniżony, 
Komisja Europejska szacuje go na poziomie 2%.

Skoro mamy już przekonanie, że możemy 
uczciwie dzielić to, co będzie w tym budżecie, 
to pozwólcie państwo, że o kilku z tych popra-
wek, które zostały zgłoszone, tutaj powiem. Jedna 
z tych poprawek to jest poprawka zwiększająca 
o ok. 300 milionów zł wydatki na zakup sprzętu, 
pomocy dydaktycznych i – tu ważna uwaga – zakup 
internetu, możliwości odbierania internetu, zakup 
usługi dostępu do internetu dla dzieci i młodzie-
ży. Najdelikatniejsze szacunki mówią, że w wyni-
ku wiosennego lockdownu zgubiliśmy kilkanaście 
tysięcy dzieci. To są różne problemy. Pewnie każ-
dy z państwa miał takie rozmowy w swoim biurze 
senatorskim, ja również. Część dzieci nie miała 
sprzętu, częściowo udało się to rozwiązać, jeszcze 
nie wszędzie idealnie, część rodziców ze wstydem 
mówi: „Co z tego, że mam sprzęt? Nie stać mnie 
na wykupienie dostępu do internetu dla dziecka”. 
Nauczyciele mówią: „Proces zdalnego nauczania 
to inna forma nauczania. Chcemy mieć dodatko-
we pomoce dydaktyczne”. Wszyscy mówimy, że 
wychowanie, wykształcenie młodego pokolenia to 
przyszłość narodu. Jeżeli mamy więc do czynienia 
z dramatyczną sytuacją, gdy system edukacji mu-
siał się radykalnie zmienić w wyniku pandemii, to 
obowiązkiem państwa jest dostarczyć narzędzia, 
żeby ta zmiana była możliwa.

Niestety, mam wrażenie, że w tym projekcie, 
tak jak zapomniano o służbie zdrowia, o czym była 
tu już mowa w kontekście dodatkowych nakładów, 
np. na leczenie chorób nowotworowych, chorób 
układu sercowo-naczyniowego, zwalczanie cho-
rób zakaźnych, wsparcie ratownictwa medycznego 
czy sanepidu – to wszystko bardzo ważne zadania, 
które muszą być zrealizowane – czy leczenie powi-
kłań po COVID, czy wsparcie psychiatrii dziecięcej, 
gdzie mamy do czynienia z systemową zapaścią… 
Zachęcam państwa do lektury raportu Najwyższej 
Izby Kontroli, która tę tragiczną, systemową zapaść 
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pokazała. Niestety musimy jeszcze pamiętać o tych, 
którzy mieszkają nie w dużych miastach, ale na 
wsi.

Tu są 2 niezwykle istotne poprawki. To Senat 
całkiem niedawno, w grudniu, bez głosu sprze-
ciwu poparł inicjatywę dodatku do emerytur dla 
strażaków ochotników, którzy przez 20 lat czyn-
nie uczestniczyli w służbie. Jeżeli wszyscy głoso-
waliśmy za, to musimy też zapewnić pieniądze na 
sfinansowanie tych dodatków. Stąd właśnie ta po-
zycja. Mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy głosowa-
li za tą ustawą, teraz poprą tę poprawkę, żeby być 
w zgodzie z własnym wyborem, którego dokonali.

Jest kolejna organizacja na terenach wiejskich, 
niezwykle istotna – koła gospodyń wiejskich. 
Kilka lat temu pojawiła się bardzo fajna inicjaty-
wa, możliwości dofinansowania kół ze środków 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
Co z tego? Dzielicie ludzi, bo wprowadziliście po-
dział na lepsze i gorsze koła gospodyń wiejskich, 
te zarejestrowane w  Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa, które mogą dostać pie-
niądze, i te dzieci gorszego boga, które pieniędzy 
nie dostaną. Wprowadziliście przepis, że na wsi 
może być jedno koło gospodyń wiejskich. W dużych 
wsiach czasami jest ich dwa lub więcej i wtedy tylko 
jedno, to, które zgłosiło się jako pierwsze, uzysku-
je dofinansowanie. Dlatego proponujemy rządowy 
program dofinansowania kół gospodyń wiejskich, 
w ramach którego będą wspierane te koła, które 
nie są zarejestrowane w agencji restrukturyzacji. 
Tych, jak wskazują szacunki, jest nawet więcej niż 
tych zarejestrowanych w ARiMR. Te pieniądze tra-
fiałyby do samorządu. To samorząd przekazywałby 
te środki, samorząd także by je rozliczał. Jesteśmy 
po konsultacjach z wójtami, burmistrzami, którzy 
powiedzieli, że bardzo chętnie przyjmą na siebie 
te obowiązki, jako że mają bieżący kontakt z tymi 
organizacjami.

No i, Szanowni Państwo, to, o czym było mó-
wione. Jeżeli mówimy o tym, że wspieramy wszyst-
kich, bo pandemia dotyka wszystkich, to dlaczego 
w drugiej transzy Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych pominęliście prawie wszystkie duże 
miasta w Polsce? Grupa poprawek tzw. regio-
nalnych, które zgłaszamy, wyrównuje tę jawną 
niesprawiedliwość. Odwołam się do przykładu, 
który jest mi najbardziej znany. Najmniejsza gmi-
na w województwie łódzkim, licząca kilka tysięcy 
mieszkańców, dostała finansowanie na 3 projek-
ty w ramach tzw. drugiej transzy, i dobrze. Ale 
miasto Łódź liczące 760 tysięcy mieszkańców nie 

dostało pieniędzy na ani jeden projekt. Ani jeden 
projekt… Miasto Łódź dostało równo zero pienię-
dzy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
w tzw. drugiej transzy. W wyniku tych politycznych 
wyborów doszło do tak absurdalnych sytuacji, że 
realizujecie teraz potrzebną inwestycję, drogę S14, 
tzw. zachodnią obwodnicę Łodzi, tylko że w ramach 
tej inwestycji chyba najważniejszy zjazd, tzw. węzeł 
Teofilów, budujecie w taki sposób, że będzie możli-
wość zjazdu w kierunku małej miejscowości leżą-
cej na zachód od Łodzi, konkretnie Aleksandrowa 
Łódzkiego, a nie będzie wjazdu z Łodzi i zjazdu 
do Łodzi. Aż trudno w to uwierzyć. Dlatego jedna 
z poprawek regionalnych, którą zgłosiłem wspól-
nie z panem senatorem Duninem, dotyczy prze-
znaczenia pieniędzy na rozbudowę węzła Teofilów 
przy drodze ekspresowej S14. Dokumentacja jest, 
trwają teraz prace, można podpisać aneks do umo-
wy z wykonawcą i zapewnić, żeby ten węzeł nie był 
pośmiewiskiem drogowym Polski.

Wszyscy, którzy jeżdżą przez centralną Polskę, 
wiedzą, w jakich stoją korkach, dojeżdżając ulicą 
Strykowską z Łodzi do węzła autostradowego pół-
noc – południe oraz wschód – zachód. Dlatego są 
tu także środki na rozbudowę ulicy Strykowskiej, 
które to zadanie powinno być dawno zrealizowane.

Pomijam już mniejsze zadania, acz nie mniej 
istotne dla społeczności lokalnych, jak obwod-
nica Nowosolnej, obwodnica Brzezin czy re-
monty torowisk tramwajowych na trasie Łódź 
– Konstantynów Łódzki czy na trasie Łódź –Zgierz.

Jest na sali pan minister Sellin. Na pewno się 
ucieszy, że zgłaszamy także poprawkę dotyczą-
cą utworzenia Polskiego Centrum Komedii, czyli 
rewitalizacji Teatru Powszechnego w Łodzi w po-
staci projektów Regionalnego Centrum Edukacji 
Teatralnej.

Szanowni Państwo, ten budżet może być lep-
szy, bo na szczęście wiemy, że są w nim także 
dochody, których państwo nie uwzględniliście. 
Odpowiedzialnością Senatu jest mądrze, odpo-
wiedzialnie, dobrze te dochody podzielić. Temu 
zadaniu – jestem o tym głęboko przekonany – 
sprostamy, jeżeli przyjmiemy poprawki, które zo-
stały zaproponowane. I uspokajam wszystkich, 
którzy się boją o ten budżet. Zapewniam państwa, 
że każda z tych poprawek jest sfinansowana, ma 
pokrycie we wpływach. Tak naprawdę wychodzi-
my wam naprzeciw, żebyście nie kompromitowali 
się zmianami tego projektu budżetu w kolejnych 
miesiącach. A mówię to nie gołosłownie, bo przy-
toczę państwu tylko jedną wypowiedź ministra 
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finansów z połowy ubiegłego roku, pana ministra 
Kościńskiego, który powiedział: deficyt budżetu 
państwa będzie na poziomie 109 miliardów 300 mi-
lionów zł. Jaki jest deficyt, już państwo wiecie. On 
jest znacząco niższy. I zakładam, że z taką samą sy-
tuacją będziemy mieli do czynienia w tym roku, bo 
takie są opinie, głosy ekspertów i analityków, któ-
rzy analizowali projekt budżetu. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Kazimierza Michała Ujazdowskiego.

SenatoR 
kazimierz michał uJazdowski 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Jestem głęboko przekonany, że budżet powinien 

być następstwem strategii państwowej, a nie stra-
tegia państwowa następstwem budżetu. Im bar-
dziej będziemy odchodzili od takiego modelu, który 
się uformował w Polsce, że rozmawiamy o tym 
w kategoriach czysto dogmatycznych, oderwanych 
od celów polityki państwowej, tym dla nas będzie 
lepiej. Strategia państwowa nie powstaje w próż-
ni. Powstaje na podstawie doświadczeń. Jakie są 
doświadczenia tego nadzwyczajnego czasu, jakim 
jest przezwyciężanie pandemii?

To jest doświadczenie wyjawienia bardzo ni-
skiej jakości usług publicznych w Polsce. To po-
winien być powód do wstydu dla całej wspólnoty 
politycznej. Przede wszystkim chodzi o stan służby 
zdrowia i o kłopoty czy też radykalne problemy, 
z którymi muszą radzić sobie polska edukacja, pol-
scy nauczyciele, polska młodzież. To bardzo smut-
ne, że Polacy są przywiązani do państwa w sensie 
symbolicznym, ale nie wierzą w jakość usług pu-
blicznych. W związku z tym naszym elementar-
nym obowiązkiem jest podjęcie tego działania, 
podjęcie próby modernizacji kluczowych z punk-
tu widzenia dóbr obywateli, interesów obywateli, 
usług publicznych, nade wszystko służby zdrowia. 
Jej modernizacja nie jest możliwa bez wzrostu wy-
datków, dlatego Senat ma obowiązek sformułowa-
nia poprawek dotyczących wzrostu wydatków na 
służbę zdrowia. Wyjaśniła to świetnie pani senator 
Małecka-Libera.

Dotyczy to także edukacji w okresie pande-
mii, która, jak wspomniał pan przewodniczący 
Krzysztof Kwiatkowski, pozostawiła poza swoim 
systemem istotną część dzieci i młodzieży nie-
posiadających narzędzi internetowych, narzędzi 
współczesnej technologii. Reakcją na to jest po-
prawka zgłoszona, rekomendowana przez pana 
przewodniczącego Kwiatkowskiego, dotycząca 
300 milionów zł przeznaczonych na zakup sprzę-
tu i pomoc dzieciom i młodzieży, które pozwolą im 
partycypować w nauczaniu. To jest reakcja zgod-
na z interesem publicznym, reakcja odpowiada-
jąca na elementarną potrzebę obywateli. Bardzo 
chciałbym, aby senatorowie z obozu rządzącego 
poważnie przemyśleli argumenty stojące za wpro-
wadzeniem tych poprawek.

Wyzwaniem dotyczącym walki z pandemią jest 
także poszukiwanie synergii, poszukiwanie jedno-
ści. Obóz rządzący w Polsce wybrał taką strategię 
działania w pojedynkę. Jak to się kończy? Iloma 
błędami legislacyjnymi? Doświadczyliśmy tego 
w ostatnim roku. Właściwie Senat wypełniał taką 
funkcję ostatniego pomocnika w zwalczaniu bar-
dzo wielu błędów legislacyjnych. Można byłoby 
tego uniknąć. Można byłoby tego uniknąć, gdyby 
w tak nadzwyczajnej sytuacji podjęto działania na 
rzecz współpracy, na rzecz synergii. Mówiono tutaj 
o bardzo istotnym polu: o współpracy z samorzą-
dami. Nie sposób zwalczyć epidemii i nie sposób 
odbudować gospodarki po epidemii bez kooperacji 
z samorządami. Ja akurat nie jestem politykiem, 
który głosiłby to, iż należy likwidować centralne 
funkcje państwa. Nie należy likwidować central-
nych funkcji państwa. Z lekcji epidemii w skali 
europejskiej wynika, iż państwo jest czymś nie-
odzownym. Ale z drugiej strony potrzeba elastycz-
nego państwa, państwa, które zakłada kooperację 
między centrum a samorządami, rozbudowę za-
ufania, a nie redukcję zaufania. Gorąco apelu-
ję, żeby przynajmniej część poprawek – mówiła 
o tym pani senator Halina Bieda – wspierających 
samorządy, a właściwie likwidujących nadmierne 
obciążenia nałożone na samorządy, była poważnie 
przedyskutowana przez koalicję rządzącą.

I ostatnia kwestia, dotyczy wielkich środków 
europejskich, o które wielu w Europie się stara. 
Właściwie wszystkie parlamenty o tym debatują. 
Byliśmy przed nawrotem pandemii we Włoszech 
i to był centralny element dyskusji w parlamen-
cie włoskim. Ja, prawdę mówiąc, nie usłyszałem 
poważnej odpowiedzi na moje pytania do pana 
ministra Skuzy. Bo to, że post factum będziemy 
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wiedzieć, na co te środki będą wydane, to jest jasne. 
Ale ta debata powinna trwać, bo te środki można 
wydać w różny sposób, na różne cele. Właściwie 
ta dyskusja między rządem a światem biznesu 
istnieje, ale ona jest ukrywana przed izbami par-
lamentu, a to jest niezwykle istotna sfera. Jest to 
sfera, w której samorząd powinien być zaproszo-
ny nie do konsultacji, tylko do współdecydowania, 
bo tych środków też nie będzie można skutecznie 
wydać bez podmiotowego udziału samorządu, ale 
samorządu nie jako instytucji, z którą się konsul-
tuje, tylko takiej instytucji, która współdecyduje 
o wariantach wdrożenia, o typach wydatków. Tego 
Senat będzie bronił, będzie stawał nie w obronie 
przewagi samorządu nad państwem, tylko w obro-
nie interesu publicznego, który wymaga kooperacji 
między rządem a światem samorządowym, między 
rządem a światem instytucji społecznych, strona-
mi dialogu społecznego. Tak więc proszę potrak-
tować te poprawki przede wszystkim jako wyraz 
troski o to, by budżet nie był pasywny, nie był reak-
tywny. Pan senator Bierecki powiada: „wystarczy 
na służbę zdrowia”. No, żeby podtrzymać egzysten-
cję – tak. Ale żebyśmy mogli za dekadę mówić, że 
nie ma dystansu między polską a niemiecką i skan-
dynawską służbą zdrowia, trzeba polityki aktywnej. 
Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o wystąpienie pana senatora Sławomira 

Rybickiego.

SenatoR 
sławomir ryBicki 

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Jak co roku Komisja Regulaminowa, Etyki 

i Spraw Senatorskich, zgodnie ze swoimi kompe-
tencjami, opiniowała budżety Kancelarii Sejmu, 
Kancelarii Senatu, Krajowego Biura Wyborczego 
i Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej.

Komisja po wysłuchaniu pani minister, sze-
fowej Krajowego Biura Wyborczego, pozytyw-
nie zaopiniowała budżet tego biura. Nie było 
kontrowersji.

Podobnie było w przypadku rozpatrywania 
budżetu Kancelarii Sejmu. W krótkiej dyskusji 

senatorowie zwracali uwagę m.in. na decyzję więk-
szości sejmowej. Chodziło o decyzję, która wbrew 
przyjętym niepisanym standardom i obyczajom za-
ingerowała w budżet Kancelarii Senatu, pomniej-
szając budżet pierwotny o kwotę 10 milionów zł, 
które były przeznaczone na statutowe, zgod-
ne z misją Senatu, środki na opiekę nad Polonią 
i Polakami za granicą, oraz o kwotę 9 milionów 
800 tysięcy zł, które były w budżecie Kancelarii 
Senatu na wydatki bieżące. To nie jest dobra prak-
tyka. Opiniowaliśmy budżet Kancelarii Sejmu bez 
retorsji. Mogliśmy również próbować doszukiwać 
się jakichś niewłaściwych czy ponad miarę wydat-
ków, ale nie zrobiliśmy tego, szanując autonomię 
Sejmu i dobre obyczaje, aby swoje budżety trakto-
wać z powagą.

Najtrudniejszym wyzwaniem była debata se-
natorów komisji regulaminowej nad budżetem 
Kancelarii Prezydenta, i  to z  kilku powodów, 
przede wszystkim komunikacyjnych. Senatorowie, 
nowelizując regulamin pracy Senatu, stworzyli 
możliwość, że w sytuacjach wyjątkowych – pod-
kreślam: wyjątkowych – ministrowie, goście, eks-
perci mogą brać udział w posiedzeniach w sposób 
zdalny. Z tego wyjątkowego przywileju skorzystała 
szefowa kancelarii pana prezydenta, ale w sposób 
nieprofesjonalny, co spowodowało, że komunika-
cja z panią minister była – mówiąc bardzo ogólnie 
– bardzo, bardzo zła. Nie byliśmy w stanie uzy-
skać odpowiedzi na bardzo wiele pytań. Również 
wcześniejsze prośby komisji o szczegółowe wyja-
śnienia propozycji budżetu Kancelarii Prezydenta, 
które były niespójne, nietransparentne i często 
sprzeczne w różnej korespondencji – inne w pro-
jekcie budżetu, inne w materiałach nadesłanych do 
komisji… Tego wszystkiego nie udało się wyjaśnić, 
bo, jak mówiłem wcześniej, Kancelaria Prezydenta 
nieprofesjonalnie podeszła do łączności i do komu-
nikacji z Senatem.

Komisja w tej niełatwej sytuacji, mając też na 
względzie ograniczenia, jakie powinna w trakcie 
pandemii i kryzysu nakładać na swoje wydatki wła-
dza – każda władza, w tym również poszczególne 
kancelarie – uznała w trakcie prac, że środki, które 
miały być pierwotnie przeznaczone w Kancelarii 
Senatu w sposób uzgodniony, również w poprzed-
niej kadencji… To znaczy, że będziemy starać się, 
aby środki niezbędne do wykonywania obowiązków 
przez pracowników kancelarii… aby status tych 
środków był zbliżony do tego, jaki jest w Kancelarii 
Sejmu. To była decyzja poza sporem przez kolejne 
lata, uzgadniana na poziomie międzyklubowym. 
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Ale uznaliśmy, że w okresie pandemii warto dać 
dobry przykład i te środki powinny pójść na inne 
cele.

Uznaliśmy też, że budżet Kancelarii 
Prezydenta… Z uporem, kolejny już rok, w uzasad-
nieniu powołujecie się na wydatki związane z ob-
chodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości, a minęło już, dzięki Bogu, 2,5 roku 
od tego wydarzenia. Po raz kolejny uzasadniacie 
tym wzrost wydatków na działalność Kancelarii 
Prezydenta. To jednak przekracza miarę w dzisiej-
szych czasach, więc uznaliśmy, że w imię intere-
su publicznego komisja obniży wydatki Kancelarii 
Prezydenta o 3 miliony i przeznaczy te środki 
na dofinansowanie działalności Europejskiego 
Centrum Solidarności.

Wydatki Kancelarii Prezydenta zostały skrojo-
ne tak, że mimo pandemii, mimo że oczywiście 
zmniejszono nakłady na niektóre działania, choć-
by na podróże pana prezydenta… No, te w kierun-
ku Stanów Zjednoczonych Ameryki będą pewnie 
ograniczone. Nie chcę się wyzłośliwiać, ale prezy-
dent jest właściwie nieobecny w debacie publicz-
nej, i  to od wielu miesięcy. Mimo tak ważnych 
wyzwań, które stoją przed Polską, był nieobecny 
podczas kryzysu związanego z debatą o budżecie 
europejskim, nie zabrał głosu wobec wydarzeń na 
Białorusi, wobec kolejnego wzrostu podatków czy 
wreszcie wobec całego kompleksu spraw związa-
nych z niewydolnością służby zdrowia i pandemią. 
Symboliczne obcięcie tych 3 milionów nie pogorszy 
znacząco funkcjonowania Kancelarii Prezydenta, 
a bardzo mocno wesprze działalność ECS, insty-
tucji publicznej, która dofinansowywana jest przez 
ministerstwo kultury.

Ja wiem, że minister Sellin powie, że minister-
stwo wywiązuje się z umowy i przeznacza 4 mi-
liony dotacji na działalność ECS, ale to nie jest 
wystarczające. W ostatnim czasie ECS funkcjo-
nuje w dużej mierze dzięki środkom, które uzy-
skuje od społeczeństwa, ze zbiórek publicznych. 
Myślę, że naszym obowiązkiem jest zadbać o in-
stytucję, która kompetentnie, obiektywnie i, że 
tak powiem, nowocześnie, profesjonalnie popula-
ryzuje w kraju i, co ważne, za granicą najnowszą 
historię Polski, historię „Solidarności”, opowiada 
o przemianach w Europie Wschodniej, przypomi-
na – to jest niezmiernie istotne – Europie i świa-
tu, że przemiany w tej części Europy, przemiany 
niosące ze sobą konsekwencje dla całej Europy, nie 
rozpoczęły się od upadku muru berlińskiego, tylko 
od strajku w Stoczni Gdańskiej, od sierpniowego 

zrywu roku 1980. To jest najskuteczniejsza, najlep-
sza dyplomacja, która warta jest naszego wsparcia 
z puli pieniędzy publicznych. No, jako alternaty-
wę mamy np. Polską Fundację Narodową, która 
ma dbać o markę polską, która dostaje na ten cel 
ogromne środki z budżetu państwa czy też pośred-
nio ze spółek Skarbu Państwa, a która z całą pew-
nością o polską markę nie dba tak dobrze, jak robi 
to m.in. Europejskie Centrum Solidarności, które 
poprzez swoją działalność wystawienniczą i edu-
kacyjną, poprzez publikacje i poprzez to, że od-
wiedzają je co roku setki tysięcy osób, w tym wiele 
osób z zagranicy, przypomina Europie i światu, 
że wkład Polski w przemiany europejskie, wkład 
„Solidarności” w te przemiany, jest najistotniejszy.

Przekazaliśmy te środki, bo rok budżetowy, któ-
ry się zaczął, to rok ważnych rocznic, które ECS 
będzie chciało upamiętnić. No, warto udostępniać 
tę wiedzę poprzez środki przekazu, popularyzo-
wać ją na zewnątrz. Zbliża się czterdziesta rocznica 
wprowadzenia stanu wojennego, zbliża się czter-
dziesta rocznica pierwszego zjazdu „Solidarności”. 
Dla ludzi Sierpnia, dla ludzi, dla których wartości 
sierpniowe i ideały „Solidarności” są ważne, ma to 
znaczenie. Będzie czterdziesta piąta rocznica po-
wstania KOR, będzie trzydziesta rocznica upadku 
Związku Radzieckiego, będzie wiele innych rocz-
nic, dlatego w interesie publicznym… Zabieganie 
o pamięć historyczną, o naszą tożsamość, która 
przecież budowana jest również na tych ważnych 
wydarzeniach historycznych, jest naszym obowiąz-
kiem i obowiązkiem państwa polskiego. Te pienią-
dze będą dobrze wydane i w związku z tym proszę 
Wysoką Izbę, aby poparła poprawkę, która wspiera 
ECS kwotą 3 milionów zł kosztem wydatków bie-
żących Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej. 
Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

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

Filipa Libickiego.

SenatoR 
Jan filiP liBicki 

Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
Pozwolę sobie mówić z miejsca.
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Ja chciałbym powiedzieć kilka słów i przedsta-
wić kilka wniosków, które wynikają z posiedzenia 
senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej. Na jej posiedzeniu 9 stycznia dysku-
towaliśmy o częściach budżetu właściwych zakre-
sowi merytorycznemu prac naszej komisji.

Pierwsza sprawa, na którą chciałbym zwró-
cić uwagę, to kwestia Państwowej Inspekcji Pracy. 
To już któryś raz z rzędu, kiedy mamy do czynie-
nia z taką oto dziwną sytuacją, że kierownictwo 
Państwowej Inspekcji Pracy apeluje do senackiej 
komisji rodziny i polityki społecznej o przywraca-
nie pewnych kwot, niewielkich, które w procesie le-
gislacyjnym w Sejmie zostały obcięte. W tym roku 
jest to szczególnie zadziwiające, bo przypomnę, 
że Państwowa Inspekcja Pracy zajmuje się m.in. 
kontrolowaniem tego, czy w tych miejscach pracy, 
które funkcjonują, są przestrzegane te wszystkie 
obostrzenia i uregulowania epidemiologiczne zwią-
zane z pandemią SARS-CoV-2, więc wydaje się dość 
oczywiste, że w takiej sytuacji obcinanie budżetu 
tej instytucji o niewielką kwotę 5 milionów zł jest 
dosyć niezrozumiałe. W związku z tym pozwoliłem 
sobie, idąc za prośbą kierownictwa Państwowej 
Inspekcji Pracy, złożyć poprawkę zmierzającą do 
przywrócenia tych 5 milionów zł. To jest pierwsza 
kwestia.

Po drugie, chcę zwrócić uwagę na to, że na na-
szym posiedzeniu nasze zaniepokojenie – ono było 
artykułowane przede wszystkim przez panią sena-
tor Magdalenę Kochan i pana senatora Beniamina 
Godylę – wzbudziły bardzo niskie wynagrodzenia 
w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i w Kasie 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Chcę 
zwrócić szczególną uwagę na ZUS. Pamiętajmy, 
że w roku 2020 tej instytucji doszło bardzo wie-
le zadań: obsługa postojowego, wypłata środków 
z bonu turystycznego i wszelkie inne narzędzia 
wsparcia dla przedsiębiorców związane z pan-
demią, Covid-19. Obsługa tych narzędzi w dużej 
części spoczęła na barkach pracowników Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych, analogicznie także na 
barkach pracowników KRUS. Nie decydujemy się, 
w związku z tym, że budżet jest budżetem trud-
nym, na zgłoszenie stosownej poprawki, niemniej 
komisja ten problem dostrzega, dziękuję pań-
stwu senatorom za zwrócenie uwagi na tę kwe-
stię. Myślę, że w następnym roku, jeśli sytuacja się 
poprawi i nie będziemy mieli takich problemów 
związanych z pandemią jak w roku, który minął, 
będziemy mogli sobie pozwolić na to, żeby ten 
dodatkowy wysiłek pracowników tych instytucji 

w odpowiedni sposób dostrzec, także przez zwięk-
szenie wynagrodzeń szeregowych pracowników 
tych instytucji. Nie mówię tutaj o kwestii zarob-
ków kadry kierowniczej, mówię o tych, którzy są 
na pierwszej linii frontu w obu tych instytucjach.

I wreszcie na koniec chcę powiedzieć o 2 po-
prawkach regionalnych.

Pierwsza dotyczy mojego okręgu wyborczego. 
Pozwalam sobie zgłosić poprawkę dotyczącą budo-
wy oczyszczalni ścieków w gminie Przemęt.

I poprawka druga. Razem z panem senatorem 
Bosackim zgłaszamy kwestię wsparcia finansowe-
go dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego 
im. Józefa Strusia w Poznaniu. Pan senator Bosacki 
zgłasza tę poprawkę, jak rozumiem, jako senator 
wybrany z tego okręgu, a ja pozwalam sobie ją wes-
przeć jako mieszkaniec miasta Poznania, a także 
jako pacjent tej placówki leczony tam w sierpniu 
tego roku. Od marca jest to największy w naszym 
województwie szpital covidowy i on tego wsparcia 
wymaga. Bardzo serdecznie dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Kamiński)

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Zanim poproszę o zabranie głosu panią sena-

tor Ewę Matecką, pozwolę sobie złożyć państwu 
senatorom życzenia noworoczne, bo po raz pierw-
szy w nowym roku mam honor prowadzić obrady.

Bardzo proszę o zabranie głosu panią senator 
Ewę Matecką.

SenatoR 
ewa maTecka 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Od samego początku funkcjonowania rządów 

PiS obserwujemy festiwal różnego typu często 
zmieniających się informacji czy komunikatów. 
Jaskrawym przykładem takiego stanu rzeczy jest 
sekwencja zdarzeń towarzysząca powołaniu do 
życia szumnie zapowiadanego funduszu moder-
nizacji szpitali i później Funduszu Medycznego. 
We wszystkich zapowiedziach informowano nas, 
iż zostanie wskazane w budżecie państwa dodat-
kowe źródło finansowania, które zasili Fundusz 
Medyczny. Gdyby tak się stało, oznaczałoby to 
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realne podniesienie wydatków na zdrowie w 2021 r. 
powyżej 5,30% PKB. Niestety tego w tym budżecie 
nie ma.

W efekcie Fundusz Medyczny pozostaje nie 
tylko elementem deficytu budżetowego, ale na 
dodatek, co starano się zakamuflować, konsumu-
je fundusz modernizacji szpitali. Dochodzi zatem 
kolejny raz do manipulowania liczbami i nazwami. 
Te same środki obsługują zatem 2 fundusze mają-
ce pierwotnie funkcjonować niezależnie od siebie 
i odrębnie. W praktyce oznacza to, Wysoka Izbo, 
uszczuplenie Funduszu Medycznego o wartość 
funduszu modernizacji szpitali, o ok. 400 milio-
nów rocznie. No, chyba że funduszu modernizacji 
szpitali nie ma.

Mamy już pewne doświadczenie, obserwacje 
i wnioski wynikające z funkcjonowania Funduszu 
Medycznego w 2020 r. Według ustawy górny limit 
wydatków na Fundusz Medyczny jeszcze w 2020 r. 
miał wynieść 2 miliardy zł. Kwota ta została wymu-
szona niejako sytuacyjnie, gdyż miała równowa-
żyć 2 miliardy zł przeznaczone na media publiczne. 
Zbyt późne przygotowanie tej ustawy i wszystkie 
przewidziane w tej ustawie procedury uniemoż-
liwiły osobom chorym na choroby nowotworowe 
i choroby rzadkie, w tym dzieciom do lat 18, sko-
rzystanie z tego funduszu w roku 2020. Innymi 
słowy, były to całkowicie wirtualne 2 miliardy, 
których w świetle ustawy wcale nie trzeba wydać, 
gdyż stanowią górny, a nie dolny limit wydatków. 
Dodatkowe środki na onkologię okazały się zatem 
fikcją w przeciwieństwie do realnych kwot zasila-
jących budżet mediów publicznych.

Na kolejne lata, w tym na rok 2021, do roku 
2029, przewidziano co prawda zasilenie Funduszu 
Medycznego kwotą ponad 4 miliardów zł, ale oczy-
wiście jest to górny limit wydatków, a nie kwota, 
która w całości, czyli w 100%, jest gwarantowana. 
Istnieje uzasadniona obawa, że polska onkologia 
nie zostanie wsparta, tak jak można by to wywnio-
skować z zapisów ustawy i przekazywanych nam 
komunikatów. Jakby tego było mało, w budżecie 
na rok 2021 umniejsza się środki przeznaczone 
na chemioterapię, na psychiatrię, na programy 
lekowe i na refundacje apteczne. I tak, na che-
mioterapię jest to ponad 100 milionów zł, na psy-
chiatrię – 110 milionów zł, na programy lekowe 
– 365 milionów zł, a na refundacje apteczne – po-
nad 577 milionów zł.

Z drugiej strony, coroczne 2 miliardy zł dla 
telewizji, dla mediów publicznych, gwarantowa-
ne są bezwarunkowo i nie pochodzą z rezerwy 

budżetowej, tak jak Fundusz Medyczny. Te 2 mi-
liardy zł dla mediów publicznych na rok 2021 – 
jak i podobnie w roku minionym, na rok 2020 
– mają stanowić rekompensatę dla mediów pu-
blicznych za utracone wpływy z niezapłaconego 
abonamentu. A skoro tak, to jak należy potrak-
tować posunięcie polegające na zapowiedzianych 
podwyżkach stawek abonamentu, pomimo zagwa-
rantowanej rekompensaty? Podwyżki te oficjalnie 
ogłoszono już na stronie Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji. I zasilana jest wszakże nie tylko telewi-
zja publiczna, bo pod koniec roku, co było bulwer-
sujące, przekazano ponad 400 tysięcy zł Telewizji 
Trwam, z puli przeznaczonej na walkę z chorobami 
nowotworowymi.

Zastrzeżenia, oczywiście, można by mnożyć 
w nieskończoność, gdyż skala dezinformacji i nie-
dotrzymywania składanych deklaracji dotyczących 
służby zdrowia jest wcześniej absolutnie niespoty-
kana. To niebywałe. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

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

Bogdana Borusewicza.

SenatoR 
BoGdan Borusewicz 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Budżet jest szczególnie ciekawym miejscem 

do popatrzenia i określenia, w którym kierunku 
państwo zamierza działać, które kierunki zamie-
rza wygasić. Daje także bardzo ciekawe informacje 
dotyczące działań nieracjonalnych, które mógłbym 
zaliczyć do działań pod wpływem emocji, chociaż 
urzędy, a szczególnie władza, nie powinny się kie-
rować emocjami, raczej racjonalnością. Dlatego, 
chociaż wielu osobom budżet wydaje się zestawie-
niem liczb, takim suchym, nieciekawym, to kiedy 
dyskutujemy na ten temat, dowiadujemy się wła-
śnie, w jakim kierunku państwo ma zamiar się 
rozwijać, jakie dziedziny chce wzmacniać, jakie 
wygaszać. To jest bardzo interesujące.

Ja chcę się zająć pomocą dla Polonii i Polaków 
za granicą. 2  lata temu, decyzją PiS, pieniądze 
na tę pomoc zostały zabrane z  Senatu i  prze-
kazane do kilku resortów, do 5 resortów. Nie 
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miało to żadnego uzasadnienia merytorycznego. 
Wspieranie Polaków i Polonii za granicą przez 
Senat jest lepszym rozwiązaniem niż wspieranie 
i dawanie pieniędzy przez rząd. Także dlatego, że 
trzeba wspierać w tych miejscach, gdzie sytuacja 
jest dla naszej mniejszości, dla Polaków za granicą 
bardzo delikatna. To dotyczy Białorusi, Rosji. Co 
innego, jak rząd daje pieniądze – bo w rządzie są 
różne instytucje, różne podmioty – a co innego, 
jak robi to Senat, który jest parlamentem, częścią 
parlamentu. I do tego jeszcze w Senacie była zasa-
da, że opozycja miała wpływ na to, jak się wydaje 
te pieniądze, i miała wgląd w to, w jaki sposób się 
wspomnianą pomoc realizuje.

W związku z tym Senatowi pozostawiono kom-
petencje wspierania Polonii i Polaków za granicą, 
ale kompetencje bez pieniędzy. No, to była prosta 
odgrywka za to, że PiS stracił większość w Senacie. 
To jest jasne. To była prosta, emocjonalna odgrywka 
i próba uderzenia w Senat. Ale czy uderzono tylko 
w Senat? A co z naszymi rodakami? Jak te pienią-
dze rząd rozdzielił? Powiem państwu, jak rozdzie-
lił. No, nie do końca jestem w stanie powiedzieć, 
jak rozdzielił do końca roku, ponieważ kancelaria 
premiera, która otrzymała największą pulę z tych 
pieniędzy senackich, pytana pod koniec listopada 
odpowiedziała, że nie jest w stanie odpowiedzieć, 
ponieważ zajmuje się już wydatkowaniem pienię-
dzy na 2021 r. Jednak mam informacje z końca paź-
dziernika ubiegłego roku i muszę powiedzieć, że to 
bardzo interesujące informacje. Bardzo interesu-
jące jest popatrzenie, jak ten obowiązek wsparcia, 
który został odebrany Senatowi, jest realizowany 
przez rząd Prawa i Sprawiedliwości.

Kancelaria premiera otrzymała największą 
pulę tych środków – 53 miliony 390 tysięcy. I mu-
szę powiedzieć, że pod względem wydatkowania 
tych pieniędzy akurat kancelaria premiera nieźle 
tu wygląda, ponieważ zwróciła do budżetu państwa 
tylko 4 miliony 200 tysięcy. Zdaje się, że około mi-
liona jeszcze nie wydała, ale ma szansę, że wyda. 
Wydała 10 milionów na TVP Wilno, ale na pyta-
nie, na co te pieniądze dokładnie poszły, nie od-
powiedziała. Ta telewizja, zdaje się, funkcjonuje. 
Nie wiem, w jakim zakresie; co jakiś czas jakieś 
informacje z Wilna dochodzą. Ale jak te pieniądze – 
okrągłe 10 milionów – zostały spożytkowane, tego 
nie wiemy. Nie wiemy, ile poszło na nadajniki, ile 
na płace, ile wyniosły inne pozycje konieczne do 
funkcjonowania telewizji.

Teraz MSZ, które otrzymało ponad 18 milio-
nów, 18 milionów 300 tysięcy i te 10 milionów na 

telewizję. No, tego, jak wydatki na telewizję wyglą-
dają – a pieniądze zostały już wydatkowane – nie 
wiemy. Ale wiemy, że przynajmniej 937 tysięcy 
zostało przesunięte na konsulaty, do tego zapew-
ne doszedł 1 milion z Domu Polskiego we Lwowie, 
gdzie miał zostać wykonany audyt, a według mo-
jej wiedzy tego audytu nie było. Czyli to są prawie 
2 miliony. No i kwota 4 milionów 648 tysięcy 700 zł 
została zwrócona do budżetu.

Ministerstwo Edukacji Narodowej otrzymało 7 
milionów i te 7 milionów przekazało na działania, 
które są w jego kompetencji i były prowadzone za 
pieniądze ministerstwa. To były ważne rzeczy, nie 
kwestionuję: finansowanie szkół polskich, kiero-
wanie nauczycieli i zakup, wysyłka podręczników. 
Ale środki na ten cel były poza tą pulą senacką, któ-
ra powinna iść bezpośrednio do organizacji polo-
nijnych, do podmiotów polonijnych. Czyli zostały 
one uszczuplone o te 7 milionów.

Ministerstwo dziedzictwa narodowego akurat 
zrealizowało ten obowiązek w całości i trudno tu 
mieć uwagi, bo trudno mieć uwagi, że w przypadku 
prawdopodobnie 4 milionów na Zakład Narodowy 
im. Ossolińskich we Lwowie, oddział we Lwowie 
nie zostało zrealizowane… No, COVID, rozumiem.

Ale Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 
z tych senackich 10 milionów na Polonię 1 milion 
zwróciło do budżetu państwa, a 8 milionów prze-
znaczyło na realizację otwartego konkursu ofert 
w zakresie promocji rodziny „Po pierwsze rodzina!”. 
To konkurs, który zorganizował pełnomocnik rządu 
do spraw polityki demograficznej. I przepraszam, tu 
się pomyliłem – z tych pieniędzy, z tych 8 milionów, 
350 tysięcy zainwestowano w Biuro Pełnomocnika 
Rządu do spraw Polityki Demograficznej. Czyli 
w całości te pieniądze, 9 milionów, nie poszły na 
wsparcie naszych rodaków za granicą, ale na kon-
kurs „Po pierwsze rodzina!”, który nie ma nic wspól-
nego z Polakami za granicą i Polonią za granicą, i do 
tego jeszcze 350 tysięcy na Biuro Pełnomocnika 
Rządu do spraw Polityki Demograficznej.

Łącznie, proszę państwa, zwrot do budżetu 
i przeznaczenie na własne działania, które nie mają 
wiele wspólnego z Polakami na Wschodzie i w ogó-
le z naszą Polonią, sięgnęły kwoty ponad 25 mi-
lionów, 25 milionów 848 tysięcy. Tak obliczyłem 
na podstawie tych informacji. Czyli o tyle mniej 
otrzymały nasze organizacje polonijne i Polaków 
na Wschodzie, które powinny być beneficjentami 
tej całej sumy. Tak wygląda w przypadku realizacji 
budżetu to, co mówicie o wspieraniu naszych ro-
daków. Realnie tak to wygląda.
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W ubiegłym roku proponowaliśmy, by niewiel-
ką sumę zostawić Senatowi, ale większość w Sejmie 
– tu jesteście mniejszością oczywiście, ale jesteście 
większością parlamentarną – zdecydowała, że ta 
zmiana, ta poprawka nie przeszła. W tym roku po-
dobnie, proponujemy 10 milionów… Nie mam żad-
nych złudzeń, że ta poprawka zostanie odrzucona. 
Jeżeli po to, aby się zemścić na Senacie, dotykacie 
naszych rodaków na całym świecie, szczególnie na 
Wschodzie, którzy potrzebują tej pomocy, to po-
winniście wykazać maksymalną staranność, tak 
aby te pieniądze, które w budżecie są dla nich prze-
znaczone, do nich dotarły. A z tego, co w tej chwili 
powiedziałem, co zaprezentowałem, wynika, że tak 
nie jest. Szkoda.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

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

Szejnfelda.

SenatoR 
adam szeJnfeld 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Szanowna Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Nie jest łatwo jednoznacznie ocenić budżet, 

o którym rozmawiamy, zwłaszcza że pracujemy 
na początku roku, który nastał po roku wyjątko-
wym, że tak powiem, niecodziennym, i mierzymy 
się ze skutkami wywołanymi przede wszystkim 
pandemią COVID-19. Jeżeli zderzymy rzeczywi-
stość z propagandą rządową, z prezentowanymi 
przez premiera i ministrów ocenami co do stanu 
polskiej gospodarki, polskich finansów publicz-
nych, no to musimy powiedzieć, że ten budżet 
wywołuje pewne zdziwienie. Wbrew tym wielkim 
zapowiedziom, że radzimy sobie świetnie, wyglą-
da na to, że my się cofamy. Wystarczy spojrzeć na 
stronę dochodową tego budżetu – a to jest podsta-
wa dla tej następnej strony, czyli wydatkowej. Jak 
widać, w 2021 r. – on za 12 miesięcy się skończy 
– my się cofniemy o 2 lata. Można taki wniosek 
wysnuć chociażby na podstawie wspomnianych 
przeze mnie dochodów podatkowych. I tak np. za-
planowane wpływy z podatku VAT mają wynieść 
ok. 181 miliardów zł, a więc tyle samo, co w 2019 r. 
Wszystkie wpływy podatkowe mają z kolei wynieść 

circa 369 miliardów zł – tak samo, jak 2 lata temu. 
To na pewno, że tak powiem, zgrzyta z tymi wy-
powiedziami i prognozami prezentowanymi przez 
rząd.

Czy ten projekt budżetu jest dobry? No, sam 
fakt, że zgłoszono do niego w Sejmie aż 900 popra-
wek – powtórzę: 900 poprawek – wskazuje na to, że 
on dobrym budżetem być nie może. Ale jeszcze gor-
sza sytuacja… Bo czy można uznać go za uchwalony 
dobrze, w sposób cywilizowany, parlamentarny? 
No, na pewno nie. Bo jeśli przyjęto, w mojej oce-
nie absolutnie skandaliczną metodę grupowania 
w Sejmie poprawek na te, które są „nasze”, a więc 
będziemy je popierać, i na te, które są „nie nasze”, 
a więc będziemy je odrzucać… Rozstrzygnięcie dy-
lematu następuje tu w jednym głosowaniu. To nie 
jest ani eleganckie, ani kulturalne, ani parlamen-
tarne. Powiedziałbym nawet, że jest to sprzeczne 
z zasadami procesu legislacyjnego, które powinny 
obowiązywać w Polsce. Zatem jeśli o to chodzi, to 
także jest zły budżet.

Mało tego, ten budżet ma takie wady, jak wiele 
poprzednich budżetów Prawa i Sprawiedliwości. 
Dość wspomnieć o tym, że przewiduje ogromne 
pieniądze na te instytucje, które są, że tak powiem, 
bliskie ciału samej partii rządzącej, a brakuje pie-
niędzy na te zadania, przedsięwzięcia i instytucje, 
które Prawo i Sprawiedliwość szanuje mniej. Były 
tu już podawane przykłady ECS w Gdańsku czy 
Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, ale moż-
na je mnożyć. Np. z tego budżetu wynika, że IPN, 
a więc instytucja, która ma zajmować się tym, co 
się działo dziesiątki lat temu, jest ważniejszy niż 
dbanie o obywateli, pracowników, ponieważ tenże 
instytut otrzymuje 400 milionów swojego budże-
tu, ale już np. Państwowa Inspekcja Pracy, ważna 
dla milionów pracowników w Polsce, dostaje ra-
dykalnie mniej pieniędzy. I tak można by wymie-
niać, wymieniać, wymieniać. W tym budżecie jest 
mniej pieniędzy na kulturę, jest mniej pieniędzy na 
naukę, na szkolnictwo, a więc wszystko to, co jest 
podstawą nowoczesnego społeczeństwa, które ma 
być konkurencyjne na rynku europejskim i świa-
towym. Bez nauki, bez szkolnictwa, bez osiągnięć 
w tym zakresie trudno się spodziewać rozwoju 
w przyszłości, dlatego ten stan trzeba jednoznacz-
nie krytykować. W tym zakresie wspomniana już 
kultura na pewno ma swoje znaczenie, bo ona jest 
fundamentem konstrukcji państwa i społeczeń-
stwa. Pan minister kultury akurat wyszedł, ale ro-
zumiem, że pewnie też nie jest zadowolony z tego, 
że jego dziedzina będzie tu miała braki.
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Chciałbym przejść do spraw, które są mi bliższe, 
a więc do kwestii gospodarki, przedsiębiorczości, 
rozwoju. I tu muszę powiedzieć, że ze zdumieniem 
i ze zmartwieniem znów odnotowuję nie najlepsze 
informacje wynikające z tego budżetu, np. to, że spa-
dają, i to radykalnie, nakłady na inwestycje. Proszę 
państwa, inwestycje to jest podstawa rozwoju, nie 
ma inwestycji, to nie ma rozwoju, przynajmniej 
w średnim, długim okresie, można sobie z tym po-
radzić tylko w krótkim czasie. Inwestycje budują 
produkt krajowy brutto, stabilizują sytuację, dają 
silny fundament na przyszłość. W tym zakresie bar-
dzo ważne są, choćby ze względu na stan technicz-
ny, technologiczny i potrzeby w Polsce, inwestycje 
w energetykę, ale także w telekomunikację i infra-
strukturę kolejową. We wszystkich tych dziedzinach 
jest spadek finansowania, co oczywiście będzie się 
wiązało ze spadkiem inwestycji, a te już teraz nale-
żą do najniższych z możliwych. W Polsce powstaje 
luka inwestycyjna, to jest coś nieprawdopodobne-
go, ona od kilku lat nie tylko jest, ona się rozsze-
rza i wszystkie prognozy pokazują, że ten proces, 
oczywiście jeśli będziemy mieli takie budżety, jak 
ten zaproponowany dzisiaj, będzie się toczyć aż do 
roku 2030. Wrócić i nadgonić straty w tych inwe-
stycjach, które na ogół są wielomiliardowe, ale tak-
że bardzo trudne i pod względem prawnym, i pod 
względem kosztów inwestycyjnych, technicznym 
i technologicznym, bo świat ucieka… Jak zaczniemy 
go gonić dzisiaj, to może łatwiej osiągniemy obo-
wiązujące standardy, ale jak zaczniemy gonić świat, 
Europę za 10 lat, to oczywiście tych standardów nie 
osiągniemy. Niestety w tych zakresach, tak jak po-
wiedziałem, mamy do czynienia ze spadkiem nakła-
dów, a więc także ze spadkiem inwestycji. I to muszę 
skrytykować jednoznacznie.

W związku z tym złożę nie tylko poprawki przy-
należne każdemu parlamentarzyście, a więc tzw. 
poprawki regionalne czy lokalne, w moim przypad-
ku dotyczące ważnych kwestii dla miasta i miesz-
kańców Piły, np. budowa drugiego odcinka ulicy 
Przemysłowej. Złożę także poprawki, które będą 
miały na celu przynajmniej w niektórych dziedzi-
nach wsparcie inwestycji, a przede wszystkim to, 
co jest dzisiaj bardzo ważne, a w ogóle niedocenia-
ne – rzadko o tym słyszę w debacie parlamentarnej, 
częściej w debacie eksperckiej, ale to niewiele zmie-
nia – mianowicie wzmacnianie gospodarki opartej 
na wiedzy. Już dzisiaj, a tym bardziej w przyszłości 
będą się liczyły tylko te państwa, te gospodarki, któ-
re będą bardzo innowacyjne, będą bardzo rozwojo-
we, te, które będą zmierzały do osiągnięcia celów, 

które w niektórych krajach stają się już standardem, 
a w przyszłości będą absolutnie normą, a więc go-
spodarki czy przemysły 4.0. Ja, powiem szczerze, 
nawet już nie używam pojęcia „przemysł 4.0”, tylko 
„społeczeństwo 4.0”. I w tym zakresie zaproponuję 
poprawkę, która z jednej strony będzie miała bardzo 
wymierny efekt, konkretny efekt w kontekście reali-
zacji określonego zadania. Ale poprzez tę poprawkę 
chcę zwrócić uwagę państwa, a przede wszystkim 
rządu, na potrzeby nie tylko w tym przypadku, ale 
generalnie nauki, badań i budowania gospodarki 4.0. 

Zaproponuję zatem, abyśmy przeznaczy-
li dodatkowe pieniądze na Instytut Chemii 
Bioorganicznej w  Polskiej Akademii Nauk, 
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe 
w Poznaniu. To jest fenomenalna placówka, która 
zresztą jest jednym z centrów komputerów o dużej 
mocy, która to może być wzorcowa, jeżeli chodzi 
o pojmowanie tego, o czym mówię, czyli potrze-
by rozwoju, inwestowania w rozwój będący pod-
stawą budowania w Polsce przemysłu 4.0. Ja chcę 
powiedzieć, powoli kończąc, że jeżeli przegramy 
wyścig tworzenia społeczeństwa 4.0, to na pewno 
przegramy konkurencję europejską i światową. 
Na pewno. A chcę też stwierdzić, że my nawet na 
początku tej drogi, na początku tego wyścigu nie 
jesteśmy. W Polsce większość ludzi, w tym także 
pewnie polityków rządowych, rządzących, nawet 
nie wie, co to znaczy cywilizacja 4.0, nawet nie 
wie, co to jest przemysł 4.0, a kraje rozwinięte na 
świecie już to realizują. My natychmiast powinni-
śmy przestawić wajchę na tym naszym polskim 
torowisku właśnie w tym kierunku. I dlatego mam 
nadzieję, że państwo przyjmiecie poprawkę doty-
czącą tej kwoty, niewielkiej kwoty, bo to jest tyl-
ko 10 milionów zł, z przeznaczeniem na projekt, 
którego wartość wynosi 65  milionów  zł. Chcę 
poprzez to symboliczne wskazanie, symbolicz-
ne przypisanie tych pieniędzy dla Poznańskiego 
Centrum Superkomputerowo-Sieciowego pokazać, 
jakie powinny być priorytety dzisiaj i w przyszłości 
w Polsce. Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Przypominam również, że przekroczył pan 

czas, który był dla pana przeznaczony.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Bogdana Zdrojewskiego.
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SenatoR 
BoGdan zdroJewski 

Zacznę od tego, że na budżet można oczywi-
ście rozmaicie spoglądać – poprzez pryzmat sa-
mych cyferek, porównywać go z budżetem z roku 
poprzedniego, aby sprawdzić, jakie są tendencje, 
można szukać priorytetów, ale też antycypować 
skutki. Ja postanowiłem, że swoje wystąpienie 
skonstruuję troszeczkę inaczej. Wolę się skupić na 
odbiorcach, podmiotach gospodarczych, obywate-
lach, i zobaczyć, jak oni odbiorą ten budżet przez 
cały 2021 r.

Obraz, który się wyłania z tej antycypacji, jest 
niestety wyjątkowo pesymistyczny. Mamy wzrost 
inflacji, rekordowy w Europie; wzrost bezrobo-
cia, z najpoważniejszą utratą miejsc pracy; mamy 
przyrost rozmaitych podatków, od cukrowego po 
podatek za psa; wzrost zadłużenia, z rozmaitymi 
sztuczkami; wzrost omnipotencji państwa; wzrost 
kar i rozmaitych mandatów; dewastację finansów 
samorządowych; i rekordowy spadek nakładów 
inwestycyjnych, o czym mówił mój przedmówca 
Adam Szejnfeld i na co ja też zwracam uwagę wy-
jątkowo mocno, bo tak dramatyczny spadek nakła-
dów inwestycyjnych będzie rodzić skutki na wiele, 
wiele lat, i to będą skutki druzgocące.

Przypomnę o obietnicach – nie wszystkich 
oczywiście, bo ich było bardzo dużo. Otóż obiet-
nice były np. takie: płaca minimalna w wysokości 
3 tysięcy zł – nie będzie tego, będą 2 tysiące 800 zł; 
emerytury minimalne miały wzrosnąć o 70 zł, a bę-
dzie wzrost o 50 zł. Będzie kolejny rok zamrożenia 
progów podatkowych, a miały być odmrożone już 
dosyć dawno temu. Pominę tu już niezrealizowa-
ną kwotę wolną od podatku, która jest kluczowa 
z motywacyjnego punktu widzenia, jeżeli chodzi 
o rynek pracy.

Podejmę się też analiz fundamentalnych co do 
tego, co powinno być najważniejsze. Oczywiście 
najważniejsze powinno być państwo prawa – 
a więc te ograniczenia, które są nakładane na oby-
wateli czy na podmioty gospodarcze, powinny mieć 
silną podstawę prawną. A nie mają. Widzimy, co się 
w Polsce zaczyna – zaczyna się bojkot przepisów 
prawa przez podmioty gospodarcze, które uznają, 
iż restrykcje wobec nich zostały podjęte bez wy-
starczającej podstawy prawnej. Na drugim miejscu 
powinny być oczywiście szczepienia – w dobrym 
tempie, dobrej jakości, dobrze zorganizowane. 
A nie są. Trzecia rzecz to jest ochrona kondycji fi-
nansowej całej administracji publicznej. Ochrona 

administracji państwowej występuje, ale samorzą-
dowej to już zdecydowanie nie – o tym mówili moi 
przedmówcy. I czwarta rzecz: rzetelne oparcie in-
teresów państwa na mądrych sojuszach politycz-
nych, międzynarodowych, geograficznych, a nie na 
Orbánie – bo skutki tego w tym globalnym świecie 
będą także miażdżące.

Patrzę na poszczególne dziedziny, które powin-
ny być najlepiej reprezentowane. No, służba zdro-
wia dzisiaj jest tematem nr 1, a jest ona w fatalnej 
kondycji. Onkologia – w stanie agonii, kardiologia, 
chirurgia, OIOM – w stanie opłakanym, śmiertel-
ność mamy najwyższą po II wojnie światowej.

Samorządy… Ja trochę współczuję tym, któ-
rzy słuchają, iż subwencja oświatowa nie pokrywa 
wszystkich kosztów prowadzenia szkół podstawo-
wych, średnich. Wiemy, że tak nie powinno być, 
wiemy, że wprowadzono udział w podatku PIT, je-
żeli chodzi o samorządy, aby rozłożyć te elementy. 
Ale niestety, patrząc na analizę, analizę wzrostu 
subwencji, a także konsekwencji decyzji związa-
nych np. z płacami, wiemy, że także w przypadku 
tego jednego elementu odpowiedzialności nie na-
stępuje adekwatna odpowiedzialność państwa za 
szkolnictwo. Ja o tych samorządach chętnie bym 
więcej powiedział, ale skrócę swoją wypowiedź tyl-
ko do prostej diagnozy, którą dziś widać szczegól-
nie. Po pierwsze, zdewastowano gimnazja, które 
weszły do pierwszej piątki, jeżeli chodzi o poziom 
europejski. Po drugie, doprowadzono do zakłóce-
nia w finansowaniu oświaty poprzez nieadekwatne 
naliczanie rozmaitych elementów. Doprowadzono 
do sytuacji – boleję nad tym mocno – że niestety 
to nie dla sześciolatków zaczyna się obligatoryjne 
nauczanie, ale niestety dla siedmiolatków. Idziemy 
więc jakby pod prąd, na przekór całemu światu, 
jeżeli chodzi o przygotowanie młodego obywatela 
do życia, tak aby on sobie w tym świecie, krótko 
mówiąc, radził.

Jeszcze jeden element dotyczący nauki. 
Zgadzałem się na posiedzeniu komisji z przedsta-
wicielami Prawa i Sprawiedliwości, że dziś naj-
ważniejszym elementem, niezbędnym do tego, aby 
za rok, za 2, 3, 4 lata, poradzić sobie ze skutkami 
pandemii, jest wsparcie dla nauki. Tu chodzi, ge-
neralnie rzecz biorąc, nie tylko o rewaloryzowanie 
budżetów uczelni wyższych, ale i o danie im możli-
wości rozwoju zaplecza technicznego, laboratoryj-
nego, technologicznego, tak aby, krótko mówiąc, 
lepiej sobie radziły. Patrzę na pojedyncze instytu-
cje, na Polską Akademię Nauk, na Polską Agencję 
Kosmiczną. To wszystko, generalnie rzecz biorąc, 
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kuleje. W agencji kosmicznej zmiany personalne 
są tak częste, że ta instytucja – jedna z najważniej-
szych, jeśli chodzi o możliwości pozyskania środ-
ków europejskich – jest niestety w złym stanie.

Inwestycje. Jest bardzo wiele inwestycji, które 
mają charakter wirtualny. Ja już pomijam tę za-
rdzewiałą stępkę pod prom narodowy, ale martwią 
mnie także wzrastające koszty projektów, które nie 
są realizowane. Przykładem jest Centralny Port 
Komunikacyjny. Popatrzyłem na inwestycje, na 
których znam się najlepiej, także te z obszaru kul-
tury. Prace trwają 2, 3 razy dłużej i kosztują 3, 4 
razy więcej, niż zakładano w kosztorysach. To nie 
jest gospodarne, racjonalne wydatkowanie środ-
ków publicznych.

Co jest w najlepszej kondycji? Bo można powie-
dzieć tak: wszędzie jest źle, ale może gdzieś jest 
lepiej. Jest jedna dziedzina, gdzie jest lepiej. To jest 
dziedzina propagandy, to jest dziedzina telewizji 
publicznej, to jest wszystko to, co jest związane 
z obroną rządu przed racjonalną opinią publicz-
ną. Tam jest rzeczywiście dużo lepiej, nieadekwat-
nie do sytuacji.

Patrzę także na to, co rząd wybiera, jeżeli chodzi 
o priorytety. Teraźniejszość? Nie, bo to są szcze-
pionki. Przyszłość? Nauka? Gospodarka? Nie, rząd 
wybiera przeszłość, wybiera pielęgnowanie tego 
wszystkiego, co w gruncie rzeczy będzie kotwicą 
naszej porażki. Ale nawet w pielęgnowaniu prze-
szłości, o czym mówił marszałek Borusewicz, są 
przykłady wybiórczości. Europejskie Centrum 
Solidarności jest takim przykładem.

A co, jeżeli chodzi o konkrety? Zobowiązania, 
które narosły, to 600 miliardów. Wydatki budże-
tu zostały wyprowadzone do Banku Gospodarstwa 
Krajowego czy Polskiego Funduszu Rozwoju. 
Najniższe stopy procentowe NBP w zderzeniu 
z najwyższą inflacją oznaczają kradzież oszczęd-
ności Polaków, to jest ewidentne. Uchwalono 8 no-
wych podatków, a w przypadku 8 kolejnych mamy 
do czynienia z podniesieniem stawek lub ze skut-
kami ich podniesienia. Luka VAT-owska rośnie, 
o czym mówił marszałek Borowski. Program doj-
ścia do 6% PKB na służbę zdrowia nie został zre-
formowany, nadal mówimy o perspektywie roku 
2024. W chwili obecnej 3 razy więcej emerytów – to 
się stało w ciągu zaledwie 3 ostatnich lat – pobiera 
najniższe emerytury. To jest stan, który wyłania się 
z tego budżetu, z prowadzonej przez państwa po-
lityki, która według mojej oceny świadczy o braku 
odpowiedzialności za przyszłość państwa polskie-
go. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o zabranie głosu panią marsza-

łek Gabrielę Morawską-Stanecką.

SenatoR 
GaBriela morawska-sTanecka 

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Wiele już zostało dzisiaj powiedziane, dlatego 

nie będę się powtarzała. Nie chciałabym ani pań-
stwa, ani tych wszystkich, którzy nas oglądają, za-
nudzić, ale nasuwa mi się refleksja co do dyskusji, 
jaka na temat budżetu toczyła się w ubiegłbym 
roku. Miał to być taki optymistyczny, fantastyczny, 
zrównoważony budżet. Jak się okazuje, epidemia 
obnażyła to, że nie był on taki optymistyczny, cho-
ciaż być może w początkowej fazie optymistycznie 
wydawano z niego pieniądze.

Słuchałam pana senatora Biereckiego, który 
próbował zwrócić opozycji uwagę, żeby tak nie 
szafowała tymi wydatkami, bo to przecież skądś 
trzeba wziąć. W tej sytuacji przypominam o jed-
nym, o tym, że w ubiegłym roku bardzo optymi-
stycznie, bez zachowania jakichkolwiek reguł – ja 
już nie mówię o regułach dotyczących zamówień 
publicznych, ale o regułach określonych dla finan-
sów publicznych – wydawano pieniądze z budżetu, 
przede wszystkim poprzez Ministerstwo Zdrowia. 
I już nie będę pastwić się nad byłym ministrem 
zdrowia, panem Łukaszem Szumowskim, ale mu-
szę wrócić do sprawy trefnych respiratorów wid-
mo, na zakup których umowa została zawarta bez 
opinii Prokuratorii Generalnej i radośnie firmie 
handlarza bronią przekazano miliony złotych z bu-
dżetu państwa. Kilkadziesiąt milionów do dnia 
dzisiejszego nie wróciło. I największym moim za-
skoczeniem jest to, że jakkolwiek minister spra-
wiedliwości bardzo radośnie i  optymistycznie 
ściga różnych przedsiębiorców za różne mniejsze 
lub większe przewinienia, to jakoś nie słyszałam, 
żeby ktokolwiek postawił jakieś zarzuty za to, że 
te pieniądze nie wróciły. Za to słyszałam, że skie-
rowano tę sprawę do roszczeń cywilnych, czyli do 
normalnego postępowania cywilnego. Poza tym 
ostatnio obiegła media informacja na temat te-
stów z Turcji, które sprowadzała firma Argenta, 
jakimś dziwnym trafem też prowadzona, założona 
przez osoby powiązane z partią rządzącą, gdzie tak 
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naprawdę zbyt wiele, o 27 milionów za dużo zostało 
wydane z budżetu.

Dlatego bardzo niepokoją mnie takie założe-
nia w budżecie, które np. przewidują na wydatki 
w zakresie ochrony zdrowia rezerwę w wysokości 
4,8 miliarda zł, ponieważ, jak uczy nas doświad-
czenie, z takich rezerw bez ścisłego określenia celu 
niestety pieniądze wydawane są nie wiadomo jak, 
nie wiadomo dlaczego i nie wiadomo z jakiego 
klucza. To jest przykre, bo to są pieniądze naszych 
obywateli, nas wszystkich, które są nam wszystkim 
bardzo potrzebne. Tyle na temat budżetu.

Mówiliśmy też dzisiaj dużo na temat poprawek 
opozycji. I faktycznie gros… Opozycji w ogóle, czy-
li rządzącej w Senacie koalicji. Te poprawki opozycji 
w Sejmie, opozycji sejmowej zostały w zasadzie jed-
nym cięciem, dosłownie jednym cięciem odrzucone. 
Należy nad tym bardzo ubolewać, dlatego że to cały 
czas pokazuje, że w tym rządzeniu w bardzo trudnym 
okresie, w bardzo trudnym czasie w ogóle w Sejmie 
nie przywiązuje się wagi do tego, co mówi niemal po-
łowa, dlatego że różnica pomiędzy koalicją w Sejmie 
a opozycją, jeśli chodzi o liczbę głosów, to jest tylko 
kilka. Dlaczego nie można było nad tymi poprawkami 
sensownie podyskutować? Na pewno znalazłoby się 
wiele, z którymi posłowie Prawa i Sprawiedliwości 
by się zgodzili, a my tutaj mielibyśmy krótszą deba-
tę i mniej pracy, ponieważ te poprawki znalazłyby 
się w budżecie. Ja cały czas ubolewam nad tym, że 
mimo że opozycja i rząd powinny w sprawie pande-
mii, w sprawie zdrowia wszystkich Polaków mówić 
jednym głosem, wciąż jeszcze opozycji w Sejmie się 
w ogóle nie słucha, wciąż jeszcze poprawki opozycji, 
zarówno te, które przychodzą z Senatu, jak i tamte, 
które są składane w Sejmie, są po prostu ignorowane. 
Głos się nie liczy. A przecież, Szanowni Państwo, to 
są sprawy nas wszystkich. Część głosuje na tę stro-
nę, część na tę, ale to są wszystko nasi obywatele. My 
w tej kwestii powinniśmy być jednomyślni. Dlatego 
mam nadzieję – być może jestem zbyt dużą idealist-
ką – że nad tymi poprawkami Senatu, które my tu 
wskazaliśmy, które wrócą do Sejmu i nad którymi 
znów trzeba będzie głosować, się pochylimy.

I bardzo bym prosiła również… Bardzo zanie-
pokoiło mnie też stwierdzenie, że Senat chce prze-
ciągać kwestię budżetu. Mamy takie konstytucyjne 
prawo i z tego prawa, jak zawsze, chcemy skorzy-
stać. A poziom debaty jednak jest troszeczkę inny 
niż poziom debaty sejmowej.

Chciałabym zwrócić uwagę na 2 poprawki. Po 
pierwsze, na tzw. poprawkę psychiatryczną, czy-
li na dwie pozycje, na zwiększenie nakładów na 

psychiatryczne skutki COVID, leczenie tych skutków, 
oraz na psychiatrię dziecięcą. Szanowni Państwo, 
bardzo wiele było w ubiegłym roku dyskusji na ten 
temat, było wiele informacji, bardzo tragicznych, 
dotyczących samobójstw dzieci, prób samobójczych. 
Teraz to odosobnienie, praca zdalna, takie jednak 
zostawienie dzieci samych sobie z komputerem, 
też wpływa na ich psychikę. To wpływa na psychikę 
osób dorosłych, a co dopiero dzieci, które są o wie-
le bardziej wrażliwe i o wiele bardziej nieświado-
me. Dlatego ta poprawka, którą zaproponowaliśmy, 
80 milionów zł na psychiatrię dziecięcą, jest niezwy-
kle zasadna, ponieważ tych 400 lekarzy psychiatrów 
dziecięcych, którzy są w Polsce, z pewnością nie pora-
dzi sobie z taką liczbą przypadków, jaka będzie.

I druga kwestia: kwestia finansowania in vi-
tro. Szanowni Państwo, z in vitro naprawdę uro-
dziło się trochę dzieci, tylko brak finansowania in 
vitro od 2016 r. z programu rządowego powoduje, 
że spośród 20% niepłodnych par – bo takie są sta-
tystyki – tylko te najbogatsze stać na procedurę. 
Taka jedna procedura kosztuje w granicach 10 ty-
sięcy zł albo więcej. Nie ma nic droższego dla ludzi 
niż dzieci. Dla ludzi, którzy pragną dziecka, nie ma 
nic droższego. Ludzie sprzedają mieszkania, sprze-
dają samochody po to, żeby kilkakrotnie poddać 
się tym procedurom. Ułatwmy im to i spowoduj-
my również wzrost dzietności. Bo z tego programu 
finansowanego w poprzednich latach jednak kil-
ka tysięcy dzieci się urodziło. I o tym, jakim wiel-
kim dobrodziejstwem jest in vitro, mogą najlepiej 
powiedzieć ci, którzy dzięki tej procedurze mają 
dzieci. Nie oceniajmy tego w kategoriach filozoficz-
no-religijno-moralnych. Każdy podejmuje decyzje 
za siebie. Ale umożliwmy naszym rodakom, rów-
nież tym uboższym, tym, których nie stać na wspo-
mnianą procedurę, finansowanie in vitro.

Oczywiście, jak każdy senator, będę również 
składać jedną poprawkę lokalną. Jako senatorka 
z Tychów zgłaszam poprawkę, małą poprawkę, 
dotyczącą 10 milionów zł na finansowanie przej-
ścia podziemnego w ciągu linii kolejowej łączącej 
centrum przesiadkowe Stare Tychy i dworzec PKP 
ze strefą usługowo-mieszkalną oraz strefą biznesu. 
Tychy są bardzo pięknym miastem, bardzo dobrze 
się rozwijają, a to jedno miejsce, które jest pań-
stwowe, nie samorządowe, straszy. I tam napraw-
dę strach iść wieczorem, nawet kiedy się jedzie do 
Warszawy, do Senatu. Dlatego na pewno ta inwe-
stycja jest dla tego miasta niezbędna.

Bardzo dziękuję i  proszę o  przyjęcie tych 
poprawek.
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WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Krzysztofa Mroza.
Jak rozumiem, pan senator będzie uczestniczył 

w naszej debacie zdalnie, tak?
(Senator Halina Bieda: My nie wiemy.)
(Senator Bogdan Borusewicz: Nie wiemy.)
Przepraszam… Bo pan senator jest zapisany, ale 

nie zgłasza się, jak rozumiem, zdalnie.
(Głos z sali: Następny.)
(Senator Halina Bieda: Następny.)
Tak, bardzo… Ale chcę każdemu dać szansę, 

przecież powody mogą być najrozmaitsze.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Ryszarda Bobera.

SenatoR 
ryszard BoBer 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Ja chcę się odnieść w kilku zdaniach do sytuacji, 

jaka jest w chyba najważniejszym po zdrowiu dzia-
le naszej gospodarki, a mianowicie w rolnictwie. Bo 
rzeczywiście, nowe wyzwania, które są stawiane 
przed rolnictwem, idą bardzo daleko, a ten budżet 
nie jest prorozwojowy, służący rolnikom, służący 
szerzej rozumianemu rolnictwu.

O obszarach wiejskich będę mówił troszeczkę 
później, ale rzeczywiście konsumenci w tej chwili 
stawiają wymogi. Ten budżet winien wskazywać ob-
szary wsparcia, winien wskazywać przede wszyst-
kim innowacyjne rozwiązania, które powinny być 
realizowane – wszak takie są oczekiwania chociażby 
przy realizacji wspólnej polityki rolnej czy Zielonego 
Ładu – ale tak naprawdę to konsumenci wyznaczają 
określone zadania. To, że rolnicy muszą swoją pro-
dukcję prowadzić zgodnie ze standardami, tak aby ta 
produkcja miała charakter zrównoważony, żeby rze-
czywiście żywność była bardzo zdrowa, ale przede 
wszystkim aby była dostępna dla wszystkich, bo taka 
jest odpowiedzialność społeczna zawodu rolnika… 
Nie ma w tym budżecie na rozwój i na badania. Są 
środki na promocję. To jest bardzo ważne, głównie 
jeżeli chodzi o promocję polskiej żywności. Te środki 
są w różnych miejscach i jeżeli nie będzie koordy-
nacji, to trudno będzie, aby one w sposób właściwy 
zostały wykorzystane.

A patrząc na budżet, stwierdzam, że brakuje 
w nim czegoś podstawowego – nie ma tak napraw-
dę środków na Polskie Normy. No, nie może być 
takiej sytuacji, że straciliśmy gdzieś Polskie Normy 
produktów spożywczych i do dnia dzisiejszego nie 
wiadomo z nazwy, co jest co. Nie może być tak, 
że mleko, które jest tak naprawdę produktem tyl-
ko ssaków, nagle pojawia się w sklepach pod szyl-
dem: mleko sojowe, mleko owsiane. To nie ma ze 
sobą nic wspólnego. Jeżeli mleko – napój bogów 
– nie będzie prawdziwie dookreślone, jeżeli wę-
dliny nie będą wędlinami, to tak naprawdę to, co 
nasze agencje mają wpisane w swoją strategię, czyli 
żeby uczyć polskich konsumentów właściwie czy-
tać składy na produktach spożywczych, naprawdę 
na niewiele się zda.

Wracając do rozwoju obszarów wiejskich, bo 
nie da się tego rozdzielić… Rzeczywiście pań-
stwo pokazaliście, że nie ma zrównoważonego 
rozwoju obszarów wiejskich, że ten rozwój jest 
mocno punktowy i że te środki tak naprawdę 
trafiają często nie w te obszary, które winny 
mieć wsparcie. Te środki, które są dedykowa-
ne dla gmin – nie mówię o skali i o wielkości, 
ale mówię o tym, że rzeczywiście tak było – łą-
czyły się ze środkami z różnych programów 
wojewódzkich, z różnych innych programów 
operacyjnych i w sumie składały się na całość. 
W wydaniu zaproponowanym przez rząd wy-
wołuje się chaos, a przede wszystkim, o czym 
była tu już mowa, skłóca się mocno polskie sa-
morządy, samorządy, które w dotychczasowym 
rozwoju przyczyniają się do rozwoju tych obsza-
rów – nie byłoby tego postępu bez samorządno-
ści – i tak naprawdę uczą lokalnej demokracji 
wszystkich mieszkańców. Bo oni uwierzyli, że 
mogą decydować o rozwoju. Ale w takim przy-
padku nie do końca się to sprawdza.

Bardzo ważną i istotną sprawą jest poprawka, 
którą składam wśród innych, dotycząca utworzenia 
funduszu solidarnościowego. Często jest tak w ob-
szarach gospodarki rynkowej, że firmy, które pro-
wadzą skup artykułów rolnych, z takich czy innych 
względów upadają, a całe procedury z tym związa-
ne trwają latami. Są kredyty na wznowienie pro-
dukcji, ale jest to też czas, który nie wystarcza do 
podejmowania decyzji o tym, aby odtworzyć pro-
dukcję rolną. Dlatego moja propozycja jest taka, 
abyśmy utworzyli w ramach rezerwy fundusz so-
lidarnościowy, z którego można by w takich sytu-
acjach wspomóc zagrożone gospodarstwa, by one 
mogły dalej funkcjonować.
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Kolejny obszar, o którym tutaj nie było mowy, 
to obszar dotyczący środowiska. Tu również na rol-
nictwo spada odpowiedzialność. Smog, z którym 
powinniśmy skutecznie walczyć… Wszak mamy 
normy klimatyczne, które musimy jako państwo, 
jako Polska wykorzystać. W tym budżecie tych 
środków zdecydowanie brakuje. Jeżeli nie podej-
miemy tych wyzwań, to niestety kolejne pokolenia 
Polaków nas w tym obszarze mocno rozliczą.

Wierzę w to, że ten poprawiony przez Senat 
budżet zostanie przez Sejm przyjęty i  będzie 
on w sposób właściwy służył rozwojowi Polski. 
Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

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

Krzysztofa Mroza. Zdalnie.

SenatoR 
krzyszTof mróz 

Dzień dobry, Panie Marszałku. Słychać mnie?
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Tak, Panie 

Senatorze, słyszymy pana i widzimy.)
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie.
Przysłuchiwałem się tej dyskusji nad budże-

tem, w szczególności wypowiedzi pana senatora 
Zdrojewskiego, który ten budżet bardzo mocno 
skrytykował, ale też jak gdyby zbudował Polskę 
w czarnych barwach, i mówiąc szczerze, jestem 
bardzo, bardzo zaskoczony, gdyż ta wizja przed-
stawiona przez pana senatora Zdrojewskiego po 
prostu jest wizją nieprawdziwą. My w budżecie 
na rok 2021 mamy założony jeden z najszybszych 
wzrostów gospodarczych w całej Unii Europejskiej. 
Konserwatywnie licząc, 4%. Niektóre agencje ra-
tingowe mówią, że będzie to znacznie, znacznie 
więcej. Mamy wzrost nakładów na służbę zdro-
wia, o czym mówił pan przewodniczący Grzegorz 
Bierecki, o 11,6 miliarda zł. Dochodzimy do 6% 
PKB, w  tym roku będzie to 5,3%. Realizujemy 
wszystkie zadania socjalne, które Zjednoczona 
Prawica obiecała zrealizować, utrzymaliśmy pro-
gram 500+, utrzymaliśmy leki dla seniorów, ale 
także realizujemy w stosunku do seniorów na-
sze zobowiązania. Są w tym budżecie zabezpie-
czone środki na trzynastą emeryturę, która już 

niebawem będzie wypłacana. Jeżeli szybko nam 
się uda uchwalić ustawę, a wiem, że ona na naj-
bliższym posiedzeniu Sejmu w przyszłym tygodniu 
ma być procedowana, potem zobaczymy, jak długo 
będzie nad tym pracował Senat, mam nadzieję, że 
nie będziemy zbytnio przewlekle pracowali nad tą 
ustawą w Senacie… Chcemy bardzo szybko uchwa-
lić tę ustawę o czternastych emeryturach i na te 
czternastki też w tym budżecie są zabezpieczone 
środki w ramach rezerwy.

Czyli z jednej strony utrzymujemy nasze zobo-
wiązania polityczne, ale także zobowiązania pań-
stwa polskiego – bo jeżeli coś obiecuje premier, to 
nie obiecuje tego tylko PiS i tylko jakaś większość 
parlamentarna w Sejmie, ale obiecuje to także pań-
stwo w stosunku do naszych seniorów, w stosunku 
do polskich rodzin – i to wszystko w bardzo trud-
nym budżecie w roku 2021, w którym będziemy 
dalej zmagali się z epidemią koronawirusa i z jej 
pewnymi skutkami gospodarczymi. Ale z drugiej 
strony udaje nam się tak poprowadzić ten budżet 
i tak wesprzeć polskich przedsiębiorców, aby mieć 
jeden z najwyższych wzrostów gospodarczych pro-
gnozowanych na ten rok w całej Unii Europejskiej.

Wiele osób spośród moich koleżanek i kole-
gów samorządowców mówiło tutaj o samorządach, 
o wsparciu, o Rządowym Funduszu Inwestycji 
Lokalnych, padały różne słowa o tym, jak źle funk-
cjonuje samorząd. Ja prześledziłem dochody samo-
rządu na przykładzie mojego miasta Jeleniej Góry, 
w którym w latach 2016, 2017, 2018, 2019 budżet 
z roku na rok, jeśli chodzi o udział w podatkach, 
rósł mniej więcej o 20%. Nie mamy jeszcze wyni-
ków za ostatnie 2 miesiące roku 2020, pewnie tego 
wzrostu już w roku 2020 nie było, ale jeżeli był spa-
dek, to minimalny. To samo, z troszkę mniejszą dy-
namiką, jeżeli chodzi o podatek CIT. To jest pokaz 
pewnego sukcesu gospodarczego ostatnich 4 czy 5 
lat naszych rządów, a także wsparcia dla samorzą-
dów. Bo jeżeli te udziały w podatkach rosły… A jakoś 
nie słyszałem tych samorządowców, tych senato-
rów, którzy by mówili, że to jest jakieś wsparcie 
dla samorządów, to jest realne wsparcie dla samo-
rządów poprzez właściwą politykę gospodarczą, 
gdzie rosły te budżety samorządów. Oczywiście 
w roku 2020 pewnie to zostało wyhamowane i ja-
kieś niewielkie spadki będą, ale to naprawdę będą 
niewielkie spadki. Zobaczymy, jak w roku 2021… 
Nie wiemy, jak dokładnie się ta epidemia rozwinie, 
ale już w roku 2020 realizowaliśmy takie wsparcie 
samorządowe, te miliardy, 12 miliardów zł poszło 
do samorządów. W pierwszej transzy wszystkie 
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samorządy to dostały, proporcjonalnie. W drugiej 
była już forma pewnego konkursu. Nie wiem, ja-
kie dokładnie były kryteria, bo nie byłem w żadnej 
komisji, która to ocenia, ale patrząc na wyniki, są-
dzę, że rząd bardzo mocno postawił, i moim zda-
niem słusznie, na wspieranie małych gmin, małych 
samorządów, dla których nieraz ubytek kilku mi-
lionów złotych jest ubytkiem procentowo bardzo, 
bardzo dużym.

Nie wiem, czy jest na sali pan senator Krzysztof 
Kwiatkowski, który tutaj mówił, jak to Łódź zosta-
ła źle potraktowana, bo nie dostała żadnych środ-
ków w ramach drugiej transzy. No ale trzeba być 
uczciwym, Panie Senatorze, bo w ramach pierw-
szej transzy – jak wiem, a sprawdziłem to – to były 
grube miliony, które miasto Łódź dostało i pani 
prezydent Zdanowska. No ale o czymkolwiek in-
nym… W Łodzi dzisiaj jest realizowana inwestycja 
kolejowa: udrożnienie węzła komunikacyjnego, bu-
dowa przystanków Łódź Fabryczna, Łódź Widzew, 
Łódź Żabiniec, za 1,7 miliarda zł. Jednym z istot-
nych elementów tejże inwestycji będzie także 
udrożnienie aglomeracyjne komunikacji w samym 
mieście Łódź i w aglomeracji łódzkiej. Ile by trzeba 
było tych dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych, aby Łódź dostała 1,7 miliarda zł wspar-
cia? Mówię tu o tym… Nie chcę, że tak powiem, 
powiedzieć, że Łódź rozwija się kosztem małych 
miejscowości czy małe miejscowości kosztem 
Łodzi… Ale proszę nie stawiać podziału środków 
rządowych tak, że któreś miasto nie dostało, a inne 
miejscowości, mniejsze w województwie łódzkim, 
dostały, bo jeżeli nawet Łódź nie dostała środków 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 
w ramach drugiej transzy, przypomnę, a jeszcze 
czekamy na rozstrzygnięcie co do trzeciej transzy 
– to z innej koperty dostała miliardowe wsparcie. 
To taki przykład, który wychwyciłem, bo pan sena-
tor mówił… Oczywiście jako senator z Łodzi ma do 
tego prawo, ale też trzeba być uczciwym, pokazując 
choćby konkretne przypadki.

Ale była też, Szanowni Państwo, taka znamien-
na wypowiedź pana senatora Wcisły, która mnie, 
mówiąc szczerze, troszeczkę zszokowała. Bo to 
jakby nawiązuje do pewnego krytykanctwa, z ja-
kim wystąpił też pan senator Zdrojewski, który 
mówił, jak to źle jest z budżetem, jak to źle Polska 
w roku 2021 będzie funkcjonowała. W ramach swo-
jej wypowiedzi pan senator Wcisła powiedział: no 
ale w Stanach Zjednoczonych to można budżet 
zablokować i administracja rządowa jest wtedy 
przez jakiś okres bez pieniędzy, my wprawdzie 

się tak daleko nie posuwamy, jak to jest możliwe 
w Stanach Zjednoczonych, i nie uniemożliwimy 
rządowi wydatków. No, mówiąc szczerze, mnie ta 
wypowiedź pana senatora zszokowała, bo, Panie 
Senatorze, to pokazuje, do jakiego absurdu, do ja-
kiej ściany w tym krytykanctwie jesteście gotowi 
się posunąć, skoro pan ubolewa, że nie zrobiliśmy 
tego jak w Stanach Zjednoczonych, tzn. tak, żeby 
rząd został bez środków. To ja panu powiem, Panie 
Senatorze, że nie możecie tego zrobić, bo ustawa 
budżetowa to jest ta jedna z nielicznych ustaw, 
w przypadku której jest bardzo silna pozycja rządu 
w procesie jej uchwalania, nawet łącznie z tym, że 
prezydent kraju nie może jej, jako jedynej ustawy, 
zawetować. Tak jest po to właśnie, aby nikomu nie 
przyszły do głowy tak chore pomysły jak zabloko-
wanie wydatków państwa i aby każdy – i polscy na-
uczyciele, i polscy policjanci, i polskie pielęgniarki 
– miał od 1 stycznia 2021 r. środki na finansowanie 
zadań publicznych w takim czy innym wymiarze. 
Bo po to jest parlament, żebyśmy mogli się spie-
rać, na jakie cele dać więcej pieniędzy niż na inne 
cele, gdyż przy uchwalaniu budżetu to zawsze jest 
kwestia pewnego wyboru, jakie się chce ustawić 
priorytety.

Szanowni Państwo, ja jeszcze tylko do 3 kwestii 
szczegółowych pozwolę sobie się odnieść.

Pierwsza kwestia to jest taka, że dużo się tu-
taj mówiło o pewnych poprawkach, bo państwo 
przyjęliście taką koncepcję, że robicie z tych po-
prawek do budżetu takie poprawki regionalne. 
Zasypaliście ten budżet tzw. poprawkami regio-
nalnymi, które często dotyczą niewielkich kwot. 
Powiem szczerze, że to chyba nie jest najlepsza for-
ma finansowania różnych potrzebnych, istotnych 
zadań regionalnych, skoro mówimy, że na to trze-
ba dać 2–3 miliony zł. Są różnego rodzaju progra-
my, właśnie choćby Rządowy Fundusz Inwestycji 
Lokalnych, inne programy i nie ma potrzeby wpi-
sywania drobnych kwot znaczonych do budżetu. 
No, tak się nie uchwala budżetu, tak się nie robi 
ustawy budżetowej.

A tak reasumując, bo taka koncepcja też się po-
jawiała i głosy bardzo wielu senatorów się powta-
rzały, bardzo wielu senatorów powtarzało słowa 
o takiej jakby wojnie z samorządami, braku fi-
nansowania samorządów… No, te 12 miliardów zł 
w zeszłym roku, które są także do wydania w tym 
roku, bo one będą realnie w tym roku, w roku 2021, 
wydawane, plus choćby dzisiejsza decyzja pana 
premiera Jarosława Gowina – może nie wszyscy 
to śledzą, łatwiej zdalnie to robić – o dołożeniu 1 
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miliarda zł dla gmin, właśnie dla samorządów gór-
skich, które dzisiaj mają problemy… Dla mnie to też 
jest bardzo istotna kwestia, bo Karpacz, Szklarska 
i inne samorządy zostały tym dotknięte. 200 gmin 
w Polsce, 200 samorządów będzie mogło aplikować 
o 1 miliard zł, a 250 milionów zł będzie dla gmin 
popegeerowskich. Tak więc staramy się wspierać 
także samorządy, podczas gdy jeszcze nie tak daw-
no, Szanowni Państwo, przy udziale, bardzo moc-
nym wsparciu polityków Platformy Obywatelskiej 
niektóre samorządy chciały się emancypować, 
chciały powiedzieć, że dadzą sobie radę, że im rząd 
jest do niczego niepotrzebny, a jednak dzisiaj bez 
tego wsparcia rządowego, bez tego wsparcia finan-
sowego raczej by nie dały sobie rady.

Kolejna kwestia, która była poruszana i też się 
przewijała w wielu dyskusjach, to kwestia psychia-
trii dziecięcej. Szanowni Państwo, w tym obszarze 
jest niewątpliwie ciężko, jednak dzisiaj głównym 
problemem psychiatrii dziecięcej wbrew pozo-
rom nie jest brak pieniędzy, ale przede wszyst-
kim brak lekarzy. I to jest konsekwencja wielu lat 
zaniedbań. Bodajże pan senator Ujazdowski mó-
wił, że my w Polsce się przyzwyczailiśmy do ni-
skiej jakości świadczeń publicznych. Zgadzam się 
z tym, Panie Senatorze Ujazdowski – jeżeli jest 
pan na sali, to mnie słyszy, a jeżeli nie, to pew-
nie gdzieś tam pan mnie słucha – ale, Szanowni 
Państwo, to właśnie my zaczęliśmy przez te 5 lat 
odbudowywać te usługi. To przecież pod rządami 
Platformy Obywatelskiej chciano prywatyzować 
służbę zdrowia. Polikwidowano komisariaty Policji, 
pozwijaliście Polskę powiatową, ograniczając usłu-
gi publiczne.

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Panie 
Senatorze, już o 3 minuty przekroczył pan czas.)

To my dzisiaj staramy się odtwarzać komisaria-
ty, to my dzisiaj staramy się odtwarzać linie PKS 
poprzez dopłaty, tak aby ludzie mieli te usługi pu-
bliczne. Więc kto jak kto, ale osoby z formacji, tj. 
z Platformy Obywatelskiej, którą reprezentuje pan 
Ujazdowski, akurat w zakresie usług publicznych 
powinny zamilknąć, bo można by było bardzo wiele 
różnych rzeczy wytykać, jeżeli chodzi o te braki.

Rzeczywiście dzisiaj jest pewien problem 
w psychiatrii dziecięcej. My musimy po prostu 
bardzo szybko, na tyle, na ile się da, wykształcić 
lekarzy, bo tym problemem jest, że tak powiem, 
ich brak.

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Panie 
Senatorze, znacząco przekracza pan czas przezna-
czony na przemówienie.)

Ostatnie zdanie, Panie Marszałku, obiecuję, że 
w zamian nie będę już drugi raz zabierał głosu.

To, o czym mówił na samym początku pan 
senator Czerwiński… Propozycja zabrania 20% 
budżetu Instytutu Pamięci Narodowej jest pomy-
słem skandalicznym, absurdalnym. Ja rozumiem, 
że pewnym clou programu zapowiedzianego 
przez Platformę Obywatelską jest likwidacja IPN, 
ale zapewniam państwa, że póki rządzi Prawo 
i Sprawiedliwość, póty nie pozwolimy na tak ab-
surdalne działania. To jest instytucja niezwykle 
potrzebna, pielęgnująca polską historię, polską pa-
mięć, polską tradycję. Dziwię się, że taka poprawka 
pojawia się w Senacie, gdzie jest przecież bardzo 
wielu senatorów z piękną przeszłością w opozycji, 
na czele z panem marszałkiem Borusewiczem. I wy 
dzisiaj chcecie de facto ograniczyć, poprzez zabra-
nie IPN… Chcecie zmniejszyć jego budżet o 20%, 
czyli doprowadzić do tego, żeby tylko pensje były 
tam wypłacane? Tak? Przecież zabieracie pieniądze 
właśnie na tę działalność edukacyjną, na to wszyst-
ko, co jest konsekwencją społeczną realizacji tych 
inwestycji. Można byłoby dużo mówić, ale nie ma 
czasu.

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

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

Bogdana Zdrojewskiego.

SenatoR 
BoGdan zdroJewski 

Panie Marszałku, bardzo trudno polemizować 
z kimś, kto przekracza tak mocno limit, ale spró-
buję. Mam nadzieję na lekką tolerancję.

Otóż przede wszystkim ja w ogóle nie przed-
stawiałem czarnego obrazu, tylko przedstawiłem 
obraz rzeczywisty, podkreślam: rzeczywisty, real-
ny. Nie może być tak, że zaprzecza się faktom. A ja 
mówiłem o rekordowym wzroście inflacji, o re-
kordowym wzroście bezrobocia, wzroście podat-
ków, wzroście zadłużenia, wzroście kar, mandatów, 
o rekordowym spadku nakładów inwestycyjnych. 
Nie będę tu polemizować, dlatego że ja w ogóle nie 
mówiłem np. o programie 500+ czy innych kwe-
stiach. Mówiłem też o niespełnionych obietnicach 
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i je dokładnie wymieniłem. Przypomniałem, że 
płaca minimalna miała wynosić 3 tysiące zł, a bę-
dzie wynosiła 2 tysiące 800 zł, emerytury miały 
wzrosnąć o 70 zł, a wzrosną o 50 zł etc., etc. Nie 
wracam do tego.

Chciałem bronić także naszych kolegów sena-
torów, Jurka Wcisły i Krzysztofa Kwiatkowskiego, 
ale wydaje mi się, że w tej materii oni sami to zro-
bią lepiej.

Przejdę jednak do innej kwestii, która pojawia 
się regularnie, także u przedmówcy. Mam na myśli 
takie usprawiedliwianie czy przepraszanie za skła-
danie wniosków dotyczących tzw. poprawek lokal-
nych. Otóż chcę wyraźnie powiedzieć, że większość 
poprawek składanych przez senatorów, senatorki, 
jeżeli chodzi o tzw. kwestie lokalne, to jest wyraz 
chęci pomocy rządowi w lepszym definiowaniu 
tego, co być może umknęło, uciekło, było niezau-
ważone. Wszyscy funkcjonujemy w jakimś okręgu 
wyborczym, w jakimś miejscu i doskonale wiemy, 
co jest kluczowe z uwagi na prawidłowy rozwój ca-
łego państwa. Ja wiem, że we Wrocławiu najistot-
niejsza jest budowa szpitala onkologicznego, to jest 
kluczowa inwestycja, na którą jest 0 złotych. Wiem, 
że niezwykle ważną inwestycją jest budowa drogi 
do Kłodzka, bo na istniejącej obecnie ginie każdego 
roku kilkadziesiąt osób. Wiem, że ważne są tak-
że te inwestycje, które należy skończyć, bo dzięki 
temu będzie lepiej działał albo w ogóle będzie dzia-
łał OIOM w szpitalu MSWiA. Mam te informacje 
zebrane także z rządu. Wiem, że inwestycja zasila-
nia w energię elektryczną warta 3 miliony 700 ty-
sięcy zł ma zabezpieczenie w wysokości 2 milionów 
500 tysięcy zł. Brakuje 1 miliona 200 tysięcy zł, aby 
rzecz skończyć i uruchomić OIOM. To samo jest, je-
żeli chodzi o stację uzdatniania wody w tym szpita-
lu. To są ewidentne poprawki, które tak naprawdę 
poprawiają budżet państwa w zakresie efektywno-
ści. To jest moim obowiązkiem.

Jeżeli chodzi o  sam Wrocław, to doskonale 
wiem, że padały wcześniej obietnice pomocy przy 
realizacji budowy Alei Wielkiej Wyspy. Dziś sa-
morząd miasta Wrocławia – w bardzo trudnej sy-
tuacji, ze zmniejszonymi udziałami w dochodach 
z PIT – niestety musi na razie zmagać się z reali-
zacją tej inwestycji samodzielnie. Zwracam uwagę, 
że warto mu w tej materii pomóc – z tego powodu, 
że uwolni się dzięki temu środki na absorpcję środ-
ków europejskich, jeśli chodzi o inne inwestycje, 
a to jest naszym celem.

Tak samo jest, jeżeli chodzi o program dotyczą-
cy wzmocnienia kapitału ludzkiego i rozbudowy 

infrastruktury w obliczu zagrożenia pandemicz-
nego. To jest propozycja z projektów do Krajowego 
Planu Odbudowy z 21 sierpnia 2020 r. Zwracam 
na to uwagę.

Mam też apel do naszych koleżanek i kolegów 
tu w Senacie, aby nie usprawiedliwiać się podczas 
składania wniosków lokalnych, bo to jest nasz 
obowiązek. My powinniśmy być w tej materii ra-
cjonalni, odpowiedzialni, dokładni. Powinniśmy 
wiedzieć, jaki jest stan państwa, a więc nie szaleć 
z tym wszystkim, ale generalnie naszym obowiąz-
kiem jest pokazywanie słabych punktów na mapie 
Polski, które widzimy w swoich okręgach. Dziękuję 
bardzo.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

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

Grzegorza Biereckiego.

SenatoR 
GrzeGorz Bierecki 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pan senator Mróz znakomicie odniósł się do 

wielu wystąpień. Nie będę powtarzał jego argu-
mentów, choć może użyłbym innych słów, czasem 
może mocniejszych. Ale zamknijmy to, to już zo-
stało omówione.

Można by powiedzieć, że jesteśmy, debatując 
tutaj nad budżetem na 2021 r., w wyjątkowo szczę-
śliwej sytuacji. W wyjątkowo szczęśliwej sytuacji, 
bo nie mówimy tutaj o cięciach, o rezygnacji z pro-
gramów społecznych, nie mówimy o odbieraniu 
czegokolwiek, nie mówimy o podwyższaniu podat-
ków. Znajdujemy receptę na ten kryzys za pomocą 
tych środków, które są dostępne; wszyscy na tej 
sali ich dostępność potwierdzają. No, jest to, można 
powiedzieć, niebywała zgoda i wielki komplement, 
jak mówiłem, dla rządu i rządzących ugrupowań.

Ale ten entuzjazm, który wybrzmiewa tutaj, 
w tej Izbie, chyba trzeba pohamować. Chyba trze-
ba pohamować, bo skala niepewności co do tego, 
co się będzie działo w roku 2021, jest tak duża, że 
przyjmowanie poprawek, które zwiększają wydatki 
w oparciu o prawdopodobne zwiększenie przycho-
dów budżetowych, jest, delikatnie mówiąc, niewła-
ściwym zachowaniem. Skala niepewności, żeby 
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państwu przypomnieć… Bo może w tej sali, kiedy 
siedzimy tak troszkę wyizolowani, ale ciągle w ma-
skach na twarzy, zapominamy o tym, że pandemia 
się nie skończyła, że wirus mutuje, że do końca nie 
wiadomo, jak ta pandemia się rozwinie. Czy czeka-
ją nas kolejne lockdowny? Ile będzie fal pandemii 
tego wirusa? Czy szczepionki okażą się skuteczne? 
Na te wszystkie pytania dopiero uzyskamy odpo-
wiedź. I nie wiemy teraz, jaka ta odpowiedź będzie. 
Zakładamy, że będzie dobrze, jesteśmy optymista-
mi. Chcemy, żeby Polska jak najszybciej wróciła 
na drogę rozwoju, ale musimy mieć bufor bezpie-
czeństwa. Nie możemy teraz rozdać wszystkich, 
że tak powiem, prawdopodobnych pieniędzy, bo 
hipotetycznie nam się… bo komuś się wyliczyło, 
że będzie ich więcej. Tak więc zachęcam państwa 
do powściągliwości podczas myślenia o wydatkach 
w roku 2021, bo ten rok będzie przecież rokiem 
niełatwym. Niełatwym.

Trzeba wreszcie pamiętać, że jednym z waż-
nych celów dla Polski jest jak najszybszy powrót 
do poziomu deficytu poniżej 3%. To, że teraz do-
puszczalne są wyższe deficyty, wynika z tej nad-
zwyczajnej sytuacji, ale cel powrotu do poziomu 
deficytu poniżej 3% musi być zdefiniowany, musi 
być określony i musi być zaplanowany. Tak więc 
jeśli będzie lepiej, jeśli okaże się, proszę państwa, 
że przychody budżetowe będą większe, czego prze-
cież wszyscy sobie życzymy, to przede wszystkim 
powinniśmy skorzystać z tego i mniej się zadłużać, 
żebyśmy nie żyli na koszt przyszłych pokoleń, które 
będą musiały te długi pospłacać.

Te poprawki, o których słyszałem, które pań-
stwo senatorowie z mównicy prezentowali, poka-
zują bardzo interesującą mapę potrzeb. Można by 
powiedzieć, że zadawaliśmy sobie tutaj pytanie: 
a na co by tu jeszcze wydać te pieniądze, skoro 
ich tak wiele mamy? Tę mapę potrzeb na pewno 
z uwagą będziemy oglądać. Ale czy to jest właściwy 
moment na realizację potrzeb, o których państwo 
tutaj mówiliście? Czy te środki, które są zapew-
nione w budżecie na zdefiniowane, już określone 
potrzeby przez rząd, który przecież ten budżet kon-
sultował… Budżet przeszedł całą drogę w Sejmie, to 
nie jest dokument niedopracowany. To jest doku-
ment, który mówi, jak wydać nasze wspólne pie-
niądze, aby zrealizować potrzeby, które są ważne 
w roku 2021.

Tyle, proszę państwa, na temat podsumowania 
tej dyskusji. Zachęcam państwa do powściągliwo-
ści, zachęcam państwa do gospodarności. Dziękuję 
bardzo.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

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

Wadima Tyszkiewicza.

SenatoR 
wadim Tyszkiewicz 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zarówno Polska, jak i cały świat znalazły się 

w wyjątkowej sytuacji ze względu na pandemię. Od 
stanu państwa zależy dziś los każdej polskiej ro-
dziny, każdej firmy, każdego pracownika. Polska, 
w tym służba zdrowia, nie była przygotowana na 
kryzys, jaki wywołała pandemia. Polska w po-
przednich latach zachłysnęła się wzrostem gospo-
darczym, na który wpływ miało wiele czynników. 
Inne kraje podczas boomu gospodarczego nabie-
rały siły, Polska ten czas przespała, a wypracowa-
ne korzyści przejadała. Rząd lekką ręką rozdawał 
pieniądze, np. 250 milionów zł dla fundacji pana 
Rydzyka, miliardy na Telewizję Polską czy raczej 
komórkę propagandową partii, 2 miliardy na sa-
moloty bez przetargu, tysiąc limuzyn zamiast ka-
retek, zbudowano naprędce najdroższy szpital na 
świecie bez pacjentów na Stadionie Narodowym.

Jednocześnie pod pretekstem epidemii rząd 
wprowadza nowe opłaty i  podatki dla Polek 
i Polaków. Będzie ich 10. W ciągu 5 lat rząd PiS 
wprowadził ok. 35 nowych podatków i opłat, teraz 
kolejne 10. Inflacja w październiku była najwyższa 
w Europie i najwyższa w Unii Europejskiej. Ceny 
w Polsce rosną drastycznie, o wiele szybciej niż 
w Unii Europejskiej. Rząd podwyższa abonament 
radiowo-telewizyjny, abonament na radio i telewi-
zję, które to instytucje są narzędziem propagan-
dowym rządzącej partii. Inne kraje obniżają VAT, 
a Polski rząd utrzymuje podwyższony VAT, który 
zapowiadał obniżyć wiele lat temu.

Przez ostatnie 5 lat w państwie rządzonym 
przez PiS rośnie dług, który sięga już blisko 1,5 bi-
liona zł, przy czym 600 miliardów długu to wy-
nik decyzji obecnego rządu w ostatnich 5 latach. 
Rosną ceny, rosną podatki i opłaty i rośnie luka 
VAT-owska, która spadała w latach 2016–2018, 
wtedy, kiedy zaczęły działać mechanizmy wprowa-
dzone przez poprzedni rząd. I co się stało w roku 
2019? Rozszczelniło się. W roku 2020 luka VAT-
owska wystrzeliła w górę. Co się stało? Ten rząd 
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przestał ścigać mafie VAT-owskie? Przypomnę 
hasło powtarzane przez przedstawicieli tego rzą-
du: „wystarczy nie kraść”. Co więc się stało w roku 
2020? Uciekło 10 miliardów zł. Minister Kościński 
z budżetu na rok 2020 i 2021 wycofał z uszczelnie-
nia 13 miliardów zł. Nie tylko nie będzie uszczel-
nienia… A w 2021 r. 10 miliardów wyniesie luka 
VAT-owska, tyle ucieknie rządowi. Dlaczego, jaki 
jest tego powód?

Prawie o 50 tysięcy ludzi więcej umarło w roku 
2020 niż w roku 2019. Czy w związku z tym w bu-
dżecie na 2021 r. mamy znacząco więcej pieniędzy 
na służbę zdrowia? Niekoniecznie. W przyszłorocz-
nym budżecie na zdrowie przeznaczono 5,3% PKB 
– to wciąż za mało, żeby zapobiec zapaści służby 
zdrowia.

Długość życia Polaków od roku 2017, zamiast 
rosnąć, spada. Spada też liczba aktywnych zawo-
dowo Polaków. Powinna rosnąć wartość spółek 
Skarbu Państwa, a ona spada. W ciągu ostat-
nich 5 lat rządów PiS zdewastował rynek pracy. 
W tym roku w całej Unii Europejskiej 295 ty-
sięcy osób odejdzie z rynku pracy, przestanie 
być aktywnymi zawodowo, z czego tylko z pol-
skiego rynku pracy zniknie 233 tysiące osób, tj. 
ok. 80%, a przecież Polacy to tylko 8% populacji 
Unii Europejskiej. Dla młodych Polaków będzie 
to tragedia.

Według polskiej metody liczenia długu publicz-
nego będziemy mieli te 52,7% zapowiadane przez 
rząd, ale jeśli zastosujemy unijne metody licze-
nia, to okaże się, że w tym budżecie przedstawio-
nym przez rząd dług ten będzie wynosił prawie 
65% PKB. Ten budżet trzeba będzie, ze względu na 
środki unijne, dzięki powstrzymaniu się premiera 
od weta, oczywiście nowelizować. To będzie bar-
dzo ważny wkład w ten budżet i ratowanie polskiej 
gospodarki.

Jak to się dzieje, że rząd planuje wzrost wyna-
grodzeń, jednocześnie nie podnosząc wynagrodzeń 
dla lekarzy, zabierając fundusze nagród w służbach 
mundurowych, nie zwiększając pensji nauczycie-
lom, nie zwiększając pensji w budżetówce? Warto 
też zadać pytanie, po co tworzone są fundusze 
prywatyzacji spółek. Po co rząd chce tam zgroma-
dzić 1,5 miliarda zł? Być może po to, żeby kupo-
wać kolejne koncerny medialne, bo, jak widać, taka 
jest dzisiaj polityka partii i Skarbu Państwa. Rząd 
w kryzysie nie tnie pieniędzy na tzw. fundusz ko-
ścielny czy IPN, a szuka oszczędności tam, gdzie 
nie powinno się oszczędzać, tak jak np. w służbie 
zdrowia. Przecież trzeba doposażyć szpitale po 

pandemii, trzeba znaleźć środki na to, ażeby szpi-
tale mogły zacząć normalnie funkcjonować.

Kwestia samorządów. Konsekwentnie od lat 
państwo ogranicza dochody samorządów – i ten 
budżet również na to wskazuje. Kolejne obciąże-
nia są na barki samorządów nakładane, ale za tym 
w ogóle nie idzie finansowanie. A już szczytem 
tego, jak partia rządząca traktuje samorządy, była 
kwestia podziału funduszu wsparcia – uznaniowo, 
po uważaniu partyjnym. To był dramat.

Bardzo ważnym elementem budżetu są inwe-
stycje samorządowe. Tutaj nie powinno być poli-
tyki. Warto sobie uświadomić, że jeżeli samorządy 
realizują inwestycje celu publicznego… Jak dopłaca 
się samorządom z budżetu np. 50%, to do tego bu-
dżetu państwa wraca w formie podatków, na cze-
le z VAT, według wyliczeń od 52 do 54%. Krótko 
mówiąc, warto dawać jak najwięcej samorządom, 
bo rząd nic na tym nie traci, a  ludzie zyskują. 
Dobrze, że w tym budżecie są pieniądze na in-
westycje samorządowe, choćby na Fundusz Dróg 
Samorządowych, ale jest ich za mało, a ich podział 
budzi ogromne kontrowersje. Mówię to w imieniu 
społeczności wspólnot lokalnych, które są zbulwer-
sowane tym, że dzisiaj jedynym kryterium, jakie 
władza i przedstawiciele Zjednoczonej Prawicy 
przyjmują przy podziale środków, jest kryterium 
przynależności partyjnej. To jest rzecz, która nie 
miała miejsca w ciągu ostatnich 30 lat najnowszej 
historii Polski. To jest swoistego rodzaju szczucie 
na siebie samorządów i samorządowców, szczucie 
na siebie tych, którzy ostatnie lata swojej kariery 
poświęcili na zarządzanie samorządami w imie-
niu swoich mieszkańców. Moje słowa są wyrazem 
niezadowolenia wspólnot lokalnych, wspólnot sa-
morządowych z tej polityki państwa, która wobec 
nich jest dzisiaj realizowana. To nie są potrzeby 
polityków lokalnych, tylko potrzeby ludzi, którzy 
zamieszkują Polskę lokalną, gminną i powiatową. 
Dobrze by było, gdyby przy konstruowaniu budżetu 
i podziale środków brane to było pod uwagę.

I słowo na koniec odnośnie do kwestii szczu-
cia samorządów na siebie. Przed chwilą na konfe-
rencji prasowej pan premier Gowin zapowiedział 
pomoc dla regionów górskich w postaci 20 miliar-
dów zł. Powtarzam: 20 miliardów zł. Jak to się ma 
do wcześniej wypowiedzianych słów, chociażby 
przez pana Mroza, że najlepiej w tym budżecie już 
nie grzebać, bo on jest świetny i doskonały i już 
nie ma miejsca na kolejne wydatki? Chciałbym 
więc zapytać państwa, skąd weźmiecie te 20 mi-
liardów zł zapowiedziane dzisiaj przez ministra 
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Gowina. Gdzie w tym budżecie jest ta szufladka, 
z której wyciągniecie te 20 miliardów? 20 miliar-
dów zł dla górali? Okej, ja kocham górali i kocham 
góry, ale są samorządy, które też czekają na po-
moc. Według jakiego klucza te pieniądze będą 
dzielone? Chciałbym przypomnieć, że jeżeli rze-
czywiście państwo znajdziecie w tym budżecie 
20 miliardów zł… Przypomnę, że Fundusz Dróg 
Samorządowych to rocznie ok. 3 miliardów zł na 
całą Polskę, Fundusz Inwestycji Samorządowych 
to 12 miliardów zł, a wy tylko na obszary górskie 
chcecie przeznaczyć w tym budżecie 20 miliar-
dów zł. Chciałbym zapytać, według jakiego klucza 
będziecie to dzielić? Co to znaczy, jaka jest defini-
cja gminy górskiej? Bo ja tego nie rozumiem. Co 
to jest gmina górska? Która to jest gmina? Gdzie 
jest granica, gdzie ona się kończy i zaczyna? Bo ja 
rozumiem, że rzeczywiście duże straty poniosły 
gminy tam, gdzie są hotele, gdzie jest hotel obok 
hotelu, ale jak przesuniemy się np. 15 km w bok, 
to się okazuje, że to jest normalna, funkcjonująca 
gmina, która nie żyje tylko i wyłącznie z hoteli. 
Według jakiego klucza te pieniądze będziecie dzie-
lili? Gdzie jest granica pomiędzy gminą górska 
a gminą niegórską? Gdzie ona jest? Stoki narciar-
skie są nie tylko w górach, stoki narciarskie także 
w innych miejscach Polski się znajdują i pytanie, 
czy one będą zaliczone do tej pomocy.

Pan senator Bierecki mówił, że nie mówimy 
o cięciu wydatków na cele społeczne. Ma pan rację, 
super, to jest bardzo cenne. Tylko trzeba jeszcze do-
dać, że te pieniądze, które znajdują się w budżecie 
i które są przekazywane na różne cele, pochodzą 
przede wszystkim z długu – tak, Panie Senatorze, 
czy nie? – długu, który rośnie, długu, który się po-
większa. Państwo mówicie: my dajemy, ale wy da-
jecie dług, który ktoś będzie musiał spłacić. Tak 
więc z jednej strony chylę czoła, bo bardzo dobrze, 
że pieniądze na cele społeczne gdzieś tam się znaj-
dują, ale z drugiej strony trzeba dodać, że te pienią-
dze pochodzą z długu.

I na koniec jeszcze raz powtórzę to, co powie-
działem, po tym, czego wysłuchałem dosłownie 
kilkanaście minut temu. Mówicie państwo – do se-
natora Mroza również się zwracam – nie ruszajcie 
tego budżetu, bo on jest doskonały, nie dopisujcie 
swoich inwestycji lokalnych, no, ja też wpisałem 
20 milionów zł na dokończenie obwodnicy Nowej 
Soli, a z drugiej strony widzę, jak występuje pre-
mier Gowin i mówi o 20 miliardach zł. To jak to 
jest? Ruszać ten budżet czy go nie ruszać? Są pie-
niądze czy ich nie ma? Gdzie są granice pomiędzy 

gminą górską a gminą niegórską? Według jakiego 
klucza będą dzielone pieniądze? Dzisiaj, kiedy my 
mamy głosować nad budżetem, w telewizji wystę-
puje premier Gowin i mówi o dodatkowych 20 mi-
liardach. To jest szczucie samorządów i Polaków na 
siebie. Dziękuję. (Oklaski)

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

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

Kazimierza Kleinę.

SenatoR 
kazimierz kleina 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Dziękuję bardzo za wystąpienie pana senatora 

Wadima Tyszkiewicza, bo on rzeczywiście zwró-
cił uwagę na te sprawy, których my, powiedz-
my, nie podnosiliśmy zbyt mocno, zdecydowanie 
i radykalnie. Bo rzeczywiście w tym całym sys-
temie finansowym dzisiaj jest absolutny chaos. 
Świadczy o tym ta dzisiejsza deklaracja pana pre-
miera Gowina, który z łatwością szasta kolejnymi 
miliardami złotych, jeszcze na dokładkę dzieląc lu-
dzi. Do mnie po prostu pół godziny, godzinę temu 
zadzwonili przedsiębiorcy z gmin nadmorskich 
i pytali: dlaczego?

(Senator Grzegorz Bierecki: Panie Marszałku, 
sprostowanie.)

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

No ale przepraszam, czy to jest sprostowanie  
pana wypowiedzi?

(Senator Grzegorz Bierecki: To sprostowanie 
dotyczące wypowiedzi Wadima Tyszkiewicza, do 
której odnosi się pan senator Kleina.)

Nie, nie, Panie Senatorze…
(Senator Kazimierz Kleina: Ja się odnoszę do…)
(Senator Grzegorz Bierecki: Otrzymałem infor-

mację, że wysokość tych środków to…)
(Senator Kazimierz Kleina: 1 miliard zł.)
(Senator Grzegorz Bierecki: …700  milio-

nów zł, a pan senator Tyszkiewicz krzyczał tu o 20 
miliardach zł.)
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(Senator Kazimierz Kleina: Panie Senatorze, ja 
mówię o 1 miliardzie zł, bo taka kwota…)

Bardzo proszę nie przerywać wystąpień innym 
senatorom. Ma pan prawo do polemiki, jeżeli coś 
dotyczyło pana wypowiedzi. Ma pan prawo rów-
nież, Panie Senatorze, do zapisania się w debacie. 
Ale naprawdę nie jest naszą rolą wzajemne… Ma 
pan pełne prawo zarówno do sprostowania ja-
kiejś informacji pana dotyczącej, co jest oczywi-
ste, jak i do zabrania drugi raz głosu w dyskusji. 
Najmocniej przepraszam, bo ja się fatalnie czuję 
w roli cenzora. Nie lubię tego.

(Senator Kazimierz Kleina: Nie ma problemu.)
(Senator Grzegorz Bierecki: Tak jest. Dziękuję. 

Nie chciałem, żeby senator Kleina brnął…)
(Senator Kazimierz Kleina: Nie, senator Kleina 

nie brnie w tę sprawę, bo już zidentyfikował te 
kwoty…)

Ale bardzo proszę łaskawie wrócić do trybu de-
baty senackiej.

(Senator Kazimierz Kleina: Tak.)
Bardzo proszę o umożliwienie panu senatorowi 

wygłoszenia przemówienia.

SenatoR 
kazimierz kleina 

Chcę wrócić do tej debaty i chcę także wrócić 
do oświadczenia czy też konferencji prasowej pana 
premiera Gowina, który dzieli Polskę pod wzglę-
dem dotacji i środków, jakie otrzymują poszcze-
gólne gminy. Tylko dlatego, że na południu Polski, 
w górach, przedsiębiorcy się zbuntowali, to pan 
premier Gowin przychodzi i deklaruje, że będzie 
płacił środki dla gmin, dla samorządów. Nie może 
być tak, że w tej samej branży przyjmuje się róż-
ne rozwiązania, i to krzywdzące dla części przed-
siębiorców. I przedsiębiorcy, którzy są związani 
z branżą turystyczną, a żyją nad morzem mó-
wią: jaka jest różnica? Oczywiście skala turysty-
ki górskiej w tej chwili, w okresie zimy, na pewno 
jest zdecydowanie większa niż turystyki nad mo-
rzem, ale turystyka nad morzem w poprzednich 
latach w okresach zimowych też była – naprawdę 
– na bardzo dużą skalę. A dzisiaj hotele, wszystkie 
pensjonaty… Wszystko stoi puste. I przynajmniej 
trzeba po prostu mówić o tych ludziach tak samo 
jak o innych przedsiębiorcach. Jeżeli jednych się 
wspiera, to trzeba także myśleć o drugich.

Poprzednio senator Mróz mówił o tym, że za 
naszych czasów Polska była zwijana i podawał 

przykład różnego rodzaju komisariatów itd. A więc 
chciałbym zapytać senatora wprost: ile komisa-
riatów zostało uruchomionych z tych, które po-
dobno zostały zlikwidowane za czasów Platformy 
Obywatelskiej? Tak, zostały wyremontowane nie-
które budynki, które były komisariatami, ale nie 
wprowadzono tam nigdy policjantów. I to jest praw-
dziwy obraz tego, o czym dzisiaj mówią rządzący. 
A więc wydaje się pieniądze tylko po to, żeby pro-
pagandowo wykorzystać takie informacje. Prosta 
sprawa. Kolejne? W ostatnim roku, ubiegłym zo-
stał zlikwidowany Urząd Morski w Słupsku, tak? 
Mówimy o zwijaniu Polski. Został zlikwidowany 
Urząd Morski w Słupsku. Teraz będą 2 urzędy – je-
den w Gdyni, drugi w Szczecinie. I co? I to jest nisz-
czenie struktury w mniejszych miejscowościach? 
Gdyby na tym sprawa została zamknięta, ale nie, 
dzisiaj w ministerstwie właściwym dla gospodarki 
morskiej mówi się o utworzeniu Głównego Urzędu 
Morskiego. Tak? I zgadnijcie państwo, gdzie ten 
Główny Urząd Morski ma być zlokalizowany?

(Senator Adam Szejnfeld: W Zakopanem.)
W  Zakopanem… No gdyby jeszcze 

w  Zakopanem… W  Warszawie, oczywiście 
w Warszawie. Główny Urząd Morski w Warszawie. 
Tylko po to, żeby dać jakąś posadę jakiemuś wyż-
szemu politykowi PiS, żeby był dyrektorem 
Głównego Urzędu Morskiego. Jeżeli rzeczywi-
ście myślano by w takich kategoriach, że wzmac-
niamy Polskę lokalną, to dlaczego taki Główny 
Urząd Morski – skoro już ma być – nie mógłby 
być w Słupsku? Gdzie jest kadra, gdzie jest budy-
nek, gdzie są ludzie? Czy ci ludzie, którzy mieszkają 
w Słupsku, są głupsi, gorsi od tych, którzy miesz-
kają w Warszawie? Tak samo mogą realizować te 
wszystkie zadania, które stanęłyby przed Głównym 
Urzędem Morskim. Tym bardziej że są to kompe-
tentni ludzie. Ale tu co? Wynajmie się budynek, bo 
nie ma budynków, w dużo wyższej cenie niż gdzie-
kolwiek indziej i będzie się ponosiło koszty tylko 
dlatego, żeby czyjeś absurdalne ambicje zaspokoić.

Mówicie państwo, że za naszych czasów Polska 
była zwijana, to ja znowu powiem o kwestii takiej 
właśnie lokalnej, tylko naszej, powiatowej, pomor-
skiej, nadmorskiej. Port Morski w Ustce, który był 
przewidziany do modernizacji… Rozpoczęto całą 
procedurę jego modernizacji i wstrzymano ją – 
pieniądze wydane na projektowanie są wyrzucone 
w błoto – bez żadnego uzasadnienia, bez podania 
przyczyn, bez niczego. Trasa kaszubska, czyli dro-
ga ekspresowa nr 6 od Szczecina do Gdyni, do ob-
wodnicy Trójmiasta. W 2015 r. ogłoszono przetarg 
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na dokończenie jej budowy. Na 5 lat wstrzymano 
jakiekolwiek roboty, mimo że były środki, ale de-
magogicznie mówiono, że nie ma na to pieniędzy, 
nie ma środków. I po 5 latach wznawia się budo-
wę. W międzyczasie pojawiają się różne pomysły 
dotyczące partnerstwa publiczno-prywatnego. 
Wydawano pieniądze na te koncepcje partnerstwa 
publiczno-prywatnego i wrócono do tej budowy. 
5 lat zostało zmarnowanych. I co? To jest życie 
ludzkie, życie ludzi, którzy mieszkają gdzieś tam na 
prowincji. Droga ekspresowa nr 7, ta, która zaczy-
na się w Żukowie, potem leci przez Gdańsk, przez 
Warszawę i na południe, chyba aż do Chyżnego. 
Odcinek od Mławy do Płońska, to jest 70 km, ciągle 
jest budowany, przez wiele lat. Takiego fragmentu 
nie można skończyć.

(Głos z sali: Skończą w przyszłym roku.)
Skończą w przyszłym roku, tak.
A o tej trasie ekspresowej kaszubskiej, o któ-

rej mówię, też dzisiaj mówią, że to jest wielki suk-
ces. Sukces, bo zaczęliśmy jej budowę, tymczasem 
powinna być już skończona i powinniśmy tą trasą 
jeździć. I dzisiaj politycy w Słupsku, w Koszalinie, 
PiS-owscy ministrowie mówią: wielki sukces, bo 
zaczynamy ogłaszać przetargi. 5 lat zmarnowa-
nych. Nic nie zrobiono.

(Głos z sali: Ale jest sukces.)
Ale jest sukces.
Mówicie państwo, że myśmy administrację 

rozbudowywali. Pewnie więcej o tym będzie mó-
wił pan senator Gawłowski, nie chcę tu się rozwo-
dzić. „Wody Polskie” – pod względem liczby ludzi 
doszło to do jakichś monstrualnych rozmiarów, 
ale zakres robót, jaki wykonuje ta instytucja, jest 
zdecydowanie mniejszy niż wtedy, gdy te urzę-
dy podlegały w części samorządom powiatowym 
czy wojewódzkim itd. Dzisiaj to scentralizowano, 
wszystko podlega jednej centralnej instytucji pań-
stwowej. Po co? Po co? Po co zwija się tę Polskę 
i dlaczego właśnie powiatową, lokalną, regionalną? 
Tylko po to, żeby władza w Warszawie była zado-
wolona, żeby któryś z ministrów mógł rządzić tym, 
co się dzieje – nie wiem – w Lęborku, w Choczewie, 
w Główczycach czy gdziekolwiek? Po co? Dlaczego? 
Tego nie rozumiem.

Za chwileczkę będziemy rozpatrywali ustawę 
o wiatrakach na morzu. Też nie będę o niej mówił. 
Był pan minister Zyska czy… Jak się pan minister 
nazywa?

(Głos z sali: Zyska.)
Tak, Zyska. Był i mówił: wielki sukces, nasz. 

My, rząd PiS przystępuje do budowy wiatraków na 

morzu. Tak, ale na 5 lat w tej sprawie dokładnie 
wszystko zatrzymano, wszystko cofnięto.

(Głos z sali: Teraz coś robią.)
Koncesje zostały wydane w 2012 r., w 2013 r. 

czy w 2014 r.
(Głos z sali: W 2015 r. to…)
W 2015 r. to…
(Głos z sali: Nie, w 2011 r.)
Nawet w 2011 r., tak.
(Senator Jerzy Czerwiński: A ile wyście tych 

wiatraków wybudowali?)
Po prostu było wszystko, wszystko było po kolei, 

krok po kroku przygotowywane, postępowania śro-
dowiskowe itd. Teraz pojawiła się panika, dlatego 
że te koncesje, większość tych zezwoleń po prostu 
traci swoją moc. I ci, którzy przygotowali te pro-
jekty, albo muszą się z nich wycofać, albo muszą 
szybko zacząć coś robić. Stąd nowa ustawa i ma 
to ruszyć. Wielki sukces, to prawda, ale po drodze 
5 lat zmarnowanych.

I teraz taka rzecz. W ramach likwidacji Polski 
lokalnej, wszystkiego, co powiatowe, lokalne, re-
gionalne, łączy się z Lotos z Orlenem, Energę 
z Orlenem, tworzy się jedną firmę. Oczywiście 
zawsze odbywa się to w ten sposób, że jest jeden 
potężny koncern zarządzany gdzieś tam, skądś 
tam, a człowiek, który chce otrzymać zezwolenie 
na podłączenie do prądu, czeka na to miesiąca-
mi, bo rozpatrywanie projektów, procedowanie 
odbywa się gdzie indziej, bo decyzje podejmuje 
się nie w Lęborku, tylko w Koszalinie, Koszalin 
musi zasięgnąć języka w Gdańsku, a Gdańsk – 
w Warszawie. Po prostu doszło do kompletnego 
absurdu w tej sprawie. Do tego jeszcze przyłącza 
się gazety itd. Teraz będziemy mieli jedną firmę, 
która będzie rządziła wszystkim.

Ale warto przy tej okazji zwrócić uwagę na jed-
no. Może to jest zadanie także dla Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów. Zwróćcie państwo 
uwagę na taką sprawę, a przecież każdy z nas czy 
prawie każdy z nas tankuje paliwo na stacjach pa-
liw, że jedna firma, np. stacja Orlenu czy Lotosu, 
ale różnica cen jest taka… Najczęściej im mniej-
sza miejscowość, tym wyższa cena. Ja rozumiem, 
że różne ceny miałyby różne koncerny, ten kon-
cern, inny koncern itd., ale w jednym koncernie dla 
konsumentów to stacja ustala… Orlen ustala ceny, 
które bardzo różnią się między sobą na poszcze-
gólnych stacjach. Czy to jest uczciwe? Czy to jest 
szanowanie ludzi, z reguły tych na biedniejszych 
obszarach? I to wcale nie ma związku z tym, czy 
ktoś jest daleko od siedziby Lotosu, czy od miejsca, 
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gdzie się produkuje paliwo, czy od wielkich maga-
zynów. To nie zależy do tego, czy koszty transpor-
tu byłyby duże, czy małe. Po prostu przyjęto taką 
politykę, że gdzie nie ma konkurenta, tam możemy 
windować ceny. Gdzie jest więcej różnych stacji, 
tam ceny się obniża. Czy to jest praktyka, która po-
winna być akceptowalna w takich spółkach Skarbu 
Państwa?

Tak więc wydaje mi się, że tu po prostu mówie-
nie o tym… Mówimy o tych wszystkich sprawach 
przy okazji budżetu. Pewnie są to sprawy pobocz-
ne, a jednak one wszystkie mają także wymiar bu-
dżetowy. Ja myślę, że… Tutaj pan senator Bierecki 
mówił, żebyśmy byli powściągliwi. Tak powścią-
gliwych działań, jakie my podejmujemy, zgłasza-
jąc różnego rodzaju poprawki, to ja nie pamiętam. 
Już dość długo jestem w parlamencie i pamiętam 
czasy, gdy myśmy rządzili, gdy byliśmy w opozycji 
itd. Wtedy też składano różnego rodzaju poprawki, 
każdy ma do tego prawo. Dzisiaj trzeba po prostu 
patrzeć na to w ten sposób, że pomimo tego, że mó-
wimy o budżecie… Ale pamiętajmy ciągle o tym, że 
poza kontrolą parlamentarną jest duża, może na-
wet większa część środków, które są w dyspozycji 
różnych państwowych instytucji. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

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

Stanisława Gawłowskiego. Przypominam, że de-
bata budżetowa rządzi się tymi samymi prawami 
– 10 minut i 5 minut.

SenatoR 
sTanisław Gawłowski 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Będę pamiętał, że w pierwszej części mam 

10 minut do dyspozycji. Boję się, że nawet tego cza-
su nie wykorzystam.

Chcę się odnieść do sztandarowych projektów, 
zapowiadanych jeszcze w poprzedniej kadencji 
przez rząd PiS. Powiem o 2, może 3 projektach. 
Pierwszy z nich dotyczy gospodarowania woda-
mi w Polsce. To jest obszar, który rzeczywiście 
przez dziesięciolecia był obszarem bardzo zanie-
dbanym. Pamiętam, jak w poprzedniej kadencji 
rząd PiS zgłaszał projekt, w efekcie którego została 

powołana do życia taka instytucja, która się nazywa 
Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”. 
Świadomie kładę akcent na słowo „państwowe”. 
Miało to usprawnić proces zarządzania w obsza-
rze gospodarki wodnej, zapewnić spójne, jedno-
lite zarządzanie. Ogromne pieniądze poszły na te 
bardzo potrzebne działania dotyczące dolegliwości, 
które czasami nas w Polsce spotykają, a których się 
obawiamy w związku ze zmianami klimatu, czyli 
na ochronę przed powodzią i ochronę przed suszą.

Żeby państwa nie zanudzać, przejdę do liczb, bo 
one świetnie obrazują zarządzanie w tym obszarze 
przez rząd PiS. Twarde liczby pokazują, do jakiej 
katastrofy rząd PiS nas doprowadził. Najpierw 
budżet „Wód Polskich”… czy też plan finansowy, bo 
tak to się dokładnie nazywa. Po stronie przychodów 
– 1 miliard 427 milionów 224 tysiące zł. Odniosę 
się też do tego, ile było w latach rządów Platformy. 
PiS lubi takie paralele, takie porównania, więc za 
chwilę o tym powiem, ale na razie przedstawię 
sam plan finansowy. Otóż po stronie wydatków 
„Wód Polskich” jest 1  miliard 758  milionów 
409 tysięcy. Przyznam szczerze, że długo jestem 
parlamentarzystą, byłem ministrem, ale pierwszy 
raz spotykam się z taką sytuacją, że w państwowej 
instytucji – w państwowej instytucji, świadomie 
to podkreślam – mamy do czynienia z deficytem. 
Otóż w tymże planie finansowym zapisano wynik 
na poziomie minus 331 milionów 165 tysięcy zł. To 
jest to świetne zarządzanie? To jest ta poprawa? 
To jest to „lepiej”? Wstydu nie macie, wstydu 
nie macie w  tym PiS. To jest katastrofa, co 
zaproponowaliście. To jest naprawdę powód do 
tego, żeby bić się w piersi.

Dodam jeszcze, że ta instytucja działa 2,5 roku 
– mówiąc „ta instytucja”, myślę o Państwowym 
Gospodarstwie Wodnym „Wody Polskie” – i już 
dwukrotnie dostała pożyczkę. Jedną, prawie 1 mi-
liard zł, dostała z Ministerstwa Finansów – ma 
osobowość prawną, więc może dostać pożyczkę 
– a drugą, również blisko miliard, z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej. W ustawie okołobudżetowej ten 1 mi-
liard zł pożyczki, którą „Wody Polskie” dostały 
z Ministerstwa Finansów, jest umarzany, ale już 
w przypadku narodowego funduszu nie ma ani sło-
wa o zwrocie tych pieniędzy, nie ma również infor-
macji, w jaki sposób ta strata, ten wynik finansowy 
będzie ujemny. Co to znaczy? Co to znaczy, skoro 
nie ma informacji? Jak ta strata będzie pokryta? 
Czy nie będzie opłaconych składek ZUS-owskich 
za rozbudowaną administrację, o której za chwilę 
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powiem? Czy nie będzie czynionych robót, a jeśli 
będą, to nie zostanie zapłacone wykonawcom ro-
bót? Co to znaczy? Jak chcecie tym zarządzać?

Żeby przejść do kolejnych konkretów w tej czę-
ści, to dopowiem, że przed wprowadzeniem tej 
reformy, która miała budować fundament pod 
sprawne zarządzanie w gospodarowaniu wodami 
w Polsce, struktura wyglądała mniej więcej tak: 
było 7 regionalnych zarządów gospodarki wodnej 
i 16 wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń 
wodnych podległych pod marszałków. To była cała 
struktura: 7 dyrektorów RZGW i 16 w regionach. 
No a jak to wygląda teraz, po tej słynnej wielkiej 
reformie? Otóż jest 11 dyrektorów regionalnych za-
rządów gospodarki wodnej. Konia z rzędem temu, 
kto to rozbierze i powie, dlaczego 11. 7 było dlatego, 
że one były w dorzeczach rzek, 11 nie ma żadnego 
uzasadnienia. Po prostu tak uważano, tak po PiS-
owsku: tak będzie lepiej, tak to sobie zrobiliśmy, 
bo ktoś to wylobbował w Rzeszowie, ktoś wylob-
bował w Białymstoku. Po prostu tak to zrobili. Ale 
uwaga, jest już 50 zarządów zlewni, jest już następ-
nych 50 dyrektorów i zastępców, następnych PiS-
iewiczy, których ustanowiono na stanowiskach. 
Nie wspominam już o 330 nadzorach wodnych, bo 
dokładnie taka struktura jest zbudowana, gigan-
tyczna struktura, rozbudowana administracja, któ-
ra rządzi się swoimi potrzebami. Słynny przetarg 
ogłoszony na początku ubiegłego roku i na koniec 
2020 r. na zakup samochodów właśnie się rozstrzy-
ga, bodajże 15 stycznia zostanie zakupionych kilka-
set samochodów na potrzeby tejże instytucji. Ktoś 
powie: okej, wiem, to będzie z budżetu na rok 2020, 
przecież nie będzie płatności w roku 2021. Zgoda. 
Tylko czy to jest najbardziej potrzebna inwesty-
cja w tej części? Na razie nie mamy do czynienia 
z powodziami, ale podam liczby. Na posiedzeniu 
komisji prezes pochwalił się, że w ciągu 2,5 roku 
funkcjonowania „Wód Polskich” wyremontowano 
i zbudowano 183 km obwałowań. Porównajmy to 
z czasami, gdy rządziła Platforma: rocznie, śred-
niorocznie realizowano tego typu inwestycje na 
poziomie 263 km. Rocznie, nie w ciągu 2,5 roku. 
Ale gdybym to porównał do 5 lat rządów PiS, to 
rzeczywiście 32 km to jest powód do dumy, to jest 
naprawdę powód do dumy. Ja oczywiście słyszę 
zapowiedzi, że jest wielki program ochrony przed 
powodzią, wielki program retencji, wprowadzi-
my nowy podatek, będziemy pobierać pieniądze… 
nie wiadomo na co. Tylko tak na dobrą sprawę, 
to nie ma nic wspólnego z działaniami związany-
mi z ochroną przed powodzią czy ochroną przed 

suszą, a to jest naprawdę poważne zagrożenie, 
bo Polska, przypominam, jest krajem, w którym 
w przeliczeniu na jednego Polaka… Zaliczamy się 
do grupy krajów w Unii Europejskiej i na świecie 
o najmniejszej ilości wody… Średnia krajowa to jest 
1,6 m3 na obywatela, średnia europejska jest na po-
ziomie 4,5, nie pamiętam dokładnie, a światowa 
to jest chyba ok. 7 m3. To też pokazuje skalę, to, 
w jakim miejscu się znajdujemy, jeśli o to chodzi, 
i że powinniśmy naprawdę sensownie gospodaro-
wać wodami. To tyle o wodach, choć mógłbym mó-
wić dużo dłużej i pokazywać skalę niekompetencji 
i upadku tego obszaru, naprawdę upadku. Jest tu 
powód do wstydu w każdym wymiarze.

Chcę się jeszcze odnieść do innego sztandaro-
wego projektu. W 2018 r. premier Morawiecki po-
wiedział, że jednym z najważniejszych wyzwań, 
jakie stoją przed nami w Polsce, jest ochrona po-
wietrza. Ja się w całości pod tym podpisuję, w ca-
łości. Zapowiedział również realizację programu, 
który się nazywa „Czyste powietrze”. W 2018 r. po-
wiedział, że w ciągu najbliższych 10 lat, czyli do 
roku 2028, no, powiedzmy do 2029, żeby się już 
nie czepiać, wydane zostaną na ten cel 103 miliar-
dy zł. Łatwo policzyć, że to jest troszeczkę ponad 
10 miliardów zł rocznie. Ja kiedyś, na którymś po-
siedzeniu komisji już podnosiłem, że na ten cel 
przez rok 2019 i 2020 wydano czy zakontraktowa-
no, łącznie ze środkami unijnymi, środki na po-
ziomie 2,5 miliarda czy 3 miliardów zł. Znacząco 
mniej niż 10 miliardów zł. A to w ciągu 2 lat. No to 
szukam w budżecie państwa pozycji pt. „wydatki 
na program «Czyste powietrze»”. Otóż w budżecie 
państwa na ten cel – państwo pewnie to wiecie do-
skonale – jest dokładnie zero złotych. Zero. Zero. 
Pieniądze się znajdują w planie finansowym takiej 
instytucji, która się nazywa Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. No, 
ale szukam tych słynnych 10 miliardów zł, łącznie 
z innymi projektami, które jakoś by się zazębia-
ły. Otóż okazuje się, że w planie finansowym na 
ten cel jest przewidziane tylko 1 miliard 700 mi-
lionów zł. Z punktu widzenia wyzwania, przed 
którym stoimy, i z punktu widzenia tego, co dekla-
rował premier, to się ma nijak do rzeczywistości. 
Projekt… We wszystkich pozycjach, gdzie będzie-
cie szukać wydatków na ten cel, znajdziecie 1 mi-
liard 700 milionów zł. Więcej nie ma. To jest kolejny 
z wielkich, sztandarowych projektów realizowa-
nych przez obecny rząd. To jest niby ten powód do 
dumy i zadowolenia, choć właściwie kolejny obszar 
pt. „pustosłowie i propaganda”.
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I już na koniec, żeby nie przedłużać – o kolej-
nych obszarach nie chcę jakoś mówić – powiem, 
że są takie pozycje, jak koledzy wspominali, wydat-
ków w budżecie państwa, które są niejasne i niezro-
zumiałe. Np. kwoty przeznaczone na zakup spółki 
PGE EJ, czyli spółki, która została utworzona przez 
3 czy 4 podmioty – PGE, bodajże Tauron, KGHM 
i nie pamiętam, kto jeszcze – po to, żeby wybudo-
wać w Polsce pierwszą elektrownię jądrową. Projekt 
komercyjny. Przez 6 lat rzeczywiście zamrożony. 
Minister klimatu i środowiska przyznał się w końcu 
po kolejnych pytaniach, że rząd zamierza dokonać 
zakupu tej spółki. Odkupu w sumie od samego sie-
bie, bo przecież akurat te spółki, które wymieniłem, 
to są spółki kontrolowane przez rząd, to są spółki 
Skarbu Państwa. Tak więc zastanawiam się, po co to 
robić, po co wydawać dziesiątki, setki milionów… nie 
wiem ile, bo to jest tajemnica. Nie wiem, dlaczego 
pieniądze publiczne – tu pana ministra pytam – dla-
czego wydatki publiczne w jakimkolwiek obszarze 
są objęte klauzulą „tajemnica”? Ja chcę wiedzieć, ile 
chcecie wydać na ten cel, ile tak naprawdę wydacie 
pieniędzy publicznych na pomoc dla spółek energe-
tycznych, które mają poważne problemy finansowe 
z powodu złego zarządzania, po prostu złego zarzą-
dzania, fatalnego. Ludzie niekompetentni, których 
wstawiliście na stołki, którzy sobie nie radzą, którzy 
doprowadzili do tego, że w Polsce mamy najdroższą 
energię w Unii Europejskiej, i którzy doprowadzili 
do tego, że wszystkie spółki mają naprawdę bardzo 
złą kondycję finansową… Chcecie im pomóc w taki 
sposób? Nie mówcie, że będziecie budować elek-
trownię jądrową. Nie mówcie, bo to naprawdę ten 
poziom propagandy, że w to już dzieci nie wierzą.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze…)

Kończę, Panie Marszałku, zmierzam do końca.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: To bardzo 

dobre zakończenie.)
Rzeczywiście…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dziękuję 

bardzo. 11 minut.)
…jak czytam ten budżet, to mam wrażenie, że to 

propaganda łamane na niekompetencja. (Oklaski)

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo.

I  proszę o  zabranie głosu pana senatora 
Krzysztofa Mroza, zdalnie.

(Głos z sali: Po raz drugi.)

SenatoR 
krzyszTof mróz 

Witam, Panie Marszałku.
(Głos z sali: 5 minut.)
Czy mnie słychać?
(Głos z sali: 2 minuty.)
Halo, halo?
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Słychać. 

Ma pan 5 minut, Panie Senatorze.)
Ja krócej, Panie Marszałku, bo obiecałem, że nie 

będę za drugim razem… Chciałbym tylko się wypo-
wiedzieć w ramach procedury ad vocem, bo 2 sena-
torów się do mnie odniosło po moim wystąpieniu.

Pierwszy senator to pan senator Tyszkiewicz. 
No, Panie Senatorze, ja wiem, że pan się za mną 
zapisał do głosu. Jeszcze pan minister, pan premier 
Jarosław Gowin nie zdążył wszystkiego powiedzieć, 
jeszcze pan nie zdążył wszystkiego doczytać, a już 
zdążył pan skrytykować, i to jeszcze błędnie rozu-
mując. Wsparcie dla gmin, dla branży turystycz-
nej, które pan premier dzisiaj zapowiedział, to jest 
1 miliard zł. Miliard. Z tego jest 700 milionów dla 
gmin górskich w dwojakiej formie, na inwestycje 
oraz na refundację ubytków w podatku od nieru-
chomości. Reszta pieniędzy z tego 1 miliarda będzie 
także na wsparcie dla innych gmin turystycznych. 
A te 20 miliardów, o których pan mówił… Skąd się 
te 20 miliardów bierze i gdzie rząd w budżecie je 
schował? Te 20 miliardów to nie jest wsparcie dla 
gmin górskich, bo oczywiście takiego wsparcia 
im nie potrzeba, to jest generalnie wsparcie dla 
wszystkich podmiotów, dla wszystkich przedsię-
biorców w ramach tarczy, udzielane według PKD 
– w następnym punkcie kolejne takie wsparcie bę-
dzie udzielane – i to będzie realizowane w ramach 
Polskiego Funduszu Rozwoju, więc tych środków 
nie widać w budżecie. To jedno sprostowanie.

I drugie sprostowanie, do pana senatora Kleiny, 
który powiedział o tych… Ja mówiłem o zwijaniu 
Polski i  likwidacji posterunków, a pan senator 
Kleina na to: Panie Senatorze, no to niech pan po-
wie, ile tych posterunków odtworzyliście. Według 
danych, które udało mi się ustalić w przeciągu 
tych kilku minut, w latach 2018–2019 – danych za 
2020 r. niestety nie udało mi się zdobyć – odtwo-
rzyliśmy 45 posterunków, które zostały wcześniej 
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zlikwidowane. Ja powiem o jednym takim poste-
runku, który został odtworzony. Chodzi o powiat 
złotoryjski i mój okręg Świerzawa. Cała społecz-
ność o to zabiegała, w tym także władze samo-
rządowe, i to niepisowskie, władze samorządowe 
w Świerzawie formalnie są chyba niezależne, ale 
o orientacji lewicowej, troszeczkę daleko od tego… 
Posterunek zaczęto odtwarzać, tj. wszczęto całą 
procedurę, za pana ministra Mariusza Błaszczaka. 
Potem doszło do zmiany w MSWiA i zakończył to 
pan minister Joachim Brudziński, który z szacun-
ku dla tych mieszkańców, tej wspólnoty, dla tych 
starań przyjechał osobiście do tej małej miejsco-
wości Świerzawa na odtworzenie tego zlikwidowa-
nego posterunku. Jak pan pogrzebie w internecie, 
to pewnie pan znajdzie jakieś informacje na ten 
temat – zwracam się tu do pana senatora Kleiny. 
Odtworzyliśmy oczywiście ten posterunek w in-
nym miejscu, bo budynek już… No, w tamtym miej-
scu, gdzie był tamten zlikwidowany, nie dało się 
tego zrobić, ale znaleźliśmy inne miejsce, znaleź-
liśmy inną lokalizację i posterunek jest, funkcjo-
nuje. Dzisiaj można tam pojechać, zapraszam na 
piękną ziemię złotoryjską. I to są te dwa elementy 
sprostowania.

Korzystając z okazji – bo gdzieś tam to wyczyta-
łem – powiem: wszystkiego dobrego dla pana mar-
szałka z okazji urodzin. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze… Skończył 
pan?

(Senator Krzysztof Mróz: Tak.)
Dziękuję bardzo.
Pan senator Wadim Tyszkiewicz.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

SenatoR 
wadim Tyszkiewicz 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie 
i Panowie Senatorowie!

Rzeczywiście stać mnie na to, żeby uderzyć się 
w pierś. Tylko tak to jest, że kiedy my pracujemy 
nad budżetem, w mediach są puszczane tzw. szczu-
ry i np. pojawia się na konferencji prasowej, jak 
dzisiaj, pan wicepremier Gowin i mówi o miliar-
dach. Rzeczywiście zgoda, że kiedy…

(Rozmowy na sali)
Słyszałem tę wypowiedź i on mówił o 20 mi-

liardach, tylko oczywiście to jest pomoc… Pan se-
nator Mróz ma rację, że to jest pomoc całkowita, 
a tak naprawdę będzie to 1 miliard, okej. Tak więc 
nagłówki w mediach i w telewizji, gdzie te 20 mi-
liardów się przewijało, były trochę mylące. I za to 
przepraszam. Mówimy o 1 miliardzie.

No tak, proszę państwa, ale to nie zmienia sta-
nu rzeczy. Przecież pan senator Mróz nawoływał, 
żeby nie grzebać w budżecie, bo on jest tak dosko-
nały, nie wprowadzać żadnych poprawek, tylko zo-
stawić taki, jaki jest. No to jak to jest, że dzisiaj my 
pracujemy nad budżetem, premier Gowin mówi 
o 1 miliardzie, a nagłówki gazet mówią o tym jed-
noznacznie tak: „Pomoc dla gmin górskich. Gowin 
odpowiada na bunt górali”. To jutro będzie bunt, 
powiedzmy, flisaków albo kogoś innego. Jak to się 
ma do budżetu, który dzisiaj będziemy uchwa-
lać? A więc chodzi o 1 miliard, tak, 1 miliard, ale 
moje pytania pozostają niezmienne. Według jakie-
go klucza to będzie robione? Gdzie jest granica? 
Kto będzie to określał, czy akurat gmina górska… 
Ja kocham górali, tak jak powiedziałem, poza tym 
mam swój osobisty interes gdzieś w górach i też 
chciałbym, żeby ta branża w jakiś sposób zosta-
ła wsparta. Ale rozmawiałem z góralami kilka dni 
temu i powiem, co oni mówią: „Najlepiej, żeby nam 
rozwiązano ręce, żeby nam nie przeszkadzano. My 
sobie poradzimy. Nie potrzebujemy żadnej pomo-
cy, damy sobie radę”. I oni są zdruzgotani tym, że 
nie wiedzą, czy siedemnastego otworzą hotele, czy 
nie otworzą itd.

Rodzi się też od razu pytanie, czy jeżeli hotel, 
powiedzmy, w gminie górskiej – a definicji nie 
znamy – jest zamknięty i są przez jego właściciela 
ponoszone straty… Nie wiemy, czy polskiego czy 
zagranicznego. Ale jak to się ma do sytuacji hote-
lu w innej gminie, która będzie niegórska, ale tam 
też ponosi się gigantyczne straty i nie ma żadnych 
przychodów? Czy to nie jest szczucie jednych na 
drugich? Czy to nie jest szczucie, jeżeli jeden sa-
morząd jest, że tak powiem,  gdzieś na granicy tej 
definicji gminy górskiej, a drugi samorząd leży 
gdzieś indziej, i ten jeden samorząd dostanie 8 mi-
lionów zł na inwestycje, a inny samorząd nie do-
stanie? A więc jeszcze raz: 1 miliard… Ale to też jest 
dużo i wrzucanie takiego szczura podczas uchwala-
nia budżetu też mówi chyba samo za siebie.

I  coś już zupełnie na koniec, a  przy okazji 
chciałbym zadać pytanie. Dlaczego rząd w kryzy-
sie, kiedy jest pandemia, gdy jest bardzo trudno 
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i gdy pieniędzy jest mało, kiedy mówi się nam, że-
byśmy nie zgłaszali swoich inwestycji lokalnych 
– mimo że np. moje miasto ma niedokończoną 
obwodnicę od wielu, wielu lat i trzeba byłoby ją 
w końcu dokończyć, a gdyby jakaś pomoc była, to 
może byłoby to łatwiejsze… Zadaję pytanie: dlacze-
go rząd w takim czasie kupuje, poprzez spółki za-
leżne, hotele? Czy ktoś jest w stanie odpowiedzieć 
mi na to? W czasie pandemii, w czasie kryzysu, 
kiedy mówimy, że nie ma pieniędzy, rząd kupuje 
hotele. Może ktoś mi wytłumaczy, dlaczego w cza-
sach trudnych, kiedy nie ma pieniędzy, kiedy jest 
kryzys, kiedy na wszystko brakuje, rząd poprzez 
spółki zależne – patrz: Orlen – kupuje w całej 
Polsce 20 dzienników regionalnych i lokalnych 
i 120 czy nawet ponad 120 tygodników lokalnych? 
Za jakie pieniądze? Dlaczego? Przecież te pieniądze 
są potrzebne! A Orlen to jest spółka zależna.

Proszę państwa, ja współpracuję z branżą fit-
ness, która jest załamana, bo ona jest wyłączo-
na całkowicie. Jeżeli ktoś jeszcze prowadzi, np. 
fryzjer… Widzę, że zakłady fryzjerskie są otwar-
te, a więc jeszcze można pójść i się tam obciąć. 
Ale branża fitness jest dobita całkowicie, jest za-
mknięta, nie funkcjonuje, nie istnieje. Pomoc jest 
iluzoryczna. Oni błagają o pomoc, bo większość 
firm jest na granicy bankructwa. A więc proszę 
mi powiedzieć, dlaczego spółka zależna, w której 
państwo polskie ma udziały, czyli PZU, wchodzi 
– nie wiem, czy wiecie – w branżę fitness. Tak, 
wchodzi w branżę fitness, bo będzie się zajmo-
wać tymi naszymi kartami, które mamy, będzie 
je redystrybuować i zarabiać na tym, na bran-
ży fitness. Dlaczego, skoro to jest branża, w któ-
rej doskonale funkcjonują firmy prywatne i nie 
ma potrzeby, żeby w to wchodzić? PZU wchodzi 
w branżę fitness. Po co? To też jest spółka zależna 
Skarbu Państwa.

Reasumując, jeszcze raz powiem: to, czy to jest 
1 miliard zł, czy to jest 20 miliardów, nie zmienia 
znacząco faktu, że w dniu, kiedy my uchwalamy 
budżet, dowiadujemy się z mediów, że jakaś bran-
ża albo jakaś grupa ludzi w kraju, która wywarła 
nacisk – a może to wynika z tego, że jest to aku-
rat znacząca grupa wyborców – dostaje pieniądze, 
a inni muszą obejść się smakiem. Inne firmy, inne 
hotele muszą być przygotowane na bankructwo. 
Jest gdzieś, gdzieś przebiega granica – nie wiem, 
czy polityczna, czy inna – pomiędzy dwoma sa-
morządami, i dla jednego będą pieniądze, 8 milio-
nów na inwestycje i umorzone podatki dla firm! 
Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

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

Stanisława Ożoga, zdalnie.

SenatoR 
sTanisław ożóG 

Halo!
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Słyszymy 

pana senatora.)
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Korzystając z tego, że po raz pierwszy zabieram 

głos w tym roku, życzę panu oraz wszystkim kole-
żankom i kolegom dobrego zdrowia w tym nowym 
roku, zdrowia i jeszcze raz zdrowia – bo akuratnie, 
w moim przypadku, to życzenie w wymiarze zdro-
wia ma szczególne znaczenie.

Dzisiaj jesteśmy w szczególnym momencie, bo 
dyskutujemy o budżecie. Budżet to części budżeto-
we, działy, rozdziały, ale w tej debacie dzisiejszej 
– bardzo interesującej – mało jest dyskusji na te-
mat właśnie tych pozycji w częściach, w działach, 
w rozdziałach. Padają za to różne dziwne i zasta-
nawiające głosy. Nie rozgrzebujmy, dyskutujmy. 
Budżet jest dobry, budżet można poprawić, czasy 
mamy szczególne, mamy szczególny czas pande-
mii, a więc rozmawiajmy w sposób odpowiedzial-
ny. I do tej odpowiedzialności ja nawołuję. Swoje 
myśli kieruję szczególnie do koleżanek i kolegów 
z rodowodem samorządowym, z którym i ja bar-
dzo się utożsamiam, podobnie jak moi przedmów-
cy – Kazimierz, Wadim i nie tylko. W ramach 
mojej opcji również rozmawialiśmy wielokrot-
nie o tym, że w Senacie tej kadencji jest do wy-
konania wiele szczególnych, bardzo znaczących 
zadań. Powinniśmy sobie postawić za cel to, by 
ponad podziałami politycznymi rozstrzygać, pró-
bować rozstrzygać… Dlatego proszę, kierując się 
wielkim szacunkiem do każdego z was, ażeby do 
debaty nad tym budżetem i nad rzeczywistością 
po tym budżecie przystępować w sposób bardzo 
odpowiedzialny.

To było moje krótkie wystąpienie. Sądzę, że 
w Komisji Budżetu i Finansów Publicznych też 
zabiorę głos. Życzę wszystkim wszystkiego naj-
lepszego, a zwłaszcza zdrowia w tym nowym roku 
i całej kadencji. Wszystkiego najlepszego, Panie 
Marszałku. (Oklaski)
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WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze. Panu też życzymy 
zdrowia.

Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję…
(Rozmowy na sali)
Dla porządku informuję, że państwo senatorowie 

Aleksander Szwed, Janusz Pęcherz, Ewa Matecka, 
Jolanta Hibner, Ryszard Świlski i Beniamin Godyla 
złożyli swoje wystąpienia do protokołu*.

Informuję, że wnioski o charakterze legisla-
cyjnym na piśmie złożyli państwo senatorowie 
Halina Bieda, Jerzy Wcisła, Krzysztof Kwiatkowski, 
Sławomir Rybicki, Jan Filip Libicki, Adam Szejnfeld, 
Bogdan Zdrojewski, Gabriela Morawska-Stanecka 
oraz Wadim Tyszkiewicz – wspólnie, Marek 
Martynowski, Kazimierz Kleina, Rafał Ambrozik, 
Tomasz Grodzki, Lidia Staroń, Wojciech Konieczny, 
Barbara Zdrojewska, Ryszard Świlski, Artur Dunin, 
Alicja Chybicka, Joanna Sekuła, Beata Małecka-
Libera, Ryszard Bober, Beniamin Godyla, Danuta 
Jazłowiecka, Paweł Arndt, Marcin Bosacki, Jadwiga 
Rotnicka, Krzysztof Brejza, Leszek Czarnobaj, Janusz 
Gromek, Agnieszka Gorgoń-Komor, Stanisław 
Gawłowski, Stanisław Lamczyk, Magdalena Kochan, 
Władysław Komarnicki, Robert Dowhan, Agnieszka 
Kołacz-Leszczyńska, Janusz Pęcherz.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w  sprawie 

rozpatrywanej…
Inaczej: czy przedstawiciel rządu chce się usto-

sunkować do przedstawionych wniosków?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Sebastian Skuza: Panie Marszałku, dziękuję.)
Dziękuję.
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 w drugim 
dniu posiedzenia, czyli jutro.

Dziękuję panom ministrom.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dru-

giego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z za-
pobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywo-
łanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych 
innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 303, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 303 A.

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

SenatoR SPRaWozdaWca 
woJciech Piecha 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie i Panowie 
Ministrowie! Szanowni Goście!

Przedstawiam sprawozdanie Komisji 
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności dotyczące 
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.

Do ustawy zgłoszono poprawki, które były 
procedowane w trakcie posiedzenia komisji. Ja 
składam dodatkowe 10 poprawek, które będzie-
my procedowali po zwołaniu posiedzenia komisji, 
a w tej chwili przedstawiam, co następuje.

Założeniem ustawy jest wprowadzenie ko-
lejnych rozwiązań usprawniających funkcjono-
wanie organów państwa oraz zabezpieczających 
obywateli w okresie pandemii COVID-19. W tym 
celu nowela zmienia ustawę z  dnia 2  marca 
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalcza-
niem COVID-19, w tym m.in. ustawę o publicz-
nej służbie krwi, ustawę o rehabilitacji zawodowej 
i  społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych, prawo o postępowaniu przed sąda-
mi administracyjnymi, ustawę o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków pu-
blicznych, ustawę o zapobieganiu oraz zwalcza-
niu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, ustawę 
o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie 
Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie 
Informacyjnym, ustawę o wspieraniu rodziny, 
ustawę o cudzoziemcach, ustawę o nieodpłatnej 
pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie oby-
watelskim oraz edukacji prawnej, prawo o szkol-
nictwie wyższym i nauce, ustawę o zmianie ustawy 
– Kodeks spółek handlowych oraz innych ustaw, 
ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia 
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w  związku z  rozprzestrzenianiem się wirusa 
SARS-CoV-2, ustawę o zmianie niektórych ustaw 
w zakresie działań osłonowych w związku z roz-
przestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i ustawę 
o Polskim Bonie Turystycznym.

Ustawa przewiduje wiele rozwiązań dla sektora 
dostawców energii cieplnej i końcowych odbior-
ców ciepła, sektora atomistyki, w tym ochrony ra-
diologicznej, sektora kolejowego, w tym zarządców 
infrastruktury kolejowej oraz operatorów kolejo-
wych transportów pasażerskich, sektora transpor-
tu lotniczego, sektora edukacji i kształcenia, w tym 
uczelni wyższych, sektora kinematografii, sektora 
opiekuńczego, w tym wsparcie dla osób niepełno-
sprawnych w ramach zakładów aktywności zawo-
dowej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych 
i opiekuńczo-terapeutycznych, rodzinnych domów 
dziecka i centrów integracji społecznej.

Zmiany w zakresie sektora dostawców ciepła 
mają pozwolić na zagwarantowanie nieprzerwa-
nych dostaw ciepła do mieszkań i instytucji pu-
blicznych, w tym szpitali i przychodni zdrowia.

Wsparcie dla podmiotów sektora transportu, 
w tym transportu kolejowego, ma polegać m.in. na 
dofinansowaniu z tytułu pobierania opłat za korzy-
stanie z infrastruktury kolejowej w związku z za-
pobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19 dla PKP PLK SA oraz zarządców infra-
struktury kolejowej, dofinansowaniu operatorom 
kolejowych przewozów pasażerskich w publicznym 
transporcie zbiorowym kosztów z tytułu honoro-
wania ustawowych uprawnień do ulgowych prze-
jazdów środkami publicznego transportu.

Ułatwienia dotyczą też sektora transportu lotni-
czego, w tym w szczególności przedłużania różnego 
rodzaju niezbędnych uprawnień, których odnowie-
nie w warunkach epidemii jest utrudnione.

Nowela przewiduje modyfikację przepisów 
ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwo-
katurze oraz ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o ko-
mornikach sądowych w taki sposób, aby umożliwić 
odbycie zdalnych zgromadzeń adwokatów i komor-
ników oraz wyborów na tych zgromadzeniach bez 
konieczności fizycznej obecności uprawnionych.

Ustawa zakłada także przedłużenie o kolejne 9 
miesięcy okresu ważności uprawnień inspektora 
ochrony radiologicznej.

Na podstawie art. 31zzs ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach dotyczących COVID-19 minister 
właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzic-
twa narodowego na wniosek dyrektora Polskiego 
Instytutu Sztuki Filmowej przekaże Polskiemu 

Instytutowi Sztuki Filmowej środki finansowe 
w wysokości 120 milionów zł na sfinansowanie 
lub dofinansowanie kosztów, które podmioty pro-
wadzące działalność w zakresie kinematografii, 
wykonujące działalność lub świadczące usługi na 
terytorium Polski poniosły lub poniosą w okre-
sie od dnia 1 listopada do dnia 30 kwietnia 2021 r. 
Środki finansowe będą dodatkowym źródłem przy-
chodu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

W noweli proponuje się przyznanie dawcom 
krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi 
pełnej lub osocza po chorobie COVID-19, czasowe-
go wsparcia na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy 
od dnia wystawienia stosownego zaświadczenia 
w postaci prawa do zakupu biletów jednorazo-
wych z ulgą 33% na przejazdy komunikacji krajo-
wej środkami publicznego transportu zbiorowego: 
kolejowego, w pierwszej i drugiej klasie pociągów 
osobowych i pospiesznych, a także autobusowego.

Zmiany w ustawie z 27 sierpnia o rehabili-
tacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych zmierzają do umoż-
liwienia sprawnego zarządzania środkami pu-
blicznymi oraz uproszczenia i skrócenia czasu 
realizacji spraw, a także uproszczenia obowiąz-
ku informacyjnego dotyczącego obniżonych 
wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych dla pracodawców posiadają-
cych certyfikat dostępności.

Zmiana w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. – 
Prawo o postępowaniu przed sądami administra-
cyjnymi polega na rozszerzeniu brzmienia art. 5 
o ministra właściwego do spraw zagranicznych 
jako organu podejmującego rozstrzygnięcia w od-
niesieniu do wniosku o wydanie wizy.

Modyfikacja ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych dotyczy przyznania prawa 
do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki 
zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych 
w aptekach dla dawcy krwi, który oddał 3 donacje krwi 
pełnej lub osocza po przebytej chorobie COVID-19.

W zmianie do ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. 
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi określono zasady i tryb szcze-
pień ochronnych przeciwko COVID-19. W przypad-
ku wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego 
albo epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, 
wykonanie szczepienia ochronnego ma być po-
przedzone lekarskimi badaniami kwalifikacyjny-
mi w celu wykluczenia przeciwwskazań do jego 
wykonania.
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W przypadku wystąpienia stanu zagrożenia 
epidemicznego albo epidemii, ogłoszonego z po-
wodu COVID, szczepienia ochronne przeciwko 
COVID-19 przeprowadzać mogą: lekarze, lekarze 
dentyści, pielęgniarki, położne, felczerzy, ratow-
nicy medyczni, a także fizjoterapeuci, farmaceuci, 
higienistki szkolne, diagności laboratoryjni, posia-
dający odpowiednie kwalifikacje.

Utworzony zostanie centralny, elektroniczny 
system rejestracji na szczepienia ochronne prze-
ciwko COVID-19, w którym będą przetwarzane 
informacje niezbędne do przeprowadzenia tych 
szczepień, jak dane osobowe, dane zawarte w skie-
rowaniu na szczepienia. Obsługę techniczną tego 
systemu…

Zmiana w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. 
o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej 
polega na wprowadzeniu rozwiązań zobowiązują-
cych osoby prowadzące podmioty pieczy zastępczej 
w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo 
stanu epidemii do dbałości o współpracę z odpo-
wiednimi służbami, do zapewnienia personelowi 
odpowiedniego poziomu informacji o aktualnym 
stanie prawnym oraz do monitorowania stanu 
zaopatrzenia środków ochrony osobistej i szybkie 
reagowanie w przypadku prawdopodobieństwa 
wystąpienia braku w tym zakresie.

W art. 1 pkt. 14 tej noweli nowelizuje się usta-
wę o cudzoziemcach w ten sposób, aby przyznać 
ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych 
kompetencje w zakresie wydawania wiz Schengen 
oraz wiz krajowych.

Zmiana w ustawie z 5 sierpnia 2015 r. o nieod-
płatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnic-
twie obywatelskim oraz edukacji prawnej…

W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce proponuje się 
wprowadzenie zmian polegających na: zniesieniu 
minimalnego wymiaru praktyk zawodowych na 
studiach o profilu praktycznym – wynoszącego 6 
miesięcy albo 3 miesiące, w zależności od pozio-
mu studiów; ujednoliceniu przepisów dotyczących 
kształcenia doktorantów; utrzymaniu ważności le-
gitymacji doktoranckich.

W ustawie z dnia 16 kwietnia 2020 r. proponuje 
się: dokonanie przez uczelnie zmian w uchwałach 
rekrutacyjnych dotyczących rekrutacji na studia 
rozpoczynające się w drugim semestrze 2020/2021 
oraz w roku akademickim 2021/2022, wprowadze-
nie przez uczelnie publiczne zmiany zasad przyj-
mowania laureatów oraz finalistów olimpiad 
stopnia centralnego na studia.

I  w  zasadzie możemy jeszcze tu powie-
dzieć o zmianie w ustawie z dnia 15 lipca 2020 r. 
o Polskim Bonie Turystycznym zakładającej m.in. 
możliwość płatności bonem za imprezy turystycz-
ne jednodniowe, które nie obejmują noclegu.

Komisja po przegłosowaniu poprawek wnosi 
o przyjęcie ustawy. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

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

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

Pan senator Adam Szejnfeld chce zadać pytanie.
Proszę bardzo.

SenatoR 
adam szeJnfeld 

Panie Senatorze, mam pytanie związane z inicja-
tywą, którą pan sprawozdawca zapowiedział i prze-
kazał na piśmie panu marszałkowi, tzn. że zgłasza 
pan 10 poprawek. No, dobrze byłoby, żebyśmy wie-
dzieli, co to za poprawki. Chociażby w skrócie jak 
by pan mógł je zaprezentować… Dziękuję bardzo.

(Senator Wojciech Piecha: Mogę je zaprezen- 
tować.)

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

To poproszę o poprawki, które pan senator 
sprawozdawca zgłosił.

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

SenatoR 
woJciech Piecha 

Poprawka pierwsza. W art. 3 w dodanym art. 9a 
w ust. 1 pkt 1 po wyrazach „czynności służbowych” 
dodaje się wyraz „przysługuje”. Czyli jest to taka 
poprawka redakcyjna.

Poprawka druga. W art. 3 we wprowadzeniu 
do wyliczenia wyrazy „po art. 9 dodaje się art. 9a 
w brzmieniu” zastępuje się wyrazami „wprowadza 
się następujące zmiany”.
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W pkcie 2…
(Senator Adam Szejnfeld: Przepraszam bardzo. 

Panie Senatorze, może przedstawi pan po prostu 
ideę, o co chodzi, a nie że…)

Aha. Zaraz to sprawdzimy. Dobrze.
Uzasadnienie… Uzasadnienie poprawki trze-

ciej. Poprawka ma na celu przywrócenie zmienia-
nego art. 5 pkt 7 ustawy z dnia 27 listopada…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Ale pan 
senator musi przeczytać, żeby wyjaśnić, o co cho-
dzi w tych poprawkach.)

Ja to dostałem przed chwilą i jeszcze nie wszyst-
ko jest dla mnie czytelne. Trzeba będzie przepytać 
ministra, który składał te poprawki.

Uzasadnienie… Poprawka ma na celu przy-
wrócenie… Poprawka trzecia ma na celu 
przywrócenie…

(Senator Adam Szejnfeld: Przepraszam bardzo. 
Przepraszam.)

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Ale pan 
senator chce odpowiedzieć na pana pytanie, Panie 
Senatorze.)

No właśnie.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: I chce 

przeczytać poprawki.)
(Senator Adam Szejnfeld: Ale nie odpowia-

da… Na posiedzeniu komisji przyjęliśmy popraw-
ki, m.in. 2 moje i kilka pani senator Koc. Nie było 
innych poprawek. Teraz pan senator zgłasza jako 
sprawozdawca 10 poprawek. Dlatego, po pierwsze, 
jestem zdziwiony, a po drugie, chciałem wiedzieć, 
jakie są to poprawki, czego dotyczą, a nie jaką mają 
treść.)

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Panie Senatorze, pan senator sam musi prze-
czytać i  się zorientować. Tak więc niech pan, 
Panie Senatorze, w takim zakresie, w jakim pan 
może, odpowie, przeczyta te poprawki i będzie to 
odpowiedź.

Proszę bardzo, pan senator…

SenatoR 
woJciech skurkiewicz 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Proszę nie oczekiwać również szczegółowych 

informacji co do poprawek…

(Senator Wojciech Piecha: No właśnie.)
Przedstawione one zostaną na posiedzeniu ko-

misji. I jeżeli będzie pan…
(Senator Wojciech Piecha: Na posiedzeniu ko-

misji. No tak.)
Przypominam również, Panie Senatorze, że 

poprawki, które zostały zgłoszone na posiedze-
niu komisji, to też nie były pana poprawki, tylko 
to były propozycje Biura Legislacyjnego, które pan 
przejął…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze…)

…więc wydaje się, że ta dyskusja jest bezprze- 
dmiotowa.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Panie Senatorze, czy pan jest sprawozdawcą?
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Nie.)
To po co pan zabiera głos? Pytanie jest do pana 

senatora sprawozdawcy i pan senator odpowie 
w taki sposób, w jaki może odpowiedzieć.

Proszę bardzo.

SenatoR 
woJciech Piecha 

Tak więc złożyłem te 10 poprawek i oczekuję, 
że na posiedzeniu komisji rozstrzygniemy o losie 
tych poprawek w głosowaniu. I tyle. Ja się z tym 
zapoznam i będziemy na ten temat dyskutowali.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo.
(Senator Wojciech Piecha: Te poprawki chciał-

bym złożyć.)
Więcej pytań nie ma.
Proszę bardzo, daję poprawki.
Teraz przystępujemy do dalszej procedury.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister – czło-
nek Rady Ministrów, pan Łukasz Schreiber.

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić sta-
nowisko rządu?
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(Minister – Członek Rady Ministrów Łukasz 
Schreiber: Nie.)

Nie?

MiniSteR – członek Rady MiniStRóW 
łukasz schreiBer

Wielce Szanowny Panie Marszałku! Wysoka 
Izbo!

Ja myślę, że senator sprawozdawca bardzo 
szczegółowo przedstawił materię omawianego 
projektu, a ja to zrobiłem na posiedzeniu komisji. 
Jak widzę, większość senatorów, która uczestniczy 
w debacie, uczestniczyła również w posiedzeniu 
połączonych komisji dzisiaj rano. Co więcej, są ze 
mną ministrowie odpowiedzialni za te działy ad-
ministracji, w których zmiany są dokonane. Jeżeli 
więc pan marszałek pozwoli, będziemy po prostu 
odpowiadać na pytania, o ile one się pojawią, doty-
czące konkretnych spraw. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo.
A czy pan minister może odpowiedzieć, czego 

ogólnie dotyczy tych 10 poprawek złożonych przez 
pana senatora sprawozdawcę?

MiniSteR – członek Rady MiniStRóW 
łukasz schreiBer

Tak.
Wielce Szanowny Panie Marszałku! Wysoka 

Izbo!
No, 8 z tych 10 poprawek dotyczy zmian w ob-

szarze zdrowia. Może pan minister by o tym po-
wiedział. To są poprawki w zdecydowanej mierze, 
bym powiedział, o charakterze technicznym, re-
dakcyjnym. To są faktycznie takie poprawki, jakich 
spodziewalibyśmy się na takim etapie prac. Jedna, 
być może ważniejsza, dokonuje zmiany tego rodza-
ju, że w kwestii związanej z lekarzami czy w ogóle 
medykami oddelegowanymi do pracy przez woje-
wodę… Dotąd środki, te 200%, były im wypłacane 
z funduszu COVID, a teraz miałyby być wypłaca-
ne z części budżetowej przynależnej wojewodzie, 
który występuje, z rezerwy celowej. To jest tych 8 
zmian. Jedna z tych poprawek dotyczy, o ile wiem, 

zagadnienia związanego z infrastrukturą. To tak-
że jest techniczna zmiana, która trochę pomoże, 
ułatwi przewoźnikom liczenie i ubieganie się o tę 
dotację, która jest zapisana w tym projekcie ustawy. 
Tak więc to chyba też jest taka zmiana przyjazna. 
Ostatnia zmiana dotyczy rozwoju, tak naprawdę 
daje uprawnienia i możliwości dotyczące rozpo-
rządzenia, które jest przygotowywane, można po-
wiedzieć, że to także taka regulująca, techniczna 
zmiana. Nie ma tutaj nic, jak myślę, co by mogło 
wzbudzić jakieś wątpliwości czy niezadowolenie 
senatorów. No, oczywiście to jest kwestia państwa 
decyzji i dyskusji na ten temat. Jeżeliby miało to 
być jakoś szczegółowo omówione, to są odpowiedni 
ministrowie. Jest pan minister zdrowia Sławomir 
Gadomski, jest minister infrastruktury Andrzej 
Bittel, jest minister pracy, rozwoju i technologii, 
pan Marek Niedużak. Jeżeliby było takie życzenie, 
są oni gotowi szczegółowo omówić te zmiany.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze. Dla mnie to 
wystarczy.

Ale czy są jeszcze jakieś pytania?
(Senator Jerzy Czerwiński: Tak.)
Nie ma?
(Senator Sekretarz Jerzy Wcisła : Pan 

Czerwiński.)
Pan senator Czerwiński. Proszę uprzejmie.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Mam pytanie związane z art. 11. On chyba do-

szedł w trakcie prac… nie ma go w projekcie pier-
wotnym. Chodzi o zmianę w ustawie z 2008 r. 
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i cho-
rób zakaźnych u ludzi, a tak naprawdę dotyczy to 
kwestii szczepień, chodzi o ogólne zasady dotyczą-
ce szczepień na COVID. Ja rozumiem, że on chyba 
doszedł podczas prac sejmowych, tylko że mamy 
tego typu sytuację, że szczepienia już trwają, jest 
pewien schemat tych szczepień i fizycznie nasi me-
dycy są już szczepieni, zaś ta ustawa, przynajmniej 
jeśli chodzi o ten art. 11, wchodzi w życie – i o tym 
mówi art. 40, ostatni – z dniem następującym po 
dniu ogłoszenia. Czyli to będzie dzień przyszły. 
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Pytanie jest takie: czy nie należałoby dodać do ar-
tykułu, który mówi o wejściu w życie art. 11, takiej 
derogacji… to znaczy nie derogacji, ale upoważnie-
nia, żeby to weszło w życie z dniem tuż po dniu 
ogłoszenia z mocą obowiązującą wstecz, czyli żeby 
te przepisy obowiązywały już w przypadku dzieją-
cych się faktycznie stanów zaszczepienia, nazwij-
my to, procesu szczepienia?

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

MiniSteR – członek Rady MiniStRóW 
łukasz schreiBer

Ta bardzo słuszna uwaga, właśnie w  jednej 
z tych poprawek, które zostały przedłożone, taka 
propozycja się znajduje. No, niestety w związku z… 
Wszyscy wiemy, jak ważne było, żeby jednak roz-
począć szczepienia. Jest dokładnie tak, jak mówi 
pan senator, i jakby od 27 grudnia… Niestety, tak 
jest to zapisane, ale wydaje się, że cel jest tak waż-
ny, że musimy na to trochę przymknąć oko i to 
zrozumieć.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Czy są jakieś inne pytania? Nie ma.
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Adama 

Szejnfelda.

SenatoR 
adam szeJnfeld 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Powiem szczerze, analiza tej ustawy – jak ro-

zumiem, kolejnej tarczy, chociaż to dziwne, że za 
każdym razem słyszeliśmy o tarczy 1.0, tarczy 2.0, 
tarczy 3.0, 4.0, w końcu ostatnio obradowaliśmy 
nad ustawą zmieniającą tę pierwotną jako nad tar-
czą 6.0, a tutaj nie ma prezentacji, że to tarcza 7.0, 

nie wiem dlaczego, ale jest to ten sam cykl… No i, 
powiem szczerze, czuję pewną ambiwalencję, jeżeli 
chodzi o ocenę tej ustawy. Bo z jednej strony roz-
wiązania, które są tutaj proponowane, a dotyczą 
np. sektora dostaw ciepła, transportu publiczne-
go, w tym kolejowego, autobusowego, lotniczego, 
radiologii, kinematografii, dawców krwi, PFRON, 
zasad szczepień przeciwko COVID, o  czym tu 
przed chwilą była mowa, szkolnictwa wyższe-
go czy w końcu bonu turystycznego, należy ode-
brać i odnotować w zasadzie pozytywnie. Nie ma 
tu żadnych rewolucji, nie ma tu żadnych wielkich 
dodatkowych zmian czy nowych instrumentów 
wsparcia, mamy korekty, przedłużenia terminów, 
można więc powiedzieć, że to jest to, co powinno 
być, w skali minimum. No ale to właściwie tyle ja-
kichś refleksji w miarę pozytywnych. Cały świat, 
że tak powiem, gospodarczy, wszyscy przedsiębior-
cy czekali na kolejną wersję tarczy, po to, żeby do-
wiedzieć się, że rząd przygotuje i stworzy dla nich 
kolejne instrumenty wsparcia bądź też wykorzy-
sta istniejące instrumenty wsparcia w celu pomo-
cy chociażby, w zawężeniu, tym branżom, które 
cierpią najbardziej, a do nich na pewno należy za-
liczyć np. szeroko pojętą branżę turystyczną, bran-
żę hotelarską, eventową, konferencyjną, targową 
czy gastronomiczną… Niestety czytelnik tej ustawy 
nie znajdzie żadnego rozwiązania, które by ratowa-
ło czy wspierało te branże. A chcę powiedzieć, że 
wśród tych przedsiębiorstw jest mnóstwo takich, 
których być może – odpukać oczywiście – za parę 
miesięcy czy pod koniec roku już nie zobaczymy na 
rynku polskim, ponieważ zbankrutują. Jeżeli tak 
będzie wyglądała pomoc państwa dla tych firm, to 
one nie przeżyją, nie przetrwają. Trudno zgodzić 
się na takie podejście.

W tej ustawie nie ma też rozwiązań, na któ-
re część przedsiębiorców czekała, a mianowicie 
odroczenia obowiązków, które weszły 1 stycznia. 
Ustawa jest z grudnia, ale była przygotowywana, 
jak rozumiem, tygodnie czy miesiące wcześniej. 
Niepotrzebnie wprowadzono kolejne biurokra-
tyczne i finansowe obowiązki, które można było 
przesunąć w  czasie. Mam tu na myśli przede 
wszystkim PPK. Jak wiemy, 1 stycznia zaczęła się 
kolejna faza. W życie weszły etapy trzeci i czwar-
ty, dotyczące przede wszystkim mikroprzedsię-
biorstw i małych firm, dla których to są bardzo 
duże obciążenia. Zresztą proszę zobaczyć, jaki suk-
ces – w cudzysłowie oczywiście – odniósł program 
PPK. Pan premier przewidywał, że obejmie on 75% 
firm i zatrudnionych tam ludzi, a 77% już się z tego 
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wypisało. Ludzie uciekają przed tym, a nie garną 
się do tego programu. Odroczenie tego o pół roku 
czy o rok byłoby rozwiązaniem korzystnym dla 
wszystkich, ale tu tego nie ma.

Ponadto przedsiębiorcy, zwłaszcza prowadzący 
małe firmy gastronomiczne, skarżą się, że dodatko-
wo zostali objęci obowiązkiem wprowadzenia kas 
fiskalnych. To też można było przesunąć ze wzglę-
du na COVID. No, są sprawy ważne i ważniejsze.

Kolejna sprawa, która budzi wątpliwości, to jest 
to, że tak jak mówiłem wcześniej, owszem, są tu 
przewidziane rozwiązania, które mają wspierać 
publiczny transport zbiorowy, ale – nie wiadomo 
dlaczego – mają one objąć tylko kolej, czyli PKP, 
i publiczny transport autobusowy, ale nie transport 
miejski. A przecież wiemy, że miasta tracą straszli-
wie na transporcie publicznym w czasie pandemii, 
bo wielu ludzi, którzy nawet chcą nim jeździć, nie 
używa tego transportu ze względu na swoje obawy. 
Ale przede wszystkim powodem są restrykcje, ad-
ministracyjne ograniczenia dotyczące liczby osób, 
które mogą być jednocześnie przewożone w auto-
busie. No, to oczywiście pociąga za sobą olbrzymie 
straty.

Kolejna sprawa, która jest bardzo wątpliwa, to 
bardzo poważne rozszerzenie zakresu wywłasz-
czeń pod pretekstem prowadzenia inwestycji. 
Trudno zrozumieć, dlaczego umożliwia się to ze 
względu na planowaną za wiele, wiele lat budowę 
Centralnego Portu Komunikacyjnego. Teraz, w do-
bie pandemii, będziecie mieć możliwość właściwie 
nieograniczonego wywłaszczania ludzi.

Tak samo jest, jeśli chodzi o zróżnicowanie… 
Jak powiedziałem, w zakresie przewozów publicz-
nych wspiera się PKP, ale MPK już nie. I tak samo 
jest, jeśli chodzi o uwzględnienie potrzeb LOT 
i całego sektora. No, nie uwzględnia się tu sytuacji 
regionalnych portów lotniczych, a to one bardzo 
mocno tracą. Niektóre straciły nawet ponad 80% 
pasażerskiego ruchu lotniczego. Te porty lotnicze 
wymagają pilnego wsparcia, ratunku. Ta ustawa 
tego nie przewiduje.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Kończąc, chcę 
powiedzieć, że generalnie ustawa zostanie przez 
nas poparta, ale powinniśmy ją uzupełnić o ko-
nieczne rozwiązania, chociażby w minimalnym 
zakresie. Zgłoszę do tej ustawy kilka poprawek, 
m.in. taką, która wyeliminuje te niezrozumiałe, 
niepotrzebne rozwiązania dotyczące wywłaszczeń, 
oraz poprawki, które niejako zrównają publiczny 
transport zbiorowy kolejowy i autobusowy z pu-
blicznym transportem zbiorowym miejskim – tak 

żeby miasta też mogły dostać pomoc w utrzymaniu 
swojego transportu publicznego. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senatoro-

wie Aleksander Szwed, Mariusz Gromko oraz 
Agnieszka Gorgoń-Komor złożyli swoje przemó-
wienia w dyskusji do protokołu*.

Informuję też, że wnioski o charakterze legi-
slacyjnym na piśmie złożyli pan senator Wojciech 
Piecha, panowie senatorowie Marek Borowski 
i  Kazimierz Kleina oraz pan senator Adam 
Szejnfeld.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunko-

wać do przedstawionych wniosków?
(Minister – Członek Rady Ministrów Łukasz 

Schreiber: Nie. Dziękuję, Panie Marszałku.)
Dziękuję.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charak-

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

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
trzeciego porządku obrad: ustawa o rezerwach 
strategicznych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 304, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 304 A.

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

SenatoR SPRaWozdaWca 
woJciech Piecha 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej 

i Innowacyjności dotyczące ustawy o rezerwach 
strategicznych.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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Komisja rozpatrywała ustawę na posiedzeniu 
w dniu 5 stycznia 2021 r. Do ustawy zgłoszono 
13 poprawek. Po głosowaniu komisja wnosi, ażeby 
przyjąć ustawę wraz z poprawkami.

Zgłaszam także 2 poprawki. Proszę bardzo, 
Panie Marszałku…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Podpisać 
trzeba…)

Dziękuję.
Celem ustawy jest efektywne zabezpieczenie 

Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli na wypa-
dek zagrożeń mogących wywołać zakłócenia w po-
daży i popycie niektórych towarów i dóbr na rynku, 
a tym samym negatywne konsekwencje dla bezpie-
czeństwa państwa.

Ustawa przewiduje zmianę nazwy Agencji 
Rezerw Materiałowych na Rządową Agencję 
Rezerw Strategicznych, co ma służyć odzwiercie-
dleniu rzeczywistego zakresu zadań i kompetencji 
agencji. Organem odpowiedzialnym za system re-
zerw strategicznych Rzeczypospolitej Polskiej bę-
dzie w myśl nowej ustawy prezes Rady Ministrów. 
Agencja będzie tak jak dotychczas agencją wyko-
nawczą realizującą zadania powierzone ustawą.

W zakresie definicji ustawowych zdefiniowa-
no nowe pojęcia: specjalistycznego asortymentu 
technicznego rezerw strategicznych obejmującego 
maszyny, materiały, maszyny, urządzenia i kon-
strukcje umożliwiające sprawne odtwarzanie 
uszkodzonych lub zniszczonych elementów infra-
struktury, których wykorzystanie może ograni-
czyć skutki zaistnienia katastrofy naturalnej lub 
awarii technicznej; specjalistycznego asortymentu 
medycznego rezerw strategicznych obejmującego 
maszyny, urządzenia i inne przedmioty wykorzy-
stywane do celów związanych z ochroną zdrowia.

W art. 3 rozszerzono zakres zadań, dla których 
wsparcia realizacji tworzone są rezerwy strategicz-
ne. Dodano tu zadania z zakresu realizacji intere-
sów narodowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
z zakresu udzielania pomocy i wsparcia podmio-
tom prawa międzynarodowego publicznego.

W art. 4 poszerzono katalog asortymentu rezerw 
strategicznych, uwzględniono również inne produk-
ty niezbędne do realizacji celów określonych w art. 3. 
Taka formuła katalogu rezerw pozwoli lepiej odpo-
wiadać na potrzeby związane z tworzeniem rezerw 
strategicznych w ramach programu.

W ustawie, podobnie jak na gruncie obecnie 
obowiązującej ustawy o  rezerwach strategicz-
nych, przesądzono, iż rezerwy strategiczne sta-
nowią wyodrębniony majątek Skarbu Państwa. 

Utrzymano również regulację, aby w odniesieniu 
do wszystkich decyzji wydawanych w zakresie re-
zerw strategicznych wyłączone zostało stosowanie 
przepisów kodeksu postępowania administracyj-
nego. Rozwiązanie takie podyktowane jest taką 
okolicznością, że sprawy będące przedmiotem tych 
decyzji nie są w istocie sprawami indywidualnymi 
w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania 
administracyjnego.

Wszystkie zadania z  zakresu zarządzania 
i nadzoru nad systemem rezerw strategicznych 
Rzeczypospolitej Polskiej przejmie od mini-
stra właściwego do spraw energii prezes Rady 
Ministrów. Prezes Rady Ministrów jest koordyna-
torem zarządzania kryzysowego na szczeblu cen-
tralnym, przewodniczącym Rządowego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego.

W rozdziale 2 ustawy zawarto zasady plano-
wania, programowania i  finansowania rezerw 
strategicznych. Asortyment i ilości rezerw będzie 
określał, tak jak dotychczas, program, który będzie 
opracowywany przez prezesa Rady Ministrów we 
współpracy z agencją na okres 5 lat. Nowa regula-
cja zawarta w art. 8 zakłada również poszerzenie 
– w porównaniu z dotychczasowym – zakresu me-
rytorycznego uwzględnianego w procesie planowa-
nia i programowania zasobów i zadań w obszarze 
rezerw strategicznych. Zostaną dodane dodatkowe 
przesłanki, tj. ocena ryzyka wystąpienia zagrożeń 
dla bezpieczeństwa narodowego oraz interesu na-
rodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto pod-
mioty uczestniczące w opracowaniu programu 
będą obowiązane do uwzględnienia tego w prze-
kazywanej prezesowi Rady Ministrów informa-
cji o przeglądzie aktualnego programu i ocenie 
skuteczności jego wykonania. Program, tak samo 
jak dotychczas, będzie przyjmowany przez Radę 
Ministrów w drodze uchwały.

Program ma być programem wieloletnim w ro-
zumieniu ustawy o finansach publicznych, finan-
sowanym z budżetu państwa w postaci dotacji 
celowej oraz dotacji podmiotowej.

W art. 11 projektowanej ustawy poszerza się 
zakres zadań finansowanych z programu o nowe 
zadania realizowane przez agencję. W ramach pro-
gramu będzie finansowane organizowanie usług, 
w tym usług transportowo-logistycznych, oraz za-
rządzanie nieruchomościami.

Zgodnie z art. 13 prezes Rady Ministrów będzie 
tworzył rezerwy strategiczne co do zasady na pod-
stawie programu. Jednocześnie, wykonując decy-
zję o utworzeniu rezerw w przypadku, gdy wystąpi 
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zagrożenie bezpieczeństwa i obronności państwa, 
bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publiczne-
go lub gdy wystąpi klęska żywiołowa lub sytuacja 
kryzysowa…

Podobnie jak w obecnie obowiązującym sta-
nie prawnym, agencja będzie mogła przechowy-
wać rezerwy strategiczne w magazynach własnych 
lub oddać je na przechowanie za wynagrodzeniem 
przedsiębiorcom, organom administracji publicz-
nej lub podmiotom niebędącymi przedsiębiorcami.

Nową instytucją prawną będzie możliwość 
utrzymywania rezerw przez agencję w formie 
umów o pozostawaniu w gotowości świadczenia 
usług. Konstrukcja ta da agencji uprawnienie do za-
wierania z podmiotami wykonującymi działalność 
w zakresie produkcji lub magazynowania danego 
asortymentu lub świadczenia określonych usług 
umów o utrzymywaniu zdolności produkcyjnych 
lub umów o pozostawaniu w gotowości do świad-
czenia określonych usług na potrzeby rezerw stra-
tegicznych. Nowe formy utrzymania rezerw będą 
miały za zadanie zwiększenie efektywności tego 
procesu.

Podstawowym trybem udostępniania rezerw 
strategicznych będzie, tak jak dotychczas, udo-
stępnianie w drodze decyzji organu nadzorujące-
go system rezerw strategicznych, tj. prezesa Rady 
Ministrów. Na podstawie przepisów art. 19 prezes 
Rady Ministrów będzie udostępniał cały asorty-
ment zgromadzony w rezerwach strategicznych. 
Udostępnienie to będzie nieodpłatne, a w przypad-
ku udostępnienia rezerw z obowiązkiem ich zwrotu 
będzie to wynikało z treści decyzji.

Przewidziane zostało również rozwiązanie 
szczególnego trybu udostępniania rezerw na po-
trzeby ministra obrony narodowej, ministra 
właściwego do spraw wewnętrznych, ministra 
sprawiedliwości lub szefa Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego.

W przepisach regulujących organizację procesu 
udostępniania rezerw strategicznych przez agen-
cję, zawartych w art. 21, przewidziano regulację 
umożliwiającą udostępnienie rezerw z obowiąz-
kiem zwrotu. W takim przypadku agencja będzie 
udostępniać dany asortyment rezerw strategicz-
nych na podstawie umowy z podmiotem, któremu 
udostępnione rezerwy zostaną wydane.

Kolejnym nowym rozwiązaniem, stanowią-
cym odrębny tryb udostępniania rezerw, jest re-
gulacja zawarta w art. 23 projektowanej ustawy. 
Na mocy tego przepisu wprowadzone zostają za-
sady udostępniania specjalistycznego asortymentu 

medycznego rezerw strategicznych obejmujących 
maszyny, urządzenia i inne przedmioty wykorzy-
stywane do celów związanych z ochroną zdro-
wia. Na podstawie nowej regulacji prezes Rady 
Ministrów będzie uprawniony do odpłatnego udo-
stępniania państwowym jednostkom organizacyj-
nym, jednostkom samorządu terytorialnego lub 
przedsiębiorcom określonego specjalistycznego 
asortymentu medycznego.

W rozdziale 5 ustawy uregulowane zostały zagad-
nienia związane z likwidacją rezerw strategicznych. 
W art. 25 rozszerzono sposób likwidacji rezerw po-
przez wprowadzenie innych form sprzedaży likwido-
wanych rezerw. To jest sprzedaż na innych giełdach 
towarowych niż giełda towarowa w rozumieniu 
ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach to-
warowych oraz sprzedaż w drodze aukcji. Ponadto 
możliwe będzie dokonanie sprzedaży asortymen-
tu likwidowanych rezerw w trybie innym niż ści-
śle wskazany w ustawie. Ponadto w art. 27 poszerza 
się katalog podmiotów, którym agencja będzie mo-
gła nieodpłatnie przekazać asortyment zlikwido-
wanych rezerw, o podmioty, których cele statutowe 
uzasadniają decyzję o nieodpłatnym przekazaniu. 
Takie rozwiązanie będzie dawało możliwość wspar-
cia podmiotów realizujących ważne społeczne cele, 
uwzględniając nieodpłatne przekazanie.

W rozdziale 6 jest powtórzenie przepisów obo-
wiązujących w obecnym stanie prawnym. Przepisy 
zawarte w art. 38 ustawy o rezerwach strategicz-
nych zostały wprowadzone do tej ustawy w maju 
2020 r. Ich wprowadzenie było wynikiem reakcji na 
zagrożenie i stan wywołany pandemią.

Nie zmieni się forma prawna agencji. Rządowa 
Agencja Rezerw Strategicznych ma pozostać agen-
cją wykonawczą w rozumieniu ustawy o finansach 
publicznych. W związku z przejęciem od ministra 
właściwego do spraw energii wszystkich zadań 
z zakresu zarządzania i nadzoru nad systemem re-
zerw strategicznych przez prezesa Rady Ministrów 
agencja będzie nadzorowana bezpośrednio przez 
niego. Prezes Rady Ministrów będzie nadawał jej 
statut oraz powoływał prezesa agencji, jego zastęp-
cę lub zastępców spośród osób wyłonionych w dro-
dze otwartego konkursu, konkurencyjnego naboru.

W nowych regulacjach dotyczących organiza-
cji agencji zrezygnowano z konieczności utworze-
nia jej jednostek terenowych w postaci oddziałów 
terenowych.

Utrzymane zostały dotychczasowe zadania 
agencji, a jednocześnie znacząco poszerzono ich 
katalog.
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Po pierwsze, wprowadzone zostaną nowe za-
dania dla agencji w zakresie organizowania usług, 
w tym usług transportowo-logistycznych na wła-
sną rzecz oraz na rzecz innych podmiotów organi-
zujących działania wsparcia.

Kolejnym nowym zadaniem ma być zadanie 
w zakresie zarządzania nieruchomościami stano-
wiącymi własność agencji lub pozostającymi w po-
siadaniu agencji. W celu efektywnego realizowania 
zadania w zakresie zarządzania nieruchomościami 
wprowadza się wyłączenie przepisów art. 38–41 
ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach za-
rządzania mieniem państwowym. W przypadkach, 
w których agencja nie wykorzystuje magazynów 
rezerw strategicznych do przechowywania w nich 
rezerw, pozostaje możliwość wykorzystania ich na 
cele komercyjne: najem, dzierżawa.

Do katalogu zadań agencji dodano również 
uprawnienie w postaci możliwości udostępnienia 
rezerw strategicznych oraz innych zadań w ramach 
udzielenia pomocy, wsparcia podmiotów prawa 
międzynarodowego publicznego. Dotychczas nie 
było takiego uregulowania.

Jednym z założeń ustawy jest wprowadzenie 
zmiany w przepisach regulujących zasady zatrud-
nienia w agencji. W projekcie ustawy podniesiono 
poziom wymagań w zakresie dotychczasowego do-
świadczenia zawodowego dla kandydatów ubiega-
jących się o zatrudnienie na stanowisku prezesa 
oraz zastępców prezesa agencji. Zgodnie z pro-
jektowanymi regulacjami osoba taka, niezależnie 
od innych wymagań, musi posiadać co najmniej 
10-letni staż pracy, w tym co najmniej 5-letni na 
stanowisku kierowniczym. Zdaniem projekto-
dawców z uwagi na działalność prowadzoną przez 
agencję oraz dużą wartość realizowanych przez nią 
zamówień określenie katalogu osób objętych obo-
wiązkami w zakresie ograniczenia prowadzenia 
działalności oraz składania okresowych oświad-
czeń o stanie majątkowym zapewni większą przej-
rzystość działań agencji.

W rozdziale 8 projektu ustawy zawarto przepi-
sy o gospodarce finansowej agencji. Przychodami 
agencji są m.in. dotacje celowe z budżetu pań-
stwa określane corocznie w ustawie budżetowej 
przeznaczone na realizację zadań określonych 
w ustawie.

I cóż jeszcze? W celu zagwarantowania spraw-
nego działania systemu rezerw strategicznych 
oprócz zabezpieczenia środków finansowych na 
tworzenie, utrzymanie i  likwidację rezerw ko-
nieczne jest również zabezpieczenie środków 

budżetowych na sfinansowanie kosztu udostęp-
nienia tych rezerw, w tym wydanie ich do użycia 
odbiorcom, przetransportowanie do ostatecznych 
odbiorców i dystrybucję, ich przetwarzanie oraz 
przechowywanie.

Roczny plan finansowy agencji obejmuje przy-
chody własne agencji, dotacje z budżetu państwa, 
zestawienie kosztów funkcjonowania agencji oraz 
kosztów realizacji zadań, wynik finansowy, środki 
na wydatki majątkowe. Agencja prowadzi rachun-
kowość zgodnie z przepisami rachunkowości.

W art. 43 zakłada się, że agencja będzie mogła 
podejmować i nabywać udziały lub akcje w spół-
kach prawa handlowego w zamian za wierzytelno-
ści z tytułu wykonywania zadań w obszarze rezerw 
strategicznych. Założenie to jest konsekwencją na-
wiązania przez agencję współpracy z dużą liczbą 
podmiotów, którym na podstawie umów handlo-
wych agencja zleca przechowywanie rezerw strate-
gicznych, ale także zlecać będzie inne usługi. Celem 
tych przepisów jest dopuszczenie możliwości od-
zyskania należności agencji wynikających z reali-
zacji postanowień umowy, a w przypadku braku 
możliwości – ich wyegzekwowania w innym trybie.

Zmiany w  art.  60 mają charakter dostoso- 
wawczy.

Źródła finansowania. Projektowane rozwiąza-
nia będą finansowane z budżetu państwa ze wzglę-
du na funkcję rezerw strategicznych w systemie 
bezpieczeństwa i obronności państwa. W ustawie 
pozostawia się budżet państwa jako główne źródło 
finansowania zadań w przedmiotowym zakresie.

To wszystko na temat pracy komisji.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Czy ktoś z senatorów pragnie zgłosić z miejsca 

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

Dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd.
Czy pan minister Rafał Siemianowski pragnie 

zabrać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy?
(Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów Rafał Siemianowski: Panie Marszałku! 
Szanowni Państwo! Pan senator sprawozdawca 
bardzo szczegółowo przedstawił ustawę i uzasad-
nienie, tak że wydaje mi się, że na tym etapie nie 
jest konieczne zabieranie przeze mnie głosu.)
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Dziękuję bardzo. Ale może będą pytania do 
pana.

Przypominam: pytania nie powinny trwać dłu-
żej niż minutę i powinny być związane z omawia-
nym punktem porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie? Proszę bardzo, pan senator Jerzy 
Czerwiński.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Jak zwykle jest pytanie związane z przepisami 

przejściowymi, a właściwie z przepisem końco-
wym. Art. 81, czyli ostatni, mówi, że ustawa wcho-
dzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, 
ale są wyjątki. Jednym z tych wyjątków jest art. 66, 
który ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2023 r. I te-
raz sięgamy do tego art. 66. On wprowadza zmiany 
do ustawy z roku 2019 o zmianie niektórych ustaw 
w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Jedną 
z tych zmian jest zmiana nr 3, która w tejże ustawie 
z roku 2019 dodaje art. 85a, który mówi, ogólnie 
rzecz biorąc, o zasadach finansowania. Tamte za-
sady finansowania są określone już od roku 2021, 
są nałożone limity. Wobec tego co mamy? Mamy 
wejście w życie tej ustawy, nazwałbym to, ustawy 
matki, w tym zakresie, czyli art. 66, 1 lipca 2023 r., 
a jednocześnie tenże artykuł normuje sytuację z lat 
wcześniejszych, przed wejściem w życie, czyli z lat 
2021, 2022 no i z pierwszej połowy roku 2023. Czy 
nie należałoby tutaj zapisać, może nie z wyjątkiem, 
a w zakresie tego dodawanego art. 85a w art. 66, że 
z datą wsteczną od 2021 r.?

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

PodSekRetaRz StanU  
W kancelaRii  
PRezeSa Rady MiniStRóW 
rafał siemianowski 

W naszej ocenie, Szanowny Panie Marszałku, 
Szanowny Panie Senatorze…

(Senator Jerzy Czerwiński: Sprzęt wysiadł.)

Jeśli chodzi o stronę administracyjną, to jest tu-
taj właściwe. A jeżeli chodzi o to wcześniejsze wy-
datkowanie a samo uruchomienie tej platformy, 
to sprawa jest taka, że najpierw musimy ponieść 
koszty związane z finansowaniem i przygotowa-
niem tej platformy paliwowej, a dopiero potem ona 
nabierze zdolności operacyjnych. A zacznie funk-
cjonować od 2023 r. Z tego wynika taka sekwencja 
zdarzeń, w legislacji nie jest to odzwierciedlone.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
(Senator Jerzy Czerwiński: Przyznam się, Panie 

Marszałku…)
Proszę bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Jerzy Czerwiński: Przyznam się, że je-

stem nieco niezadowolony z tej odpowiedzi. Jak to 
właściwie jest – legislacyjnie to jest czyste czy nie?)

PodSekRetaRz StanU  
W kancelaRii  
PRezeSa Rady MiniStRóW 
rafał siemianowski 

Tak, tak, to jest konsultowane z Rządowym 
Centrum Legislacji, tak że jest to legislacyjnie do-
brze przygotowane. Ta sekwencja zdarzeń wynika 
właśnie z tego, że najpierw musimy sfinansować 
przygotowania, zanim ta platforma zacznie opera-
cyjnie działać w 2023 r., a koszty przygotowań będą 
ponoszone wcześniej.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
(Senator Jerzy Czerwiński: Jeśli można, Panie 

Marszałku…)
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Pozostanę przy swoim zdaniu, bo te ograni-
czenia, które są w latach 2021–2022, obowiązują 
oczywiście w tych latach, a artykuł wchodzi w ży-
cie dopiero w połowie roku 2023. Jak możecie 
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artykułem, który będzie miał moc obowiązującą 
w połowie 2023 r., ograniczać wydatki w latach po-
przednich bez odpowiedniego zapisu w…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: W usta- 
wie.)

…w artykule, który wprowadza ustawę matkę 
do obiegu prawnego?

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Panie Ministrze, proszę bardzo. Niech pan się 
ustosunkuje do tych wątpliwości.

PodSekRetaRz StanU  
W kancelaRii  
PRezeSa Rady MiniStRóW 
rafał siemianowski 

Jeżeli pan marszałek się zgodzi, to oddam głos 
wiceprezesowi Agencji Rezerw Materiałowych, 
panu prezesowi Bryksie, który może szczegółowo 
wyjaśni wątpliwości pana senatora Czerwińskiego.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Proszę bardzo, pan wiceprezes odpowiada na 
pytanie.

zaStęPca PRezeSa  
agencji RezeRW MateRiałoWych 
Przemysław Bryksa 

Dziękuję serdecznie.
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 

Panie Senatorze!
Otóż taka konstrukcja przepisu przejściowe-

go zmieniającego odpowiednią ustawę, ustawę 
o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia 
obciążeń regulacyjnych wynika, można powie-
dzieć, z planu działania w tej konkretnej spra-
wie, w tym zadaniu i spięcia tego planu działania 
z właściwymi przepisami prawa. Przepis w takim 
kształcie – i legislacyjnym, i formalnym, i finanso-
wym –będzie pozwalał agencji na poniesienie kosz-
tów zadania przejmowanego od Urzędu Regulacji 
Energetyki w latach 2021–2023, tj. w latach przy-
gotowywania systemu elektronicznego, który 

w skrócie określamy hasłem „platforma paliwowa”. 
Te lata będą poświęcone przygotowaniu tego syste-
mu, dlatego wprowadzamy przepisy umożliwiające 
wydatkowanie środków na to zadanie. Z uwagi na 
inne przepisy, inne ustawy i ich wymogi zmusze-
ni jesteśmy wprowadzić także w tych latach limity 
wydatków na ten cel. A więc można powiedzieć, że 
nie tyle sami się ograniczamy, ile jesteśmy zmusze-
ni do właściwego ułożenia tych wydatków finanso-
wych, do właściwego ich zaplanowania – i właśnie 
to tutaj się odzwierciedla. Z kolei przepisy, które 
będą pozwalały na faktyczne, w cudzysłowie, ży-
cie tej platformy paliwowej, czyli na raportowanie 
przez odpowiednie przedsiębiorstwa przy pomocy 
elektronicznych środków komunikowania, a także 
na wykorzystywanie danych pochodzących z plat-
formy paliwowej zarówno przez agencję i Urząd 
Regulacji Energetyki, jak i inne podmioty, któ-
re będą korzystały z tego systemu, wejdą w życie 
1 lipca 2023 r. I właśnie taka konstrukcja została 
tutaj zastosowana. Tak że podtrzymujemy stano-
wisko, że legislacyjnie, formalnie, pod względem 
prawnym, a także pod względem finansowym ten 
przepis jest prawidłowo skonstruowany.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo.
Poproszę o zabranie głosu i zadanie pytania pa-

nią senator Hibner.

SenatoR 
JolanTa hiBner 

Dziękuję bardzo.
Czy mnie słychać?
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Tak.)
Dziękuję.
Panie Ministrze, na posiedzeniu komisji były 

przedstawione informacje, że bardzo dużo nowych 
zadań będzie w tej chwili realizowanych już przez 
nową jednostkę, czyli Rządową Agencję Rezerw 
Strategicznych. A główne zadania dotyczą zakupu 
usług u podmiotów zewnętrznych – chodzi o maga-
zyny na rezerwy żywności, magazyny na produkty 
medyczne – oraz podpisywania umów na zakup, 
np. maseczek, u dostawców zewnętrznych.

Ja chciałabym się dowiedzieć – ponieważ na 
posiedzeniu komisji pan nie odpowiedział na to 
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pytanie – jaki jest klucz doboru tych zewnętrznych 
usługodawców, tych podmiotów. Czy będą to też 
przetargi publiczne? Chodzi o to, żebyśmy unik-
nęli sytuacji, które mieliśmy na wiosnę. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

PodSekRetaRz StanU  
W kancelaRii  
PRezeSa Rady MiniStRóW 
rafał siemianowski 

Jeżeli chodzi o klucz doboru, to będą to oczy-
wiście przetargi.

A jeżeli chodzi o nowe zadania, o których mowa 
w ustawie, to tutaj są 2 zasadnicze zadania.

Po pierwsze, to są kwestie związane z logistyką. 
Wyciągnięte zostały wnioski z pandemii. Ukazała 
ona pewne deficyty w funkcjonowaniu agencji wy-
nikające z braku odpowiednich rozwiązań praw-
nych. To znaczy, nie było podstaw do realizowania 
przez Agencję Rezerw Materiałowych zadań w za-
kresie dostarczania produktów. Czyli występowa-
ły takie sytuacje, że agencja dysponowała danym 
asortymentem i było zapotrzebowanie, ale były 
problemy ze zorganizowaniem, sfinansowaniem 
i znalezieniem odpowiednich podstaw prawnych 
do przetransportowania produktów. I to jest pierw-
sza kategoria nowych zadań – logistyka.

A druga kategoria to są kwestie zarządzania 
nieruchomościami. Tu chodzi też o podniesienie 
efektywności wykorzystania nieruchomości, któ-
re znajdują się w zasobach agencji. To znaczy o to, 
żeby umożliwić ich wykorzystywanie poprzez na-
jem czy dzierżawę w sytuacjach, kiedy nie są one 
maksymalnie wykorzystywane na cele związane 
z przechowywaniem asortymentu. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Jeszcze raz pani senator Hibner?
(Głos z sali: Nie.)
Nie, pani senator Hibner już pytała.

Czy są jeszcze jakieś pytania?
(Głos z sali: Nie ma.)
Nie ma pytań.
Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
I proszę o zabranie głosu panią senator Danutę 

Jazłowiecką – zdalnie.

SenatoR 
danuTa Jazłowiecka 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jako asumpt do stworzenia nowej ustawy wska-

zywane są m.in. problemy z niedoborem sprzętu 
medycznego…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Troszkę 
głośniej.)

…w okresie pandemii…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: O, teraz 

dobrze.)
…COVID-19.
Trudno przy tej okazji nie przypomnieć o skan-

dalicznej sytuacji, kiedy to pod koniec 2019  r. 
Agencja Rezerw Materiałowych wystawiła na 
sprzedaż po 10 zł za sztukę ponad 62 tysięcy cer-
tyfikowanych masek, których termin gwarancji 
wygasał dopiero na przełomie 2020/2021, czyli te-
raz, a 5 tysięcy wysłała do Chin. Działo się to już 
w okresie, kiedy wiadomo było, że panuje COVID. 
Tym samym podczas pierwszej fali pandemii część 
polskich medyków zmuszona była sama kompleto-
wać swoje zestawy ochronne, drukować przyłbice 
na drukarkach 3D czy kupować przemysłowe ma-
ski z filtrami P3 na działach budowlanych.

Z założenia przyjęta przez Sejm kilka tygodni 
temu ustawa o rezerwach strategicznych stano-
wić ma skuteczniejsze zabezpieczenie kraju i oby-
wateli w obliczu zagrożeń niosących zakłócenia 
w podaży i popycie niektórych towarów i dóbr 
na rynku. Zakłada ona przekształcenie Agencji 
Rezerw Materiałowych w Rządową Agencję Rezerw 
Strategicznych oraz przejście systemu rezerw stra-
tegicznych pod nadzór prezesa Rady Ministrów. 
Wcześniej nadzór nad tym systemem pełnił mini-
ster właściwy do spraw energii. Ustawa uregulować 
ma sprawy wiążące się z tworzeniem, utrzyma-
niem, udostępnianiem, wymianą, zamianą i likwi-
dacją rezerw strategicznych. W rękach premiera 
znajdzie się m.in. decyzja o zasadach odpłatnego 
i nieodpłatnego udostępniania specjalistycznego 
sprzętu medycznego oraz technicznego.
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Należy zaznaczyć, że jest to kolejny obszar, 
który podporządkowany został prezesowi Rady 
Ministrów. Dość przypomnieć, że 2 miesiące temu 
kancelaria premiera przejęła część kompetencji 
Ministerstwa Cyfryzacji.

Ustawa przewiduje, że katalog asortymentu re-
zerw oraz ich ilości ma określić Rządowy Program 
Rezerw Strategicznych, który opracowywany bę-
dzie przez prezesa Rady Ministrów we współpracy 
z agencją na okres 5 lat. Nie określono jednak, w ja-
kim okresie ma on podlegać aktualizacji. Wcześniej 
odbywało się to każdego roku.

W sytuacjach kryzysowych, gdy wystąpi za-
grożenie bezpieczeństwa państwa, obronności, 
porządku czy zdrowia publicznego lub stan klę-
ski żywiołowej, agencja będzie mogła dokonać 
szybkich zakupów z  pominięciem przepisów 
o zamówieniach publicznych. Uważam, że to 
kompletnie niepotrzebny, a nawet niebezpiecz-
ny zapis. Mamy świadomość, że niekontrolowane 
i chaotyczne działania prowadzą do takich wy-
darzeń, jak chociażby zakup niecertyfikowanych 
maseczek, które na pokładzie największego sa-
molotu transportowego świata dotarły z Chin do 
Polski. Ze względu na to, że nie spełniały one 
zasad bezpieczeństwa, nadawały się jedynie na 
śmietnik. Zasadne wydaje się też wprowadzenie 
zapisu, że od podmiotu, z którym agencja zawie-
ra umowę, powinny być pozyskiwane gwarancje 
bankowe. Tego nie ma.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 
Z tego, co mi wiadomo, wynika, że projekt ustawy 
ze względu na zastosowany tryb nie został pod-
dany konsultacjom publicznym, nie dołączono 
do niego żadnych opinii ani ekspertyz. Niestety 
ewidentnie odbiło się to na jakości ustawy. Należy 
również przypuszczać, że planowane szerokie 
zmiany w agencji wiązać się będą z długotrwałym 
zamieszaniem, dlatego też wskazane byłoby wy-
dłużenie terminu wejścia ustawy w życie, szcze-
gólnie teraz, w okresie pandemii. Nie stać Polski 
na kolejny chaos w tak newralgicznym obszarze. 
Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że panowie senatoro-

wie Aleksander Szwed, Beniamin Godyla i Mariusz 

Gromko złożyli swoje przemówienia w dyskusji do 
protokołu*.

Informuję też, że wnioski o charakterze legi-
slacyjnym na piśmie złożył pan senator Wojciech 
Piecha.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunko-

wać do przedstawionych wniosków?
(Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów Rafał Siemianowski: Jeśli mogę, Panie 
Marszałku, odniosę się do niektórych kwestii po-
ruszanych przez panią senator Jazłowiecką.)

Słucham?
(Podsekretarz Stanu w  Kancelarii Prezesa 

Rady Ministrów Rafał Siemianowski: Jeśli mogę, 
to odniosę się do niektórych kwestii podniesionych 
przez panią senator Jazłowiecką.)

Pani senator nie składała wniosków, ale proszę 
uprzejmie.

(Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Rafał Siemianowski: Do kwestii poru-
szonych… Chciałbym tylko wyjaśnić – bardzo, bar-
dzo syntetycznie.)

Proszę bardzo.

PodSekRetaRz StanU  
W kancelaRii  
PRezeSa Rady MiniStRóW 
rafał siemianowski 

Jeżeli chodzi o  przeniesienie nadzoru nad 
agencją na prezesa Rady Ministrów, to wynika to 
przede wszystkim z koordynacyjnej roli prezesa 
Rady Ministrów w rządzie. Podnosimy w ten spo-
sób wagę kwestii zarządzania kryzysowego i re-
zerw strategicznych, a w praktyce wiąże się to też 
z faktem, że prezes Rady Ministrów przewodniczy 
Rządowemu Zespołowi Zarządzania Kryzysowego, 
a także sprawuje nadzór nad Rządowym Centrum 
Bezpieczeństwa. No, funkcjonalnie takie rozwią-
zanie jest uzasadnione.

Jeśli chodzi o kwestię aktualizacji Rządowego 
Programu Rezerw Strategicznych, to ona będzie 
mogła być dokonywana w każdym momencie, 
w zależności od potrzeb.

I trzecia sprawa. Jeżeli chodzi o przygotowanie 
agencji do zmian i związane z tym ewentualne pro-
blemy, to chciałbym podkreślić, że agencja już się do 
tego przygotowuje. Jej pracownicy liczą się z moż-
liwymi zmianami legislacyjnymi i przygotowują 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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do nowych zadań, więc tutaj żadnych zagrożeń nie 
widzimy. Tak jak było powiedziane w uzasadnie-
niu, te zmiany wynikają z doświadczeń z pandemii 
i są częścią przygotowań na ewentualną trzecią falę 
i dalsze wyzwania w tym zakresie. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję panu.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charak-

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

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
czwartego porządku obrad: ustawa o rozliczaniu 
ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości 
zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 297, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 297 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 
Komisji Infrastruktury, pana senatora Janusza 
Pęcherza, o przedstawienie sprawozdania komisji.

SenatoR SPRaWozdaWca 
Janusz Pęcherz 

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 
16 grudnia 2020 r. ustawie o rozliczaniu ceny lokali 
lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych 
z gminnego zasobu nieruchomości.

Marszałek Senatu dnia 18 grudnia 2020 r. skie-
rował ustawę do wymienionych komisji. Po rozpa-
trzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 4 stycznia 
2021 r. komisje wnoszą: Wysoki Senat uchwalić ra-
czy załączony projekt uchwały.

Ustawa wprowadza możliwość nabywania nie-
ruchomości gminnych z przeznaczeniem na sze-
roko rozumiane cele inwestycyjne z rozliczeniem 
w cenie tych nieruchomości ceny lokali, budynków 
mieszkalnych lub użytkowych przekazywanych 

gminie przez nabywcę nieruchomości. Lokale lub 
budynki, których cena będzie zaliczana na poczet 
części ceny nieruchomości, będą mogły być wyko-
rzystane przez gminę do realizacji jej zadań np. 
jako mieszkania komunalne albo mieszkania wy-
najmowane osobom fizycznym przez spółki gmin-
ne lub spółki Skarbu Państwa na zasadach najmu 
z dojściem do własności. Możliwe będzie rów-
nież pozyskiwanie przez gminę w tym trybie po-
wierzchni np. pod obiekty kulturalne, edukacyjne, 
opieki zdrowotnej itd. Lokale lub budynki objęte 
inwestycją, a nieprzekazywane gminie, będą mo-
gły być natomiast gospodarowane przez inwestora 
w dowolny sposób, np. sprzedawane lub wynajmo-
wane na zasadach komercyjnych.

Mając to na uwadze, należy stwierdzić, że ce-
lem projektowanej ustawy jest: ograniczenie ba-
rier w prowadzeniu działalności inwestycyjnej 
i zwiększenie jej skali, w tym jako jeden z mecha-
nizmów mających przyczynić się do zniwelowania 
negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla go-
spodarki i życia społecznego poprzez rozszerzenie 
dostępu do nieruchomości o potencjale inwesty-
cyjnym podmiotom zainteresowanym inwestowa-
niem w trybie przewidzianym w ustawie; wsparcie 
samorządów gminnych w realizacji ich zadań, 
w tym polityki mieszkaniowej przyczyniającej się 
do zwiększenia zarówno dostępności mieszkań dla 
potrzebujących, jak i dostępności infrastruktury 
wpływającej na jakość zamieszkiwania członków 
lokalnej wspólnoty.

Najistotniejsze rozwiązania w zakresie progra-
mu „Grunt za mieszkanie” zawarte w omawianej 
ustawie obejmują: zasady zbywania nieruchomo-
ści z gminnego zasobu nieruchomości z rozlicza-
niem w cenie tych nieruchomości ceny lokali lub 
budynków przekazywanych gminie przez nabyw-
cę nieruchomości, w tym zasady kwalifikowania 
nieruchomości do zbycia w przetargu nieograni-
czonym z rozliczeniem „lokal za grunt”; tryb zby-
wania nieruchomości i zasady rozliczenia „lokal 
za grunt”; sposób postępowania z lokalami prze-
kazywanymi gminie przez nabywcę nieruchomo-
ści zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości, 
których cenę rozliczono w cenie zbywanych nieru-
chomości; sposób monitorowania efektów funkcjo-
nowania mechanizmu wdrażanego na podstawie 
projektowanej ustawy.

Drugie istotne rozwiązanie zakłada umożliwie-
nie samorządom ubieganie się o grant na realizację 
przedsięwzięć infrastrukturalnych towarzyszących 
budownictwu mieszkaniowemu, obejmujących 
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tworzenie niezbędnej komunalnej infrastruktury 
technicznej lub infrastruktury społecznej w przy-
padku łączenia takich przedsięwzięć z inwestycja-
mi realizowanymi na nieruchomościach zbytych 
z rozliczeniem „lokal za grunt” lub innymi inwesty-
cjami promieszkaniowymi wskazanymi ustawowo.

Poza zmianami w  ustawie o  finansowym 
wsparciu projektowana ustawa przewiduje zmia-
ny w innych ustawach wspierające realizację wy-
mienionych celów.

Przed skierowaniem do uzgodnień między-
resortowych, konsultacji publicznych i opinio-
wania w okresie od stycznia do kwietnia 2020 r. 
projekt był przedmiotem procesu prekonsulta-
cyjnego, tj. spotkania i wymiany korespondencji. 
Jego założenia zostały ocenione m.in. przez Polski 
Związek Firm Deweloperskich, Unię Metropolii 
Polskich, Krajowy Zasób Nieruchomości oraz 
Stowarzyszenie „Zachodniopomorskie Tebeesy”, 
a po stronie rządowej przez ówczesne Ministerstwo 
Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i   Administracji , 
Ministerstwo Infrastruktury oraz Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Konsultacje 
publiczne i  opiniowania odbyły się w  dniach 
27 maja 2020 r. i 17 czerwca 2020 r. w przypad-
ku związków zawodowych, a w przypadku orga-
nizacji pracodawców i Rady Dialogu Społecznego 
w dniach od 27 maja 2020 r. do czerwca 2020 r. 
Komisja wspólna miała możliwość opiniowania 
w dniach od 27 maja do 17 lipca 2020 r. W ramach 
tego etapu prac legislacyjnych skierowano projekt 
do 64 podmiotów zainteresowanych materią usta-
wową oraz do 35 podmiotów zainteresowanych ce-
lem opiniowania.

W ramach procesu pokonsultacyjnego uwagi do 
projektu zgłosiły w zakresie strony społecznej Polski 
Związek Firm Deweloperskich, Unia Metropolii 
Polskich i Krajowy Zasób Nieruchomości oraz 
Stowarzyszenie „Zachodniopomorskie Tebeesy”, 
co pozwoliło na dokonanie w projekcie ustawy pew-
nych zmian, które poprawiły tę ustawę.

W ramach konsultacji publicznych informację 
zwrotną otrzymano od 10 podmiotów, a w ramach 
opiniowania – także od 10 podmiotów, z czego 
większość bez uwag.

Cały ten proces doprowadził do lepszego jako-
ściowo aktu prawnego, nad którym dzisiaj deba-
tujemy. Biuro Legislacyjne Senatu przedstawiło 2 
uwagi szczegółowe, w tym jedną propozycję po-
prawki, której ostatecznie nikt z senatorów obu 
komisji nie przejął jako swojej. W związku z tym 

przewodniczący Komisji Infrastruktury, senator 
Jan Hamerski, zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy 
bez poprawek. Ten wniosek ostatecznie został prze-
głosowany i przyjęty przez obie połączone komisje.

Wcześniej, w trakcie dyskusji, głos zabierali: 
senator Wadim Tyszkiewicz… Ja myślę, że pan se-
nator i tak będzie dzisiaj pewnie zadawał pytania 
i zabierze głos w dyskusji, o czym wiem, tak więc ja 
pominę to, co było na posiedzeniu komisji. Senator 
Janusz Pęcherz powiedział, że ustawę należy po-
przeć, bo, tak jak wcześniej w dyskusji powiedział 
m.in. pan senator Wadim Tyszkiewicz, jest to kolej-
na ustawa, która może pomóc samorządom w re-
alizacji polityki mieszkaniowej gmin. Są gminy, 
które dysponują terenami mieszkaniowymi, a nie 
mają środków finansowych na realizację inwestycji 
mieszkaniowych. Dla takich gmin omawiana usta-
wa jest szansą na pozyskanie lokali za grunt. Dla 
gmin, które nie mają takich gruntów, z ustawy tej 
nie będzie wiele wynikać.

Senator wyraził obawy co do uchwał rad gmin-
nych niezbędnych do realizacji zbycia nierucho-
mości z zasobów gminy za lokal. Otóż zgodnie 
z procedowaną ustawą rada gminy, poza wyraże-
niem zgody na zbycie konkretnej nieruchomości 
i wskazaniem tej nieruchomości, określa w uchwa-
le oczekiwania gminy w zakresie lokali lub budyn-
ków, które mają zostać przekazane przez nabywcę 
nieruchomości w zamian za część wartości nieru-
chomości, innymi słowy: których cena ma zostać 
zaliczona na poczet części ceny zbywanej nieru-
chomości. Oczekiwania te obejmują minimalną 
i maksymalną powierzchnię użytkową lokali lub 
budynków, ich przeznaczenie, minimalny stan-
dard, a także wymagania w zakresie lokalizacji 
tych lokali lub budynków i cenę w przeliczeniu na 
1 m2 powierzchni użytkowej oraz termin przeka-
zania zasobów. Oby te oczekiwania nie były zbyt 
wygórowane – to jest obawa senatora – zniechę-
cające potencjalnych inwestorów do przystąpienia 
do przetargu.

Dopytywał on także przedstawicieli minister-
stwa o uzupełnienie zapisów dotyczących możliwo-
ści ubiegania się przez gminy o grant w wysokości 
10% na infrastrukturę techniczną.

Do większości zgłoszonych w czasie dyskusji 
uwag odnieśli się przedstawiciele Ministerstwa 
Rozwoju, Pracy i Technologii, wyjaśniając i inter-
pretując wiele podniesionych kwestii.

Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz zapro-
ponował na koniec, aby nie prowadzić dalej dys-
kusji nad złożonymi zastrzeżeniami i uwagami, 
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tylko żeby przeprowadzić ją, na zaproszenie mi-
nisterstwa rozwoju, z zainteresowanymi senato-
rami i przedstawicielami TBS, gdyż taka dyskusja 
jest wskazana i będzie pożyteczna na przyszłość. 
Dziękuję za uwagę.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

minutę zapytania do senatora sprawozdawcy.
Czy są jakieś pytania?
(Głos z sali: Nie ma.)
A, pan senator Beniamin Godyla.
Proszę bardzo.

SenatoR 
Beniamin Godyla 

Pytanie do pana senatora sprawozdawcy: co 
w przypadku, gdy inwestor, który zobowiązał się 
przekazać jakąś liczbę lokali za grunt, nie przekaże 
ich w odpowiednim czasie?

Kolejne. Czy przedmiotem inwestycji muszą 
być tylko lokale mieszkaniowe? Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

SenatoR 
Janusz Pęcherz 

Panie Senatorze, ustawa przewiduje taką możli-
wość, o jaką pan pyta. Mianowicie jeżeliby inwestor, 
mimo obowiązku oddania gminie określonej liczby 
lokali za grunt, nie uczynił tego, będzie zobowiązany 
zapłacić 150% wysokości ceny lokalu, która była prze-
widziana w umowie. To jest jak gdyby taka możliwość 
i takie jest zabezpieczenie ustawowe, żeby rzeczywi-
ście można było to ściągnąć z potencjalnego inwestora.

I drugie pytanie: czy przedmiotem inwestycji są 
tylko lokale mieszkaniowe? Okazuje się, że mogą 
to być także lokale użytkowe, także lokale przezna-
czone chociażby na żłobki czy przedszkola, które 

na terenach mieszkaniowych, jeżeli to jest większy 
obszar mieszkaniowy, z pewnością będą potrzebne.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Panie Senatorze, a te 150% w sytuacji, gdy lo-

kal nie zostanie przekazany, jest liczone od ceny 
rynkowej, tak?

SenatoR 
Janusz Pęcherz 

To jest cena, która zostanie ustalona w przetar-
gu zgodnie z umową, którą gmina musi… To zna-
czy gmina podejmuje uchwałę, a później prezydent, 
burmistrz, wójt podpisuje umowę z potencjalnym 
inwestorem, jakie lokale i za jaką wartość zostaną 
przekazane. I 150% jest od tej wartości. A wartość…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Czyli nie 
od ceny rynkowej, tylko od zapisanej?)

Tak, zapisanej…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: No 

właśnie.)
Bo tutaj będziemy mieli do czynienia ze wskaź-

nikiem, który jest przez wojewodę ustalany w da-
nym województwie. Ten wskaźnik będzie wytyczną 
do ustalenia przez gminę określonej wysokości 
ceny za metr kwadratowy danego lokalu.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Proszę bardzo, pan senator Godyla.

SenatoR 
Beniamin Godyla 

Panie Senatorze, jeszcze jedno pytanie. Czy 
uchwała rady gminy dotycząca zbycia nierucho-
mości jest niezbędna?

SenatoR 
Janusz Pęcherz 

Tak, to jest ustawowe. Bez uchwały rady gmi-
ny nie można skorzystać z tej zasady „lokal za 
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grunt”. To jest podstawa do tego i w uchwale rady 
gminy muszą być określone dość szczegółowo te 
wszystkie zapisy, które dotyczą sprzedaży grun-
tu za lokal.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Więcej pytań nie ma.
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Janusz Pęcherz: Dziękuję bardzo.)
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister rozwo-
ju, pracy i technologii.

Czy pani minister Anna Kornecka pragnie za-
brać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, 
Pracy i Technologii Anna Kornecka: Nie. Ograniczę 
się do odniesienia się do ewentualnych pytań, je-
żeli takie będą.)

Będą pytania, już są, widzę, że są pytania. Jeżeli 
pani może, to zapraszam do mównicy. Ale jeżeli 
pani będzie wygodniej odpowiadać z miejsca, to 
proszę mówić z miejsca.

Proszę bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Wadim Tyszkiewicz.

SenatoR 
wadim Tyszkiewicz 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Mam pytanie. Jestem przygotowany, żeby zło-

żyć poprawkę, ale chciałbym się upewnić, czy ta-
kie było jak gdyby założenie ministerstwa, czy 
też zostało to przeoczone. Chodzi mi o art. 8. 
W pkcie 1 jest zapis, że właściwy organ prze-
prowadza drugi przetarg we wskazanych termi-
nach, co jest tożsame z celami ustawy, więc okej. 
Jednak ust. 2 tego artykułu wskazuje, że kolejne 
przetargi są ogłaszane, a nie przeprowadzane, 
co wydłuża procedurę sprzedażową. Czy to było 
celowe, czy może państwo to po prostu prze-
oczyli? Powtarzam: tu jest zapis „przeprowadza 
drugi przetarg”, a tam jest napisane „ogłasza”. 
Od ogłoszenia do przeprowadzenia jest daleka 
droga. Czy w tym drugim punkcie nie powin-
no się jednak zamienić słowa „ogłasza” na słowo 
„przeprowadza”?

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Proszę bardzo, Pani Minister.

PodSekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie RozWojU,  
PRacy i technologii 
anna kornecka 

Zamiarem wnioskodawcy było właśnie takie 
skonstruowanie, dokładnie, literalnie, tak jak zo-
stało zapisane, czyli w pierwszym wariancie jest 
„ogłasza”, a w drugim „przeprowadza”. Chodziło 
o to, żeby tych terminów… tej procedury niejako 
nie przedłużać. Tak że tutaj…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Ale jest 
odwrotnie.)

(Senator Wadim Tyszkiewicz: Pani Minister, ale 
jest dokładnie odwrotnie. To wydłuża procedurę, 
czyli państwa intencją było…)

Odwrotnie, najpierw słowo „przeprowadza”, 
a później słowo „ogłasza”.

(Rozmowy na sali)
(Senator Wadim Tyszkiewicz: Czyli państwa in-

tencją było wydłużyć w tych kolejnych przetargach 
tę procedurę?)

Tak, tak.
(Senator Wadim Tyszkiewicz: A dlaczego?)
Żeby nie wiązać gminy terminem.
(Rozmowy na sali)

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.

SenatoR 
wadim Tyszkiewicz 

Powiem szczerze, nie za bardzo rozumiem, dla-
czego nie wiązać gminy terminem… No, wiemy, jak 
odbywa się przeprowadzenie przetargu. Jestem… 
byłem samorządowcem przez 17 lat. Ogłoszenie 
przetargu to jest cała procedura, która wydłu-
ża proces sprzedaży. Państwo chcieli tak zrobić, 
żeby skomplikować proces sprzedaży i wydłużyć 
ten czas? No, gdyby zamienić, tak jak jest w pierw-
szym punkcie, że przeprowadza, i w kolejnym… To 
wydaje mi się, że…
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PodSekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie RozWojU,  
PRacy i technologii 
anna kornecka 

My mówimy o maksymalnych terminach, czy-
li jeżeli gmina będzie chciała to zrobić szybciej, to 
może to przeprowadzić. Tak że tutaj jest jakby...

(Senator Wadim Tyszkiewicz: Ale nie może 
przeprowadzić, bo musi ogłosić.)

(Rozmowy na sali)
Tak, musi ogłosić taki przetarg.
(Senator Wadim Tyszkiewicz: Ale to wydłuża 

o kilka miesięcy całą procedurę sprzedaży.)
Ale nie chcemy, żeby to było na tym samym 

ogłoszeniu. To ma być pełna procedura, przepro-
wadzona od początku.

(Senator Wadim Tyszkiewicz: Czyli od nowa…)
Tak.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz : 

Powtórzenie procedury.)
Tak.
(Senator Wadim Tyszkiewicz: Czyli zupełnie od 

nowa… Okej. Dobrze. Dziękuję.)
Tylko z tym zastrzeżeniem, że to jest w jednej 

uchwale rady gminy. Czyli gmina może to robić 
cały czas na podstawie upoważnienia z uchwały 
rady gminy, ale musi przeprowadzić tę procedurę 
od początku, raz jeszcze.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Sprawa jest jasna.
(Rozmowy na sali)
Pan senator Jerzy Czerwiński.
Proszę bardzo.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Dla mnie są niejasne 2 kwestie, a właściwie 3, 

ale zacznijmy od tych najbardziej niejasnych.
Czy art. 8 oznacza, że organ właściwy musi 

przeprowadzić drugi przetarg, jeśli pierwszy nie 
przeszedł, i każdy następny? Tak to ma trwać 
i  trwać? Pytam, bo tutaj jest zastosowana for-
ma oznajmująca: „licząc od dnia zamknięcia 

pierwszego przetargu, organ właściwy przepro-
wadza drugi przetarg”. No, załóżmy, że pierwszy 
mu nie wyjdzie i mówi: no dobrze, już nie chcę tu 
sprzedawać, coś jest nie tak z tym rynkiem, nie 
mam klientów. Czy on wtedy musi przeprowa-
dzać… Czy jest zobowiązany do drugiego i każde-
go następnego przetargu?

PodSekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie RozWojU,  
PRacy i technologii 
anna kornecka 

Dopóki będzie obowiązywała uchwała gminy 
zobowiązująca go do sprzedaży, dopóty powinien 
dążyć do sprzedaży. Nie ma obowiązku ustalania 
kolejnego przetargu, pod warunkiem że wyelimi-
nuje uchwałę bądź ją zmieni. Bo może się tak oka-
zać, że w przetargu nikt się nie zgłosi ze względu na 
to, że warunki tego przetargu będą na tyle nieko-
rzystne, że po prostu nie będzie zainteresowanego 
nabywcy. Wówczas gmina powinna, w tym wypad-
ku organ wykonawczy oczywiście, zweryfikować, 
czy przypadkiem nie jest konieczna zmiana bądź 
uchylenie uchwały rady gminy celem wprowadze-
nia jakichś korekt, poprawek. Tak że może, ale nie 
musi. Dopóki obowiązuje uchwała rady gminy, do-
póty trzeba dążyć do takiej sprzedaży.

(Senator Jerzy Czerwiński: Rozumiem. Czy 
można, Panie Marszałku?)

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Panie Senatorze, proszę zadać wszystkie pyta-
nia, jakie pan ma…

(Senator Jerzy Czerwiński: Naraz?)
…i potem posłuchamy odpowiedzi.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, 

Pracy i Technologii Anna Kornecka: Przepraszam.)
(Senator Jerzy Czerwiński: Nigdy nie przery-

wam pani minister. Prosta zasada.)
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

No więc drugie pytanie. Jak rozumiem, każdy 
następny przetarg, drugi, trzeci, kolejny, jest za 
tę samą cenę, bo stosuje się odpowiednio art. 6, 
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czyli tu nie ma możliwości obniżenia ceny. Czy 
w uchwale rady gminy może być takie niejako upo-
ważnienie dla organu wykonawczego, żeby w jakiś 
sposób obniżyć cenę i po prostu zachęcić potencjal-
nego nabywcę?

Od razu zadam też następne pytanie. Dlaczego 
jest to ograniczenie związane z tym, że te ceny… 
Może inaczej: ta cena, którą mają przekazywane lo-
kale, nie może być wyższa niż cena nieruchomości. 
Czyli nie opłaca się gminie, jeśli to jest szczególnie 
dobry interes dla gminy, dodać czy dopłacić, załóż-
my, 100 tysięcy i interes będzie… przejdzie, bo te 
ceny się nie wyrównały, ale oczywiście z ceną wyż-
szą… No, to jest ograniczenie – tak wynika z tego, 
co wczoraj doczytałem – tak że można tylko sprze-
dawać, wymieniać się, nazwijmy to, jeśli cena lokali 
jest niższa niż cena nieruchomości. Czyli nabywca 
nieruchomości musi zawsze dopłacić – może w ten 
sposób powiem. Skąd to ograniczenie?

I, jeśli można, ostatnia kwestia, może naiwne 
pytanie. Czy w ten sposób gmina może zaoferować 
grunt inny niż budowlany, niż działki budowlane, 
czyli działki rolne na przykład? Czy ta nierucho-
mość może być dowolnego charakteru?

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Proszę bardzo, Pani Minister.

PodSekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie RozWojU,  
PRacy i technologii 
anna kornecka 

Odpowiedź na ostatnie pytanie: może tak być, 
gdyż ustawa przewiduje, że lokale mogą pochodzić 
z innej nieruchomości. Tak więc można zrobić taką 
inwestycję polegającą na przekazaniu nieruchomo-
ści o przeznaczeniu innym niż mieszkaniowe na 
inne cele niż mieszkaniowe i otrzymać ten ekwiwa-
lent w mieszkaniach w zupełnie innej lokalizacji. 
To jest np. w przypadkach, kiedy gmina potrze-
buje mieszkań już, nie może czekać na wybudo-
wanie, na inwestycje. Wówczas ten efekt następuje 
od razu.

Jeżeli chodzi o cenę, to modyfikacja… Ten prze-
targ jakby odbywa się na tych samych zasadach, 
wedle tej samej ceny, tam nie ma takiej obniż-
ki. Dlaczego? Dlatego że wiąże nas uchwała rady 

gminy. Jeżeli chcielibyśmy zmienić tę kwotę, to 
wówczas trzeba by było zmienić uchwałę rady gmi-
ny w tym zakresie.

(Senator Jerzy Czerwiński: Jeszcze to jedno 
pytanie, to ostatnie czy środkowe. Dlaczego cena 
przekazywanych lokali musi być niższa niż cena 
gruntu?)

Tam nie ma takiego założenia, że koniecznie 
trzeba dopłacić. Czasem to może być po prostu 
zero, ta kalkulacja może wyjść w ten sposób. 
Tak że nie ma takiej przymusowej sytuacji, że 
zawsze trzeba do tej wartości dopłacić. No, ona 
jest pewnego rodzaju kombinacją i to od warun-
ków indywidualnych często zależy ten miks in-
westycyjny, który tutaj w tym przetargu będzie 
zastosowany.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Jeśli można… Czy taka sytuacja, że cena lokali 
przekazywanych jest wyższa niż cena gruntu, jest 
dopuszczalna? Gmina musiałaby wówczas dopła-
cić jakąś niewielką kwotę, żeby doszło do zawarcia 
umowy.

PodSekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie RozWojU,  
PRacy i technologii 
anna kornecka 

Nie, w tym naszym mechanizmie nie ma takiej 
możliwości, żeby gmina miała dopłacać. Może się 
zdarzyć tak, że cena lokali będzie jakby przewyż-
szała wartość gruntu, natomiast nie ma żadnego 
systemu dopłaty po stronie gminy.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Więcej pytań nie ma…
(Senator Beniamin Godyla: Jeszcze jedno.)
A, jest. Pan senator Benjamin Godyla.
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SenatoR 
Beniamin Godyla 

Pytanie do pana ministra. Czy mają państwo 
aktualne dane…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Do pani 
minister.)

…o tym, jak działa narodowy program miesz-
kań? Czy jego założenia są realizowane?

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Proszę bardzo.

PodSekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie RozWojU,  
PRacy i technologii 
anna kornecka 

Pytanie jest dosyć rozległe, bo dotyczy seg-
mentu zarówno społecznego, jak i rynkowego. 
Ustawa „lokal za grunt” to ustawa, która jest ele-
mentem rynkowej części pakietu mieszkanio-
wego i narodowego programu mieszkaniowego, 
w  związku z  czym jest to jakby cześć progra-
mu „Mieszkanie +”. Na dzień dzisiejszy ten za-
sób mieszkaniowy, który jest realizowany – bądź 
jest w budowie, bądź jest wybudowany, oddany 
do użytkowania – to ok. 26 tysięcy mieszkań. Na 
chwilę obecną, na koniec roku 2020 taki jest efekt 
ogólny wszystkich segmentów programu mieszka-
niowego. Procedowane ustawy mają na celu zwięk-
szenie wolumenu tych inwestycji, zdecydowanie.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
(Senator Jerzy Czerwiński: Jeśli można, Panie 

Marszałku… Nie wiem, czy ktoś jeszcze się 
zgłasza…)

Proszę bardzo, pan senator Czerwiński.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Pytanie jest troszeczkę bardziej ogólne, luźno 
związane z tą ustawą. Co do treści ustawy, to już 

mi tu wytłumaczono wszystko. Otóż chodzi o za-
soby mieszkaniowe, które są nieformalnie admi-
nistrowane przez gminy. Gmina pełni tam rolę 
administratora, tj. pobiera opłaty czynszowe, re-
montuje itd., ale faktycznie w księdze wieczystej 
jest wpisany inny właściciel, nie daj Boże, jeszcze 
sprzed wojny, i on się zgłasza… Są takie przypad-
ki, ja pochodzę z Opolszczyzny, taka sprawa na 
Opolszczyźnie była ostatnio opisywana w prasie, 
bulwersująca. Zgłasza się właściciel, który jest 
następcą prawnym czasami, jak mówię, właści-
ciela jeszcze sprzed wojny, oczywiście II wojny 
światowej… I co robi? Odzyskuje sądownie taką 
nieruchomość. Lokatorzy są wystraszeni, bo 
nowy właściciel może zrobić właściwie wszystko. 
To kwestia uregulowania stanu rzeczywistego, 
wpisu do księgi wieczystej. Nie wszystkie gminy 
idą do sądu z kwestią zasiedzenia. Czyli uregu-
lowanie stanu faktycznego ze stanem w księdze 
wieczystej. Czy państwo macie informacje, jak 
dużo jeszcze tego typu nieruchomości, mówiąc 
wprost, zabudowanych, bo to się najbardziej 
opłaca odzyskiwać, ma nieuregulowany stan 
prawny? I czy coś w tym zakresie robicie, mó-
wiąc krótko, jako rząd, ale jeśli chodzi o pomoc 
dla gmin? Bo to gminy powinny być inicjatorem 
takich procesów.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Pani Minister.

PodSekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie RozWojU,  
PRacy i technologii 
anna kornecka 

To od razu odpowiem. Jest dokładnie tak, jak 
pan senator na końcu powiedział: gminy powinny 
być inicjatorem takiego procesu. Rzeczywiście jest 
tak, że mamy do czynienia z bardzo dużą liczbą 
nieruchomości o nieuregulowanym stanie praw-
nym, zarówno nieruchomości komunalnych, jak 
i prywatnych albo np. takich, które są zajęte pod 
drogi. Rzeczywiście jedną z najważniejszych rze-
czy jest kwestia regulacji stanu prawnego grun-
tów zarówno gminnych, jak i tych zajętych pod 
drogi. Ale inicjatywa w tym zakresie niestety jest 
po stronie właściciela, tego, który uważa, że jest 
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właścicielem. I to dotyczy również procedury za-
siedzenia. Procedura zasiedzenia to jest proce-
dura sądowa i w toku postępowania sądowego 
wszelkimi możliwymi dowodami należy wyka-
zać, że własność została zasiedziana. Są jeszcze 
procedury, które przyznawały, uwłaszczały… np. 
przepisy dotyczące komunalizacji mienia, np. 
art. 73 ust. 1 ustawy wprowadzającej reformę ad-
ministracji publicznej. To był taki przepis, który 
mówił, że z mocy prawa własność gruntów zaję-
tych pod drogi publiczne przechodzi na właściwą 
jednostkę samorządu terytorialnego albo Skarb 
Państwa. Ale ta procedura obejmowała postępo-
wanie przed wojewodą, który dopiero stwierdzał 
nabycie z mocy prawa takich gruntów. Jest bardzo 
wiele gmin, które takiego postępowania po prostu 
w ogóle nie przeprowadziły. I niestety nie da się 
tak do końca bez inicjatywy po stronie gminy tej 
kwestii załatwić.

Jeżeli chodzi o te szczegółowe dane, to oczywi-
ście na piśmie spróbujemy taką odpowiedź przed-
stawić. Dziękuję.

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

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję…

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Ja ostatni raz w tej sprawie, ale to jest spra-
wa ważna i bulwersująca społecznie. Pytanie jest 
takie: czy my jako parlament albo państwo jako 
rząd nie moglibyśmy zainicjować aktu prawne-
go, który podobnie jak z tymi drogami, w sposób 
generalny i abstrakcyjny załatwi tę sprawę? Jest 
już kilkadziesiąt lat po wojnie, a te sprawy się 
naprawdę ciągną. Co jakiś czas wynikają… No, 
są różne gminy, są różne władze gminy, czasami 
może być tak, że danej gminie np. nie zależy na 
uporządkowaniu niektórych kwestii własnościo-
wych. Z punktu widzenia lokatorów, którzy te 
gminne zasoby zajmują, najlepszy byłby stan sta-
bilności, czyli taki, że po prostu budynek z nie-
ruchomością przechodzi na własność gminy, no 
bo po okresie 80 lat zasiedzenie już dawno jest 
jakby zrealizowane.

PodSekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie RozWojU,  
PRacy i technologii 
anna kornecka 

Ja myślę, że taka regulacja istnieje, to jest wła-
śnie zasiedzenie, to jest dokładnie taka regulacja. 
A okres, od którego liczy się upływ lat, to trans-
formacja systemowa. Mamy rok 2021, więc w za-
sadzie można by powiedzieć, że jesteśmy u progu 
tych 30 lat i od tego momentu można powiedzieć, 
że taka regulacja jest, tylko wymaga to inicjatywy 
i pójścia do sądu. Ale w tym momencie mamy już – 
można to sobie policzyć – 30 lat tej nieprzerwanej 
najprawdopodobniej własności, w tym wypadku 
gminy, więc absolutnie zasiedzenie byłoby możli-
we. Trudno tutaj powiedzieć, nie naruszając praw 
własności różnych podmiotów… Zasiedzenie jest 
taką regulacją i tutaj akurat upływ czasu działa na 
naszą korzyść.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów… A, 

jest.
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Nie było nic…)
Dobrze, nie było żadnych sygnałów wcześniej…
(Rozmowy na sali)
Jeszcze moment, tak?
(Głos z sali: Tak.)
Proszę o zabranie głosu pana senatora Wadima 

Tyszkiewicza.

SenatoR 
wadim Tyszkiewicz 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Sama idea programu „lokal za grunt” ma kie-

runek właściwy, gdyż każde narzędzie zwięk-
szające kompetencje samorządu jest pożądane, 
jednak w wypadku tej ustawy jej skuteczność jest 
bardzo wątpliwa. Mówię to z racji swojego 17-let-
niego doświadczenia w samorządzie. Cała proce-
dura przetargowa niewiele różni się od obecnie 
obowiązującej. Inwestor, jak dotychczas, bę-
dzie musiał przystąpić do przetargu publicznego 
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nieograniczonego. Różnicą będącą korzyścią dla 
dewelopera ma być możliwość rozliczenia części 
zapłaty w późniejszym terminie, i to w formie rze-
czowej, a nie pieniężnej.

Takie rozwiązanie będzie w umowie wiązało 
zobowiązaniami obie strony – inwestora i samo-
rząd. Warto mieć na uwadze fakt, że wartość nie-
ruchomości pod inwestycje mieszkaniowe stanowi 
5–20% wartości całej inwestycji w zależności od 
miasta czy gminy. Przy zdolności kredytowej in-
westora – a taka jest raczej oczekiwana – związa-
nie się umową dla opóźnienia płatności, np. na 10% 
finansowania, może nie być wystarczającą zachętą.

Przy rozwiązaniu proponowanym w ustawie 
samorząd nie będzie mógł pozyskać całej kwoty 
ze sprzedaży nieruchomości i nie będzie mógł jej 
przeznaczyć na cele zawarte w planie finansowym 
– choćby na inwestycje w mieszkania komunalne. 
Deweloper wprawdzie będzie miał przesunięty 
termin płatności zapłaty za nieruchomość, gdyż 
przekazanie gminie mieszkań to forma zapłaty, 
ale będzie to według cen wynikających z wartości 
odtworzeniowej ustalonej przez wojewodę. Czyli 
w momencie związania się umową z gminą będzie 
to cena niewiadoma. Bardzo prawdopodobne jest 
to, że cena wynikająca z tabelki, cena, która będzie 
wynikała z wyceny czy kwoty ustalanej przez wo-
jewodę, będzie sporo niższa od wartości rynkowej 
mieszkania na rynku komercyjnym. Tak więc de-
weloper to narzędzie wynikające z ustawy będzie 
traktował jako inny sposób zaciągnięcia kredytu. 
Tak? To będzie inny sposób finansowania inwe-
stycji, które będzie chciał realizować.

Można więc zadać pytanie, czy deweloperzy 
będą chcieli iść w nieznane i nieprzewidywalne 
zamiast zapłacić całą kwotę za grunt wynikają-
cą z przetargu z kredytu zaciągniętego w banku 
i spłacić go po sprzedaniu mieszkania po cenie 
rynkowej. To bardziej przewidywalne i bardziej 
korzystne finansowo.

Trudno przypuszczać, że dla dewelopera kwo-
ta stanowiąca 5–10% wartości inwestycji może być 
problemem przy zaciąganiu kredytu. Taki dewelo-
per bez zdolności kredytowej jest z natury rzeczy 
mało wiarygodny. Bardzo mało prawdopodobne 
jest to, że to narzędzie przyczyni się do rozwoju 
mieszkalnictwa społecznego i publicznego w gmi-
nach. Jest to swoista forma partnerstwa publicz-
no-prywatnego, ale mało przekonująca dla obydwu 
stron.

Narodowy Program Mieszkaniowy przyję-
ty w 2016 r. okazał się niestety wielką klapą. Nie 

wiem, skąd pani ma te informacje. Czy rzeczy-
wiście, Pani Minister, to są potwierdzone infor-
macje, że 26 tysięcy mieszkań zostało oddanych? 
Prosiłbym o zweryfikowanie tego. Czy są w trak-
cie budowy? Bo według mnie te liczby na pewno 
nie wynoszą 26 tysięcy – ja mówię o mieszkaniach 
oddanych.

W ostatnich latach w inwestycjach deweloper-
skich i budownictwie indywidualnym nastąpił 
blisko 40-procentowy wzrost. Wynika to z wielu 
powodów, takich jak: światowy i krajowy rozwój 
gospodarczy, inwestowanie środków i oszczędności 
w środki trwałe, jakimi są lokale i mieszkania, co 
powoduje zwiększenie podaży mieszkań pod wy-
najem, a przez to spadek ich cen. Wynika to też 
z tego, że w związku z brexitem wielu Polaków pra-
cujących za granicą postanowiło ulokować swoje 
oszczędności w nieruchomościach.

Oczywiście bardzo pożądane są mieszkania 
dla osób mniej zamożnych, ale ceny mieszkań 
i ich wynajmu reguluje rynek. To rynek regulu-
je ceny mieszkań. Gdyby cena miała być niższa 
niż cena rynkowa, to ktoś musi tę różnicę po-
kryć. Kto? Może to zrobić albo samorząd, któ-
ry jednak ma ograniczone możliwości w  tym 
względzie, albo państwo, poprzez swoje progra-
my wsparcia. W tym przypadku rząd cały ciężar 
tego programu przerzuca jednak na samorząd. 
Bez wątpienia dotąd najlepszymi i najbardziej 
skutecznymi programami były „Mieszkanie dla 
młodych” i „Rodzina na swoim”. To była faktycz-
na, realna pomoc dla rodzin o mniejszych docho-
dach i mniejszej zdolności kredytowej. Największą 
zaletą tego programu jest możliwość uzyskania 
przez samorząd finansowania z funduszy cen-
tralnych na uzbrojenie terenów przeznaczonych 
pod taką inwestycję mieszkaniową. Niejasne są 
jednak kryteria otrzymywania takiego wsparcia. 
Środki z Funduszu Dróg Samorządowych są dzie-
lone uznaniowo, a kryteria iluzoryczne. Czy tutaj 
będzie podobnie, czy może inny sposób podziału 
tych środków będzie możliwy?

Czy samorząd, organizując przetarg, może, 
czy raczej powinien zapisać w warunkach prze-
targu deklarację konkretnego, ściśle zdefinio-
wanego uzbrojenia przedmiotowego gruntu, nie 
mając gwarancji pozyskania środków? To ryzyko 
dla samorządu. Niewpisanie w warunki przetar-
gu takiego zapisu, a uzbrojenie terenu przez gmi-
nę wypacza rzetelność wyceny nieruchomości. 
Przystępujący do przetargu powinien mieć jasno 
określone zasady zakupu określonej nieruchomości 
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uwzględniające jej uzbrojenie w danym momencie 
lub zaplanowane przez gminę.

Starałem się szybko, żeby jak najmniej czasu 
zająć, wszystkie moje wątpliwości wyartykułować, 
ale spróbuję jeszcze raz swoim prostym językiem 
to wytłumaczyć. Pani Minister, jako samorządo-
wiec z 17-letnim stażem uważam, że cel jest słusz-
ny, i oczywiście na pewno nie zagłosuję przeciw 
tej ustawie – albo wstrzymam się od głosu, albo 
zagłosuję za, jeszcze się zastanowię – ale mam 
poważne wątpliwości, czy ona w ogóle spełni ja-
kiekolwiek oczekiwania. Ja powtórzę to, co powie-
działem: to jest inna forma skredytowania danej 
inwestycji, bo chodzi o to, czy to będzie kredyt 
bankowy, czy to będzie mieszkanie, które będzie 
przekazane w ramach rozliczenia. Tak więc nie 
widzę za bardzo zachęty dla deweloperów, żeby 
wchodzili w akurat taką formę wiązania się z gmi-
ną. Mam duże, poważne wątpliwości co do tego, 
tym bardziej że cena mieszkania będzie wylicza-
na według wartości odtworzeniowej. Np. wartość 
odtworzeniowa w Warszawie to 7 tysięcy 200 zł za 
metr kwadratowy – to są informacje, które udało 
mi się pozyskać – a z kolei koszt budowy takiego 
mieszkania to 7 tysięcy 900 zł za metr kwadrato-
wy. To gdzie tu jest interes dewelopera, żeby za-
miast zapłacić gotówką za nieruchomość, chciał 
jednak rozliczać się mieszkaniem, skoro nieznana 
jest cena metra kwadratowego tego mieszkania? 
Jaki interes będzie miał deweloper, żeby wchodzić 
w taki układ? Jaki interes będzie miał samorząd, 
żeby sprzedawać w tej formie mieszkania, skoro 
lepiej sprzedać nieruchomość za gotówkę, dewe-
loper to kupi, wybuduje mieszkania, sprzeda je, 
a ewentualnie gmina za uzyskane pieniądze kupi 
sobie te mieszkania? Nie za bardzo widzę tutaj 
zysk. Gdyby państwo mi to wytłumaczyli, byłbym 
bardzo wdzięczny. Zatem, tak jak podkreśliłem, 
największą zaletą tego jest to, że gmina będzie 
mogła się starać o dofinansowanie z pieniędzy, 
jakichś tam pieniędzy. Jeszcze raz powtórzę: czy 
w przetargu gmina ma zapisać, że ten teren bę-
dzie uzbrojony? Bo przecież cena terenu uzbrojo-
nego i terenu nieuzbrojonego jest zupełnie inna. 
Czy więc zapisywać to w przetargu? A jeżeli gmina 
zapisze w przetargu zobowiązanie do uzbrojenia 
tego terenu, to jaką będzie miała gwarancję, że 
pozyska pieniądze zewnętrzne na wybudowanie 
infrastruktury? Żadnej gwarancji nie będzie mia-
ła. W związku z tym gmina będzie musiała podjąć 
ryzyko, konstruując taki przetarg i zapisując, czy 
zobowiązuje się do jego uzbrojenia, czy nie.

W związku z tym ta ustawa budzi dużo wątpli-
wości. Intencje są słuszne – jeszcze raz powtórzę: 
ja nie zagłosuję przeciwko tej ustawie – ale jeśli 
chodzi o skuteczność ustawy, to bardziej chyba 
chodzi jednak o cel propagandowy, a nie rzeczy-
wisty, bo nie wierzę w to, że samorządy masowo 
w to wejdą. Może – już kończę – się zdecydują sa-
morządy, które mają nadpodaż gruntów, ale we-
dług mojej wiedzy moje miasto i wiele miast, co 
potwierdzają burmistrzowie, prezydenci, z który-
mi rozmawiałem, nie ma nadpodaży gruntu, więc 
one same mają problem, żeby znaleźć grunt, na 
którym budownictwo mieszkaniowe by się rozwi-
jało. Może w mniejszych gminach to się sprawdzi, 
ale z kolei w mniejszych gminach cena gruntu jest 
bardzo niska. Czy w związku z tym w ogóle war-
ta będzie skórka wyprawki, skoro wartość gruntu 
będzie stanowiła 5% wartości całej inwestycji? Po 
co tę całą procedurę przeprowadzać? Lepiej niech 
deweloper to kupi i wybuduje mieszkania.

Jeszcze raz: ja przeciwko ustawie nie zagłosuję, 
ale mam poważne wątpliwości, czy ona odniesie 
jakiś skutek. Wątpię w to. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

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

Gromka.

SenatoR 
Janusz Gromek 

Panie Marszałku! Panie i Panowie!
Panie Marszałku, czy pan dzisiaj ma urodziny?
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Słucham?)
Ma pan dzisiaj urodziny?
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Nieważne. 

Proszę się mną nie zajmować. Proszę bardzo.)
Wszystkiego najlepszego.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dziękuję.)
Proszę państwa, wiele w tym mówieniu o rozli-

czaniu cen lokali w przypadku budynków i nieru-
chomości zbywanych z innego zasobu to jest teoria. 
Pan senator Czerwiński powiedział, że niektóre sa-
morządy udają i nie chcą uporządkować własno-
ści czy planów przestrzennych. To jest nieprawda. 
Przez 12 lat byłem prezydentem. Dla mnie i dla in-
nych samorządowców, a jest tu prezydent Kalisza 
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Janusz Pęcherz, jest też Wadim, najkorzystniejszą 
sytuacją byłoby 100% planów – zgadza się? – i upo-
rządkowane wszystkie sprawy nieruchomości. Ale 
tak się nie da. Dla mnie największym problemem 
związanym z czwartkowymi spotkaniami, cotygo-
dniowymi było to, że na 10, 12, 15 spraw przygoto-
wanych mi przez urzędników 90% to były problemy 
mieszkaniowe. Tak, Panowie? Co roku było mniej 
więcej 300, 330, 280 problemów mieszkaniowych. 
Dawało się mieszkania, budowało się mieszkania, 
odzyskiwało się je ze struktur wojskowych, bo, jak 
wiecie państwo, Kołobrzeg był miastem garnizo-
nowym i po transformacji polityczno-społecznej 
bardzo dużo zasobów nie dostaliśmy, a kupili-
śmy, oczywiście z bonifikatą. Zrobiliśmy miesz-
kania socjalne, komunalne i wiele wybudowaliśmy, 
oczywiście z pomocą banku krajowego. I tak so-
bie myślałem: aha, jeden rok, drugi rok, trzeci rok 
budujemy, dajemy… Nie dajemy, przepraszam, 
przekazujemy. 

Ludzie myślą, że jak dostali mieszkanie od sa-
morządu, to im się należy, jak psu buda. Nie, nie 
do końca, to nie jest tak. Nie dbali o te mieszkania, 
niekiedy następowały takie sytuacje, że mieszka-
nia się spaliły, my je odbudowaliśmy. Ja pamiętam, 
jak moja koleżanka ze szkoły podstawowej, która 
niestety zeszła na złą drogę, dostała mieszkanie, ja 
nawet o tym nie wiedziałem, i ono się spaliło. Ona 
przyszła do mnie i mówi tak: Panie Prezydencie, 
czy ja to mieszkanie dostanę? Odpowiadam: A dla-
czego ma pani dostać? Ja jej nie poznałem, tak się 
zmieniła. A ona na to: No bo ja tam mieszkałam 
i się spaliło. Ja mówię: Jak się spaliło? Pamiętam, że 
my wydaliśmy na to mieszkanie 27 tysięcy. A więc: 
Nie, nie, my to wszyscy budowaliśmy, pani pójdzie 
do baraków. W Kołobrzegu są takie 2, 3 baraki, one 
muszą być dla tych, którzy nie potrafią szanować 
tego, co dajemy my jako całe społeczeństwo. 

Tak jak powiedziałem, w ostatnich 4  latach 
mojej prezydentury co roku oddawałem budynek, 
44 mieszkania, razem prawie 180 nowych miesz-
kań. Ja już nie mówię o tych odzyskiwanych, z dru-
giej ręki. To była taka moja radość, radość, że ktoś 
otrzymuje mieszkanie, bo nie każdego jest stać na 
to, żeby wybudować mieszkanie, żeby je sobie ku-
pić. U nas jest jeszcze jedna forma, z której można 
by było bardzo mocno skorzystać, tzw. wynajem. Ale 
ludzie wolą czekać na to, że dostaną i będą płacili 
o wiele mniejsze pieniądze, będą korzystali z tego 
dobrodziejstwa, które daje im samorząd. Bo oprócz 
tego, że państwo jest zobligowane, żeby zabezpieczyć 
to, co jest bardzo ważne, to samorząd także; oprócz 

tego, że stworzy się rodzinę, to trzeba też stworzyć 
odpowiednie warunki. Ale ile razy ja przeżywałem 
taką gorycz, że te mieszkania, zbudowane za nasze 
wspólne pieniądze, były przekazywane i niszczo-
ne. Ludzie przychodzili do mnie i mówili: No tak, 
ale ono się zniszczyło i prosimy o nowe mieszkanie.

Mówienie o tym, że deweloper wybuduje, przy-
kładowo w Kołobrzegu, wspólnie z samorządem… 
Na dziś to nie wypali. A dlaczego? Bo ta wspólna 
sprawa to jest, jak ktoś tam mówił, PPP i jeszcze ko-
lejne P albo CBA, coś takiego. Boimy się tego wszy-
scy, i samorządowcy, i deweloperzy. Ile razy było 
tak, że na liście natykałem się na osobę, która przy-
chodziła do mnie i mówiła, że oczekuje mieszkania, 
bo ma dwójkę, trójkę dzieci? I w tym momencie ja 
z miękkiego serca – prawie że płakałem – mówi-
łem: o mój Boże, jak wam pomóc? Ile razy pomo-
głem w swoim życiu? Bo ja też wywodzę się z bardzo 
biednej rodziny. I co się stało? Ja pytam: a ile lat pań-
stwo jesteście w Kołobrzegu? Ano jesteśmy 3, 4 lata, 
bo nam tak wójt podpowiedział: wiecie, idźcie do 
Kołobrzegu, tam zamieszkajcie w jakimś mieszka-
niu, wpiszcie się na listę i dostaniecie to mieszkanie. 
Co to znaczy? No, niestety te gminy obwarzankowe 
liczą na to, że miasto wybuduje i da ludziom miesz-
kania socjalne czy komunalne, da pomoc społeczną, 
da inną pomoc. A ci, co wokół są… Ja nie mówię, że 
to jest złośliwość, bo te gminy nie mają takich moż-
liwości finansowych, żeby ludzi wspomagać.

Dlatego też rząd powinien pomyśleć o tym, żeby 
opracować wszelkie możliwości zbywania, wyko-
rzystywania tych środków finansowych, tak żeby 
bogatsze gminy miały większe szanse wchodzenia 
w tzw. tereny obwarzankowe. Chodzi o to, żeby 
tam można było, wspólnie z innymi gminami, bu-
dować. Bo tak jak powiedział pan senator Wadim 
Tyszkiewicz, jeśli chodzi o Nową Sól czy Kołobrzeg, 
to my już nie mamy tych terenów. Oczywiście, ktoś 
by powiedział… Jeśliby ktoś spojrzał na tę struktu-
rę 20, 25 czy 30 lat wstecz, toby zobaczył, że mie-
liśmy potężne hektary. Ale trzeba było sprzedać je 
na komercyjnych zasadach, żeby z tych pieniędzy 
wybudować mieszkania dla tych, co ich potrzebują, 
tzw. mieszkania komunalne. Dlatego też uważam, 
że to jest w miarę dobry kierunek.

Ten program, który został w pewnym momencie 
pokazany, czyli „Mieszkanie +”, nie wypalił u nas, bo 
to było absolutnie nieopłacalne. U mnie w Kołobrzegu 
funkcjonuje przeszło 20 lat… Kiedyś był TBS, teraz 
jest KTBS, Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego. Tam jest bardzo dobry prezes, które-
go polecam na wszelkie rozmowy i dyskusje o tym, 
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co dalej robić z mieszkalnictwem. Ja już przekazy-
wałem tę informację i nazwisko tego pana prezesa. 
Trzeba wykorzystać wiedzę tych ludzi, bo dialog daje 
wiele możliwości, dialog może pomóc w rozwiązy-
waniu tych problemów. A problemy mieszkaniowe… 
Przecież każdy wie, jak jest. Zimno jest dzisiaj. Co jest 
najważniejsze? Ciepło domowe. No, najważniejsze są 
dla nas dzieci i trzeba o tym pamiętać.

Ja będę popierał tę ustawę, ale trzeba dalej o tym 
myśleć, żeby to nie było tylko na papierze zapisane. 
Gdzieś tam są możliwości, ale nie ma już terenów, 
z których moglibyśmy korzystać. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że przedstawiciel rzą-

du zobowiązał się do udzielenia pisemnej odpowie-
dzi na pytania zadane przez pana senatora Jerzego 
Czerwińskiego.

Dla porządku informuję, że pan senator 
Aleksander Szwed, pan senator Mariusz Gromko, 
pani senator Ewa Gawęda, pan senator Beniamin 
Godyla i pan senator Janusz Pęcherz złożyli swoje 
wystąpienia w dyskusji do protokołu*.

Informuję, że wnioski o charakterze legisla-
cyjnym na piśmie złożyli pan senator Wadim 
Tyszkiewicz…

(Głos z sali: Złożył?)
(Głos z sali: Nie.)
Nie ma wniosków?
(Głosy z sali: Nie, nie.)
Przepraszam.

SenatoR 
wadim Tyszkiewicz 

Panie Marszałku, wyjaśnię. Jeżeli taka była 
intencja ministerstwa, no to ja się wycofuję. 
Myślałem, że może jednak była inna.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dobrze, skreślam.
Zamykam dyskusję.
Skoro nie ma wniosków legislacyjnych, to in-

formuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej 
ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec po-
siedzenia Senatu.

(Głos z sali: A to pytanie… Bo pani minister się 
zobowiązała.)

Tak, wszystko odczytałem. Pani minister zobo-
wiązała się do odpowiedzi na pytanie pana senato-
ra Jerzego Czerwińskiego.

Proszę o komunikaty.

SenatoR SekRetaRz 
wikTor durlak 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej…
(Głos z sali: Nie słychać.)
Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej 

i Innowacyjności dotyczące ustawy o zmianie usta-
wy o szczególnych rozwiązaniach związanych z za-
pobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywo-
łanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych 
innych ustaw, a także ustawy o rezerwach strate-
gicznych odbędzie się jutro o godzinie 9.00 w sali 
nr 217.

I  drugi komunikat. Posiedzenie Komisji 
Budżetu i Finansów Publicznych w sprawie roz-
patrzenia wniosków zgłoszonych na dwudziestym 
posiedzeniu Senatu do ustawy budżetowej na rok 
2021 odbędzie się w dniu jutrzejszym o godzinie 
9.00 również w sali nr 176/179.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Ogłaszam przerwę do godziny 11.00 dnia 
następnego.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 20 minut 15)



Kapitolu przed kilkoma dniami, w związku z bez-
precedensowym aktem terroru, jaki miał miej-
sce w Waszyngtonie. Przypomnę, że połączone 
komisje, komisja spraw zagranicznych i Komisja 
Ustawodawcza, przyjęły przed chwilą tę uchwałę. 
Jednak w tej uchwale brakuje jeszcze jednej rze-
czy. Mianowicie brakuje tam upamiętnienia ofiar, 
brakuje naszego pochylenia głowy nad tymi, któ-
rzy zginęli w wyniku tego zamachu na amery-
kańską demokrację. Bez względu na to, kim są ci, 
którzy ponieśli śmierć w wyniku tego aktu terro-
ru – a jest to 5 osób – uważam, że jako solidarni 
z Amerykanami… Uważam, że jako ci, którzy czer-
pali swoją wiedzę o demokracji i przynosili do 
Polski amerykańskie wzorce demokracji, jako ci, 
którzy uważają Amerykę za przywódcę demokra-
tycznego świata, i jako ci, którzy opowiadają się 
za sojuszem, a nawet za wzmocnieniem sojuszu 
między Polską a Stanami Zjednoczonymi, bo to 
w dużym stopniu decyduje o naszym bezpieczeń-
stwie narodowym, powinniśmy uczcić chwilą ciszy 
tych, którzy zginęli w tych dramatycznych wyda-
rzeniach. I o to chciałbym prosić pana marszałka. 
Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Uczcijmy te osoby minutą ciszy. Proszę powstać.
(Wszyscy wstają) (Chwila ciszy)
Dziękuję państwu bardzo.
Szanowni Państwo, przystępujemy do głoso-

wania, które ma na celu ustalenie listy senatorów 
biorących udział w posiedzeniu.

Proszę o oddanie jakiegokolwiek głosu w celu 
potwierdzenia obecności.

Dziękuję.
Proszę podać mi wyniki.
(Głos z sali: Jeszcze trwa…)

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 11 minut 01)

(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Tomasz 
Grodzki oraz wicemarszałkowie Bogdan Boruse-
wicz, Gabriela Morawska-Stanecka, Michał Ka-

miński i Marek Pęk)

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Wznawiam obrady.
(Senator Bogdan Klich: Panie Marszałku, 

można?)
Przeczytam formułki, a potem oddam panu 

głos.
Szanowni Państwo Senatorowie, przypomi-

nam, że obrady toczą się jednocześnie w sposób 
tradycyjny oraz z wykorzystaniem środków poro-
zumienia 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 posie-
dzeniu w sposób zdalny, informuję, że za 15 mi-
nut zablokujemy możliwość przyłączenia się do 
posiedzenia. W razie problemów prosimy o kon-
takt telefoniczny pod numer uprzednio państwu 
przekazany.

Proszę bardzo, zgłaszał się pan senator Bogdan 
Klich.

SenatoR 
BoGdan klich 

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Mam nadzieję, że na tym posiedzeniu bę-

dziemy rozpatrywać uchwałę Senatu będącą 
wyrazem solidarności z  demokratami amery-
kańskimi w związku z tym, co wydarzyło się na 
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Jeszcze trwa głosowanie zdalne.
Łącznie głosowało 71 senatorów. (Głosowanie 

nr 3)
Czyli mamy kworum.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 

piątego porządku obrad: ustawa o promowaniu 
wytwarzania energii elektrycznej w morskich far-
mach wiatrowych.

Tekst ustawy zawarty jest w  druku 
nr  302, a  sprawozdania komisji – w  drukach 
nr 302 A i 302 B.

Proszę sprawozdawcę Komisji Nadzwyczajnej 
do spraw Klimatu, pana senatora Stanisława 
Gawłowskiego, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

SenatoR SPRaWozdaWca 
sTanisław Gawłowski 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu 

w dniu 4 stycznia 2021 r. zajmowała się ustawą 
o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej 
w morskich farmach wiatrowych. Tak jak w swo-
jej opinii pisze Biuro Legislacyjne, ustawa wycho-
dzi naprzeciw potrzebie szybkiego zwiększenia 
udziału odnawialnych źródeł energii w krajowym 
miksie energetycznym poprzez wprowadzenie 
systemu wsparcia oraz usprawnień administra-
cyjnych umożliwiających bardziej efektywne pro-
cedowanie procesu inwestycyjnego w zakresie 
farm wiatrowych. Podstawą do sporządzenia usta-
wy i wprowadzenia jej pod obrady jest dyrektywa 
unijna, dyrektywa Parlamentu i Rady z 11 grudnia 
2018 r. Przyjęcie tej ustawy pozwoli na osiągnię-
cie w Polsce obowiązkowego po 2020 r. poziomu 
udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto 
na poziomie nie mniejszym niż 15%.

Morskie farmy wiatrowe są instalacjami umoż-
liwiającymi produkcję energii elektrycznej z odna-
wialnego źródła energii, jakim jest siła wiatru, na 
bardzo dużą skalę, a ich rozwój może też w zna-
czący sposób przyczynić się do realizacji celów 
określonych w „Krajowym planie na rzecz energii 
i klimatu”. Przypomnę, że te cele do roku 2031 to 
32% z OZE.

Ustawą wprowadza się dwufazowy model syste-
mu wsparcia, umożliwiający znaczące przyspiesze-
nie procesu inwestycyjnego w zakresie morskich 
farm wiatrowych, planowanych do wybudowania 
w obszarze polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej. 

Proponowany ustawą system wsparcia instalacji 
służących do produkcji energii elektrycznej z ener-
gii wiatru na morzu opiera się na wypróbowanej 
w polskich realiach gospodarczych koncepcji dwu-
stronnego kontraktu różnicowego, który jest sto-
sowany w przypadku obecnie funkcjonującego 
systemu wsparcia OZE.

W trakcie prac komisji Biuro Legislacyjne pro-
ponowało przyjęcie łącznie aż 17 poprawek – to 
też świadczy o tym, że ustawa jednak nie do koń-
ca jest przeprocedowana – ale po długiej dysku-
sji na posiedzeniu komisji żaden z senatorów nie 
przejął tych poprawek proponowanych przez Biuro 
Legislacyjne.

W związku z  tym komisja proponuje przy-
jęcie ustawy bez poprawek i skierowanie jej już 
bezpośrednio do podpisu przez pana prezydenta. 
Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę teraz sprawozdawcę Komisji Gospodarki 

Narodowej i  Innowacyjności oraz Komisji 
Środowiska, panią senator Marię Koc, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji.

SenatoR SPRaWozdaWca 
maria koc 

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Pragnę przedstawić sprawozdanie z posiedze-

nia połączonych Komisji Gospodarki Narodowej 
i  Innowacyjności oraz Komisji Środowiska do 
uchwalonej przez Sejm w dniu 17 grudnia 2020 r. 
ustawy o  promowaniu wytwarzania energii 
elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. 
Marszałek Senatu w  dniu 18  grudnia 2020  r. 
skierował tę ustawę do obu komisji. Po jej roz-
patrzeniu w dniu 5 stycznia 2021 r. komisje wno-
szą do Wysokiego Senatu o przyjęcie ustawy bez 
poprawek.

Szanowni Państwo Senatorowie! Panie 
Marszałku! Jako kraj stoimy wobec poważne-
go wyzwania, jakim jest zwiększenie udziału 
odnawialnych źródeł energii w krajowym mik-
sie energetycznym. Takie zobowiązanie nakła-
dają na nas zarówno dokumenty strategiczne 
Unii Europejskiej, której jesteśmy członkiem, 
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jak i krajowe dokumenty strategiczne, takie jak 
„Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 
2021–2030”.

Morskie farmy wiatrowe – ta ustawa będzie 
impulsem do ich powstawania – mają szansę ode-
grać kluczową rolę w transformacji energetycznej 
Polski, przyczynić się do wzrostu bezpieczeństwa 
energetycznego naszego kraju. Przede wszystkim 
mają one pomóc w procesie odchodzenia od węgla. 
Za 10 lat energia z odnawialnych źródeł energii bę-
dzie stanowić 32% miksu energetycznego naszego 
kraju, zaś w roku 2040 będzie to już 40%. Koszt 
tej transformacji szacowany jest na kwotę 470 mi-
liardów zł. To właśnie energetyka wiatrowa, w tym 
morskie farmy wiatrowe, odegra w tej transforma-
cji kluczową rolę.

Ustawa o  odnawialnych źródłach ener-
gii z 2015 r. – przyjęto taką ustawę, Szanowni 
Państwo – jest dalece niewystarczająca, jeśli my-
ślimy o szybkim rozwoju energetyki wiatrowej, 
zwłaszcza morskich farm wiatrowych. Stąd też, 
Drodzy Państwo, wprowadzona została ustawa 
o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej 
w morskich farmach wiatrowych, nad którą wła-
śnie pracujemy.

Tak jak już powiedział mój przedmówca, usta-
wa wprowadza dwufazowy model systemu wspar-
cia instalacji wiatrowych na morzu, oparty na 
wypróbowanej w polskich realiach gospodarczych 
koncepcji dwustronnego kontraktu różnicowego, 
który obecnie jest stosowany w systemie wsparcia 
OZE. Wytwórcy energii elektrycznej w morskich 
farmach wiatrowych, którzy zostaną dopuszczeni 
do systemu wsparcia, uzyskają prawo do pokrycia 
tzw. ujemnego salda, czyli różnicy pomiędzy ceną 
rynkową energii a kosztami jej wytwarzania na 
morzu. W pierwszej fazie system wsparcia będzie 
funkcjonował do końca czerwca 2021 r. Do tego mo-
mentu inwestorzy będą mieli prawo zgłaszać wnio-
ski. No, wnioski będą składane do końca marca, ale 
to prawo będzie przysługiwało do końca czerwca 
2021 r. Wsparcie będzie udzielane w drodze decy-
zji administracyjnej, więc jeżeli taka decyzja zosta-
nie podjęta do końca czerwca 2021 r., to podmioty 
będą mogły z tego wsparcia korzystać. Wsparcie to 
będzie udzielane w drodze decyzji administracyj-
nej, a decyzja administracyjna będzie wydawana 
przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W dru-
giej fazie wsparcie będzie udzielane poprzez au-
kcje, w drodze aukcji, w ramach których projekty 
będą konkurować między sobą ceną wytwarza-
nej energii. Aukcję wygra oferta z najniższą ceną. 

Takie aukcje będzie przeprowadzał prezes Urzędu 
Regulacji Energetyki.

Szanowni Państwo, tak pokrótce dodam, że 
oprócz uregulowania kwestii wsparcia ustawa od-
nosi się również do przepisów w zakresie procesu 
inwestycyjnego – upraszcza ten proces i znacząco 
go skraca. Ustawa zobowiązuje również wytwór-
ców do stymulowania lokalnego łańcucha dostaw, 
czyli do współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami.

Szanowni Państwo! Wysoka Izbo! W trakcie po-
siedzenia połączonych komisji odbyła się dyskusja. 
W trakcie tej dyskusji padały różne pytania, na któ-
re odpowiadał pan minister Zyska odpowiedzialny 
za transformację energetyczną, za wdrażanie insta-
lacji OZE w Polsce. Szanowni Państwo, w dyskusji 
była mowa o tym, że te inwestycje, które będą do-
finansowane, będą wspierane w tej pierwszej fazie, 
to będą inwestycję na łączną kwotę bodajże 160 mi-
liardów zł. Dzięki nim powstanie moc o wartości 
5,9 GW, która to moc będzie dostępna do 2030 r. 
Do 2040 r. będzie to już moc 11 GW pozyskiwana 
z elektrowni wiatrowych.

Pierwsza produkcja energii z morskich elek-
trowni wiatrowych nastąpi na przełomie roku 2024 
i 2025. Jest 5 podmiotów gospodarczych, które są 
już zaawansowane w tym procesie i które prawdo-
podobnie skorzystają z tej pierwszej fazy wsparcia. 
Są to PGE Baltica, Polenergia, Baltic Power i dwie 
inne firmy z udziałem kapitału zagranicznego. 
Te pierwsze trzy to są firmy z udziałem kapitału 
polskiego.

Padły zarzuty ze strony senatorów większości 
senackiej, że ustawa z 2016 r., która wprowadziła 
tzw. zasadę 10H, miała znaczący wpływ na zaha-
mowanie inwestycji wiatrowych lądowych, tzn. 
dużo mniej zaczęło powstawać tych elektrowni 
wiatrowych lądowych po tym, jak ta zasada zo-
stała wprowadzona. To jest zasada, która mówi 
o tym, że maszt nie może być umiejscowiony bli-
żej niż w odległości wynoszącej dziesięciokrotność 
wysokości tego masztu od siedlisk, zamieszka-
łych siedlisk. Być może rzeczywiście tak się sta-
ło, no ale wprowadzenie tej zasady 10H, Szanowni 
Państwo, było odpowiedzią rządu Zjednoczonej 
Prawicy na postulaty społeczne, wyrażane prze-
cież w całej Polsce przez ludzi oburzonych tym, 
że firmy stawiały wiatraki tuż obok ich siedlisk, 
często nawet w odległości 0,5 km, a zdarzało się, 
że w odległości mniejszej niż 0,5 km. Ludzie pro-
testowali z obawy o swoje zdrowie, samopoczucie. 
Ale nie bez znaczenia jest też fakt, że w momen-
cie, kiedy taki maszt powstawał w pobliżu siedlisk 
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ludzkich, te posesje traciły na wartości – ma to 
przecież ogromne znaczenie dla ludzi, zwłasz-
cza że często jest to dorobek ich całego życia. Ten 
postulat został uwzględniony, ale to nie oznacza, 
Szanowni Państwo, że zielona energia nie była 
produkowana, że jej instalacje nie powstawały. Jak 
powiedział pan minister Zyska, rząd Zjednoczonej 
Prawicy stawia na rozwój energetyki rozproszo-
nej, a więc pozyskiwanej z różnych źródeł niekon-
wencjonalnych. A więc jest to nie tylko energia 
wiatrowa, ale i chociażby fotowoltaika. Pan mi-
nister Zyska mówił o tym, że w 2015 r. mieliśmy 
4 tysiące prosumentów, którzy mieli zamontowa-
ne przydomowe instalacje fotowoltaiczne i któ-
rzy produkowali 160 MG mocy zainstalowanej. 
Obecnie dzięki programowi „Mój prąd” mamy 
460 tysięcy instalacji domowych prosumenckich 
i dzięki temu produkujemy 3,5 tysiąca MG mocy 
zainstalowanej. Jest tutaj znacząca różnica.

Jeśli chodzi o energię wytwarzaną przez insta-
lacje wiatrowe, to w 2016 r. te instalacje wytwarzały 
4,2 GW, a w 2020 r. już ponad 6 GW z energety-
ki wiatrowej. A więc tutaj również jest postęp. Ale 
uważamy, że trzeba postawić na energetykę wiatro-
wo-morską, dlatego że w tym zakresie mamy duże 
możliwości. Tak jak mówił pan minister, wiatry na 
Bałtyku są dosyć duże, są stabilne, więc farmy wia-
trowe będą bardzo wydajne, a produkowany przez 
nie prąd będzie płynął nieprzerwanie. Te farmy 
wiatrowe powstaną w polskiej strefie morskiej, 
polskiej strefie ekonomicznej.

Te inwestycje będą miały również bardzo duży 
wpływ na rozwój wielu portów nadmorskich, nad-
bałtyckich, bo to będą porty serwisowe, tak jak 
Łeba czy Ustka, ale też wiele innych. Mogą mieć 
też bardzo duży wpływ na rozwój takich miast jak 
Gdynia, bo Gdynia może stać się takim hubem 
inwestycyjnym, instalacyjnym dla farm wiatro-
wych, które będą powstawały. Tak jak powiedzia-
łam, jest kilka podmiotów gospodarczych, które 
są już zaawansowane, jeśli chodzi o prowadzenie 
inwestycji. Mają już nawet decyzje środowiskowe. 
Będą dalej inwestowały, tak żeby te farmy powsta-
ły i zaczęły produkować prąd na przełomie 2024 
i 2025 r.

Wydaje mi się, Szanowni Państwo, że to tyle. 
Jeśli będą jakieś pytania, to postaram się na nie 
odpowiedzieć. Pragnę jeszcze raz powtórzyć, że 
Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
oraz Komisja Środowiska wnoszą o przyjęcie przez 
Wysoki Senat ustawy bez poprawek. Dziękuję bar-
dzo. Dziękuję, Panie Marszałku.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Pani Senator.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

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

Ja mam pytanie do pani senator Koc. 
Powiedziała pani, że rozwój energetyki wiatrowej 
będzie miał pozytywny wpływ na porty ze wzglę-
du na remonty itd. Chyba na stocznie? Nastąpiła 
pomyłka, tak?

SenatoR 
maria koc 

Tak, przepraszam…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Na 

stocznie?)
Nastąpiła pomyłka, Panie…
(Głosy z sali: Nie, na porty!)
Nie, na porty, na porty.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Na porty?)
Tak, tak.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Ale na 

stocznie też, tak?
Na stocznie także, ale raczej na porty. Ten wą-

tek nie był rozwinięty. Myślę, że jeżeli są pytania…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: No do-

brze, bo remonty przeprowadza się w stoczniach. 
Dziękuję bardzo.)

Panie Marszałku, myślę, że jeśli będą dokładne 
pytania w tej kwestii, to pan minister Zyska chętnie 
na nie odpowie. Było zasygnalizowane, że będzie to 
miało wpływ na rozwój portów, ale rozumiem, że 
także stoczni. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dobrze.
To pan minister Zyska od razu odpowie, tak?
(Głos z sali: Nie…)
Za chwilę.
(Głos z sali: Jest pytanie do sprawozdawcy…)
Do sprawozdawcy. Ale do którego?
Pan senator Stanisław Lamczyk zadaje pytanie 

z sali nr 217.
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SenatoR 
sTanisław lamczyk 

Dziękuję bardzo.
Mam pytanie do sprawozdawców. Pani prze-

wodnicząca mówiła, że 5 podmiotów jest gotowych 
do realizacji inwestycji i  są to przede wszyst-
kim spółki Skarbu Państwa, jak również Energa. 
W związku z  tym mam pytanie. Wiadomo, że 
w pierwszej fazie, że tak powiem, pójdzie myśl 
technologiczna nie nasza, ale zachodnia, nie wy-
korzystano tutaj potencjału polskiej myśli technicz-
nej. Chciałbym się dowiedzieć, z kim ułożyły się 
te podmioty Skarbu Państwa, jaki będzie podział 
co do udziałów i kto w pierwszej fazie, w związku 
z tymi koncesjami na 6 GW, kolokwialnie mówiąc, 
spije śmietankę.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Kto z państwa sprawozdawców może odpowie-
dzieć na to pytanie?

Proszę bardzo, Pani Senator.

SenatoR 
maria koc 

Będę mówić krótko, bo my nie rozmawialiśmy 
szczegółowo na ten temat. Ja przynajmniej nie przy-
pominam sobie pogłębionej dyskusji na ten temat na 
posiedzeniu połączonych komisji, więc myślę, że to 
pytanie warto też skierować do pana ministra. Jest 
5 firm, które, tak jak powiedziałam, są już zaawan-
sowane, jeśli chodzi o budowę farm wiatrowych, ale 
tak jak powiedział pan minister, jest kolejnych 100 
firm. Państwo mogą je wskazać, ministerstwo roz-
woju czy ministerstwo klimatu mogą je wskazać. 
Chodzi o to, że to są firmy, które mają potencjał, 
żeby również brać udział w tym procesie inwesty-
cyjnym. Są to firmy polskie, a bardzo zależy rządowi 
Zjednoczonej Prawicy, państwu polskiemu na tym, 
aby jak najwięcej polskiego kapitału było zaangażo-
wanego w te inwestycje. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Pani Senator.

Pan senator Gawłowski chce odpowiedzieć na 
to pytanie, tak?

(Senator Stanisław Gawłowski :  Tak, 
oczywiście.)

Proszę bardzo.

SenatoR 
sTanisław Gawłowski 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 
Senatorze!

Proces dotyczący inwestycji w offshore, czyli 
w wiatraki na morzu, rozpoczął się w Polsce bo-
dajże w 2011 r. Wtedy po raz pierwszy wyznaczo-
no i przydzielano… Użyję słowa „koncesje”, ale 
tak naprawdę były to decyzje lokalizacyjne doty-
czące lokalizacji przedsięwzięć związanych z bu-
dową farm wiatrowych. I ten proces obejmował 
takie działania, które dotyczyły badań środowisko-
wych, geologicznych. To trwa naprawdę wiele, wie-
le lat. Niestety, potem z różnych powodów – będę 
jeszcze zabierał głos jako senator – w mojej oce-
nie, ten proces został wstrzymany. Nie było jak-
by akceptacji, klimatu dla rozwoju odnawialnych 
źródeł energii w Polsce po roku 2015, 2016. I to wy-
nika z dokumentów, które były m.in. w Senacie, 
ale też w Sejmie w poprzedniej kadencji przyjmo-
wane. To była zmiana przepisów ustawy o OZE 
– to jedna z pierwszych decyzji, podjęta bodajże 
w grudniu 2015 r. – wprowadzająca tę zasadę 10H, 
o której mówiła pani senator. To też spowodowa-
ło, że niektóre firmy, które w Polsce zaczęły in-
westować w branżę, nie doczekały szansy na to, 
żeby być partnerem w realizacji tych inwestycji. 
To jest firma powstała w Szczecinie na bazie jed-
nej ze stoczni, stoczni „Gryfia”, która była przy-
gotowana do tego, żeby budować fundamenty pod 
wiatraki na morzu. Ta firma bodajże 2 lata temu 
zbankrutowała, bo nie doczekała się tych wielkich 
zamówień, na które liczyła, dotyczących tej części 
Bałtyku. Oczywiście w Polsce wytwarza się wiele 
elementów, takich jak wieże, skrzydła, śmigła do 
samej turbiny, różnego rodzaju podzespoły, ale nie 
wytwarza się tego serca, które jest jądrem turbiny, 
bo to ciągle jest dobro, które najwięksi producen-
ci chronią patentami. Ale i tak, i tak już dzisiaj ten 
rozwój energetyki odnawialnej na lądzie powoduje 
powstawanie tysięcy nowych miejsc pracy.

Oczywiście te farmy, które powstają na lądzie, 
powstają na podstawie dokumentów, które udało 
się uzyskać przed wejściem w życie zasady 10H, 
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czyli związanych z  zagospodarowaniem prze-
strzennym itd., bo gdy wydano już decyzje, to ta 
zasada nie wstrzymywała realizacji tych projektów, 
choć rzeczywiście niska cena i zmiana systemu za-
kupu energii z OZE spowodowały, że część tych 
firm albo bankrutowała, albo sprzedawała swoje 
projekty wielkim skupującym. Ci wielcy skupu-
jący to głównie spółki Skarbu Państwa działające 
w branży energetycznej. To spowodowało pewną 
komasację, odebrało obywatelom, Polakom, którzy 
chcieli inwestować w pojedyncze turbiny wiatrowe, 
możliwość realizacji tych przedsięwzięć.

I powiem coś przewrotnie, choć akurat pan 
minister powinien być zadowolony, patrząc przez 
pryzmat tej ustawy. Wprawdzie jedna jaskółka 
wiosny nie czyni, ale cieszę się, że nie ma już mi-
nisterstwa energetyki, bo ministerstwo energetyki 
było głównym ministerstwem blokującym rozwój 
OZE w ostatnich latach w Polsce. Cieszę się i mam 
nadzieję, że ta zmiana, ta ustawa rzeczywiście da 
szansę na rozwój OZE w całości, również w zakresie 
wytwarzania podzespołów, produktów i elementów 
do OZE, i że przyczyni się to rzeczywiście do zmia-
ny wytwarzania energii w Polsce. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister klima-
tu i środowiska.

Czy pan minister Ireneusz Zyska pragnie za-
brać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy?

(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Klimatu 
i Środowiska Ireneusz Zyska: Panie Marszałku…)

Jeżeli tak, to ja bym zaprosił tutaj…
(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Klimatu 

i Środowiska Ireneusz Zyska: Dziękuję bardzo.)
…bo na pewno będą pytania i chodzi o to, żeby 

była interakcja z salą.
(Głos z sali: Nie widać chętnych do pytań.)
Ale jeżeli pan woli na miejscu, to proszę bardzo.

SekRetaRz StanU 
w minisTersTwie klimaTu  
i Środowiska  
ireneusz zyska 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Jestem zaszczycony móc wystąpić na mównicy 
senackiej, tak że bardzo dziękuję za zaproszenie 
do zabrania głosu.

Szanowni Państwo, chciałbym przede wszyst-
kim podziękować komisjom senackim, zarówno 
Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu i panu 
przewodniczącemu, panu senatorowi Stanisławowi 
Gawłowskiemu, jak i  pani senator Marii Koc, 
przewodniczącej Komisji Gospodarki Narodowej 
i  Innowacyjności, a  także senatorom Komisji 
Środowiska za znakomitą współpracę w trakcie 
procedowania tej ustawy.

Ustawa o promowaniu wytwarzania energii 
elektrycznej w morskich farmach wiatrowych 
to nie tylko projekt energetyczny, jak doskonale 
i szczegółowo przedstawili to państwo sprawoz-
dawcy, państwo senatorowie, pani senator Maria 
Koc i pan senator Stanisław Gawłowski. Nie będę 
powielał tych argumentów. Ta ustawa jest realiza-
cją strategicznych dokumentów w zakresie polity-
ki klimatycznej i energetycznej Rzeczypospolitej 
Polskiej, takich jak „Krajowy plan na rzecz ener-
gii i klimatu”, jak projekt „Polityki energetycznej 
Polski do roku 2040”. Realizuje ona również nasze 
zobowiązania jako państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej w zakresie celu OZE, który powin-
niśmy osiągnąć po roku 2020 w horyzoncie roku 
2030. Jednak przede wszystkim – i tutaj chcę to 
przedstawić wszystkim państwu senatorom, ale 
także opinii publicznej – jest to projekt gospodar-
czy. Więcej, jest to projekt cywilizacyjny. Rozwój 
morskiej energetyki wiatrowej, budowa dużych 
mocy wytwórczych energii w polskiej ekonomicz-
nej strefie Bałtyku spowoduje powstanie w per-
spektywie kilkunastu lat ponad 77 tysięcy nowych, 
mam nadzieję, że dobrze płatnych miejsc pracy.

Równocześnie podejmujemy działania zmie-
rzające do wypracowania i podpisania polskiej 
umowy sektorowej z  przedstawicielami prze-
mysłu, z  interesariuszami rynku skupionymi 
w organizacjach branżowych, takich jak Polskie 
Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Polskie 
Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej, 
jak Pracodawcy Pomorza, jak inne instytucje, jak 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 
czy również przedstawiciele świata nauki, czyli 
wyższych uczelni, które pracują nad tym, aby do-
skonalić technologie, które staną się polską specjal-
nością. Naszym celem jest maksymalizacja udziału 
polskich przedsiębiorców w całym łańcuchu war-
tości, w łańcuchu dostaw zarówno urządzeń, ele-
mentów, które będą montowane w ramach budowy 
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morskich farm wiatrowych, jak i usług, tj. usług 
geologicznych, budowlanych, geodezyjnych, usług 
prawnych, konsultingowych.

Szanowni Państwo, budujemy nowy, wielki 
sektor gospodarki. Morska energetyka wiatrowa 
jest dzisiaj priorytetem wszystkich państw eu-
ropejskich, które mają dostęp do morza i które 
w swoich strategiach energetycznych zaplanowa-
ły rozwój tego sektora gospodarki. Dzisiaj świato-
wym liderem morskiej energetyki wiatrowej jest 
Wielka Brytania. Na całym świecie zainstalowana 
moc to trochę powyżej 30 GW, a Wielka Brytania 
dzisiaj generuje moc na poziomie ponad 10 GW, tj. 
1/3 wszystkich instalacji morskich energetyki wia-
trowej na świecie. Do tego oczywiście Republika 
Federalna Niemiec, Dania, Norwegia, jeżeli cho-
dzi o Europę. A na świecie jednym z potentatów są 
Chiny. Także inne państwa, które mają dostęp do 
linii brzegowej, do oceanów i mórz, realizują takie 
projekty albo je przygotowują.

Co warto podkreślić? Polska zajęła pozycję lide-
ra w basenie Morza Bałtyckiego. W dniu 30 wrze-
śnia ubiegłego roku w Szczecinie odbył się szczyt 
państw Morza Bałtyckiego. Na zaproszenie pana 
Michała Kurtyki, ministra klimatu, jego odpowied-
nicy w randze ministrów klimatu, środowiska, 
energii wzięli udział w konferencji, która zakoń-
czyła się podpisaniem tzw. deklaracji bałtyckiej 
na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. 
Polska ma bezpośrednio ogromny potencjał rozwo-
ju tej energetyki, ale też chce koordynować rozwój 
tych projektów w innych państwach basenu Morza 
Bałtyckiego.

Przechodząc na nasz grunt, odpowiada-
jąc też w  pewnym sensie na wypowiedzi sza-
nownych państwa senatorów, pana senatora 
Stanisława Lamczyka, pana senatora Stanisława 
Gawłowskiego, także pytania pana marszałka 
Bogdana Borusewicza, chcę powiedzieć, że zarów-
no polskie porty, jak i polskie stocznie stoją przed 
historyczną szansą. Mogę powiedzieć, że budowa 
statku instalacyjnego, tzw. jack-up, który kosztuje 
ponad 1,5 miliarda zł, to jest bardzo dobry inte-
res, gdyż wynajęcie takiego statku – to jest jeden 
z największych statków na świecie co do gabary-
tów – kosztuje dobowo ponad 1 milion zł. To jest po 
prostu doskonały biznes. Myślę, że właśnie reali-
zacja takich jednostek w polskich stoczniach, póź-
niej też realizacja mniejszych jednostek, budowa 
mniejszych jednostek, statków serwisowych, któ-
rych w pierwszej fazie, do roku 2030, potrzebujemy 
ok. 120… Mają tu państwo pewien obraz, jak wielki 

pakiet zleceń otwiera się przed polskimi stocznia-
mi, przed polskimi portami, również w zakresie 
przeładunków, a później konserwacji, serwisowa-
nia tych urządzeń.

To także wielkie inwestycje w zakresie wypro-
wadzenia mocy na ląd, czyli kable energetyczne, 
specjalne kable energetyczne, które będą dopro-
wadzone po dnie morskim do specjalnych stacji, 
potem ta moc będzie przekazywana na ląd. Dalej: 
rozbudowa sieci energetycznej. Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne SA, nasz narodowy operator 
przesyłu energii przygotował plan rozbudowy sie-
ci energetycznych do roku 2030. Ten plan został 
zaakceptowany przez prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki w dniu 30 czerwca ub.r. Ten plan wła-
śnie zakłada rozbudowę sieci energetycznych 
głównie w Polsce północnej, nie tylko na potrze-
by morskiej energetyki wiatrowej, również na po-
trzeby planowanej budowy elektrowni jądrowej na 
Pomorzu. To oczywiście druga połowa lat dwudzie-
stych, początek lat trzydziestych bieżącego wieku. 
W każdym razie te inwestycje będą realizowane 
planowo w horyzoncie bieżącej dekady.

Jak pani senator Maria Koc doskonale przed-
stawiła, wartość wszystkich inwestycji w ramach 
tego łańcucha realizowanych projektów to… Tutaj 
padła kwota 160 miliardów. Powiedzmy, że będzie 
to między 130 a 160 miliardów zł. Chcielibyśmy, 
aby co najmniej połowa tej wartości zasiliła polski 
obszar gospodarczy poprzez udział polskich przed-
siębiorców. I tutaj dobra informacja dla państwa 
senatorów, a także dla opinii publicznej: już dzi-
siaj ponad 100 polskich firm pracuje na świecie 
na rzecz morskiej energetyki wiatrowej. Są to fir-
my wytwarzające m.in. śmigła do elektrowni wia-
trowych, wytwarzające wieże, kable, trafostacje, 
właściwie każdy element, poza turbinami generu-
jącymi prąd elektryczny.

Jak była wcześniej mowa, na świecie jest dzisiaj 
3 globalnych potentatów, którzy produkują turbiny 
wiatrowe, ogromne, monumentalne wręcz insta-
lacje. Zabiegamy o to, aby jeden z tych światowych 
potentatów zrealizował w Polsce inwestycję pole-
gającą na budowie fabryki turbin wiatrowych, i to 
nie tylko na potrzeby polskiej morskiej energetyki 
wiatrowej, ale też na potrzeby projektów realizo-
wanych przez wszystkie państwa z basenu Morza 
Bałtyckiego. Dla przykładu powiem, że maleńka 
Estonia ma w swoich planach budowę instalacji 
o mocy zainstalowanej 23 GW. My podchodzimy do 
tego ostrożnościowo, tzn. chcemy, aby ten projekt 
się powiódł i aby do roku 2030 zrealizować projekty 
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o mocy 5,9 GW, a do roku 2040 – choć ja zakładam, 
że będzie to szybciej, bo już będzie wybudowana in-
frastruktura, będą też pewne mechanizmy, będzie 
know-how, kompetencje, organizacja, logistyka, za-
plecze portowe, a więc zakładam, że to może być 
początek czy najdalej połowa lat trzydziestych, czyli 
do 2034 czy 2035 r. – o mocy 11 GW. Eksperci, spe-
cjaliści twierdzą, że nasz potencjał w polskiej eko-
nomicznej strefie Bałtyku przekracza 20 GW mocy 
i możemy ten cel zrealizować, a dostawca czy pro-
ducent turbin, który wybuduje fabrykę – miejmy 
nadzieję, że ona stanie właśnie na polskiej ziemi – 
będzie mógł zasilać wszystkie projekty w basenie 
Morza Bałtyckiego.

Warto też odnieść się do pytań czy sugestii, któ-
re w swoich wystąpieniach przedstawili pan sena-
tor Lamczyk i pan senator Gawłowski. Mianowicie 
pytanie pana senatora Lamczyka o polską myśl 
techniczną i słowa, że teraz nie są to polskie tech-
nologie… Trudno się z tym zgodzić. Otóż, Szanowni 
Państwo, są to technologie globalne. W Polsce 
mamy – nie chciałbym wymieniać nazw, żeby nie 
była to promocja poszczególnych firm – naprawdę 
bardzo zaawansowane firmy, można nawet powie-
dzieć, że liderów światowych w zakresie produk-
cji elementów morskich farm wiatrowych, którzy 
doskonale funkcjonują i dostarczają te produkty na 
rynek niemiecki, na rynek brytyjski, na rynek ho-
lenderski czy duński. Najwyższy czas, aby zaczęli 
dostarczać je dla polskich projektów realizowanych 
w polskiej strefie Bałtyku. Jedyna kwestia, która nie 
jest nam dostępna, bo po prostu nigdy wcześniej 
w Polsce takie projekty nie były realizowane, to 
turbiny wiatrowe, o których wcześniej wspomnia-
łem. Ale zabiegamy o współpracę, o zaproszenie do 
Polski jednego z globalnych potentatów, który tę 
technologię opanował jako lider rynku.

Pan senator Stanisław Gawłowski wspominał 
też o pewnych zaniechaniach, niejako obciąża-
jąc rząd Zjednoczonej Prawicy m.in. tym, że upa-
dła spółka ST3. Otóż, Panie Senatorze, Szanowni 
Państwo, ja byłem w Szczecinie, w Świnoujściu, 
w zespole portów Szczecin-Świnoujście, odwie-
dziłem majątek zarządzany dzisiaj przez syndy-
ka masy upadłości ST3 i muszę powiedzieć, że ta 
inwestycja, realizacja tej inwestycji odbyła się, no, 
z popełnieniem szeregu błędów, błędów bizneso-
wych, i trudno przypisywać jakąkolwiek odpowie-
dzialność stronie rządu Prawa i Sprawiedliwości, 
rządu Zjednoczonej Prawicy. Powiem też, że tego 
typu instalacja – największa suwnica o najwięk-
szej nośności, o największych gabarytach, nie tylko 

w Polsce, ale w całym basenie Morza Bałtyckiego 
– została wybudowana w Szczecinie, gdzie kanał 
portowy ma głębokość 6 m i gdzie nie może wpły-
nąć statek typu jack-up, który potrzebuje kanału 
portowego o głębokości co najmniej 13,5 m, a naj-
lepiej 16 m. A więc sama decyzja o lokalizacji tej 
inwestycji w tym miejscu była, w moim przeko-
naniu, chybiona. Dodatkowo jeszcze inne kwestie 
dotyczące zarządzania i finansowania w tej spół-
ce doprowadziły do złej sytuacji finansowej i do 
jej upadłości. Nie znaczy to, że ten majątek, który 
dzisiaj jest w dyspozycji syndyka masy upadłości, 
nie może być wykorzystany na potrzeby budowy 
morskiej energetyki wiatrowej. Oczywiście syndyk 
ogłasza przetarg, ten majątek można zakupić, po 
czym można realizować tam projekty, które w tej 
lokalizacji będą mogły być realizowane i z korzyścią 
dostarczane na rzecz budowy morskich farm wia-
trowych. To mogą być chociażby wieże czy jakieś 
konstrukcje metalowe, różnego rodzaju instala-
cje, które mogą być tam produkowane z wykorzy-
staniem tej infrastruktury. Sama hala jest bardzo 
imponująca – wysoka i wyposażona w suwnicę. 
Myślę, że na pewno znajdzie się nabywca, który na 
zdrowych zasadach ekonomicznych będzie w sta-
nie wykorzystać tę infrastrukturę.

Co do ministerstwa energetyki – chcę tylko 
powiedzieć, że takiego ministerstwa nie było, było 
Ministerstwo Energii. To tak à propos tego, że je-
żeli kogoś szanujemy i chcemy przywołać z imie-
nia i z nazwiska bądź z nazwy, to myślę, że trzeba 
być precyzyjnym. A co do Ministerstwa Energii 
i pana ministra Krzysztofa Tchórzewskiego, to 
z tego miejsca chciałbym panu ministrowi bar-
dzo serdecznie podziękować, bo właśnie pan mi-
nister Krzysztof Tchórzewski rozpoczął tę drogę, 
którą dzisiaj kończymy w Senacie Rzeczypospolitej 
Polskiej. To on rozpoczął prace nad projektem usta-
wy o promowaniu wytwarzania energii elektrycz-
nej w morskich farmach wiatrowych w połowie 
2019 r. Później, po wyborach parlamentarnych, 
po przekształceniach związanych z ukonstytu-
owaniem się nowej Rady Ministrów, projekt usta-
wy trafił do Ministerstwa Aktywów Państwowych 
pod kierownictwem pana ministra, wicepremie-
ra Jacka Sasina. Projektem w zakresie konsultacji 
publicznych wówczas, w styczniu 2020 r., ogłoszo-
nych zajmował się również pan minister Zbigniew 
Gryglas. Także dziękuję panu ministrowi za dosko-
nałą współpracę nad tym projektem. A już od końca 
lutego ta kompetencja związana z legislacją, z ob-
szarem regulacji nad sprawami energetycznymi, 
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również jeżeli chodzi o energetykę odnawialną, 
o morską energetykę wiatrową, została przekaza-
na do ministra klimatu. I jest to wielki zaszczyt dla 
mnie, że jako wiceminister i pełnomocnik rządu do 
spraw odnawialnych źródeł energii mogłem zaj-
mować się tym projektem na dalszym etapie prac 
legislacyjnych, prac parlamentarnych.

Szanowni Państwo, żeby nie przedłużać, po-
wiem jeszcze tylko, że naprawdę jestem ogromnie 
wdzięczny wszystkim państwu senatorom, szcze-
gólnie komisjom, które bezpośrednio pracowały 
nad tą ustawą, za to, że bardzo merytorycznie, kon-
struktywnie państwo senatorowie podeszli do tego 
projektu, że został on zaopiniowany przez 3 komi-
sje, żeby przyjąć ustawę bez poprawek. Czekamy… 
cały rynek, można powiedzieć, czeka na przyjęcie 
tej ustawy, na wejście w życie tej ustawy. To jest 
taka konstytucja dla morskiej energetyki wiatro-
wej w Polsce, która pozwoli na rozpoczęcie pro-
cesu inwestycyjnego, na realizację pierwszych 
projektów, z których prąd popłynie do polskiego 
obszaru gospodarczego, do odbiorców indywidu-
alnych, do odbiorców przemysłowych. I co ważne 
– muszę koniecznie to dodać – wszędzie na świe-
cie, w Australii, w Japonii, w Korei Południowej, 
w Stanach Zjednoczonych, ale i w najbardziej tech-
nologicznie zaawansowanych państwach Europy 
Zachodniej projekty morskiej energetyki wiatro-
wej są skorelowane z produkcją wodoru, z pro-
dukcją tzw. zielonego wodoru, który będzie jako 
paliwo przyszłości budował nowy sektor gospodar-
ki. To również bardzo ważna informacja. Kiedy do 
tego, o czym wcześniej powiedziałem, dołożymy 
nowe komponenty związane z nowymi projektami, 
z nowymi technologiami, to będzie to projekt – nie 
zawaham się użyć tego określenia – nie tylko ener-
getyczny, nie tylko gospodarczy, ale wręcz projekt 
o znaczeniu cywilizacyjnym.

Uprzejmie proszę Wysoką Izbę o przyjęcie tej 
ustawy. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Gabriela Morawska-Stanecka)

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Mamy już senatorów zapisanych do zadawania 
pytań.

Pan senator Kazimierz Kleina. Bardzo proszę.

SenatoR 
kazimierz kleina 

Pani Marszałek! Panie Ministrze!
Ja bardzo się cieszę, że ta ustawa jest przygo-

towana, i dziękuję panu ministrowi, że podjął pan 
wysiłek, aby tę ustawę przygotować. Prace nad tą 
ustawą rozpoczął pan chyba w 2019 r. i wreszcie 
udało się ją doprowadzić do takiego szczęśliwego 
finału. Ale uczciwość nakazuje, żeby powiedzieć, 
że 5 ostatnich lat straciliśmy w sprawie rozwoju 
farm wiatrowych na morzu. I uczciwość wymaga, 
żeby powiedzieć tu prawdę, pokazać to wszystko, 
bo te wszystkie decyzje lokalizacyjne i tak dalej… 
cały ten wysiłek został przecież w to włożony za 
czasów poprzedniego rządu. Co więcej, odbywały 
się już później, i przed 2015 r., i po 2015 r., duże 
konferencje międzynarodowe z udziałem wszyst-
kich zainteresowanych podmiotów w Polsce, tak-
że przedsiębiorstw, ogromnych, gdzie chciano 
doprowadzić do podpisania odpowiednich poro-
zumień itd., i na te konferencje nikt z rządu nie 
przychodził, mimo wcześniejszych obietnic, dekla-
racji, zakazano nawet dyrektorom departamentów 
przychodzić na te spotkania. Ale, jak mówię, cieszę 
się, że ten trudny czas minął i że teraz idziemy już 
w dobrym kierunku.

I chciałbym zapytać pana ministra, bo to jest też 
bardzo ważna sprawa… Zresztą pan minister na-
wet powiedział teraz, że statki w Szczecinie, 16 m 
zanurzenia i tak dalej… No, o tej kwestii trzeba też 
precyzyjnie mówić…

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Minuta.)

Największe statki, jakie mogą wpływać na 
Bałtyk, to są statki o zanurzeniu poniżej 16 m, i to 
już właściwie wyjątkowo, bo 15,5 m to jest maksy-
malna głębokość cieśniny…

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Panie Senatorze, pytanie.)

Pytanie zadaję w tej chwili takie… A, i według 
badań Instytutu Morskiego na razie jedynym por-
tem w Polsce, który jest gotowy do przyjmowania 
statków offshore’owych… no, związanych z offsho-
re, jest port w Gdańsku, nawet nie Gdynia i nie 
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Świnoujście. To jest w  opracowaniu Instytutu 
Morskiego sprzed kilku lat. Ale to zostawiamy na 
boku.

I teraz pytanie: na ile urzędy morskie przygo-
towały się do tego, aby szczególnie te małe por-
ty polskiego Wybrzeża, np. Ustka czy Łeba – bo 
Łeba jest pokazywana jako ten pierwszy mały port 
serwisowy – zostały przygotowane lub by w naj-
bliższym czasie były przygotowane do tego, żeby 
mogły obsługiwać morskie farmy wiatrowe, żeby 
przyjmować statki serwisowe itd.? Czy został przy-
gotowany jakiś program finansowy, żeby te porty 
zmodernizować? Dzisiaj na posiedzeniu komisji 
budżetu przyjęliśmy poprawkę dotyczącą środków 
dla urzędów morskich na przygotowanie pierwsze-
go etapu modernizacji, przygotowania tych portów. 
Tak więc…

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Panie Senatorze, bardzo proszę… Minuta…)

…jakie działania zostały podjęte w tej sprawie? 
No i czy te konsultacje, które przed rokiem 2015 
zostały przeprowadzone z rybakami w sprawie lo-
kalizacji morskich farm wiatrowych, są dalej aktu-
alne, czy tę procedurę trzeba będzie rozpocząć na 
nowo? Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
Zanim pan minister odpowie… Bardzo pań-

stwa proszę: jedna minuta na zadanie pytania. Tak 
brzmi przepis Regulaminu Senatu. Bardzo proszę… 
Nie chcę wyłączać państwu mikrofonów. Dziękuję 
bardzo.

Proszę, Panie Ministrze.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie kliMatU 
i ŚRodoWiSka 
ireneusz zyska 

Dziękuję bardzo.
Wszystkie ustalenia, konsultacje w obszarze 

gospodarki morskiej, czyli rybołówstwa, poło-
wów, szlaków handlowych, również jeżeli chodzi 
o kwestie obronności, które zostały przeprowa-
dzone wcześniej, w poprzednich latach, ale przede 
wszystkim w toku konsultacji publicznych nad pro-
jektem ustawy, uzgodnień międzyresortowych ze 

wszystkimi ministerstwami – przypomnę, że to 
jest projekt rządowy – oczywiście obowiązują, po-
zostają w mocy, nie ma potrzeby wracać do tych 
uzgodnień.

Nie zgodzę się jednak ze stwierdzeniem pana 
senatora, że straciliśmy 5 lat, ponieważ, jak pań-
stwo mogą z łatwością sprawdzić, sięgając do in-
ternetu, wszędzie na świecie, m.in. w Stanach 
Zjednoczonych, w Korei Południowej, w Chinach 
i w Europie Zachodniej, realizacja tych projektów 
trwa co najmniej 5 lat w sensie przygotowania, 
zanim rozpocznie się proces instalacji, budowy 
morskich farm na morzu. Są to przede wszystkim 
decyzje lokalizacyjne, które, jak słusznie pan se-
nator Gawłowski wskazał, były wydawane w roku 
2011, w 2012, a później w 2013. Ale to decyzje wy-
dawane na podstawie ustawy o obszarach mor-
skich Rzeczypospolitej Polskiej – takie, można 
powiedzieć, wstępne decyzje lokalizacyjne, które 
później wymagają przeprowadzenia badań środo-
wiskowych, badań geologicznych, uzyskania decy-
zji środowiskowych, a następnie oczywiście całego 
procesu związanego z pozwoleniem na budowę. 
Te procesy wszędzie, nie tylko w Polsce – tak jak 
powiedziałem – trwają 5 i więcej lat. W tym cza-
sie te badania przygotowawcze były prowadzone. 
A więc teza o straceniu 5 lat nie jest uprawniona. 
Zachęcam do kontaktu z samymi inwestorami, 
z deweloperami, którzy przygotowują te projek-
ty – tak żeby też państwo senatorowie mieli pełną 
wiedzę nie tylko z przekazu ze strony administra-
cji rządowej.

Odnośnie do pytania pana senatora o małe por-
ty serwisowe… One będą mieć ogromne znaczenie 
w perspektywie kolejnych lat, zwłaszcza po roku 
2025 czy od początku roku 2025, kiedy to, tak jak 
powiedziałem, kilkadziesiąt – a byłoby wskazane, 
żeby ok. 100 – statków serwisowych będzie per-
manentnie pracowało, serwisując realizowane far-
my, których czas użytkowania został przewidziany 
w okresie wsparcia pomocy publicznej na co naj-
mniej 25 lat. I tak, praktycznie każdy port może 
uzyskać swoją szansę. I Władysławowo, i Łeba, 
i Ustka, i Kołobrzeg mają tutaj, jak myślę, duży 
potencjał do tego, żeby realizować tę obsługę ser-
wisową farm wiatrowych. Troszkę gorszą pozycję 
ma port w Darłowie, chociaż nie jest wykluczony. 
Jak wiemy, tam w pobliżu znajduje się obszar woj-
skowy i stąd pewne ograniczenia, ale myślę, że to 
kwestia przyszłości, badań, logistyki, uzgodnień 
z Ministerstwem Obrony Narodowej w zakresie 
możliwości wykorzystania tego portu albo budowy 
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nowego portu w przyszłości, pod koniec lat dwu-
dziestych czy w drugiej połowie lat dwudziestych, 
z wykorzystaniem na ten cel. To są pytania, na któ-
re dzisiaj nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć.

A odpowiadając na pytania o kwestię finan-
sowania, powiem, że mamy 2 rodzaje portów. Są 
porty skomunalizowane, takie jak port w Ustce 
– i tutaj oczywiście zarządcy podejmują decyzje 
inwestycyjne i dysponują dostępem do środków 
finansowych, szczególnie środków europejskich. 
Jesteśmy w  perspektywie budżetowej nowego 
budżetu Unii Europejskiej, także Krajowego 
Planu Odbudowy, który kontrybuuje do polskiego 
obszaru gospodarczego ogromne europejskie środ-
ki finansowe, które zostały uzgodnione na szczycie 
Unii Europejskiej przez pana premiera Mateusza 
Morawieckiego. Jestem przekonany, że właśnie 
projekty prośrodowiskowe, innowacyjne, rozwi-
jające przemysł i nowe technologie, takie jak mor-
ska energetyka wiatrowa, jak zaplecze portowe, jak 
logistyka z tym związana, będą w znacznym stop-
niu adresatami tych środków. Jeżeli chodzi o urzę-
dy morskie, to one administrują małymi portami, 
które na dzień dzisiejszy nie dysponują warunkami 
do tego, żeby tam wpływały nawet statki serwiso-
we. Stąd też to jest kwestia przygotowania tych in-
westycji, ale z pewnością urzędy morskie również 
będą dysponować dostępem do środków europej-
skich na te kluczowe inwestycje. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

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

Ryszarda Bobera – z sali nr 217.

SenatoR 
ryszard BoBer 

Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, mam pytanie co do załączni-

ka nr 2 do przedmiotowej ustawy. Otóż minister 
transportu i gospodarki morskiej dnia 8 lutego 
2013 r., kiedy zapraszał wszystkie firmy do skła-
dania ofert w tym obszarze, do prac związanych… 
no, wyznaczył obszar. W dniu 20 listopada 2020 r., 
kiedy projekt ustawy wpłynął do Sejmu, do mar-
szałka Sejmu, był on zgodny z tamtym obwiesz-
czeniem, a 27 listopada 2020 r. ten obszar został 

ograniczony. Jeśli chodzi o ten pozostały obszar, to 
również inne firmy ubiegały się… Chodzi o firmy, 
które przeprowadziły prace związane z kwestia-
mi geodezyjnymi oraz urządzeniowymi, jak rów-
nież z oddziaływaniem na środowisko. I poprzez 
zmniejszenie tego obszaru one zostały w jakiś spo-
sób wyłączone. Zgodnie z zasadą, że…

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

Ja mówię bardzo na temat i  krótko, Pani 
Marszałek. Już kończę.

Zgodnie z zasadą, że nie zmienia się zasad 
w trakcie gry, wspólnie z panem senatorem Janem 
Filipem Libickim, Krzysztofem Kwiatkowskim 
oraz Wadimem Tyszkiewiczem składam popraw-
kę o przywrócenie pierwotnego zapisu, zgodnego…

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Panie Senatorze, ale to nie ten moment. To jest czas 
pytań.)

(Głos z sali: Tak jest.)
Dziękuję.
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

A czy pan zadaje pytanie panu ministrowi?)
Na początku zadałem pytanie o to, z czego wy-

nika to, że został zmieniony obszar. On jest teraz 
niezgodny z obwieszczeniem z 2013 r.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Dobrze. Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, proszę bardzo.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie kliMatU  
i ŚRodoWiSka 
ireneusz zyska 

Pani Marszałek! Panie Senatorze! Wysoka Izbo!
Chcę powiedzieć, że tu jest jakieś nieporozu-

mienie. Minister nie zmienił decyzji lokalizacyj-
nej. Obszar został dostosowany do możliwości 
inwestycyjnych. Nie jest to ze szkodą dla inwe-
storów. Obwieszczenie nie było przepisem pra-
wa. Trzeba się będzie opierać na przepisach 
ustawy, które wejdą w życie po przyjęciu usta-
wy przez Wysoką Izbę. Chcę powiedzieć, że 
jesteśmy na etapie przyjęcia planu zagospoda-
rowania przestrzennego obszarów morskich. 
To nastąpi w perspektywie, można powiedzieć, 
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pierwszego kwartału bieżącego roku. Wtedy otwo-
rzą się nowe możliwości do składania wniosków 
lokalizacyjnych dla inwestorów. To obwieszcze-
nie było tylko ogłoszeniem w zakresie możliwości 
składania wniosków. Załącznik nr 2 jest zgod-
ny z wydanymi prawomocnymi decyzjami. Nie 
wiem, czy tutaj pan senator i państwo senatoro-
wie, w imieniu których pan senator zabierał głos, 
zostali przez kogoś intencjonalnie wprowadzeni 
w błąd, ale zapewniam, że żadne naruszenie pra-
wa czy też naruszenie decyzji wcześniej wydanej 
dla inwestora nie nastąpiło, nie miało miejsca. 
Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
Proszę o  zadanie pytania pana senatora 

Stanisława Lamczyka, sala nr 217.

SenatoR 
sTanisław lamczyk 

Dziękuję.
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Szanowni 

Państwo!
Pan minister wspomniał o zielonym wodorze. 

Wiem, że pan minister pracuje nad ustawą wodo-
rową. Mam pytanie: kiedy ta ustawa wejdzie do 
procedowania?

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Szanowni Państwo, proszę o spokój.)
Mam również drugie pytanie. Co z ustawą of-

fshore’ową? Ta, która była przygotowana przez 
ministerstwo gospodarki morskiej, jest nie do 
przyjęcia.

Trzecie pytanie to pytanie o  spółki Skarbu 
Państwa. Wiem, że ENEA ułożyła się z Hiszpanią, 
a PGE – z Duńczykami. Czy polskie firmy nadal 
mają pakiet kontrolny i czy te wszystkie firmy 
otrzymały umowy przyłączeniowe do polskiej sie-
ci energetycznej?

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie kliMatU  
i ŚRodoWiSka 
ireneusz zyska 

Odpowiadając na pytanie pierwsze, odnośnie 
do wodoru, powiem, że w dniu 30 grudnia ub.r. 
jako Ministerstwo Klimatu i Środowiska uzyska-
liśmy wpis polskiej strategii wodorowej czy pro-
jektu polskiej strategii wodorowej do wykazu prac 
legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. 
W tym tygodniu będą ogłoszone konsultacje pu-
bliczne nad tym strategicznym dokumentem. 
Równolegle pracujemy, Panie Senatorze, nad pol-
skim porozumieniem wodorowym, nad umową 
sektorową firm z obszaru tych technologii. Wierzę 
w to, że do połowy roku czy w drugim kwartale bie-
żącego roku taka umowa sektorowa zostanie pod-
pisana. Strategiczny cel, jaki sobie stawiamy, to 
maksymalizacja udziału polskich przedsiębiorstw, 
polskich przedsiębiorców, z wykorzystaniem pol-
skiej własności intelektualnej, polskich wynalaz-
ków. Są to technologie najbardziej zaawansowane 
na świecie czy jedne z najbardziej zaawansowa-
nych na świecie, o czym świadczą także działania 
prawne konkurencji, bezskuteczne, w stosunku do 
polskich podmiotów, które dysponują patentami 
i mogą się legitymować prawem do danych wyna-
lazków. Chcielibyśmy doprowadzić do komercjali-
zacji tych polskich technologii, do wprowadzenia 
ich do masowej produkcji i wykorzystania przez 
polskie firmy. Temu służy ta inicjatywa dotyczą-
ca wypracowania, podpisania i realizacji polskiej 
umowy sektorowej.

Równolegle przystępujemy do pracy nad 
ustawą – Prawo wodorowe, która zdefiniuje wo-
dór jako paliwo, jako substancję, która może za-
silać nie tylko pojazdy, w ramach transportu, 
ale także energetykę, ciepłownictwo, technolo-
gie w przemyśle w wielu obszarach, w różnych 
technologiach przemysłowych, a  w  przyszło-
ści będzie również możliwa do wykorzystania 
w gospodarstwach domowych, do powszechne-
go zastosowania. To jest proces, który odbywa 
się równolegle z pracami w Komisji Europejskiej. 
Myślę, że przyspieszanie go ponad miarę było-
by niekorzystne. Pracujemy w ramach partner-
stwa europejskiego, w ramach European Clean 
Hydrogen Alliance, jak również bierzemy udział 
w dyskusjach na poziomie członkowskim Unii 
Europejskiej, jeżeli chodzi o pracę nad europej-
ską strategią wodorową. Chcielibyśmy, żeby ten 
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proces postępował szybciej, ale, co trzeba powie-
dzieć, nie tylko w Polsce, ale również w Europie 
Zachodniej i wszędzie na świecie odnotowuje-
my dzisiaj pewne bariery technologiczne zwią-
zane z ceną produkcji zielonego wodoru. Myślę, 
że na razie powinniśmy wykorzystać ten wodór, 
który jest dostępny w Polsce, do budowy łańcu-
cha dostaw, do budowy kompetencji, do budowy 
rynku od strony popytowej. I te działania do tego 
zmierzają.

Co do ustawy obszarowej, o którą pan sena-
tor pytał i którą rzekomo ministerstwo gospo-
darki morskiej miało przedstawiać, to, przyznam 
szczerze, nie wiem, o co chodzi, bo jedyną ustawą 
w zakresie morskiej polityki wiatrowej jest ustawa, 
którą dzisiaj mam zaszczyt i przyjemność przed-
stawiać Wysokiej Izbie. Nie mam informacji o usta-
wie, która była przygotowana i konsultowana przez 
ministerstwo gospodarki morskiej. Nie wiem, czy 
jeszcze było jakieś pytanie…

(Głos z sali: Nie, nie.)

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Ale będą kolejne, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Klimatu 

i Środowiska Ireneusz Zyska: Dziękuję bardzo.)
Dziękuję bardzo.
Proszę o  zadanie pytania pana senatora 

Krzysztofa Mroza, zdalnie.

SenatoR 
krzyszTof mróz 

Pani Marszałek, Panie Ministrze…
Słychać mnie?
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Proszę bardziej przysunąć się do mikrofonu, bo 
słabo pana słychać.)

Czy teraz mnie dobrze słychać, czy jeszcze…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Teraz lepiej.)
Pani Marszałek! Panie Ministrze!
Bardzo bym prosił panią marszałek o to, żebym 

może miał troszkę więcej niż minutę, bo…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Panie Senatorze, teraz słabiej słychać. Proszę się 
przybliżyć do mikrofonu.)

Tak, już… Teraz słychać?

(Senator Robert Mamątow: Tak to bywa 
zdalnie…)

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Teraz lepiej, ale proszę mówić głośniej, Panie 
Senatorze.)

Dobrze.
Mam 3 pytania do pana ministra.
Pierwsze pytanie jest takie. Różne kraje – np. 

Wielka Brytania, Dania – mają różnego rodzaju 
rozwiązania w tym zakresie. I tak np. koszty przy-
łączenia do stacji, która będzie tę energię odbiera-
ła, kabel przesyłowy między wiatrakiem a lądem… 
Koszty tych urządzeń często sięgają 40, 50 czy 60% 
całej inwestycji. W różnych krajach koszty te różnie 
są przypisane: nieraz państwo je dofinansowuje, 
nieraz to jest całkowity koszt inwestora, a nieraz 
to jakieś spółki sieciowe pokrywają koszty czy to 
współfinansują. Jak będzie to w Polsce wyglądało? 
Kto będzie pokrywał koszty tego przyłącza wiatra-
ka do lądu i później wprowadzenia tego do systemu 
energetycznego? To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie jest następujące. Wiadomo, że im 
dalej od źródła wytworzenia prądu do odbiorców, tym 
większe są straty. Jakie są przewidywane straty na 
przesyle tej energii z offshore, z Morza Bałtyckiego?

I trzecie pytanie, które dotyczy już zapisów usta-
wowych. W tej ustawie, jak mi zwrócili uwagę fa-
chowcy – bo ja w tym zakresie nie jestem jakimś 
tam wielkim fachowcem, moja wiedza jest bardzo 
niewielka – jakby pomylono pojęcie maszyny ener-
getycznej z pojęciem urządzenia energetycznego. 
Eksperci się temu dziwią. Maszyna energetyczna 
to turbina, generator czy przekładnia, a urządzenie 
energetyczne to słup, jakieś tam drabinki i te urzą-
dzenia wspomagające. Tymczasem ustawa w swoim 
słowniczku nie zawiera sformułowania „maszyny 
energetyczne”, tylko wszystko określa jako urządze-
nia energetyczne. No, i tutaj fachowcy, którzy widzą 
tę różnicę w nomenklaturze, uważają, że…

(Głos z sali: Minuta.)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Ale 3 pytania są, Panie Senatorze.)
…wprowadza to różnego rodzaju zamieszanie. 

Czy ten problem kiedyś był gdzieś tam zgłaszany 
w procesie legislacyjnym? Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
Proszę, Panie Ministrze.
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SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie kliMatU  
i ŚRodoWiSka 
ireneusz zyska 

Pani Marszałek, Panie Senatorze, jeżeli chodzi 
o Polskę, to trzeba powiedzieć, że w ustawie prze-
widzieliśmy, że koszty wyprowadzenia mocy na 
ląd pokrywa inwestor, czyli deweloper. W ramach 
realizacji projektu morskiej farmy wiatrowej bę-
dzie on również budował przyłącze energetyczne 
do wprowadzenia energii elektrycznej do syste-
mu elektroenergetycznego krajowego. W ustawie 
przewidzieliśmy również prawo odkupu i pra-
wo pierwokupu, zostały wyposażone w to prawo 
Polskie Sieci Elektroenergetyczne, po to, aby ta 
strategiczna infrastruktura energetyczna w przy-
padku chęci jej sprzedaży przez dewelopera mo-
gła być kupiona i włączona do polskiego systemu 
elektroenergetycznego we władaniu Polskich Sieci 
Elektroenergetycznych.

Na świecie były przewidziane różne modele. 
Początkowo realizacja tych inwestycji przebiegała 
właśnie w ten sposób, że inwestorzy pokrywali te 
koszty, a później w wielu państwach członkowskich 
Unii Europejskiej budowę infrastruktury wzięło na 
siebie państwo. My zdecydowaliśmy się w pierwszej 
fazie realizacji tych projektów na model, w którym 
inwestorzy wykonują te przyłącza, a być może póź-
niej, w następnej fazie państwo będzie realizować te 
inwestycje w zakresie wyprowadzania mocy. W tej 
chwili w ustawie stawiamy na to, że projekty będą 
wykonywane i finansowane przez inwestorów.

Odnośnie do kosztów przesyłu energii elek-
trycznej – jak myślę, te koszty nie różnią się od 
tego, co jest na lądzie. Tak więc… To są kwestie 
techniczne. Trudno mi tutaj panu senatorowi w tej 
chwili szczegółowo na to odpowiedzieć, chyba że… 
To po prostu takie technikalia. Przygotuję informa-
cję na piśmie dla pana senatora, ale w tej chwili nie 
jestem w stanie takiej odpowiedzi udzielić.

Jeżeli chodzi o maszynę energetyczną i urządze-
nia energetyczne… Szanowny Panie Senatorze, jest 
to ustawa, której projekt wyjątkowo był poddany 
dwukrotnie konsultacjom publicznym, bardzo dłu-
gim, zarówno w pierwszej połowie roku 2020, jak 
i w drugiej połowie roku 2020, oraz uzgodnieniom 
międzyresortowym. Uczestnikiem tych wszyst-
kich konsultacji był krajowy operator systemu, czyli 
PSE SA, uczestnikami były polskie spółki dystrybu-
cyjne energii, również Urząd Regulacji Energetyki 
i  wszystkie instytucje, które profesjonalnie, 

zawodowo zajmują się energetyką w Polsce. Jestem 
więc przekonany, że te uzgodnienia… że ustawa 
zawiera właściwe określenia definicji, bo one nie 
budziły żadnych wątpliwości na końcowym etapie 
procesu legislacyjnego. Przypomnę, że przeszli-
śmy również opiniowanie w zakresie bezpieczeń-
stwa energetycznego kraju przez instytucje, które 
ustawowo dbają o takie bezpieczeństwo, i takie uwa-
gi nie były nam zgłaszane. Ponadto okazuje się, że 
ustawa nie używa pojęcia „maszyna energetyczna” 
ani „urządzenie energetyczne”. Nie wiem, skąd pan 
senator ma tę informację, kto z fachowców, na któ-
rych pan senator się powołuje, takich podpowie-
dzi udzielał, ale zachęcam do lektury bezpośrednio 
samej treści ustawy. Definicje są spójne, również 
z ustawą – Prawo energetyczne, i nie budzą wątpli-
wości. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
Chciałabym zapytać pana senatora – bo pan 

minister mówił, że może coś przygotować na pi-
śmie – czy pan senator oczekuje takiej odpowiedzi.

(Senator Krzysztof Mróz: Ja pytałem nie o kosz-
ty, tylko o straty energii, jakie są przewidywane…)

Panie Senatorze, nie słychać pana teraz.
(Senator Krzysztof Mróz: Halo, halo?)
Teraz bardziej.
(Senator Krzysztof Mróz: Ja pytałem nie o kosz-

ty, tylko pytałem o straty, o to, jakie są przewidy-
wane straty na przesyle energii.)

Ale czy pan oczekuje jakiejś odpowiedzi na 
piśmie?

SenatoR 
krzyszTof mróz 

Jeżeli pan minister zechce… Jestem świadomy, 
znając pana ministra, tego, że nie jest jakimś ener-
getykiem, ale pewnie jest w stanie zasięgnąć takich 
informacji od fachowców.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie kliMatU  
i ŚRodoWiSka 
ireneusz zyska 

Tak, Panie Senatorze, deklaruję, że takiej od-
powiedzi udzielę. W tej chwili, ponieważ jeszcze 
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takie projekty nie funkcjonują w polskiej ekono-
micznej strefie Bałtyku, takie dane są nieznane, 
ale zaczerpniemy informacji dla obszarów gospo-
darczych chociażby Wielkiej Brytanii, Niemiec 
czy Holandii i takie informacje panu senatorowi 
przedstawię.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję.
Proszę o  zadanie pytania pana senatora 

Krzysztofa Kwiatkowskiego.

SenatoR 
krzyszTof kwiaTkowski 

W kontekście poprawki, o której mówił pan se-
nator Bober, powiem, że dziękuję za informacje pana 
ministra i że po informacji pana przewodniczącego 
komisji klimatu, że w tym zakresie będzie inicjatywa 
ustawodawcza, nie będę składał podpisu pod tą po-
prawką. A do pana ministra mam 2 pytania.

Pan ten dokument nazwał konstytucją polskiej 
energetyki wiatrowej i bardzo z tego się cieszę, bo 
to, bym powiedział, jest wskazanie, że jest to szero-
ki dokument. Ale, ceniąc zaangażowanie pana mini-
stra i znajomość tej problematyki, chciałbym zapytać 
o kluczowy dokument, który jest konstytucją całej 
energetyki odnawialnej, a także w ogóle całej ener-
getyki. Chciałbym więc zapytać, na jakim etapie jest 
praca nad polską polityką energetyczną, czy to do 
roku 2030, czy to do roku 2040, czy to do roku 2050, 
w zależności od tego, co państwo przygotowują. Na 
jakim etapie… Bo tak naprawdę kluczowe z punktu 
widzenia rozwoju morskich farm wiatrowych będzie 
wdrożenie aukcji dla takich projektów. W związku 
z tym jest pytanie o deklaracje co do organizacji au-
kcji dla offshore’u ze strony ministerstwa i w ogóle 
aukcje, jakie państwo planujecie, które by były wspar-
ciem dla inwestorów z obszaru energetyki wiatrowej, 
i jakie mają szanse się odbyć w tym roku. Czy może-
my tu oczekiwać na jakieś deklaracje ze strony rządu? 
Ja chętnie odpowiedzi na te pytania otrzymałbym też 
na piśmie. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję.
Proszę bardzo.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie kliMatU  
i ŚRodoWiSka 
ireneusz zyska 

Dziękuję panu senatorowi za to pytanie. 
Rzeczywiście, zgadzam się z  tym, że „Polityka 
energetyczna Polski do 2040 r.” to fundamental-
ny, strategiczny dokument, który powinien być już 
dokumentem obowiązującym. Od razu informuję, 
że niebawem dokument zostanie przedstawiony 
jako projekt we wniosku o wpis do wykazu prac 
legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. 
Jesteśmy po wielo-, wielomiesięcznej pracy zwią-
zanej z aktualizacją projektu polityki energetycz-
nej Polski 2040, jesteśmy po przeprowadzonych 
konsultacjach transgranicznych, które na żądanie 
Austrii zostały przeprowadzone. To też opóźniło 
prace, jeśli chodzi o procedowanie nad tym doku-
mentem przez Radę Ministrów.

Dodatkowo trzeba powiedzieć, że musimy rów-
nież uwzględnić, musimy i chcemy uwzględnić gło-
sy różnych środowisk społecznych, zawodowych. 
Jak wiemy, państwo senatorowie również obser-
wują konsultacje społeczne prowadzone ze związ-
kami zawodowymi górników na Górnym Śląsku. 
Myślę, że realizacja transformacji energetycznej 
w Polsce powinna się odbywać w konsensusie, 
w zgodzie społecznej dla planowanych zmian, które 
chcemy wprowadzić dla dobra polskiej gospodar-
ki, dla konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. 
Ale chcemy również osłonić najsłabszych, te grupy 
zawodowe, grupy społeczne, które przez kilkadzie-
siąt lat po II wojnie światowej były związane z bu-
dowaniem polskiej gospodarki w oparciu o zasoby 
naturalne węgla kamiennego, węgla brunatnego. 
Ten przymiot, sprawiedliwa transformacja jest 
jednym z filarów projektu polityki energetycznej 
Polski. Sprawiedliwa transformacja musi się odbyć 
z uwzględnieniem ochrony całych grup zawodo-
wych, grup społecznych czy nawet regionów, które 
wcześniej, przez wiele lat, tak jak powiedziałem, 
w tym sektorze gospodarki pracowały.

Myślę, że jeszcze, szanując nakłady finanso-
we… Tutaj takie sformułowanie dla specjalistów, 
dla ekspertów: koszty osierocone, czyli koszty 
realizacji dużych projektów. Nie chcielibyśmy, 
aby te koszty powstawały, aby były budowane 
nowe instalacje, które potem z jakichś względów 
ekonomicznych, gospodarczych będą wyłącza-
ne. Tak więc nowe bloki węglowe, takie jak blok 
pierwszy i drugi w Opolu czy blok w Jaworznie 
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oddany do użytku w listopadzie ubiegłego roku, 
jeszcze przez wiele lat w ramach mechanizmu 
rynku mocy będą funkcjonować dla dobra pol-
skiego systemu elektroenergetycznego. Chodzi 
o elastyczność tych źródeł zasilania, to też jest 
niesłychanie istotne.

Jeśli zaś chodzi o politykę energetyczną Polski, 
trudno mi w tej chwili deklarować terminy, ale 
mam nadzieję, Panie Senatorze, że w perspekty-
wie kilku miesięcy, najdalej do kwietnia, maja, ta 
polityka jako dokument strategiczny zostanie przy-
jęta uchwałą Rady Ministrów.

Odnośnie do aukcji dla projektów mor-
skiej energetyki wiatrowej w ustawie przygo-
towaliśmy 2 fazy wsparcia pomocy publicznej. 
Pierwsza faza to ta, która w zakresie wydawa-
nia decyzji prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
zakończy się w dniu 30 czerwca br., ale oczywi-
ście projekty, które te decyzje uzyskają, jeśli 
chodzi o cenę 1 MWh wyprodukowanej w takim 
projekcie, w takiej instalacji, będą realizowa-
ne w perspektywie do roku 2030. Jak sądzę, na 
lata wcześniejsze, szczególnie na lata 2025, 2026 
i 2027, przypadnie szczyt inwestycyjny w pol-
skiej strefie ekonomicznej Bałtyku. Na rok 2025 
oraz na rok 2027 przewidzieliśmy 2 aukcje w za-
kresie projektów morskiej energetyki wiatrowej. 
Tak jak wcześniej powiedziałem, przygotowanie 
tych projektów trwa kilka lat, co najmniej 5 lat, 
stąd też pierwsza aukcja zaplanowana jest na rok 
2025. Chodzi o to, żeby takie projekty mogły być 
przygotowane do etapów, do fazy, w której moż-
na byłoby z nimi wystartować w aukcji dla of-
fshore wind, morskich farm wiatrowych.

Jeszcze może powiem o pewnej różnicy, bo 
niektórzy pytają, dlaczego w tej chwili działa tryb 
administracyjny udzielania pomocy publicznej, 
a dlaczego nie od razu mechanizm konkuren-
cyjny w postaci aukcji. Otóż, Szanowni Państwo, 
aukcje charakteryzują się tzw. mechanizmem 
odcięcia, czyli oferty najsłabsze czy te o najgor-
szej cenie muszą być odrzucone, żeby wygrały te 
o najlepszej cenie. Wówczas, gdybyśmy startowa-
li, zaczynali od aukcji, musielibyśmy 1 projekt 
czy 2, co najmniej 2, a być może więcej projek-
tów odrzucić. Naszym dążeniem jest maksyma-
lizacja tej mocy zainstalowanej do roku 2030. 
Dzisiaj wśród tych projektów, które dysponują 
pozwoleniami środowiskowymi, oczywiście rów-
nież lokalizacyjnymi, badaniami geologicznymi, 
jest 5 projektów najbardziej zaawansowanych. 
O nich mówiła pani senator Maria Koc w swoim 

wystąpieniu, ja mogę tylko przywołać nazwy 
tych deweloperów, tych inwestorów. To są przede 
wszystkim polskie spółki Skarbu Państwa, PGE 
Baltica z grupy PGE, Baltic Power z grupy Orlen, 
to jest prywatna spółka polska Polenergia. To są 3 
największe projekty, a do tego dochodzą 2 mniej-
sze z kapitałem zagranicznym. To są RWE oraz 
Ocean Winds, spółki, które w sumie mają 0,7 GW 
mocy na 5,9. Proszę więc zauważyć, że 5,2 GW to 
zasługa polskich projektów, polskich firm. One 
do realizacji tych inwestycji zaprosiły w ramach 
partnerstwa gospodarczego, podpisując umo-
wy z partnerami zagranicznymi, firmy, które 
już mają na swoim koncie realizację podobnych 
projektów na świecie. Wszystko zmierza do tego, 
aby zdobyć kompetencje, aby zdobyć doświad-
czenie i, jak sądzę, w przyszłości po roku 2030 
samodzielnie realizować takie projekty, nie tyl-
ko w polskim obszarze gospodarczym, ale – głę-
boko w to wierzę – również na potrzeby innych 
państw w basenie Morza Bałtyckiego, a także 
innych państw z dostępem do morza. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję.
Proszę o zadanie pytania pana senatora Janusza 

Gromka. Sala nr 217.

SenatoR 
Janusz Gromek 

Właściwie to ja już nie będę oczekiwał odpowie-
dzi, bo chciałem zadać pytanie: jak to jest z portami 
Pomorza Środkowego? Tutaj pan minister odpo-
wiedział i wymienił m.in. Kołobrzeg. Pan senator 
Kleina niestety o nim zapomniał, kiedy mówił, że 
są tylko 2 porty na Pomorzu Środkowym. Pan wy-
mienił tylko Darłowo i Ustkę, ale jest i Kołobrzeg, 
który jest dużym portem i bardzo zaangażowanym. 
Dziękuję bardzo. Tak że nie oczekuję odpowiedzi. 
Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Wojciech Piecha. Sala nr 217.
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SenatoR 
woJciech Piecha 

Panie Ministrze, ja mam 2 krótkie pytania.
Czy jest planowany system magazynów ener-

gii elektrowni akumulacyjnych do magazynowania 
energii w czasie…

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Panie Senatorze, czy pan mógłby się przybliżyć do 
mikrofonu?)

Tak.
Panie Ministrze, czy jest planowany system 

magazynów energii elektrowni akumulacyjnej, np. 
szczytowo-pompowych, do magazynowania ener-
gii w czasie jej nadprodukcji przy wietrznej pogo-
dzie? To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Mamy 2 programy: jeden do-
tyczy morskiej energetyki wiatrowej do 2040 r., 
z czym wiążą się nakłady inwestycyjne na zbu-
dowanie 11 GW mocy w kwocie 130 miliardów zł, 
a drugi dotyczy energetyki jądrowej, którą też pla-
nujemy wybudować. Koszt inwestycyjny tego dru-
giego programu to 150 miliardów zł, co zapewni 
nam 9 GW mocy. Czy jest zapewnione finansowa-
nie dla obu tych projektów? Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie kliMatU  
i ŚRodoWiSka 
ireneusz zyska 

Dziękuję bardzo.
Magazyny energii są, można powiedzieć, przy-

szłością energetyki. To jest związane ze stabilizacją 
systemu elektroenergetycznego. Przy czym dzisiaj 
technologie światowe preferują raczej mniejsze 
jednostki magazynowe, które też spełniają możli-
wości akumulacyjne, nie doprowadzając do prze-
grzewania tych magazynów. Jednak technologie są 
rozwijane.

Tak na marginesie poinformuję Wysoką 
Izbę, a  przy okazji też opinię publiczną, że 
w Ministerstwie Klimatu i Środowiska pracujemy 
nad innowacyjnym, a może nawet przełomowym 

rozwiązaniem czwórnika energetycznego, dzięki 
któremu zmierzamy do pełnej regulowalności od-
nawialnych źródeł energii. Jest to hybrydowa in-
stalacja odnawialnych źródeł energii, połączona 
właśnie z magazynem energii, o który pytał pan 
senator. Inwerter, który spina całość instalacji, wy-
prowadza moc do sieci w jednym miejscu. Jak prze-
widujemy, spowoduje to – opieramy się również na 
badaniach prowadzonych przez zespół ekspertów, 
zespół naukowców – że w takiej instalacji odna-
wialnego źródła energii będziemy w stanie gene-
rować napięcie do sieci na poziomie 60% pracy tej 
instalacji w ciągu roku, czyli 5 tysięcy 256 godzin, 
co jest porównywalne z wynikami bloków węglo-
wych. Mam nadzieję, że ten projekt się powiedzie. 
Będziemy go oczywiście doskonalić. Będę infor-
mował państwa o dalszych losach tej koncepcji, 
umownie nazywanej systemem OZE 4.0. Myślę, że 
w energetyce rozproszonej może to mieć ogromny 
wpływ na podniesienie poziomu bezpieczeństwa 
energetycznego w naszym kraju, na podniesienie 
poziomu stabilności systemu elektroenergetycz-
nego jako takiego.

Co do elektrowni szczytowo-pompowych, to 
też przyjmujemy, że możemy je wykorzystywać 
jako magazyny energii, jak najbardziej. Niestety 
na Pomorzu raczej takich zbiorników wodnych nie 
ma. No, możliwości zastosowania różnicy poziomu 
tafli wody jest niewiele, takie możliwości są ograni-
czone, ale za to, o czym mówiłem wcześniej, przy-
gotowujemy polską strategię wodorową. Mamy do 
wykorzystania – niedaleko Wybrzeża, w Mogilnie 
– kawerny, które mogłyby zostać zaadaptowane na 
magazyny wodoru. Takie projekty są analizowa-
ne, takie koncepcje są opracowywane. Wodór, jeśli 
chodzi o magazynowanie energii, jest znakomicie 
nadającym się do tego nośnikiem. Myślę, że postęp 
technologiczny w przyszłości zapewni nam moż-
liwość magazynowania nadwyżek energii, o któ-
re pan senator pytał, a które będą produkowane 
w morskich farmach wiatrowych.

Co do nakładów inwestycyjnych na morską 
energetykę wiatrową, to są to projekty finanso-
wane przez samych inwestorów, czyli po prostu 
przez spółki kapitałowe, które będą korzystać z fi-
nansowania komercyjnego uzyskiwanego od ban-
ków. Dostałem informację, że to finansowanie jest 
zapewnione. Są to inwestycje o wysokiej stopie 
zwrotu, pożądane z punktu widzenia polityki kli-
matyczno-energetycznej Unii Europejskiej, a także 
naszego kraju. Można powiedzieć, że firmy finan-
sujące, instytucje finansujące, czyli banki – ale 
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nie tylko one, są także inne instytucje międzyna-
rodowe działające w zakresie finansowania takich 
dużych projektów – stoją w kolejce, bo są to, jak 
powiedziałem, projekty o wysokiej stopie zwrotu, 
projekty opłacalne.

Co do energetyki jądrowej, to jest to osobny te-
mat, któremu należałoby poświęcić osobną konfe-
rencję. Jak państwo wiedzą z doniesień prasowych, 
Polska podpisała wstępną umowę o współpracy 
w tym zakresie z przedstawicielami firm amery-
kańskich, ale nie wykluczamy także udziału in-
nych podmiotów gospodarczych. Na pewno trzeba 
powiedzieć, że projekt energetyki jądrowej musi 
uwzględniać cały okres funkcjonowania takiej elek-
trowni. To nie jest tylko kwestia budowy elektrowni 
jądrowej, bo równie ważne są dostawy paliwa ją-
drowego, które będą potrzebne przez kilkadziesiąt 
lat, przez co najmniej 80 lat funkcjonowania takiej 
jednostki. Ważna jest też kwestia czynności zwią-
zanych z demontażem takiej instalacji po okresie 
eksploatacji. Taka umowa, umowa strategiczna, 
umowa wieloletnia, pociąga za sobą wielką odpo-
wiedzialność, ale też wielkie potrzeby finansowe. 
W zakresie finansowania nie mogę panu senato-
rowi udzielić wiążących odpowiedzi. Negocjacje są 
w toku, aczkolwiek polska strategia energetyczna 
do roku 2040, PEP 2040, zakłada udział energetyki 
jądrowej na poziomie 6–9 GW mocy. Pierwszy blok 
ma być oddany do użytku w roku 2033. I z moich 
informacji wynika tyle, że projekt jest realizowany 
terminowo. W kolejnych latach będą podejmowane 
kolejne kroki. Przystąpienie do budowy ma nastą-
pić w roku 2026. Myślę, że do tego czasu na pew-
no wszystkie te informacje, szczególnie finansowe, 
o które pytał pan senator, będą dostępne i znane. 
Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję.
Proszę o zadanie pytania pana senatora Jana 

Marię Jackowskiego.

SenatoR 
Jan maria Jackowski 

Dziękuję bardzo.
Ja bym, Panie Ministrze, zadał pytania dotyczą-

ce konkretów, o które mnie pytają obywatele.

Otóż proszę mi powiedzieć, ile w pasie wy-
brzeża między Władysławowem a Łebą jest plano-
wanych takich inwestycji. Czy rząd ma wiedzę na 
ten temat? I w jakiej odległości będą usytuowane 
od linii brzegowej, tzn. czy będą widoczne z pla-
ży? Ten cały pas polskiego wybrzeża to jest bardzo 
atrakcyjny teren, jak wiadomo, rekreacyjny, wypo-
czynkowy. A zadaję to pytanie niebezpodstawnie, 
ponieważ sam doskonale pamiętam, jak jeszcze 
w poprzedniej dekadzie – mówię o końcówce roku 
2010, a może trochę wcześniejszym czasie – były 
ogromne protesty, bo była inicjatywa wybudowa-
nia takiej farmy wiatrowej właśnie na wysokości 
Dębek, w bardzo bliskiej odległości od elektrowni 
szczytowo-pompowej w Żarnowcu. I to wywołało 
ogromne emocje społeczne, dyskusje. W końcu się 
wycofano z tego projektu. Ale, jak rozumiem, tu jest 
inna sytuacja, ponieważ odległości do takich farm 
będą znacznie większe. Jednak prosiłbym, żeby pan 
minister w tej kwestii dał jasną i precyzyjną odpo-
wiedź. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie kliMatU  
i ŚRodoWiSka 
ireneusz zyska  

Bardzo dziękuję panu senatorowi za to pytanie.
Projekty będą realizowane, tak jak wcześniej 

powiedziałem. Jest to 5 projektów inwestycyjnych 
o łącznej mocy 5,9 GW. Jeżeli podzielimy to na 
jednostkową wartość takiej elektrowni wiatrowej 
– a będzie ok. 12, być może 13 czy 14 MW w ta-
kiej turbinie – to wyjdzie nam, ile tych wiatraków 
będzie musiało być posadowionych. Przy czym te 
projekty są dość rozproszone. To zostało uwzględ-
nione ze względu na gospodarkę morską, połowy, 
rybołówstwo, jak też interesy żeglugi handlowej, 
kwestie bezpieczeństwa wojskowego, obronności 
naszego kraju. I to warunkuje, że mniej więcej na 
wysokości Łeby i Słupska – nazywamy to Ławicą 
Słupską – będzie zlokalizowanych kilka projektów, 
najbliżej w odległości 25 km od linii brzegowej, 
a najdalej może to być nawet 40 i więcej kilome-
trów. A więc raczej nie będą one widoczne z brzegu. 
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Może się zdarzyć bardzo spokojny, pogodny dzień, 
kiedy to gdzieś te, nazwijmy, wierzchołki śmigieł 
mogłyby być dostrzeżone, ale nie będzie to domi-
nanta koncentrująca uwagę osób, które obserwują 
horyzont i które, tak jak pan senator słusznie za-
uważył, chciałyby wypocząć, np. w czasie wakacji. 
Jestem przekonany, że ten interes polskiego spo-
łeczeństwa, które co roku tradycyjnie wypoczy-
wa na polskim Wybrzeżu – czyli pewien spokój 
i doświadczenie linii horyzontu – będzie do pogo-
dzenia z realizacją projektów morskiej energetyki 
wiatrowej, nie będzie w kolizji.

W przyszłości przewidujemy również projek-
ty – troszeczkę w stronę Wybrzeża Zachodniego, 
Środkowego – na tzw. Ławicy Odrzańskiej. Ale 
również będą to projekty na tyle oddalone od li-
nii brzegowej, aby nie kolidowały w zakresie tych 
funkcji, o których wcześniej powiedziałem. Nie 
można zlokalizować tych farm w obszarze morza 
terytorialnego, co gwarantują przepisy ustawy 
o obszarach morskich, dlatego to jest zaplanowane 
właśnie w polskiej ekonomicznej strefie Bałtyku, 
a nie jeżeli chodzi o morze terytorialne. To jest poza 
morzem terytorialnym.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję.
(Senator Jan Maria Jackowski: Chciałbym do-

pytać, Pani Marszałek, dlatego że…)
Momencik, Panie Senatorze…
(Senator Jan Maria Jackowski: Chciałbym 

dopytać.)
Panie Senatorze, czy mógłby pan…
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator chciałby zadać dodatkowe pytanie. 

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SenatoR 
Jan maria Jackowski 

Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, wspomniał pan o tej ławicy 

słupsko-łebskiej…
(Głos z sali: Ławica Słupska, tak to się nazywa.)
Słupska. Czy będzie planowana jakaś inwesty-

cja w obszarze bliżej Władysławowa? Czy będzie 
jakaś następna, czy nie? Ja pytałem o ten pas wy-
brzeża od Władysławowa do Łeby. Pan wspomniał 

o zachodnim fragmencie tego pasa, a mnie inte-
resuje ten pas, który obejmuje takie miejscowo-
ści jak Białogóra, Dębki, Karwia, Karwieńskie 
Błota, Jastrzębia Góra, Władysławowo. Nie mó-
wię o Chałupach itd., nie będę już wymieniał tych 
wszystkich miejscowości. Czy tam będzie ulokowa-
na tego typu inwestycja? Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję.
Proszę, Panie Ministrze.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie kliMatU  
i ŚRodoWiSka 
ireneusz zyska 

Szanowny Panie Senatorze!
Wcześniej, odpowiadając na jedno z pytań, mó-

wiłem, że jesteśmy na etapie przyjęcia, zatwier-
dzania planów zagospodarowania przestrzennego 
dla morskich obszarów w zakresie morskiej ener-
getyki wiatrowej i one precyzyjnie, szczegółowo 
określą warunki realizacji tych inwestycji. Nie ma 
możliwości, aby dokonywały się tam jakieś samo-
wole, aby ktokolwiek z inwestorów, polskich czy 
zagranicznych, wznosił farmy wiatrowe w sposób, 
który będzie niekontrolowany, który będzie nam 
przypominał te negatywne praktyki, których do-
świadczyliśmy, a o których mówiła pani senator 
Maria Koc, w zakresie lądowej energetyki wiatro-
wej. Cały proces jest bardzo precyzyjnie określony 
i zabezpieczony nie tylko pod względem interesów 
mieszkańców Wybrzeża, ale także, tak jak wcze-
śniej powiedziałem, co do kwestii handlowych, 
rybołówstwa, obronności naszego kraju. Mam po-
twierdzenie, że te instalacje na pewno nie będą wi-
doczne z brzegu morza, z linii brzegowej. Są na 
tyle oddalone od brzegu, że nie będą, mówiąc ko-
lokwialnie, psuły krajobrazu nam jako turystom, 
jako osobom wypoczywającym nad pięknym pol-
skim Bałtykiem.

Jeżeli chodzi o  lokalizację, to jest, tak jak 
wcześniej powiedziałem, proces określony prze-
pisami prawa. Ustawa o  obszarach morskich 
Rzeczypospolitej Polskiej wskazuje, gdzie mogą 
być wydane lokalizacje, później jest skonkretyzo-
wane postępowanie dotyczące realizacji inwestycji 
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i jest o nich mowa również w tej ustawie. A więc 
ja chciałbym uspokoić pana senatora, że dbamy 
o bezpieczeństwo… Zależy nam na maksymaliza-
cji udziału polskich firm w realizacji tych przed-
sięwzięć, tak aby polskie firmy, polscy pracownicy, 
budżet państwa z tytułu podatków mieli z tego jak 
największą korzyść, ale dbamy także o ochronę śro-
dowiska, dbamy o pewne walory przyrodnicze, któ-
re do tej pory kojarzą nam się z Bałtykiem, kojarzą 
nam się z obecnością na polskim Wybrzeżu czy nad 
polskim morzem.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
Czy pan senator jest usatysfakcjonowany 

odpowiedzią?
(Senator Jan Maria Jackowski: Tak jest. 

Dziękuję, Pani Marszałek.)
Bardzo dziękuję.
Proszę o zadanie pytania pana senatora Jerzego 

Czerwińskiego.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Dwa pytania, jedno troszkę bardziej rozbudo-

wane. Mianowicie chodzi o tryby przyznawania 
prawa do pokrycia ujemnego salda. Są dwa tryby: 
jeden na podstawie decyzji, który dotyczy punktów 
i 8 obszarów, nieco powyżej 100 punktów z załącz-
nika nr 1, a drugi na podstawie aukcji. Ten decyzyj-
ny jest bardzo szybki, bo tylko do 30 czerwca tego 
roku… Rozumiem, że on dotyczy tych podmiotów, 
które już teraz uczestniczą w procedurze, mają ze-
zwolenia, mają pewne plany. Czy te 100 punktów, 
czy nieco ponad 100 punktów, wystarczy w przy-
padku tych podmiotów? To jest pierwsza kwestia. 
Rozumiem, że to są głównie te podmioty… że to jest 
te 5 podmiotów, o których pan mówił tutaj, czy-
li głównie są to podmioty polskie. Potem jest tryb 
aukcyjny i tam tych punktów jest więcej, bodajże 
ok. 800 czy nawet więcej. I mam takie pytanie. Ten 
pierwszy tryb decyzyjny jest w pewnym sensie na-
rzucony, lokalizacja tych punktów oraz obszarów 
jest narzucona przez stan obecny, bo to jest jakby 
tryb przejściowy, a potem jest ten tryb docelowy 
aukcyjny, większy i tutaj lokalizację państwo sami 

wybieraliście. Co miało wpływ na wybór tej loka-
lizacji, oprócz oczywiście kwestii konfliktowych, 
takich jak żegluga, rybołówstwo itd.?

I czy braliście pod uwagę też – i to jest drugie 
pytanie – ewentualne spięcie w przyszłości energe-
tyki wiatrowej z wytwarzaniem zielonego wodoru, 
czyli np. położenie elektrolizerów? Czy to jest już 
w tej ustawie zawarte, czy też np. będziemy jeszcze 
uzupełniali te obszary o jakieś inne? Czy to są tylko 
te obszary, czy docelowo będą jeszcze jakieś inne?

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję.
Proszę, Panie Ministrze.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie kliMatU  
i ŚRodoWiSka 
ireneusz zyska

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Senatorze!
Kontrakt różnicowy to instytucja prawna, która 

jest znana w polskim porządku prawnym i reali-
zowana w ramach aukcji OZE rokrocznie ogłasza-
nych przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
w zakresie instalacji na lądzie odnawialnych źródeł 
energii w różnych technologiach, w różnych sek-
torach OZE. I ten mechanizm wprowadziliśmy do 
ustawy. Oczywiście w pierwszej fazie, która cha-
rakteryzuje się wydaniem decyzji administracyjnej 
przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, udział 
wezmą firmy, które mają najbardziej zaawanso-
wane projekty i też uzyskały lokalizację na morzu 
w postaci decyzji o tzw. PSZW, czyli wznoszenia 
sztucznych wysp na morzu. I tutaj ta decyzja okre-
ślona przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
będzie podlegała jeszcze weryfikacji w ramach in-
dywidualnej notyfikacji każdego projektu gospo-
darczego przez Komisję Europejską. Następnie 
ta decyzja po notyfikacji wróci do prezesa urzę-
du regulacji, który może jeszcze zweryfikować tę 
cenę, ale tylko in minus, nie może jej podnieść do 
góry, tylko może ją zweryfikować in minus. I jesz-
cze mamy czwarty element weryfikacji, mianowi-
cie tzw. mechanizm clawback, który w przypadku 
uzyskania oszczędności przez inwestora w ramach 
realizacji tej inwestycji definiuje w ustawie podział 
tych oszczędności na rzecz inwestora, a z drugiej 
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strony na rzecz Skarbu Państwa. I to też będzie 
skutkowało ostatecznym ustaleniem wysokości 
ceny 1 MWh wytwarzanej w takich instalacjach.

Lokalizacje zgadzają się z wydanymi wcze-
śniej decyzjami PSZW. One nie były w tej chwi-
li jakoś arbitralnie weryfikowane. To jest proces, 
to już są prawa nabyte, które inwestorzy uzyskali 
w poprzednich latach. To były decyzje wydawane 
przez ministra gospodarki morskiej i uzgadniane 
z licznymi ministrami, m.in. z ministrem obrony 
narodowej. Od roku 2025 i w roku 2027 odbędą się 
aukcje energii wytwarzanej w morskich farmach 
wiatrowych i tam będą w tym mechanizmie wybie-
rane najtańsze oferty, które będą wygrywać aukcje. 
I jeśli chodzi o te warunki, o których pan senator 
wspomniał, tj. o punktację, to tam tych punktów 
trzeba będzie mieć więcej, ale sam mechanizm róż-
nicowy będzie polegał na tym samym. Mianowicie 
ktoś, kto aukcję wygra i zobowiąże się do wytwa-
rzania energii przez 25 lat w ramach projektu, któ-
ry zrealizuje, będzie na tych warunkach mógł, po 
pierwsze, sfinansować budowę takiej instalacji, 
więc projekt uzyska przymiot tzw. bankowalności, 
możliwości skredytowania przez instytucje finan-
sujące, a po drugie, będzie uzyskiwał cenę, którą 
zagwarantował sobie w aukcji OZE. Czyli jeżeli ta 
cena na rynku będzie wyższa niż przyjęta w aukcji, 
to inwestor będzie uzyskiwał przez 25 lat właśnie tę 
cenę, którą wylicytował w aukcji, a nadwyżkę bę-
dzie oddawał do budżetu państwa. Z kolei gdyby 
cena na rynku energii była niższa niż wylicytowa-
na w aukcji, mechanizm różnicowy zagwarantuje 
inwestorowi uzyskiwanie ceny zakontraktowanej 
w aukcji.

Jeżeli chodzi o  zielony wodór, to ja nie do-
strzegam tu żadnego konfliktu. Oczywiście je-
steśmy, Panie Senatorze, na, można powiedzieć, 
pierwszym etapie przygotowywania czy budowy 
gospodarki wodorowej, a także dokumentów stra-
tegicznych, ustaw z tym związanych. Myślę, że de-
cyzje lokalizacyjne wydawane w roku 2012 i 2013 
nie miały nic wspólnego z tym, że… Nikt nie my-
ślał wówczas o tym, gdzie będzie postawiony elek-
trolizer wodoru. Technologie postępują, cały czas 
się rozwijają. Takie elektrolizery mogą funkcjono-
wać zarówno na morzu, jako instalacje wybudo-
wane na morzu, jak i na obszarze lądowym. To jest 
kwestia dostarczenia energii wytworzonej w mor-
skiej farmie wiatrowej i później, co bardzo waż-
ne, wykorzystania tego wodoru z minimalizacją 
strat w zakresie przesyłu czy magazynowania. Jak 
wiemy, wodór jest trudnym pierwiastkiem, jeżeli 

chodzi o magazynowanie, ale dzisiaj istnieją już na 
świecie technologie, które znakomicie dają sobie 
z tym radę. Myślę, że będziemy w stanie niejako 
połączyć te 2 sektory. Zielony wodór z offshore’u to 
jest pewna naturalna konsekwencja realizacji pro-
jektów w polskiej strategii wodorowej czy w projek-
cie tego dokumentu.

Przewidujemy, że do roku 2030 z  instalacji, 
o których mowa w projekcie ustawy, będziemy 
w stanie w ramach elektrolizy generować 2 GW 
mocy w elektrolizie. To jest taki pewien punkt czy 
próg ostrożnościowy. Być może będzie to wyższa 
wartość, ale stawiajmy sobie optymalne, racjonal-
ne cele, które będziemy w stanie zrealizować rów-
nież gospodarczo. Myślę, że to jest możliwe i nie 
widzę tutaj konfliktów. Ponieważ oba obszary stra-
tegiczne, morskiej energetyki wiatrowej i gospo-
darki wodorowej, są, że tak powiem, zlokalizowane 
w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, współdziała-
nie 2 departamentów zmierza do tego, aby oba wiel-
kie projekty gospodarcze były realizowane wspólnie 
i bezkonfliktowo. Może nawet jeden będzie wynikał 
z drugiego i będzie korzystać z mocy wytworzonej 
w morskich farmach wiatrowych. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję.
Nie ma więcej pytań.
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał 

się do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania 
zadane przez senatora Krzysztofa Mroza i senatora 
Krzysztofa Kwiatkowskiego.

Otwieram dyskusję.
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Klimatu 

i Środowiska Ireneusz Zyska: Jeszcze raz bardzo 
dziękuję pani marszałek, Wysokiej Izbie, wszyst-
kim państwu senatorom. Dziękuję bardzo.)

Bardzo dziękuję.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Władysława Komarnickiego.

SenatoR 
władysław komarnicki 

Dziękuję, Pani Marszałek.
Szanowny Senacie!



Ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych

105

20. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 12 stycznia 2021 r.

Od 4 lat jako wiceprzewodniczący Komisji 
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności działam 
na rzecz rozwoju polskiej energetyki odnawialnej. 
Ten obszar był mi szczególnie bliski od początku 
piastowania godności senatora. Zawsze wierzyłem 
w energetykę wiatrową, do rozwoju której Polska 
ma wyjątkowo – przypominam: wyjątkowo – do-
bre warunki zarówno na lądzie, jak i na morzu. Po 
latach mogę w końcu powiedzieć, że doczekałem 
się rządowego projektu, który nareszcie bierze pod 
uwagę strategiczne interesy polskie.

Pytam tylko: dlaczego wszyscy musieliśmy na 
ten projekt czekać tak długo? Dlaczego tak kluczo-
wy dla przyszłości Polski akt prawny musimy pro-
cedować w takim pośpiechu? To jest norma rządu. 
Czy wiedząc, jak wysoka jest stawka, nie można 
było sprawnie podjąć koniecznych decyzji na szcze-
blu rządowym? Dzisiaj mamy nóż na gardle: albo 
zaraz przyjmiemy tę ustawę bez poprawek, mając 
oczywiście świadomość jej mankamentów, albo 
inwestorzy, gotowi już od dawna do rozpoczęcia 
realizacji inwestycji, nie otrzymają pomocy pu-
blicznej. Bo unijna dyrektywa RED II zezwala na 
wsparcie OZE poza aukcją tylko do końca czerw-
ca przyszłego roku. A zatem w naszych rękach 
jest dzisiaj nie tylko los tej ustawy, lecz także los 
polskiej energetyki. Jeżeli my dzisiaj nie wykaże-
my się odpowiedzialnością, to za 4–5 lat nie tylko 
nie będzie prądu z morskich farm w polskiej czę-
ści Bałtyku, lecz także nie będzie korzyści gospo-
darczych w kraju wynikających z realizacji tych 
inwestycji.

Politycy Prawa i Sprawiedliwości wiele mówią 
o potrzebie zapewnienia bezpieczeństwa energe-
tycznego kraju, usta mają pełne frazesów. Niestety, 
tylko mówią. Wiele razy, uczestnicząc w posie-
dzeniach tej komisji, byłem świadkiem tego, jak 
uchwalano akty prawne, które, zamiast wspierać 
sektor energetyczny, blokowały jego rozwój zwłasz-
cza w obszarze energetyki odnawialnej, o której 
dzisiaj mówimy, która dynamicznie rozwija się 
na całym świecie, a w Polsce ma ku temu – przy-
pominam, mówiłem to na początku – doskonałe 
warunki. Tymczasem my ten potencjał trwonimy. 
Od ponad 4 lat nie można rozwijać energetyki wia-
trowej na lądzie w takim stopniu, w jakim byśmy 
mogli, korzystając z najnowszej technologii, która 
jest dostępna na rynku. Ona mogłaby zasilać nasz 
system tanią, czystą energią. A z roku na rok im-
port energii z zagranicy rośnie, Panie Ministrze.

Drodzy Państwo, przemysł w Polsce płaci za 
energię elektryczną najwięcej w tej części Europy. 

Doczekaliśmy się, że średnio o 50 zł za 1 MWh wię-
cej niż w Niemczech. Jak nasze przedsiębiorstwa 
mają skutecznie konkurować na międzynarodo-
wych rynkach, skoro rosną im koszty produkcji? 
Coraz częściej słyszymy o przedsiębiorstwach, któ-
re wysoki koszt energii zmusza do wycofania się 
z części działalności, zamykania zakładów i przy 
okazji zwalniania ludzi. Wspomnę tylko, tak dla 
przypomnienia, słynną sprawę firmy Mittal, która 
z tych właśnie względów postanowiła wygasić piec 
w Krakowie. Słynna fabryka porcelany w Chodzieży 
została zlikwidowana. Jako jedną z przyczyn zarząd 
podał wysokie, rosnące koszty energii. Jeśli szybko 
nie zaradzimy tej sytuacji, to takich historii wkrótce 
usłyszymy w naszym kraju więcej. A w dobie COVID 
może to się okazać katastrofalne dla całej naszej go-
spodarki. Dzisiaj musimy podejmować działania, 
które pozwolą tworzyć nowe miejsca pracy, które 
pozwolą rozwijać się polskim firmom, zarówno po-
przez zapewnienie dostępu do korzystnej cenowo, 
nieobciążonej emisjami energii z OZE, jak i poprzez 
uruchomienie wielkich infrastrukturalnych inwe-
stycji, które wygenerują zapotrzebowanie na usługi 
i produkty z krajowego rynku.

Szanowni Państwo, dzisiaj nie mamy czasu na 
dywagacje. Czas jest nieubłagany. Albo dzisiaj wy-
każemy się wszyscy odpowiedzialnością za losy 
państwa, albo zaprzepaścimy ogromną szansę dla 
Polski, dla polskiego przemysłu. W obecnej sytu-
acji absolutnie nie możemy sobie na to pozwolić.

I garść refleksji. Proszę państwa, 4 lata temu 
stałem tu, w tym miejscu, gdzie teraz stoję. I te 
4 lata temu mówiłem: nie idźcie tą drogą. Polski 
rząd wówczas się schował za tzw. ustawą poselską. 
I z przykrością chcę dzisiaj powiedzieć, że jest mi 
smutno, bo polski rząd nie ma takiej refleksji, która 
by sprawiła, że jego przedstawiciel na tej mównicy 
powiedziałby do senatorów: tak, popełniliśmy błąd. 
W normalnych państwach, gdy coś takiego się zda-
rza, rząd potrafi uderzyć się w piersi i powiedzieć: 
przepraszamy państwa, straciliśmy. A straciliśmy, 
proszę państwa, bardzo wiele. Ja nie będę dzisiaj 
o tym mówił, dlatego że pan minister też dostrzega, 
że ten czas jest potrzebny, i prosił nas na posiedze-
niu komisji gospodarki narodowej, żebyśmy usta-
wę przyjęli bez poprawek. Ale, Panie Ministrze, my 
do tych 4 lat, do strat – on są wyliczone – i do tych 
bankrutujących firm, które banki zabijały, polskich 
firm wrócimy, bo tego trudno jest zaniechać i trud-
no jest to zapomnieć. To były ogromne straty dla 
polskiej gospodarki, wynikające tylko z tego, że kil-
ku podstawionych posłów opowiadało głupoty.
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A przy okazji… Nie ma pani senator Zając, a ja 
jej dzisiaj chcę serdecznie podziękować – tak, tak, 
senator z PiS – za to, że 4 lata temu poparła mnie, 
jeśli chodzi o poprawki. Gdyby te poprawki prze-
szły, nie mówilibyśmy dzisiaj w taki sposób.

Dziękuję państwu za uwagę. Dziękuję, Pani 
Marszałek.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka  

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

Stanisława Gawłowskiego.

SenatoR 
sTanisław Gawłowski 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Do tej ustawy najlepiej pasuje określenie „jest 

późno, ale nie za późno”. I muszę w dwóch zda-
niach wyjaśnić, dlaczego tak mówię. Rzeczywiście 
jesteśmy związani dyrektywą, która daje szansę 
na to, aby przedsiębiorcy ubiegający się o możli-
wość uzyskania pomocy publicznej mogli wystąpić 
do polskiego rządu, w tym przypadku URE, a za 
pośrednictwem URE do końca marca do Komisji 
Europejskiej w sprawie notyfikacji, a więc zgo-
dy na to, żeby ta pomoc publiczna była udzielona. 
Przyjmowanie jakichkolwiek poprawek spowodu-
je tylko i wyłącznie to, że ten czas zostanie bardzo 
radykalnie ograniczony, a być może to, że w ogóle 
nie będą oni mogli wystąpić do Komisji w ramach 
tej procedury. A tak naprawdę to jest clou tej usta-
wy, to jest fundament tej ustawy – możliwość uzy-
skania takiej pomocy publicznej, jaką mają inny 
przedsiębiorcy, którzy już operują na Bałtyku 
w strefach ekonomicznych duńskiej, niemieckiej 
czy szwedzkiej. Sam pamiętam, jak na początku 
lat dwutysięcznych byłem na takiej farmie w stre-
fie duńskiej. Tak więc to już się dzieje, te proce-
sy inwestycyjne na Bałtyku się odbywają. Jednak 
zapisy prawa europejskiego ulegają zmianie. Od 
lipca wszyscy ci, którzy nie uzyskają notyfikacji, 
a będą inwestować w tego typu przedsięwzięcia, nie 
będą mogli sprzedawać swojej energii na aukcjach. 
Tylko z tego i wyłącznie powodu, że chcemy udzie-
lić wsparcia polskim firmom, firmom działającym 
w Polsce, jesteśmy zmuszeni do tego, żeby przyjąć 
ustawę bez poprawek.

Dyskutowaliśmy o tym na posiedzeniach komi-
sji, zarówno komisji klimatu, Komisji Środowiska, 
jak i komisji gospodarki narodowej. Ja wtedy zapro-
ponowałem, żeby choćby te poprawki, które zostały 
przygotowane przez Biuro Legislacyjne, bo zna-
cząca część z nich ma uzasadnienie… Umówiłem 
się wtedy z panem ministrem, że albo to będzie 
inicjatywa senacka, albo rząd wcześniej przygotuje 
własną propozycję. Proponuję również, żebyśmy te 
poprawki, które panowie senatorowie chcą zgłosić, 
potraktowali w dokładnie taki sam sposób. Dajmy 
szansę polskim przedsiębiorcom wystąpić o dero-
gację, o możliwość udzielenia pomocy publicznej, 
a dopiero w drugim kroku spróbujmy tę ustawę 
poprawić. Bo ona wymaga poprawek, ona napraw-
dę jest napisana… Ja nawet trochę to rozumiem, 
kiedy patrzę przez pryzmat zachowania niektó-
rych posłów w Sejmie… Zaraz o tym też powiem. 
Rozumiem, że ministrowi i rządowi być może było 
ciężko przeprowadzić tę ustawę w sposób bezkoli-
zyjny przez rząd i być może pojawiło się – tego nie 
wiem, ale to zakładam – sporo różnego rodzaju 
emocji. Bo ustawa rzeczywiście jest napisana tro-
chę zgodnie z takim systemem kubańskim: kontro-
lujący kontroluje kontrolowanego, a nad sobą ma 
jeszcze kontrolującego. W niej jest zaszytych tak 
dużo różnych instrumentów kontroli, że aż zasta-
nawiam się, jak w praktyce, na końcu, gdy przyj-
dzie ten moment udzielenia pomocy publicznej, to 
będzie funkcjonowało. Dzisiaj najważniejsze jest 
to, żeby w ogóle stworzyć tę możliwość, tak aby 
przedsiębiorcy mogli, że tak powiem, otrzymać de-
rogację, a bez tej ustawy tego nie osiągną. To tyle 
o części zasadniczej, dotyczącej ustawy. Panie i pa-
nów senatorów bardzo proszę, żeby nie zgłaszać 
poprawek do ustawy. Jednocześnie deklaruję chęć 
pracy nad ewentualnymi poprawkami do tej usta-
wy natychmiast po tym, jak zakończy się proces 
ustawodawczy w tym zakresie.

Ja już powiedziałem, więc powiem… No, odnio-
sę się do kilku zachowań posłów. Sprawdziłem to 
jeszcze przed chwilą dodatkowo. Co do tej ustawy 
rzeczywiście panowała wyjątkowa zgodność, tak na 
pierwszy rzut oka, w Sejmie, wyjątkowa, bo, jak się 
wydaje, tylko 1 poseł głosował przeciw. No, ale kil-
ku nie wzięło udziału w głosowaniach, chociaż byli 
na sali, chociaż głosowali w głosowaniach przed tą 
ustawą i zaraz po głosowaniu w sprawie tej ustawy 
w bloku głosowań głosowali dalej. To są znaczące 
nazwiska. Nie głosował Jarosław Kaczyński, nie 
głosował Zbigniew Ziobro, nie głosował Mariusz 
Kamiński, nie głosował Macierewicz… pan poseł 
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Macierewicz, przepraszam. Z jakichś powodów 
nie wzięli udziału w głosowaniu. Ja nie rozwijam, 
dlaczego…

(Głos z sali: Niemożliwe.)
A właśnie, że możliwe, w tym przypadku tak 

się stało. Mam tu wyniki, mam wydruk głosowań 
przed sobą. W tym przypadku tak się stało.

Otóż ja jestem przekonany, że przyświeca im 
ciągle teoria, że bliżej im do węgla. To wszystko, co 
jest związane z wiatrem i energetyką odnawialną, 
jest im obce. To tylko i wyłącznie potwierdza to, 
co się stało w grudniu 2015 r. Chodzi o wywalanie 
tego OZE, które było na lądzie – o tym moi przed-
mówcy już wspominali. Potem tzw. lex Energa 
albo lex Obajtek – tak niektórzy mówili o innej 
ustawie, która skomplikowała życie wielu przed-
siębiorcom działającym w tej branży. Ona moim 
zdaniem do dzisiaj naraża Polskę na ogromne od-
szkodowania z tytułu wprowadzenia tych przepi-
sów. Zobaczymy, jak te konsekwencje w przyszłości 
będą wyglądały.

Podzielam pogląd, że jest to oczywiście wielka 
szansa w kontekście miksu energetycznego, szuka-
nia nowych źródeł energii. 6,9 GW zainstalowane 
na morzu, inwestycja rzędu 130, 160 miliardów… 
Któryś z senatorów pytał o energetykę jądrową, 
wczoraj o tym mówiłem. Jednocześnie rząd kupu-
je spółkę PGE EJ od PGE i chce realizować sam, 
nie wiedzieć dlaczego, z pieniędzy publicznych 
to przedsięwzięcie, nie szukając instrumentów 
wsparcia na rzecz rozwoju… Uważam, że dzisiaj 
to nie jest potrzebne, ale jeżeli rząd chce w obsza-
rze dotyczącym pieniędzy prywatnych, komercyj-
nych… No, naprawdę nie ma żadnego uzasadnienia 
pójście w tamtym kierunku.

Opowieści pod tytułem, że to jest wielka szansa 
w części dotyczącej portów morskich… No, chciał-
bym się pod tym podpisać, ale, Panie Ministrze, 
ta szansa, jak się wydaje, już została zmarnowa-
na – w części dotyczącej budowy tych pierwszych 
wiatraków. W porcie w Gdyni się nic nie dzieje 
i sam port, jak pisze instytut morski, nie nadaje 
się – akurat ten – do budowy tego typu zaplecza. 
Lepszy byłby Gdańsk, ale tam też się nic nie dzieje. 
W Świnoujściu i w Szczecinie nic się nie dzieje. Za 
to dużo się dzieje w portach duńskich, które przy-
gotowują się do obsługi budowy wiatraków na mo-
rzu. Mówię to z przykrością, bo wolałbym, żeby się 
to działo w portach polskich. Mam nadzieję, że ta 
część dotycząca obsługi, serwisowania już po wy-
budowaniu, będzie się odbywać z portów polskich. 
Na razie też niewiele w tej sprawie się dzieje. Na 

razie są słowa, słowa, słowa, ale słowami i intencja-
mi działań się nie realizuje. Tu czyny są potrzebne 
i na te czyny bardzo, bardzo liczę.

Muszę się jeszcze odnieść szerzej, skoro ta usta-
wa ma taki wymiar wywołujący dyskusję w części 
energetycznej, do tego, co dzisiaj się dzieje w ener-
getyce. To zakochanie w węglu zaskutkowało tym, 
że właśnie zamknięto inwestycje, trwającą inwe-
stycję w Ostrołęce. Zmarnowano 2, 3 miliardy zł, 
nikt do końca nie chce podać prawdziwych danych. 
Mamy wyniki oficjalne, prezentowane przez rząd, 
dotyczące górnictwa, po 10 miesiącach 2020 r. 
Uwaga: strata wynosi 3 miliardy 672 miliony zł. 
Taką stratę po 10 miesiącach wygenerowało gór-
nictwo w Polsce. Mógłbym podać jeszcze kilka cie-
kawszych danych dotyczących importu węgla do 
Polski i składowania węgla w Polsce. To oczywiście 
znowu pokazuje, że im szybciej będziemy odcho-
dzić od węgla i przechodzić na inne źródła wytwa-
rzania energii, tym lepiej dla nas wszystkich.

Panie Marszałku, Panie i Panowie Senatorowie, 
uprzejmie proszę o to, żeby poprzeć tę ustawę i nie 
zgłaszać poprawek. Proszę, żebyśmy rzeczywiście 
dali szansę – powiem to po raz kolejny – polskim 
przedsiębiorcom, przedsiębiorcom inwestującym 
w Polsce na to, żeby mogli skorzystać z możliwości 
pomocy publicznej. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Kamiński)

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

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

Krzysztofa Kwiatkowskiego.

SenatoR 
krzyszTof kwiaTkowski 

Panie Marszałku! Panie, Panowie Senatorowie!
Rozpocznę polskim przysłowiem: czas i mo-

rze bez ruchu stać nie może. Niestety, czasu dużo 
zmarnowaliśmy. Ale dobrze, że nad morzem wie-
je, że jest tam ruch i że możemy z niego korzystać.

Przyjmuję argumenty, które pojawiły się w toku 
dyskusji. Ustawa jest niedoskonała, ale w interesie 
Polski, polskiej gospodarki, a w szczególności pol-
skiej energetyki i czystego powietrza jest to, żeby 
była ona jak najszybciej przyjęta. Żeby to się stało 
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i żeby jak najszybciej zakończyć proces legislacyj-
ny, proszono, by nie zgłaszać do tej ustawy żadnych 
poprawek, a skorzystać np. z legislacyjnej inicjaty-
wy senackiej czy mieć nadzieję na szybki projekt 
rządowy.

Szanowni Państwo, w ostatnim roku media 
branżowe, ale nie tylko, informowały o 3 rekordach 
w polskiej energetyce. Pierwszy dotyczył najwyż-
szego chwilowego zużycia energii. To obiektywny 
efekt rosnącego zapotrzebowania na energię. Drugi 
rekord niezwykle nas cieszy i jest to rekord najwyż-
szej dziennej produkcji energii z OZE, a konkretnie 
z wiatraków. W kontekście wymogów ochrony po-
wietrza to bardzo dobra informacja. Trzeci rekord 
dotyczył – uwaga – największego importu energii 
z zagranicy. I to nie jest dobra informacja.

Być może niektórzy już zapomnieli, że na 
grudniowym szczycie przywódców państw Unii 
Europejskiej najwięcej czasu poświęcono, wbrew 
pozorom, nie dyskusji o budżecie, ale o polityce 
klimatycznej i radykalnej redukcji emisji gazów 
cieplarnianych. W tej dyskusji głos Polski, najdeli-
katniej mówiąc, był osamotniony. Przyjęto ustale-
nia niepozostawiające złudzeń. Polską energetykę 
czeka rewolucja w perspektywie roku 2030. Dla 
energetyków, z którymi rozmawiałem, to nie jest 
perspektywa 10 lat. To jest perspektywa na wycią-
gnięcie ręki. Czas planowania i realizacji wielkich 
inwestycji to kilkanaście lat, tak jest np. w przy-
padku energetyki jądrowej, to jest okres minimal-
ny. A my ciągle nie mamy decyzji kierunkowych.

Dziękuję za odpowiedź pana ministra. 
Naprawdę będę trzymał mocno zaciśnięte kciuki, 
żeby rzeczywiście w kwietniu lub w maju pojawił 
się kluczowy dokument w tym zakresie, czyli poli-
tyka energetyczna państwa. Delikatnie tylko przy-
pomnę, że to nie jest pierwszy termin na ukazanie 
się tego dokumentu, który nam przedstawiano. 
Czekają na to mieszkańcy wielu regionów Polski, 
i to, wbrew pozorom, nie tylko nad morzem, jak 
w przypadku morskiej energetyki, nie tylko na 
Śląsku, gdzie jest górnictwo węgla kamiennego, ale 
także w moim województwie, łódzkim, w regionie 
zgorzeleckim czy konińskim, gdzie wciąż wydoby-
wa się węgiel brunatny. Kiedy poznamy ostateczną 
i oficjalną decyzję co do tego, czy będą jakieś nowe 
odkrywki, czy już ich nie będzie? Przypomnę, że 
w poprzednich kadencjach były nawet ponadpar-
tyjne zespoły, np. do spraw odkrywki w Złoczewie. 
Czy te regiony, gdzie tych odkrywek już nie będzie, 
gdzie mamy do czynienia z ostateczną decyzją, 
mają szanse na środki unijne z Funduszu na rzecz 

Sprawiedliwej Transformacji? To jest kluczowe 
pytanie, które wielokrotnie mi zadawano w woje-
wództwie łódzkim. Szczególnie często zadawano 
mi to pytanie w powiecie bełchatowskim.

Żeby nie było wątpliwości: w pełni popieram 
procedowaną ustawę o  wiatrakach na morzu. 
Niestety województwo łódzkie, mimo swojej na-
zwy, nie leży nad morzem. Co z wiatrakami na lą-
dzie? Przez nieprzemyślane decyzje sprzed 5 lat 
budowę wiatraków na lądzie zablokowano tzw. 
ustawą wysokościową. Media donoszą, że rząd pra-
cuje nad zmianą tej ustawy. Chciałbym wiedzieć, 
kiedy ona trafi do parlamentu i jakie będą w niej 
zapisy. No, nie możemy zapomnieć, że tak napraw-
dę inwestycje na polskim rynku wiatrowym stanę-
ły na przełomie roku 2015 i 2016. W tym okresie 
podłączanie wiatraków do krajowej sieci ener-
getycznej osiągnęło apogeum, co było wynikiem 
pośpiechu inwestorów chcących zdążyć z urucho-
mieniem produkcji energii w – wygaszanym wów-
czas dla nowych inwestycji – systemie zielonych 
certyfikatów. Dodatkowo przedsięwzięcia wiatro-
we w Polsce dobiła wdrożona w pierwszej połowie 
2016 r. ustawa o inwestycjach w zakresie elektrow-
ni wiatrowych, która ze względu na nowe, niezwy-
kle restrykcyjne kryterium minimalnej odległości 
nowych wiatraków od zabudowań mieszkalnych 
i obszarów chronionych nazywana była ustawą 
odległościową. No, branża nazywała ją ustawą po-
grzebową, grzebiącą energetykę wiatrową na lą-
dzie. Nowe kryterium odległościowe sprawiło, że 
niemal wszystkie projekty wiatrowe, w przypadku 
których wówczas nie uzyskano jeszcze pozwolenia 
na budowę, można było wyrzucić do kosza. Mówił 
o tym także pan senator Komarnicki. Można też 
przechowywać dokumentację w nadziei na zmianę 
przepisów, ale na poprawę w tym zakresie, przy-
najmniej w najbliższym czasie, ciągle się nie zano-
si. Ja jednak żywię nadzieję, że uzyskamy w tym 
zakresie jakąś informację, a najlepiej decyzję.

Szanowni Państwo, pytałem o wiatraki na lą-
dzie i o konsekwencje nieprzemyślanych decyzji 
sprzed 5 lat. Nie ukrywam, że mam nadzieję, iż 
w tym zakresie dojdzie do zmiany. Tak jak powie-
działem, rejon bełchatowski czy zgorzelecki mają 
rozbudowaną infrastrukturę przesyłową, ale nie 
leżą nad morzem. Mogą postawić jedynie na ener-
getykę wiatrową na lądzie. Co prawda z ust byłego 
ministra obrony narodowej usłyszałem ostatnio, 
że w Bełchatowie będzie elektrownia atomowa, 
ale… Chciałbym więc zapytać przedstawiciela rzą-
du, czy to prawda. To dla mnie dobra informacja. 
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W Bełchatowie jest cała infrastruktura przesyło-
wa, więc to byłby dobry pomysł na wykorzystanie 
tego miejsca. Ale doświadczenie polityczne nauczy-
ło mnie, żeby słowa akurat tego polityka trakto-
wać z dużym dystansem. Nie mam pewności co 
do realizacji tych zapowiedzi w przyszłości. Kiedy 
ostatecznie przyjęty zostanie – ja już o to pytałem 
– kluczowy dokument, czyli PEP2040? Chodzi o to, 
żebyśmy nie byli zaskakiwani takimi informacjami 
jak ta o elektrowni w Bełchatowie. Chcielibyśmy, 
żeby wszyscy, a przede wszystkim mieszkańcy 
i przedstawiciele biznesu, wiedzieli, czego się spo-
dziewać w energetyce.

Wiatraki w morzu to pierwszy krok, zresztą 
bardzo dobry. Powtórzę jeszcze raz, że to dzię-
ki panu, Panie Ministrze, dzięki pańskiemu za-
angażowaniu, ten dokument trafił pod obrady 
Senatu. Ale co z biogazowniami? Co z energetyką 
wodną? Co z wodorem, fotowoltaiką i wiatraka-
mi lądowymi? Wielu indywidualnych odbiorców 
w ostatnim roku zainwestowało w panele foto-
woltaiczne. Rozmawialiśmy o tym na tej sali. 
To ogromny sukces ludzi, którzy rozumieją, 
jak ważna jest ochrona klimatu, którzy wiedzą, 
co to smog, i widzą rosnące rachunki za prąd. 
Nie zapominajmy, że wszyscy Polacy w  tym 
roku zauważą, że po raz kolejny ich rachunki 
za energię wzrosły. To, że dzisiaj cena energii 
w Polsce jest najwyższa w Unii Europejskiej, to 
niestety fakt, który z bólem musieliśmy przy-
jąć do wiadomości. Czy ten program dotyczący 
fotowoltaiki będzie kontynuowany, czy będzie 
zastąpiony innym? Czy będzie możliwość 
odsprzedaży przez prosumentów nadwyżki 
wyprodukowanej energii? Jeżeli ten program 
będzie kontynuowany, to na jakich zasadach? Czy 
te zasady będą korzystne dla obywateli, a dzięki 
ich inwestycjom ta sytuacja będzie korzystna 
dla środowiska? Pytamy o to przy okazji ustawy 
o energetyce wiatrowej na morzu, bo nie możemy 
się doczekać tych pozostałych dokumentów.

Kończąc, powiem o swojej decyzji w tym za-
kresie: popieram w pełni tę ustawę. Uważam, że 
rzeczywiście powinniśmy przyjąć ją bez poprawek, 
żeby jak najszybciej zakończyć procedowanie. Ale 
powiem także, że z utęsknieniem czekam na de-
cyzje rządu co do innych obszarów związanych 
z funkcjonowaniem energetyki, w tym właśnie 
energetyki wiatrowej na lądzie czy fotowoltaiki, 
a w szczególności na jasną deklarację, co z takimi 
regionami jak np. Bełchatów w Łódzkiem. Dziękuję 
bardzo.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

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

Stanisława Lamczyka.
Pan senator jest w sali nr 217.
Bardzo proszę.

SenatoR 
sTanisław lamczyk 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoki Senacie!
Oczywiście dobrze, że dzisiaj procedujemy tę 

ustawę, jestem pełen podziwu dla działalności 
pana ministra i jego pozytywnej energii, ale też, 
jak moi poprzednicy, mam dużo obaw, ponie-
waż Zjednoczonej Prawicy łatwiej jest uruchomić 
projekty budowy nowych gałęzi niż rzeczywi-
ście je uruchomić. Chociażby elektromobilność, 
która po 5 latach jest w  etapie początkowym. 
Nieuruchomienie morskich farm wiatrowych 
w ciągu 5 lat stanowi wręcz niezrozumiałe mar-
nowanie krajowego potencjału polskich zasobów 
energetycznych i  niewykorzystanie bieżących 
możliwości gospodarczych tworzonych przez 
w pełni konkurencyjną technologię, jaką jest mor-
ska energetyka. Dlatego też, jak zrezygnowano 
z farm wiatrowych na lądzie, gdzie było wiadomo, 
że w przypadku tak gęstej urbanizacji, jaka jest 
w Polsce, nie można będzie zrealizować elektrow-
ni, farm wiatrowych na lądzie… Ale też jako jedy-
ny kraj nie byliśmy w stanie wyrobić wskaźnika 
OZE na stuprocentowym poziomie, chociaż mie-
liśmy najniższy… A z drugiej strony ponosimy tego 
konsekwencje, ponieważ mamy najdroższą ener-
gię, i to będzie rzutowało na rentowność naszego 
przemysłu, który tak dobrze się rozwija. Wiemy 
o tym, że Polska ma najlepsze warunki dotyczą-
ce energii wiatrowej na Bałtyku, ponieważ z jednej 
strony w tym miejscu zlokalizowane są… po pro-
stu jest wiejący wiatr, a z drugiej strony głębokość 
nie jest zbyt duża, bo 170 m, i to jest wystarczające, 
poza tym nasza woda w Bałtyku nie jest w dużym 
stopniu zasolona i można robić tę prostą elektroli-
zę, produkować wodór.

Martwi mnie sprawa tego, że z jednej strony 
chcemy budować farmy wiatrowe, a z drugiej stro-
ny podpisywane jest porozumienie dotyczące elek-
trowni jądrowej. Każdy szanujący się kraj wybiera 
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sobie… Chociażby Wielka Brytania, która zrobiła 
analizę, co lepiej się opłaca, i wybrała farmy wia-
trowe, dlatego stała się prekursorem, ale też nume-
rem 1 nie tylko w Europie, ale i na świecie.

Omawiany wczoraj budżet zmartwił mnie, bo 
nie było tam rubryk co do innowacji… to znaczy 
polskich patentów dotyczących właśnie produkcji 
wodoru, wodoru zielonego, jak również związa-
nych z tym innowacji. Dlatego też, Panie Ministrze, 
proszę pana, żeby te zmiany, o których mówili-
śmy, naniósł pan jak najszybciej, najszybciej jak 
to będzie możliwe, i też niejako wymusił tę polską 
myśl technologiczną, polskie innowacje. Dziękuję 
bardzo.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

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

Jana Marię Jackowskiego.

SenatoR 
Jan maria Jackowski 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 

Ministrze! Przedstawiciele Rządu!
Na wstępie chcę powiedzieć, że cieszę się, że ta 

ustawa trafiła do Senatu. Wiemy, że prace nad nią 
trwały dosyć długo. Wiemy też, że do parlamentu 
mogła trafić znacznie wcześniej, ale jest tak, jak 
jest.

Chciałbym powiedzieć, że ustawa o promowa-
niu wytwarzania energii elektrycznej w morskich 
farmach wiatrowych nabiera szczególnego zna-
czenia w kontekście tego, co stało się na początku 
grudnia, w pierwszej dekadzie, właściwie na prze-
łomie pierwszej i drugiej dekady grudnia, bo wte-
dy Rada Europejska zgodziła się na podniesienie 
poziomu celów klimatycznych, poziomu redukcji 
emisji gazów cieplarnianych do roku 2030 o 55%. 
Jak wiemy, jest to bardzo znaczący wzrost tej war-
tości, ponieważ celem Unii jest osiągnięcie do roku 
2050 tzw. neutralności klimatycznej, czyli wyzero-
wania w tym zakresie.

Stawia to przed polską gospodarką i polską 
energetyką bardzo poważne wyzwania. Mamy już 
rok 2021 i wiemy, że osiągnięcie tego celu wiąże 
się nie tylko z koniecznością wdrożenia bardzo 

konkretnych planów restrukturyzacyjnych, moder-
nizacyjnych, inwestycyjnych w sektorze polskiej 
energetyki, ale również z gigantycznymi środkami, 
które to może pochłonąć. Ja spotkałem się z ana-
lizą, która wskazuje, że osiągnięcie pełnej neu-
tralności energetycznej przez polską gospodarkę 
wymaga 850 miliardów euro. Tak, 850 miliardów 
euro. Proszę to sobie wyobrazić. Załóżmy, że to ma 
być rok 2050. Podzielmy to sobie przez te 30… prze-
praszam, przez 29 lat, bo tyle nam zostało do roku 
2050. Tak więc możemy zobaczyć, o jakich my kwo-
tach mówimy. Sprawa jest rzeczywiście poważna.

Myślę, że wielu obywateli, mając w tej chwili 
do zapłacenia nowe rachunki za prąd elektryczny, 
zadaje sobie pytanie, dlaczego ta energia elektrycz-
na drożeje. Ano drożeje, bo kiedyś produkcja 1 MW 
z węgla była stosunkowo ekonomiczna. W tej chwi-
li, gdy trzeba ponosić stosowne opłaty za emisję 
każdej dodatkowej tony CO2, to się zmieniło. Koszt, 
który kilka lat temu był na poziomie ponad 200 zł 
za 1 MW, w tej chwili dochodzi do 400 zł, o ile mam 
w miarę dobre dane. Tymczasem koszt energii wia-
trowej pozyskiwanej z farm morskich jest w gra-
nicach, jak sądzę, 300 zł za 1 MW wytworzonej 
energii. Wyraźnie widzimy, że ta różnica cenowa 
jest znaczna.

Ja się cieszę, że ten projekt jest już w Senacie. 
Mam nadzieję, że z wszystkimi terminami się zdą-
ży. Chodzi tu przede wszystkim o to, żeby można 
było uruchomić odpowiednie środki inwestycyjne, 
ponieważ realizacja tego projektu na tym poziomie, 
o jakim mówił pan minister, to jest ponad 150 mi-
liardów zł, a więc to są bardzo znaczące środki, 
środki niebudżetowe, które będą miały istotny 
wpływ na pejzaż polskiej energetyki.

Ja myślę, że naszej Izbie przydałaby się głęb-
sza debata na temat polskiej energetyki, również 
w kontekście tego, co przyjęto na szczycie euro-
pejskim w grudniu ubiegłego roku, tj. zwiększe-
nia celów klimatycznych. Wiemy, że Polska jest 
w  trudnej sytuacji, ponieważ poniesienie tak 
ogromnych kosztów transformacji naszej energe-
tyki jest ogromnym wyzwaniem, a fundusz, który 
będzie dedykowany na ten cel, jest niewspółmierny 
do kosztów tej modernizacji. Bo mówi się o 3,5 mi-
liarda euro, a to absolutnie nie są takie środki, któ-
re są współmierne do tej liczby, którą podawałem, 
ponad 800 miliardów euro – mówię o całościowym 
programie modernizacyjnym – żeby osiągnąć neu-
tralność klimatyczną do roku 2050. Dlatego sądzę, 
że w naszej Izbie powinna się odbyć debata na ten 
temat, ponieważ, tak prawdę powiedziawszy, to 
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zwiększenie tych celów emisyjnych, którego skut-
ki… Kto wie, czy nie są one bardziej długofalowe 
i większe niż cały ten pakiet odbudowy, o którym 
się dyskutowało, i perspektywa budżetowa Unii 
na najbliższe 7 lat. Ale to właśnie zostało przykry-
te dyskusją na temat Funduszu Odbudowy, per-
spektywy unijnej na lata 2021–2027 i w zasadzie 
przemknęło to tak zupełnie niezauważenie, a tym-
czasem efekt dla każdego z nas, dla każdego obywa-
tela, będzie wyjątkowo dotkliwy, ponieważ niestety 
trzeba się przyzwyczaić do tego, że ceny energii 
w Polsce będą rosły. Dlatego wniosek mój z tej dzi-
siejszej dyskusji byłby taki, żebyśmy odbyli na ten 
temat w Senacie poważną debatę i zapoznali się 
z całokształtem… No, ja wiem że jest polityka ener-
getyczna kraju, że są różnego rodzaju dokumenty, 
które odnoszą się do tych wyzwań stojących przed 
nami, ale warto byłoby na ten temat tu podysku-
tować, ponieważ tak naprawdę to jest fundamen-
talna kwestia dotycząca rozwoju i gospodarczego, 
i społecznego, a powiem więcej, ma ona również 
wymiar polityczny, ponieważ ceny energii będą 
rzutowały też na nastroje społeczne. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że… A, jeszcze senator Bober.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SenatoR 
ryszard BoBer 

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka 
Izbo!

Rzeczywiście ta dyskusja, która przewinęła się 
na dzisiejszym posiedzeniu, była bardzo budująca. 
Ja nie będę dyskutował z moim wielkim przyja-
cielem, znawcą, Stanisławem Gawłowskim, ja po 
prostu mu zaufam, że to, co powiedział, się ziści, 
stanie się, a także że pan minister włączy się w de-
batę i w procedowanie inicjatywy – czy rządowej, 
czy naszej, senackiej – i że te uwagi tu zgłoszone, 
także na posiedzeniu komisji w dniu dzisiejszym, 
będą uwzględnione.

Rzeczywiście poruszyliśmy tutaj wiele kwe-
stii, a w szczególności bliski mi temat biogazow-
ni, który został zapomniany i nie jest przedmiotem 
tej szerszej debaty, jak również Siarzewa, stopnia 

wodnego Siarzewo, wszak położonego na terenie na-
szego województwa, nieopodal poprzedniego stopnia 
Włocławek. Musimy podjąć w tej sprawie decyzję klu-
czową, bo niestety jest tam zagrożenie, erozja tamtego 
stopnia następuje, i aby wzmocnić tamten stopień, 
miał być budowany stopień wodny Siarzewo.

Ale, reasumując to wszystko, Panie Marszałku, 
w imieniu wszystkich wnioskodawców – a więc 
senatora Filipa Libickiego, senatora Krzysztofa 
Kwiatkowskiego, jak również senatora Wadima 
Tyszkiewicza i własnym – wycofuję poprawkę do-
tyczącą załącznika nr 2. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Dla porządku informuję, następujący senatoro-

wie złożyli swoje przemówienia w dyskusji do pro-
tokołu: Ryszard Świlski, Agnieszka Gorgoń-Komor, 
Aleksander Szwed, Mieczysław Golba, Jolanta 
Hibner, Mariusz Gromko, Janusz Pęcherz, Janusz 
Gromek, Halina Bieda i Wadim Tyszkiewicz*.

Zamykam dyskusję.
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 Służbie Więziennej, ustawy o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 
oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związa-
nych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 296, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 296 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i  Petycji, senatora Rafała 
Ambrozika, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji – zdalnie.

(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
(Senator Rafał Ambrozik: …Która rozpatrzyła 

ustawę…)
Przepraszam bardzo, Panie Senatorze, ale mam 

wrażenie, że nie jesteśmy w stanie usłyszeć pana 
dokładnie, jest bowiem jakiś problem na łączach, 
jak sądzę.

(Senator Rafał Ambrozik: A  teraz, Panie 
Marszałku, słychać mnie?)

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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Teraz chyba wszyscy pana bardzo dobrze sły-
szymy, Panie Senatorze.

SenatoR SPRaWozdaWca 
rafał amBrozik 

To powtórzę.
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałbym przedstawić sprawozdanie z prac 

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, 
która rozpoznała, rozpatrzyła projekt ustawy… 
a właściwie ustawę o zmianie ustawy o Służbie 
Więziennej, ustawy o zapobieganiu oraz zwal-
czaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalcza-
niem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Celem tej ustawy jest wprowadzenie zmian 
w tekstach 3 ustaw.

Zmiany w ustawie o Służbie Więziennej polega-
ją na określeniu maksymalnego limitu wydatków 
Służby Więziennej na lata 2022–2031 przezna-
czonych na wypłatę ryczałtu za dojazd do miejsca 
pełnienia służby. Roczna kwota środków przewi-
dzianych w nowelizacji na lata 2022–2031 to 96 mi-
lionów 523 tysiące zł.

W ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu za-
każeń i chorób zakaźnych u ludzi jest wprowadzo-
na możliwość kierowania funkcjonariuszy Służby 
Więziennej do pracy przy zwalczaniu epidemii po 
pozytywnej opinii dyrektora generalnego Służby 
Więziennej. Ta decyzja będzie wydawana przez 
wojewodę albo ministra właściwego do spraw 
zdrowia.

Trzecią wymienioną ustawą jest ustawa 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z za-
pobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywo-
łanych nimi sytuacji kryzysowych. Wprowadzane 
zmiany polegają m.in. na tym, że dyrektor gene-
ralny Służby Więziennej będzie mógł określić 
w drodze zarządzenia czasowe cele, struktury 
organizacyjne i zadania podmiotu leczniczego 
dla osób pozbawionych wolności. To zarządze-
nie dyrektora generalnego Służby Więziennej 
będzie zawieszało statut podmiotu leczniczego. 
Nowelizacja ogranicza także konieczność wyko-
nywania badań kontrolnych osoby pozbawionej 
wolności przed jej zwolnieniem z zakładu kar-
nego albo przed przetransportowaniem do tych 

wypadków, gdy według oceny personelu medycz-
nego stan zdrowia osoby pozbawionej wolności 
tego wymaga lub osoba taka zgłasza dolegliwości 
zdrowotne. Kolejny aspekt jest taki, że lekarz pod-
miotu leczniczego dla osób pozbawionych wolno-
ści może udzielić porady lub zlecić badanie, nie 
mając bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Jest 
to tożsame z leczeniem prowadzonym poza zakła-
dami umiejscowionymi w zakładach karnych czy 
aresztach… w zakładach karnych, czyli w ramach 
służby zdrowia wolnościowej. Zmiany w ustawie 
prowadzą do umożliwienia przekazywania dawek 
leków osadzonemu za pośrednictwem pracownika 
albo funkcjonariusza Służby Więziennej również 
wtedy, gdy są przygotowane przez personel me-
dyczny zatrudniony w podmiotach zapewniają-
cych całodobową opiekę pielęgniarską.

Podczas prac komisji Biuro Legislacyjne za-
proponowało 3 poprawki. Jedna miała charakter 
merytoryczny, 2 to były poprawki redakcyjne. Te 
poprawki zostały poparte przez komisję. Wszyscy 
senatorowie byli również za całą ustawą.

W imieniu komisji wnoszę o przyjęcie ustawy 
z poprawkami. Dziękuję.

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?

Bardzo proszę. Pan senator Jan Maria 
Jackowski.

SenatoR 
Jan maria Jackowski 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, mam takie pytanie. Czy pod-

czas posiedzenia komisji była mowa o  jakichś 
statystykach dotyczących liczby zakażeń wśród 
osadzonych i aresztantów, którzy byliby zakaże-
ni wirusem COVID-19? Pytam, ponieważ żad-
nych informacji na ten temat, przynajmniej ja, 
w przestrzeni publicznej nie znalazłem. Czy ta-
kie statystyki w ogóle są prowadzone? Czy to jest 
odnotowywane?
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I drugie pytanie: Czy była mowa na temat cho-
ciażby planu szczepień w stosunku do osadzonych 
i aresztantów? Czy jest taki plan, czy podlegają oni 
ogólnym regulacjom? Jak to będzie zorganizowane? 
Prosiłbym, żeby pan senator zechciał się odnieść do 
tego mojego pytania. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę pana senatora sprawozdawcę.

SenatoR 
rafał amBrozik 

Dziękuję, Panie Marszałku. 
Panie Senatorze, była mowa o liczbie zakażo-

nych w zakładach karnych. Ta liczba jest znacząco 
niższa niż w innych krajach Unii Europejskiej. Jest 
to kilkadziesiąt osób. To są jakieś promile w sto-
sunku do liczby osadzonych.

Jeśli chodzi o kwestię, którą pan poruszył, to 
bardzo bym prosił o odpowiedź pana ministra, 
przedstawiciela Ministerstwa Sprawiedliwości. 
Chyba pan minister Woś jest na sali, więc bardzo 
bym prosił o odpowiedź pana ministra na drugie 
pytanie zadane przez pana senatora Jackowskiego.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę. Pan senator Jackowski.

SenatoR 
Jan maria Jackowski 

Zapomniałem zapytać o jeszcze jedną rzecz. 
Pytałem o aresztantów i osadzonych. A czy były 
jakieś statystyki dotyczące samych funkcjonariu-
szy Służby Więziennej? Oni funkcjonują zarówno 
w świecie, w którym podejmują swoją służbę, jak 
i w świecie zewnętrznym, a więc siłą rzeczy, tak 
jak każdy obywatel, są narażeni na zakażenie. Czy 
w tym zakresie jakaś statystyka czy jakieś dane 
były prezentowane podczas posiedzenia komisji? 
Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Czy pan senator sprawozdawca zechciałby się 

do tego odnieść?

SenatoR 
rafał amBrozik 

To jest dosyć szczegółowe pytanie. Ta staty-
styka zmienia się z dnia na dzień, więc prosił-
bym o odpowiedź przedstawiciela Ministerstwa 
Sprawiedliwości, pana ministra Wosia.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy są inne pytania do pana senatora sprawoz-

dawcy? Nie ma.
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?

(Dyrektor Biura Prawnego w  Centralnym 
Zarządzie Służby Więziennej Michał Zoń: Bardzo 
przepraszam, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, 
Michał Zoń, szef Biura Prawnego, Centralny 
Zarząd Służby Więziennej. Ja nie mam upoważnie-
nia, ale mam informację, że pan minister zmierza 
na obrady Senatu. Dosłownie za minutę czy dwie 
powinien być na sali. Dziękuję.)

Jak rozumiem, jest to związane z jakimiś tech-
nicznymi problemami.

(Dyrektor Biura Prawnego w  Centralnym 
Zarządzie Służby Więziennej Michał Zoń: Tak, tak. 
Właśnie opuścił ministerstwo.)

To się zdarza, zwłaszcza w  dzisiejszych 
czasach.

Ogłaszam w związku z tym 10 minut przerwy.
(Dyrektor Biura Prawnego w  Centralnym 

Zarządzie Służby Więziennej Michał Zoń: Dziękuję 
uprzejmie.)

 
(Przerwa w obradach od godziny 13 minut 44  

do godziny 13 minut 54)
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WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Powracamy do rozpatrywania punktu szó-
stego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o Służbie Więziennej, ustawy o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 
oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związa-
nych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 296, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 296 A.

Przed przerwą wysłuchaliśmy sprawozdania 
senatora sprawozdawcy, który odpowiedział tak-
że na pytania państwa senatorów.

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 Marcin Warchoł: Dziękuję.)

Obecnie senatorowie mogą jednak 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? Było to z mojej strony pytanie reto-
ryczne, bowiem już od dłuższego czasu obserwuję, 
że chce je zadać pan senator Jan Maria Jackowski.

Bardzo proszę.

SenatoR 
Jan maria Jackowski 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, w związku z tą ustawą i pro-

blemem, którego ona dotyczy, mam 3 krótkie py-
tania. Częściowo już pytałem o to pana senatora 
Ambrozika, który był senatorem sprawozdawcą, 
ale chciałbym również dopytać niejako u źródła 
wiedzy, czyli w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Panie Ministrze, pierwsze pytanie: czy znane 
są statystyki, czy wiemy, ile jest osób spośród osa-
dzonych i aresztowanych, u których stwierdzono 
zakażenie wirusem i chorobę COVID-19?

Drugie pytanie: czy są podobne statysty-
ki dotyczące pracowników, przede wszystkim 

funkcjonariuszy Służby Więziennej, ale też pracow-
ników aparatu penitencjarnego? Pytanie dotyczy 
podobnego aspektu, a więc liczby stwierdzonych 
przypadków.

I trzecie pytanie: jak wygląda kwestia udzia-
łu osadzonych i aresztantów w narodowym pro-
gramie szczepień? Czy to będzie się odbywało na 
ogólnych zasadach, zgodnie z kategoriami wieko-
wymi? Jak to będzie zorganizowane? Jak Służba 
Więzienna przymierza się do realizacji tego pro-
gramu? Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

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

na pytanie.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie SPRaWiedliWoŚci
marcin warchoł 

Dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pierwsze pytanie. W tej chwili mamy 3 tysiące 

994 funkcjonariuszy, którzy zostali zarażeni wiru-
sem SARS-CoV-2, od początku do obecnej chwili, 
czyli na różnych etapach, przez niemalże cały rok. 
To jest prawie 4 tysiące funkcjonariuszy.

Jeśli zaś chodzi o osoby osadzone – odpowia-
dam na drugie pytanie – to 667 osadzonych zo-
stało dotkniętych koronawirusem. Mogę dodać, 
że w skali Unii Europejskiej jesteśmy na pierw-
szym miejscu, jeśli chodzi o bezpieczeństwo za-
kładów karnych. Żaden z krajów, jeśli wziąć pod 
uwagę choćby naszych południowych sąsiadów, 
Słowaków, Czechów, nie może pochwalić się taki-
mi statystykami. Jeśli chodzi o zakażonych funk-
cjonariuszy, to jest tu niecałe 4 tysiące osób, jeśli 
chodzi o osadzonych, to jest ponad 600 osób. Tak że 
jesteśmy absolutnym liderem w zakresie ochrony 
bezpieczeństwa osób osadzonych i bezpieczeństwa 
funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Odpowiadając na trzecie pytanie… Ja bym tu-
taj poprosił o bliższe informacje ze strony Służby 
Więziennej. Taki program oczywiście jest rozpi-
sany, jest plan tego programu, jednak pozwoli pan 
senator, że udzielę wyczerpujących informacji 
w odpowiedzi pisemnej.
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WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Panie Senatorze, ma pan jakieś dodatkowe 

pytanie?
(Senator Jan Maria Jackowski: Nie, dziękuję.)
Bardzo dziękuję.
Czy ktoś z państwa senatorów ma jakieś pyta-

nie do…
Bardzo proszę, pani senator Chybicka.

SenatoR 
alicJa chyBicka 

Panie Marszałku, Panie Ministrze…
(Głos z sali: Karta.)
(Głos z sali: Czy karta jest włożona?)
(Głos z sali: Nie.)
Czy teraz mnie państwo słyszą?
(Senator Robert Mamątow: Tak.)
Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Ta ustawa przewiduje oddelegowanie, moż-

liwość kierowania funkcjonariuszy Służby 
Więziennej w drodze decyzji wojewody albo mini-
stra właściwego do spraw zdrowia do pracy przy 
zwalczaniu epidemii. Jestem lekarzem, więc moje 
pytanie jest konkretne: co funkcjonariusz więzien-
ny będzie robił podczas zwalczania epidemii? Jakie 
umiejętności, które posiada, mogą się do tego celu 
przydać? To jest pierwsze pytanie.

Pytanie drugie. W czasie stanu epidemicznego, 
w moim odczuciu, osadzeni będą praktycznie po-
zbawieni opieki zdrowotnej, dlatego że decyzją dy-
rektora generalnego Służby Więziennej może być 
zawieszony statut podmiotu leczniczego – wszyst-
ko jedno, czy więzienie posiada tylko poradnię, 
przychodnię czy też posiada jakieś łóżka stacjo-
narne – a porady mają być udzielane zdalnie. Nie 
ma czegoś takiego jak zdalne badanie, bo nie da się 
zbadać pacjenta zdalnie. Zdalnie można wysłuchać, 
co on ma do powiedzenia. Przerażający jest też za-
pis o tym, że funkcjonariusz Służby Więziennej 
odbierze od kogoś leki przeznaczone dla pacjenta. 
Co to znaczy? To, że funkcjonariusz weźmie od ja-
kiejś pielęgniarki z zewnątrz zastrzyki i będzie je 
podawał osadzonym? Wydaje się, że kolejny zapis, 
który… Ta ustawa i te zapisy będą obowiązywały, 
pomimo zakończenia pandemii – czy ja się mylę? 
Tak to jest zapisane w tej ustawie, że pandemii 
już nie będzie, a będzie można sobie pozwolić na 

to, żeby ta ochrona zdrowotna, jak pan sam przed 
chwilą powiedział, bardzo dobra, nie funkcjonowa-
ła. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie SPRaWiedliWoŚci
 marcin warchoł 

Bardzo dziękuję.
Te kwestie, o których pani senator wspomnia-

ła – przypomnę – nie znajdują się w pierwotnym 
projekcie, który został z naszego resortu skierowa-
ny do Sejmu, one zostały wprowadzone poprawka-
mi w Sejmie. Ale, jako że popieram te poprawki, 
postaram się udzielić odpowiedzi na pytania pani 
senator.

Pierwsza kwestia: są to ratownicy medyczni. 
Jest ich w tej chwili ok. 100. To nie są osoby nie-
wykwalifikowane, osoby, które po raz pierwszy 
stykają się z leczeniem, z pacjentem. Ten sukces, 
o którym przed chwilką wspomniałem – i dziękuję, 
że pani senator podziela ten argument, bo rzeczy-
wiście wyglądamy wyjątkowo w skali całej Europy 
– to jest ich zasługa. To właśnie oni swoją ciężką 
pracą, zapobiegliwością, planem pracy sprawili, że 
mamy tak niewielką liczbę zakażonych zarówno 
wśród funkcjonariuszy, jak i wśród osadzonych. 
I teraz te osoby z doświadczeniem chcemy skiero-
wać na pierwszą linię frontu – jeżeli oczywiście bę-
dzie taka decyzja – do walki z koronawirusem, żeby 
pomogli zwykłym ludziom tak, jak pomogli osadzo-
nym. To, że mają kwalifikacje, to wynika czarno na 
białym z tych danych. Druga kwestia… A więc ja 
bym absolutnie nie kwestionował ich umiejętno-
ści, ich kwalifikacji, wręcz przeciwnie – należą się 
im słowa uznania.

Następna kwestia to praca zdalna i zdalna in-
formacja medyczna. Tak jak dzisiaj zdalnie funk-
cjonuje system opieki medycznej, tak – pani doktor 
doskonale o tym wie – w sposób zdalny możemy 
odebrać wiele informacji o stanie zdrowia pacjen-
ta, takich jak temperatura, samopoczucie, i wiele 
innych, które są istotne przy stawianiu diagnozy 
i podejmowaniu dalszego leczenia. A więc tutaj nie 
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ma wyważania otwartych drzwi. Funkcjonuje opie-
ka zdalna i tak samo tutaj będzie funkcjonować ta 
opieka zdalna.

Co do ostatniego pytania, na temat okresu, to 
jest to oczywiście okres pandemii. Ale, ja przypo-
mnę, mamy jedną z poprawek dotyczącą wprost 
okresu pandemii i 3 miesięcy po, kiedy to dyrektor 
generalny może zmienić status więziennej placów-
ki zdrowia.

A co do zakresu temporalnego proponowanych 
zmian… Ja bym poprosił również o takie pytanie – 
my udzielimy odpowiedzi – jako że te poprawki po 
prostu nie są nasze. One zostały zgłoszone w trak-
cie prac poselskich. I pochylimy się nad kwestiami 
prawa międzyczasowego. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora 

Rafała Ambrozika.

SenatoR 
rafał amBrozik 

Pan senator Jackowski pytał o liczbę zakażonych 
funkcjonariuszy Służby Więziennej i zakażonych 
osadzonych. Odpowiadając na to pytanie, mówi-
łem o chwili obecnej. Nie mówiłem o perspektywie 
jednorocznej, o której pan mówił, bo tych funkcjo-
nariuszy i osadzonych rzeczywiście było więcej. A ja 
chcę zapytać, ilu funkcjonariuszy Służby Więziennej 
i ilu osadzonych na chwilę obecną jest zakażonych 
koronawirusem i izolowanych. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie SPRaWiedliWoŚci
marcin warchoł 

Jeśli chodzi o obecne dane, to również po-
dałbym taką informację w  formie pisemnej, 

precyzyjne informacje… Chyba że dyrektorzy, 
którzy są ze mną, takie dane posiadają – to pro-
szę o informację. Wtedy panu senatorowi przeka-
żemy je na bieżąco.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Rozumiem, że pan odpowie, Panie Ministrze…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawie-

dliwości Marcin Warchoł: W formie pisemnej.)
W formie pisemnej.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawie-

dliwości Marcin Warchoł: Tak jest.)
Czy są jakieś inne pytania?
Informuję, że przedstawiciel rządu…
(Głos z sali: Zaraz…)
Bardzo proszę, pan senator Kwiatkowski.

SenatoR 
krzyszTof kwiaTkowski 

Panie Ministrze, chciałbym o coś zapytać. W nor-
malnych okolicznościach państwo sami finansujecie, 
tzn. z budżetu więziennictwa, więzienną służbę zdro-
wia. Czy po przekształceniu oddziału na covidowy bę-
dziecie mieli szansę korzystać z pieniędzy NFZ? Czy 
to rozwiązanie także… Bo wiem, że bodaj w Czarnem 
i w Potulicach są oddziały covidowe. To jest uzasad-
nione medycznie, ale chyba także – niech pan zwe-
ryfikuje moje informacje – finansowo. Potencjalnie 
macie tam możliwość wystąpienia o środki z NFZ na 
oddział dla pacjentów covidowych.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie SPRaWiedliWoŚci
marcin warchoł 

Panie Marszałku, przepraszam bardzo, ale to 
pytanie również dotyczy Służby Więziennej. Ja nie 
zajmuję się Służbą Więzienną. Powiem od razu, że 
jestem tutaj w zastępstwie kolegi. Proszę o możli-
wość odpowiedzi na to pytanie na piśmie. Dobrze? 
Odpowiem, jak tylko dostanę takie informacje od 
moich kolegów.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Skoro nie ma więcej pytań, informuję że 

przedstawiciel rządu zobowiązał się do udzielenia 
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pisemnej odpowiedzi na pytania zadane przez pa-
nów senatorów Krzysztofa Kwiatkowskiego, Rafała 
Ambrozika i Jana Marię Jackowskiego.

Otwieram dyskusję.
Bardzo proszę o zabranie… Do głosu zapisały 

się 2 osoby.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Aleksandra Szweda… Nie, przepraszam, teraz pani 
senator Alicja Chybicka.

SenatoR 
alicJa chyBicka 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zapewne państwo się dziwią, że ja jako lekarz 

zabieram głos w sprawie osadzonych, ale konkret-
nie wypowiem się w sprawie zdrowia osadzonych, 
co już nie powinno być dziwne. Jest to dla mnie 
istotne, dlatego że od wielu lat osadzeni z okoli-
cy Przylądka Nadziei pomagają moim dzieciom. 
Wielu z nich znam, oni przygotowują dla dzieci 
drewniane zabawki i pojawiają się z okazji świąt.

Panie Ministrze, pan mnie w ogóle nie przeko-
nał, że te osoby będą miały jaką taką opiekę zdro-
wotną. Nie wiem również, dlaczego pan mówi 
o ratownikach Służby Więziennej. Tu nie ma mowy 
o ratownikach, tu jest mowa o funkcjonariuszach 
Służby Więziennej, czyli o osobach – ja tak to ro-
zumiem – które sprawują pieczę nad osadzony-
mi. Moje pytanie do pana… Proszę o odpowiedź na 
piśmie. Jaką przewidziano dla nich rolę w opiece 
zdrowotnej? No, ratownik oczywiście się przyda, 
ale być może funkcjonariusz też. Może państwo wi-
dzą dla niego jakąś rolę.

Chciałabym podkreślić, że pozbawienie… Bo 
ja tak odbieram te wszystkie zapisy. One pozba-
wią osadzonych prawdziwej opieki medycznej, 
jaką mają w tej chwili, szczególnie jeśli będzie tak, 
jak pan minister powiedział. No, zostaną zabrani 
stamtąd do publicznej służby zdrowia i jedynie ra-
townicy, jacy tam są… Cała ta opieka zdrowotna 
zostanie oparta na POZ i konsultacjach telefonicz-
nych, więc sytuacja tych osadzonych, jeśli chodzi 
o zdrowie, zwłaszcza w dobie pandemii, będzie tak 
naprawdę krytyczna. Tu już padło ze strony sena-
tora Jackowskiego pytanie, co ze szczepieniami. Kto 
je będzie robił, skoro ta służba zostanie w tak zna-
czący sposób ograniczona?

Oczywiście ustawa zasługuje na poparcie, bo 
daje się tu środki na transport i próbuje się pomóc 
podmiotom zewnętrznym w walce z pandemią. Ale 

czy to nie będzie wylewanie dziecka z kąpielą? Czy 
to nie skończy się odejściem osadzonych, właśnie 
z powodów zdrowotnych, do tego drugiego świata? 
Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

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

Krzysztofa Kwiatkowskiego.

SenatoR 
krzyszTof kwiaTkowski 

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Ja miałem wczoraj okazję rozmawiać z funkcjo-

nariuszami Służby Więziennej, z przedstawiciela-
mi związku zawodowego funkcjonariuszy Służby 
Więziennej. Chciałbym mocno podkreślić… No, 
chciałbym pogratulować, bo liczba zakażonych 
w polskim systemie penitencjarnym, czyli, inaczej 
mówiąc, w polskim więziennictwie, w zakładach 
karnych i aresztach śledczych, wśród osadzonych, 
jest, no, jeżeli nie najniższa, to na pewno należy do 
najniższych, jakie odnotowano w systemach peni-
tencjarnych państw Unii Europejskiej. Dość powie-
dzieć, że na ok. 70 tysięcy osadzonych w polskich 
zakładach karnych i aresztach śledczych… No, dzi-
siaj mamy informację, że przypadków zakażeń 
wśród więźniów było 667, czyli – uwaga – dotyczy-
ło to mniej niż 1% osadzonych. Chciałbym bardzo 
mocno to tutaj pokreślić. Dzisiaj chorych na COVID 
jest ok.  100, podczas gdy w  tym samym czasie 
w Czechach i na Słowacji, w państwach wielokrot-
nie mniejszych, jest po kilkaset zakażonych osób.

Ta ustawa reguluje także sprawę ryczałtu za 
dojazd do miejsca pełnienia służby i umożliwia – 
powiedział o tym pan minister – wykorzystanie 
pracowników służb medycznych, w tym ratowni-
ków medycznych, do realizacji pewnych funkcji 
w ramach systemy opieki zdrowotnej.

Z mojej strony macie państwo pełne poparcie 
dla tej ustawy. Nie jest tajemnicą, że funkcjonowa-
nie więziennej opieki medycznej wymaga wspar-
cia, ale – uczciwie mówię – jest to efekt naprawdę 
wieloletnich zaniedbań. W ostatnich kilkunastu 
latach sporo w tym zakresie starano się zrobić, 
ale trzeba też powiedzieć, że jest jeszcze trochę do 
zrobienia.
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Ta ustawa, oczywiście w określonym kontek-
ście, czyli związanym z przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem COVID, jest ustawą potrzebną, regulującą 
i porządkującą pewne kwestie, dlatego na pewno 
ją poprę, pamiętając także o tym, jak skutecznie 
polskim więziennikom udało się ograniczyć skalę 
zakażeń w polskich zakładach karnych i aresztach 
śledczych. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

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

Aleksandra Pocieja.

SenatoR 
aleksander PocieJ 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Na początku chciałbym przypomnieć, że mieli-

śmy problem, jeżeli chodzi o przebieg prac legisla-
cyjnych. Zostały zgłoszone… Pan minister mówił, 
że to nie był pomysł ministerstwa. Były popraw-
ki, które zostały zgłoszone w trakcie prac legisla-
cyjnych, i mieliśmy tutaj, zwłaszcza nasze Biuro 
Legislacyjne, pewne zastrzeżenia co do sposobu 
procedowania. Jednocześnie, tak jak mówił pan 
senator Kwiatkowski, jest to bardzo ważna usta-
wa, są to ważne zmiany, które wiążą się z potrze-
bami i bezpieczeństwem osadzonych. W związku 
z tym – powiedzmy to sobie – przymknęliśmy oko 
na niedoskonałości w procedowaniu.

W opinii naszego Biura Legislacyjnego wy-
tknięto temu przedłożeniu pewien problem, który 
niestety nie został dzisiaj wyjaśniony na sali. Otóż: 
po co w tej ustawie – mówiła o tym wcześniej pani 
senator Chybicka – jest okres 3 miesięcy po od-
wołaniu stanów związanych z COVID? Nie jest 
to, jak wskazuje nasze Biuro Legislacyjne, ustawa 
epizodyczna. Nie wyjaśniono nam, dlaczego jest 
tam taki zapis. Przecież to są działania związane 
z COVID. W związku z tym ja składam poprawkę 
zmierzającą do skreślenia wyrazów „oraz w okresie 
3 miesięcy po ich odwołaniu”. Przypominam zresz-
tą, że w art. 14ea tylko w pkcie 1 mamy do czynienia 
z takim zapisem. W pozostałych punktach, które 
również odwołują się do stanu epidemii, w ogóle 
czegoś takiego nie ma. W związku z tym wydaje 

się, że ta poprawka winna zostać zaaprobowana. 
Bardzo dziękuję.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Nie widzę więcej… Nikt więcej nie zapisał się 

do głosu.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję również, że pan senator Aleksander 

Pociej złożył poprawkę, wniosek legislacyjny. 
Wniosek złożył także pan senator Wiktor Durlak.

Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować 
się do przedstawionych wniosków o charakterze 
legislacyjnym? Nie chce.

Dziękuję.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakte-

rze legislacyjnym, proszę Komisję Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji o ustosunkowanie się 
do przedstawionych wniosków i przygotowanie 
sprawozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siód-
mego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Kodeks postępowania administracyjnego oraz 
niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 298, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 298 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i  Petycji, senatora Roberta 
Mamątowa, o  przedstawienie sprawozdania 
komisji.

SenatoR SPRaWozdaWca 
roBerT mamąTow 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Był to rządowy projekt ustawy. Do prezentowa-

nia stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych 
został upoważniony minister sprawiedliwości.

Sejm uchwalił ustawę na dwudziestym trze-
cim posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2020 r. Do 
Senatu została ona przekazana w dniu 17 grudnia 
2020 r. Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa 
16 stycznia 2021 r.

Ustawa zawiera regulacje mające na celu 
umożliwienie wydawania zaświadczeń w postaci 
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elektronicznej opatrzonych kwalifikowaną pieczę-
cią elektroniczną, co znacząco usprawni procedu-
ry wydawania zaświadczeń z Krajowego Rejestru 
Karnego, a także wydawania zaświadczeń przez 
inne organy administracji publicznej.

Zasadniczym celem nowelizacji jest uspraw-
nienie i skrócenie procesu wydawania informacji 
z Krajowego Rejestru Karnego. Cel ten ma zostać 
osiągnięty w szczególności poprzez wprowadze-
nie do ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego możliwości opa-
trywania zaświadczeń wydawanych w formie elek-
tronicznej nie tylko kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, ale również podpisem zaufanym, 
podpisem osobistym albo kwalifikowaną pieczęcią 
elektroniczną. To jest nowela nr 1 w art. 1 ustawy. 
Jak wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy, 
druk sejmowy nr 687, zaświadczenie opatrzone 
kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną będzie do-
kumentem wydawanym automatycznie przez sys-
tem teleinformatyczny, bez ingerencji człowieka, 
z zachowaniem autentyczności pochodzenia za-
świadczenia oraz integralności zawartych w nim 
danych.

W  następstwie nowelizacji ustawy z  dnia 
24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym, 
art. 2 noweli, podmioty takie jak sądy, Trybunał 
Stanu, Trybunał Konstytucyjny, prokuratorzy, 
Policja i inne organy uprawnione do prowadze-
nia postępowania przygotowawczego w  spra-
wach karnych i karnoskarbowych oraz czynności 
sprawdzających w sprawach o wykroczenia, tj. 
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja 
Wywiadu, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, 
Służba Wywiadu Wojskowego, Straż Graniczna, 
Służba Ochrony Państwa, Krajowa Administracja 
Skarbowa, Centralne Biuro Antykorupcyjne, 
Biuro Nadzoru Wewnętrznego, szef Krajowego 
Centrum Informacji Kryminalnych, organy wy-
konujące orzeczenia w postępowaniu karnym, 
w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykrocze-
nia skarbowe, będą mogły uzyskać z Krajowego 
Rejestru Karnego informacje o osobie lub infor-
macje o podmiocie zbiorowym również na żą-
danie. Informacja na żądania będzie udzielana 
wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinfor-
matycznego i opatrzona będzie kwalifikowaną 
pieczęcią elektroniczną. W uzasadnieniu projek-
tu ustawy wskazuje się, że odpowiedź na żądanie 
nastąpi automatycznie, bez udziału pracownika 
Krajowego Rejestru Karnego, co znacznie skróci 
czas oczekiwania na informację.

Chciałbym zwrócić państwa uwagę na to, że 
dzisiaj zaległości, które występują w Krajowym 
Rejestrze Karnym, obejmują ok. 70%, jeśli cho-
dzi o zapytania do biura krajowego… Krajowego 
Rejestru Karnego. Ta nowelizacja pozwoli na skró-
cenie tego okresu do 1 dnia. Tak że będzie tu zna-
cząca poprawa.

Chciałbym też zwrócić uwagę, że w  Unii 
Europejskiej system pieczęci jest już dawno wpro-
wadzony. Myślę, że ministerstwo też na tym roz-
wiązaniu skorzysta, bo realizuje program Unii 
Europejskiej i znaczące koszty wprowadzenia tej 
ustawy zostaną poniesione przez Unię Europejską.

Komisja na swoim posiedzeniu wprowadziła do 
ustawy jedną poprawkę, w zasadzie do tytułu, skre-
ślając z niego wyraz „ustawa”. Komisja proponuje 
przyjęcie ustawy w takiej postaci, jaka została za-
proponowana. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę sprawozdawcę mniejszości 

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, 
pana senatora Bogdana Borusewicza, o przedsta-
wienie wniosku mniejszości komisji.

SenatoR SPRaWozdaWca 
BoGdan Borusewicz 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Senat spełnia rolę ustawodawcy, ale rolą Senatu 

jest także poprawianie błędów, które występu-
ją w Sejmie. Otóż w Sejmie w zasadzie dość czę-
sto przyjmuje się zasadę, że nie ma zasad. Czyli 
np. wprowadza się poprawki w drugim czytaniu, 
mimo iż konstytucja w art. 119 pkt 1 jasno mówi, 
że Sejm rozpatruje projekt ustawy w trzech czyta-
niach, tak że ta dyspozycja jest łamana, i to coraz 
częściej.

Otóż wniosek mniejszości, który złożyłem, 
przewiduje skreślenie art. 4–9 nowelizacji, które 
zostały wprowadzone z pominięciem trzech czy-
tań. Nie miało to żadnego związku merytoryczne-
go z rozpatrywaną ustawą, co do której nie mam 
zastrzeżeń. Ale już do takiej procedury, jaka jest 
stosowana coraz bardziej powszechnie, mam za-
strzeżenia. I chcę powiedzieć, że będę na to zwracał 
uwagę. Trzeba położyć kres temu łamaniu zasad 
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poprawnej legislacji, łamaniu art. 119 konstytucji, 
nawet jeżeli dotyczy to spraw drobnych. Bo rozpo-
czyna się od spraw drobnych, a potem ktoś powo-
łuje się na precedensy i rozszerza takie działanie 
na inne sprawy.

W tym przypadku do tej ustawy posłowie 
dodali artykuły dotyczące przesunięcia wejścia 
w życie 2 innych ustaw, dotyczących spółek ak-
cyjnych i  elektronicznego postępowania re-
jestrowego, z dnia 1 marca o 3 miesiące. Tutaj 
uzasadnienia co do, powiedzmy, jakiejś koniecz-
ności sytuacyjnej nie było. W grudniu uchwalono 
tę ustawę czy procedowano tę ustawę w Sejmie, 
a  te 2  dodatkowe sprawy niejako wrzucono 
w czasie drugiego czytania. One nie tylko nie 
dotyczyły meritum ustawy, ale także… To było 
przesunięcie terminu obowiązywania przepi-
sów 2 innych ustaw, które miały wejść w życie 
1 marca. Spokojnie można było w ramach nor-
malnej procedury 3 czytań zmienić ten termin 
wejścia. Dlaczego jednak postąpiono inaczej? 
No, dlatego, że na to pozwalamy. Ja chcę powie-
dzieć: dość. W Sejmie, gdzie ma większość Prawo 
i Sprawiedliwość, może… To jest kwestia więk-
szości, a tutaj większość ma opozycja.

3 wyroki Trybunału Konstytucyjnego doty-
czące tego sposobu, tego trybu prac, wadliwego 
trybu, nie pomagają i nie tworzą sytuacji, w któ-
rej szanujemy konstytucję i szanujemy wyro-
ki Trybunału Konstytucyjnego. Wyrok z dnia 
24 marca 2004 r., sygnatura akt K37/03, mówi, 
że celem, któremu służy zasada 3 czytań, jest 
możliwie najbardziej dokładne i wnikliwe roz-
patrzenie projektu ustawy, a w konsekwencji 
wyeliminowanie ryzyka niedopracowania lub 
przypadkowości przyjmowanych w toku prac 
ustawodawczych rozwiązań. Przy takim założe-
niu stwierdzić należy, że zasada trzech czytań 
oznacza konieczność trzykrotnego rozpatrzenia 
przez Sejm tego samego projektu ustawy – roz-
patrzenia w sensie merytorycznym, a nie tyl-
ko technicznym. Pozostałe wyroki Trybunału 
Konstytucyjnego, tj. wyrok z 24 marca 2009 r., 
K53/07, i wyrok z 7 listopada 2013 r., K31/12, z in-
nych punktów widzenia mówią to samo. Na tego 
typu sytuację, na którą pozwala sobie większość 
w Sejmie, nie powinna sobie pozwalać większość 
w Senacie. Stąd zgłaszam wniosek mniejszości 
o usunięcie tych przepisów, skreślenie art. 4–9. 
Rząd powinien sobie zdać sprawę, że Senat, że 
senatorowie nie akceptują tego naruszania kon-
stytucji. Dziękuję.

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?

(Senator Robert Mamątow: Panie Marszałku?)
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SenatoR 
roBerT mamąTow 

Ja chciałbym tylko uzupełnić swoją wypowiedź. 
W komisji większością głosów… no, argumenty 
pana senatora Borusewicza nie uzyskały popar-
cia. Dziękuję bardzo.

(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Marszałku, 
to jest jasne, stąd wniosek mniejszości.)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Marek Pęk)

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Projekt tej ustawy został wniesiony przez 
rząd.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku 
prac parlamentarnych został upoważniony mini-
ster sprawiedliwości.

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

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawie-
dliwości Marcin Warchoł: 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? Nie ma żadnych zdalnych pytają-
cych? Nie ma.

Zatem otwieram…
(Głos z sali: Pan senator Tyszkiewicz.)
Tak? A, przepraszam, pan senator Wadim 

Tyszkiewicz – zdalnie.
Proszę o zadanie pytania.
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SenatoR 
wadim Tyszkiewicz 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Mam pytanie. To znaczy chciałbym ewentualnie 

złożyć poprawkę, ale najpierw chciałbym zasięgnąć 
opinii ministerstwa. Chodzi o to, że zasadne jest, 
aby w celu ujednolicenia terminologii używanej 
w przepisach prawa dokonać zmiany zapisów tre-
ści niniejszej ustawy poprzez zastąpienie w art. 1 
słowa „formie” na „postaci”. Ja może przedstawię 
uzasadnienie. Wspomniana zmiana wynika z tego, 
że zarówno w przyjętej niedawno ustawie o dorę-
czeniach elektronicznych, jak i w przepisach, które 
ta ustawa będzie zmieniała, w tym także w kodek-
sie postępowania administracyjnego, ujednolica się 
określenie „postać dokumentu elektronicznego” 
zamiast używanego dotychczas „forma dokumentu 
elektronicznego”. Zgodnie z ugruntowanym w lite-
raturze przedmiotu poglądem użycie w przepisach 
k.p.a. oraz w innych ustawach pojęcia „forma do-
kumentu elektronicznego” jest właściwa. Pojęcie 
„forma” odnosi się bowiem do sposobu wyrażania 
w treści dokumentu informacji, którą on zawiera. 
Może dalej nie będę tego rozwijał. Czy pan minister 
mógłby się ustosunkować do takiej ewentualnej po-
prawki, żeby zamiast „formie” było „postaci”?

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Bardzo proszę.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie SPRaWiedliWoŚci
marcin warchoł 

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, oczywiście, jest 
to poprawka uzasadniona i nie zgłaszamy zarzutów 
co do tej propozycji.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Aleksander Pociej.

SenatoR 
aleksander PocieJ 

Dziękuję.

Panie Ministrze, mam właściwie 2 pytania. Ja 
rozumiem, że to były poprawki zgłoszone przez 
posłów, ale mogę się domyślać, że jednak były one 
konsultowane z ministerstwem. Mam 2 pytania. 
Jakie było ratio legis po kolei tych poprawek? Co 
one, praktycznie rzecz biorąc, załatwiają? I drugie 
pytanie: dlaczego ministerstwo w normalnym try-
bie tego nie przeprowadziło?

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Proszę bardzo.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie SPRaWiedliWoŚci
marcin warchoł 

Dziękuję bardzo.
Po pierwsze, poprawki te nie zmieniają ani 

słowa w treści kodeksu. One zmieniają jedynie 
czas wejścia w  życie proponowanych zmian. 
Tutaj jest pierwszy argument za konstytucyj-
nością tych poprawek, które w stanowisku pana 
marszałka… Art. 45 ust. 1 Regulaminu Sejmu 
nie ogranicza w sposób wyraźny przedmioto-
wego zakresu poprawek wnoszonych przez po-
słów w  trakcie drugiego czytania. Natomiast 
art. 4–9 ustawy, powtarzam, nie regulują w ża-
den sposób treści, materii kodeksowej, tylko do-
tyczą samego terminu. Dlaczego ten termin jest 
istotny? Przede wszystkim wdrożenie przepisów 
ma taki wpływ na funkcjonowanie prostej spółki 
akcyjnej i eKRS, że wymaga dostosowania sys-
temu informatycznego, wymaga odpowiednich 
szkoleń. Projekt legislacyjny w takiej formie, jak 
zasugerował pan marszałek… To byłoby co naj-
mniej pół roku prac. Ze względu na okres pan-
demii nie jest możliwe przeprowadzenie w tak 
krótkim okresie całej procedury legislacyjnej, tak 
aby uruchomić ten system. Tu chodzi o sprawne 
uruchomienie systemu, który wszystkim nam 
będzie służył. Zgodzimy się z tym – to zresztą nie 
jest tutaj kwestionowane – że ustawa jest dobra 
i potrzebna. Zarówno elektroniczne postępowa-
nie sądowe, eKRS, jak i kwestie dotyczące pro-
stej spółki akcyjnej mają ogromne znaczenie dla 
przedsiębiorców. Przedsiębiorcy na to czekają, 
a my chcemy przygotować jak najlepszy system, 
żeby z niego korzystali.
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Dodatkowo chciałbym wskazać, że jest związek 
między przedłożeniem a zgłoszonymi poprawka-
mi. Proszę państwa, zobaczmy, że obydwie rzeczy 
dotyczą rejestrów. Przedłożenie i poprawki dotyczą 
rejestrów. To po pierwsze. Po drugie, te rejestry są 
w gestii ministra sprawiedliwości, minister za nie 
odpowiada. Po trzecie wreszcie, chodzi tu o syste-
my teleinformatyczne obsługujące rejestry. Ci sami 
ludzie sprawują nad nimi kontrolę, z departamen-
tu informatyzacji sądownictwa.

Powtarzam: to sytuacja pandemiczna sprawi-
ła, że musieliśmy dokonać tych zmian w takim oto 
trybie. Bardzo proszę o uwzględnienie przedsta-
wionych racji i potrzeb leżących u podstaw tej do-
brej ustawy, potrzebnej dla wszystkich obywateli, 
w szczególności dla przedsiębiorców.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie za-

pisał się do głosu.
Dla porządku informuję, że senatorowie Szwed, 

Godyla, Kołacz-Leszczyńska i Brejza złożyli swoje 
przemówienia w dyskusji do protokołu*.

Nie ma wniosków legislacyjnych.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punkt ósme-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – 
Kodeks postępowania karnego.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 299, a spra-
wozdania komisji – w drukach nr 299 A i 299 B.

Proszę sprawozdawcę Komisji  Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji, senatora 
Aleksandra Pocieja, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

SenatoR SPRaWozdaWca 
aleksander PocieJ 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

Wysoka Izbo!
Celem ustawy jest uwzględnienie poprzez no-

welizację ustawy – Kodeks postępowania karnego 
2 wniosków Komisji Europejskiej skierowanych 
do Polski w ramach procedury naruszenia, do-
tyczących stwierdzenia niepełnego wdrożenia do 
krajowego porządku prawnego 2 dyrektyw: dyrek-
tywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 2012 r. 
oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
z grudnia 2011 r. Trzeba przyznać, iż te dyrektywy 
zalegały, że tak powiem, przez dosyć długi czas.

Zmiany wprowadzane niniejszą ustawą pole-
gają na dodaniu do kodeksu postępowania karne-
go nowych artykułów, art. 49b oraz art. 52a, które 
zmierzają do uściślenia i doprecyzowania przepi-
sów zawierających gwarancje procesowe przysłu-
gujące małoletnim pokrzywdzonym. Rezultatem 
wejścia w życie tych zmian będzie rozciągnięcie 
szczególnych standardów, jakie stosuje się w po-
stępowaniu karnym względem pokrzywdzonych 
dzieci, osób poniżej osiemnastego roku życia, na 
osoby, których wieku nie można ustalić, np. cu-
dzoziemców, których tożsamość jest nieznana, je-
żeli ich cechy fizyczne i psychiczne będą świadczyć 
o tym, że nie są one osobami pełnoletnimi.

Senackie Biuro Legislacyjne stwierdziło, iż 
ustawa nie budzi żadnych zastrzeżeń legislacyj-
nych. Po głosowaniu komisja jednogłośnie reko-
menduje Senatowi podjęcie załączonej uchwały. 
Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 

senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji.

SenatoR SPRaWozdaWca 
krzyszTof kwiaTkowski 

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Komisja Ustawodawcza zajmowała się 

wzmiankowaną ustawą na posiedzeniu w dniu 
11 stycznia. Nowelizację ustawy na posiedzeniu 
omówił pan minister Marcin Warchoł. Wskazał 
on, że celem ustawy, o czym mówił też pan prze-
wodniczący Aleksander Pociej, jest uwzględnienie 
2 wniosków Komisji Europejskiej skierowanych 
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do Polski w ramach procedury naruszenia do-
tyczących stwierdzenia niepełnego wdrożenia 
do krajowego porządku prawnego dyrektywy 
Parlamentu i Rady Europejskiej z 2012 r. doty-
czącej wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz 
dyrektywy Parlamentu i Rady z 2011 r. w sprawie 
zwalczania niegodziwego traktowania w celach 
seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzie-
ci oraz pornografii dziecięcej.

Pan przewodniczący Aleksander Pociej już omó-
wił, w jaki sposób będą wdrażane te dyrektywy. Ja 
mogę dodać, że w trakcie dyskusji na posiedzeniu 
Komisji Ustawodawczej przedstawiciel Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji poparł zapro-
ponowane rozwiązania legislacyjne. Przedstawiciel 
Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, pan Marcin 
Mrowicki, poparł ideę, ale zgłosił zastrzeżenia co do 
prawidłowości implementacji tzw. dyrektywy ofiar, 
wskazując m.in. niezapewnienie tłumacza lub po-
mocy w rozumieniu pouczeń dla osób niepełno-
sprawnych umysłowo, brak możliwości zaskarżenia 
decyzji w przedmiocie odmowy zapewnienia tłuma-
cza, brak zagwarantowania udziału tłumacza języka 
migowego poza salą sądową w kontaktach z pełno-
mocnikiem lub obrońcą, w jego ocenie ułomność 
rozwiązania przewidzianego w art. 46 k.p.k. jako 
substytut zlikwidowanego powództwa cywilnego 
w postępowaniu karnym. Ja zadeklarowałem współ-
pracę zarówno z rzecznikiem praw obywatelskich, 
przedstawicielem rzecznika, jak i z Ministerstwem 
Sprawiedliwości w sprawie ewentualnej inicjatywy 
ustawodawczej Senatu, która gwarantowałaby szer-
sze niż wynikające z rozpatrywanej ustawy upraw-
nienia procesowe dla ofiar przestępstw. Ten wniosek 
wsparła także pani senator Magdalena Kochan. 
Robiliśmy to także po to, żeby nie utrudniać proce-
dowania tej ustawy. Ona jest niezwykle potrzebna, 
szczególnie że już w trakcie dyskusji na posiedzeniu 
komisji pani senator Barbara Zdrojewska zwracała 
także uwagę na to, jak późno realizujemy, wdraża-
my te 2 dyrektywy. Chciałbym także podziękować 
w tym miejscu. Zarówno przedstawiciel rzeczni-
ka praw obywatelskich, jak i pan minister Marcin 
Warchoł zadeklarowali ewentualne współuczest-
nictwo i zaangażowanie, jeśli chodzi o ewentualne 
podjęcie inicjatywy ustawodawczej Senatu, która by 
uzupełniała czy wzmacniała te gwarancje, o których 
mówiłem.

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Senatu 
nie miała uwag do ustawy, a komisja jednogłośnie 
przyjęła zgłoszony przeze mnie wniosek o przyję-
cie ustawy bez poprawek. Ja ze swojej strony także 

rekomenduję przyjęcie tej ustawy bez poprawek. 
Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

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? Nie ma pytań.

Projekt 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?

Pan minister Warchoł dziękuje.
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? Nie.

Zatem otwieram dyskusję.
Pan senator Bogdan Klich. Bardzo proszę.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Bogdana Klicha.
(Głos z sali: Zdalnie…)
(Rozmowy na sali)
Nie mamy w tym momencie kontaktu z panem 

senatorem.
Informuję więc, że lista mówców została 

wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senatorowie 

Agnieszka Gorgoń-Komor i Aleksander Szwed zło-
żyli swoje przemówienia w dyskusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Zanim przejdziemy do następnego punktu, 
jeszcze komunikat. Szanowni Państwo, o godzi-
nie 16.00 przystąpimy do głosowań nad ustawą 
budżetową.

Przystępujemy do rozpatrzenia punku dzie-
wiątego porządku obrad: ustawa o  zasadach 
współpracy prawnej w sprawach karnych między 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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Rzecząpospolitą Polską i terytorium, do którego 
stosuje się prawo karne należące do właściwości 
Ministra Sprawiedliwości Tajwanu.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 301, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 301 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i  Petycji oraz Komisji Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej, senator Danutę 
Jazłowiecką, o przedstawienie sprawozdania komisji.

(Senator Danuta Jazłowiecka: Panie Marszałku…)
(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Nie 

słychać.)
(Rozmowy na sali)
Pani Senator, mamy problemy z łącznością, nie 

słychać pani… Halo, halo…
(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
Pani Senator, ja słyszę, że… Pani prawdopodob-

nie mówi, ale my słyszymy tylko jakieś pojedyncze 
dźwięki. Nie wiem, na czym polega ten problem…

(Senator Jerzy Czerwiński: Słaba przepustowość 
łącza, trzeba kamery wyłączyć.)

Teraz już nie słyszymy nic, Pani Senator.
(Senator Danuta Jazłowiecka: Normalnie 

nastawione…)
O, o, teraz lepiej…
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Tak.)
(Senator Danuta Jazłowiecka: Czy teraz…)
Halo, Pani Senator?
(Senator Danuta Jazłowiecka: Czy mnie 

słychać?)
O, teraz tak.
(Senator Danuta Jazłowiecka: Czy mnie sły-

chać? Halo?)
Tak, Pani Senator, teraz odzyskaliśmy łączność. 

Bardzo proszę.
(Senator Aleksander Pociej: Teraz pani senator 

nie słyszy. Musi być jakaś symetria.)
Teraz pani senator straciła, myśmy odzyskali…
Techniczna przerwa na rozwiązanie tego 

problemu.
(Rozmowy na sali)
(Senator Danuta Jazłowiecka: Dziękuję 

bardzo…)
(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
(Senator Danuta Jazłowiecka: …Współpracy 

prawnej w  sprawach karnych między 
Rzecząpospolitą Polską…)

(Rozmowy na sali)
Proszę jeszcze o chwilkę cierpliwości, bo to jest 

jakaś wypowiedź sprzed paru minut, która do nas 
teraz dotarła…

(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Możemy przejść do następnego…)
(Głos z sali: Jest sprawozdawca…)
(Senator Halina Bieda: …Są wszyscy, którzy 

powinni być. Jeśli potrzebny jest taki wniosek 
formalny, to ja go złożę, a jak nie, to tylko prośba 
kuluarowa…)

Nie potrzeba takiego wniosku, ale jeszcze mo-
mencik poczekajmy… Jeżeli się uda ten problem 
rozwiązać w ciągu paru minut, to nie zaburzałbym 
już tego porządku…

(Rozmowy na sali)
Pani Senator, czy się słyszymy? Pytam panią 

senator Jazłowiecką.
Może pani by spróbowała wyłączyć kamerę, 

może to coś zmieni… Taki mam sygnał od pana 
informatyka.

(Senator Danuta Jazłowiecka: …Czy państwo… 
mnie lepiej słyszą?)

(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
Pani Senator, no niestety, cały czas mamy pro-

blemy, nie słyszymy pani. Postaramy się z pomocą 
panów informatyków ten problem rozwiązać, a na 
razie przejdziemy do kolejnego punktu porządku 
obrad. Do pani punktu wrócimy po jego rozpatrze-
niu, jak już ten problem techniczny zostanie roz-
wiązany. Dobrze?

W takim razie przystępujemy do rozpatrze-
nia punktu dziesiątego porządku obrad: usta-
wa o zmianie zakresu obowiązywania Konwencji 
Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemo-
cy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej 
w Stambule dnia 11 maja 2011 r.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 300, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 300 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i  Petycji oraz Komisji Spraw 
Zagranicznych i  Unii Europejskiej, senatora 
Aleksandra Pocieja, o przedstawienie sprawozda-
nia komisji.

SenatoR SPRaWozdaWca 
aleksander PocieJ 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Celem ustawy jest wyrażenie przez parla-

ment zgody na dokonanie przez prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej zmiany zakresu obowią-
zywania Konwencji Rady Europy o zapobieganiu 
i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy 
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domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 
2011 r. Zmiany miałyby dotyczyć: po pierwsze, 
zmiany 2 zastrzeżeń do art. 30 ust. 2 oraz art. 44 
ust. 1 lit. e konwencji; po drugie, wycofania za-
strzeżenia do art. 58 konwencji; po trzecie, prze-
dłużenia obowiązywania na okres kolejnych 5 lat, 
licząc od dnia 1 lutego 2021 r., zastrzeżenia do 
art. 55 konwencji. Ratyfikując w 2015 r. konwen-
cję w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy 
wobec kobiet i przemocy domowej, Polska złożyła 
4 zastrzeżenia. Konwencja w art. 79 ust. 1 prze-
widuje procedurę potwierdzania przez państwa 
ważności zastrzeżeń co 5 lat. W związku z tym po 
upływie 5 lat konieczne stało się wyrażenie zgody 
na przedłużenie tej konwencji. Pozostałe zmiany 
wynikały de facto ze zmian w naszych przepisach, 
z konieczności dostosowania w tym momencie 
tych naszych zastrzeżeń do zmian przepisów. 
I  w  mniemaniu komisji, która rekomenduje 
Wysokiemu Senatowi uchwalenie załączonego 
projektu uchwały, jak najbardziej należało się 
tymi problemami i tymi zmianami zająć w taki 
sposób, aby umożliwić dalsze funkcjonowanie tej 
konwencji oraz aby dostosować zastrzeżenia do 
zmian.

W trakcie prac i analizy tego przedłożenia nasze 
Biuro Legislacyjne zwróciło uwagę na pominięcie 
w treści przepisów pewnych jednostek redakcyj-
nych. Są to tylko i wyłącznie problemy natury 
czysto legislacyjnej. I zostały one ujęte w jednej po-
prawce, która uzyskała i zgodę strony rządowej, 
i zgodę wszystkich senatorów, którzy obradowali 
nad tą ustawą. Dziękuję bardzo.

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? Nie ma pytań.

Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 
parlamentarnych zostali upoważnieni minister 
spraw zagranicznych, minister rodziny i polityki 
społecznej oraz minister sprawiedliwości.

Czy przedstawiciele rządu pragną zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić sta-
nowisko rządu?

Zgłasza się pani minister Anna Schmidt, se-
kretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki 
Społecznej.

Zapraszam panią minister.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie Rodziny  
i Polityki SPołecznej 
anna schmidT 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Myślę, że treść zastrzeżeń, które w toku prac 

parlamentarnych, zarówno w Sejmie, jak i Senacie 
były prezentowane, nie wymaga komentarza, nie 
wymaga wyjaśnień. Państwo senatorowie w trakcie 
prac na posiedzeniu połączonych komisji zapoznali 
się z treścią tych zastrzeżeń, które, o czym wspo-
mniał w swoim wystąpieniu pan przewodniczący, 
polski rząd rekomenduje w związku ze zbliżającym 
się terminem wygaśnięcia zastrzeżeń. Ten termin 
to jest – przypomnę – 31 stycznia br., a więc po 
upływie 5 lat.

Ja tylko odniosę się do prac w toku posiedze-
nia. Rzeczywiście, w trakcie posiedzenia komisji 
państwo senatorowie zaproponowali poprawki re-
dakcyjne, które tak naprawdę merytorycznie nie 
wpływają na treść dokumentu, a jedynie doprecy-
zowują z punktu widzenia redakcyjnego treść zło-
żonych zastrzeżeń. Oczywiście jako przedstawiciel 
wnioskodawców wyraziłam pozytywną opinię. 
Jak najbardziej zgadzamy się z tymi redakcyjnymi 
poprawkami.

Ja tylko w skrócie powiem, że pkt 1 został do-
precyzowany w taki sposób, że zastrzeżenia, które 
ulegają zmianie, a więc do art. 30 i 44, zostały roz-
bite na 2 odrębne punkty poprzez dodanie pktu 1a. 
Została też zmieniona kolejność pktu 2 i 3. Pkt 3 
w obecnym kształcie został doprecyzowany, w ślad 
za sugestią senackich legislatorów, poprzez roz-
szerzenie treści, dodanie sformułowania „tiret 
czwarte”, tak aby w pełni uzupełnić formułę treści 
zastrzeżeń.

Oczywiście stanowisko rządu jest pozytywne 
i na posiedzeniu komisji rekomendowaliśmy przy-
jęcie tych uwag. Bardzo dziękuję.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Bardzo dziękuję, Pani Minister.
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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? Nie widzę chętnych.

Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu panią senator Ewę 

Matecką.

SenatoR 
ewa maTecka 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wspólnym mianownikiem dla licznych dzia-

łań, decyzji czy zapowiedzi rządu PiS wydaje się 
chaos. Brak jednoznaczności, często również spój-
ności poczynań na większości obszarów to znak 
rozpoznawczy działań rządu PiS. Skutki takiego 
stanu rzeczy mogą wpływać – i w wielu przypad-
kach już wpływają – na obniżenie standardów de-
mokratycznych i jakości stanowienia prawa. Cierpi 
na tym fundament zachodniej cywilizacji, jakim są 
prawa człowieka. O ile bowiem sama ustawa przed-
stawiona nam w druku senackim nr 300 nie budzi 
naszych zastrzeżeń, o tyle niecodzienna wydaje się 
sytuacja, że kiedy trwają prace parlamentarne nad 
tym dokumentem, nad Konwencją RE o zapobiega-
niu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemo-
cy domowej, okazuje się, że status tego dokumentu 
za sprawą działań rządu PiS jest przynajmniej nie-
jasny lub wątpliwy. Zamieszanie wokół konwencji 
stambulskiej trwa już od wiosny ubiegłego roku, 
kiedy to w maju wiceminister sprawiedliwości na-
zwał ją genderowym bełkotem i zasugerował po-
trzebę wycofania się Polski z międzynarodowego 
porozumienia.

Od samego początku z kręgów rządowych do-
ciera też do opinii publicznej wyraźny dwugłos. 
Z jednej strony na początku czerwca wiceminister 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
zapewniała senatorów, że nie toczą się żadne prace 
dotyczące wypowiedzenia konwencji stambulskiej, 
a z drugiej strony niewiele ponad miesiąc później 
szefowa resortu Ministerstwa Rodziny i Polityki 
Społecznej zaprzeczyła temu zapewnieniu, oznaj-
miając wprost, że trwają w rządzie prace przygoto-
wujące Polskę do wypowiedzenia tego dokumentu. 
W końcu, aby doprowadzić do jeszcze większego 
chaosu w tej sprawie, premier pod koniec lip-
ca odesłał konwencję stambulską do Trybunału 

Konstytucyjnego, aby, jak stwierdził, Trybunał 
wskazał, czy uchylić stosowanie przepisów bu-
dzących wątpliwości ideologiczne. Pomijając wszel-
kie prawne wątpliwości co do takiej decyzji, należy 
również zauważyć, że ruch ten nie spowodował za-
niku wspomnianego dwugłosu, gdyż przedstawi-
ciele rządu na niedawnym spotkaniu w senackiej 
komisji nadal prezentowali 2 przeciwstawne sta-
nowiska. Brakuje przy tym jakiejkolwiek formy 
dialogu, gdyż nawet oficjalne zaproszenie skiero-
wane przez grupę senatorek Rzeczypospolitej do 
pani minister rodziny i polityki społecznej zostało 
całkowicie zignorowane.

Nie można przyjąć również argumentu, ja-
koby polskie prawo w kwestii przemocy było ab-
solutnie wystarczające i wobec tego konwencja 
stambulska stawałaby się zbędna. Jest to interpre-
tacja czysto demagogiczna, albowiem konwen-
cja wyznacza jedynie kierunek działania i tworzy 
swoisty fundament dla ochrony ofiar przemocy. 
Zapobieganie przemocy, edukacja antyprzemoco-
wa, ochrona ofiar przemocy, skuteczne ściganie 
sprawców przemocy i dążenie do życia w państwie 
bez przemocy nie mogą być uzależnione od jakiej-
kolwiek gry politycznej czy ideologicznych naci-
sków. W przeciwnym razie sprzeniewierzymy się 
idei praw człowieka i umożliwimy powstanie en-
klaw, w których przemoc będzie dopuszczalna lub 
przynajmniej znajdzie społeczną akceptację. W XXI 
wieku jest to sytuacja absolutnie nie do przyjęcia, 
a wszelka niejednoznaczność i sprzeczne komu-
nikaty płynące ze strony rządu do takiego właśnie 
zagrożenia prowadzą. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

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

Aleksandra Pocieja.

SenatoR 
aleksander PocieJ 

Dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Bardzo krótko dopełnię to, o czym mówiła 

pani senator Matecka. Tak się składa, że w Radzie 
Europy jestem szefem największej frakcji zgro-
madzenia parlamentarnego, całego tego forum, 



127

20. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 12 stycznia 2021 r.

Ustawa o zmianie zakresu obowiązywania konwencji Rady europy  
o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet...

drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

i chciałbym powiedzieć, jak ważne jest to, żeby 
Polska pozostała przy tej konwencji. Ważne jest 
dla nas to, żeby nie pokazywać na zewnątrz… żeby 
nie otwierać nowego frontu. Uważałbym zrobie-
nie tego za olbrzymi błąd. Już od 6 lat otwiera-
my w stosunkach międzynarodowych małe bądź 
większe fronty dotyczące praworządności. Prawdą 
jest, że nasze rozwiązania wewnętrzne w tej chwili 
– przynajmniej na piśmie, na poziomie przepisów 
– zawierają gwarancje, które czasami idą nawet 
dalej niż to, co jest zapisane w tej konwencji, ale 
wydźwięk jej odrzucenia miałby na zewnątrz bar-
dzo negatywne skutki. Dlaczego? Dlatego że tam 
nie mamy do czynienia z opinią publiczną, któ-
ra wie, jak się sprawy w Polsce mają. To zostanie 
odebrane jako pewien gest, a ten gest będzie inter-
pretowany jednoznacznie – tak, że Polska znowu 
zawęża gwarancje prawne dla swoich obywateli. 
Dlatego bardzo bym przestrzegał przed wypusz-
czaniem tego typu informacji do opinii publicznej, 
bo to nie wpłynęłoby dobrze na wizerunek Polski. 
Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senatorowie Szwed, 

Kołacz-Leszczyńska i Gromek złożyli swoje prze-
mówienia w dyskusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu jede-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projek-
tu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych 
w sprawach cywilnych.

Przypominam, że jest to projekt ustawy wyko-
nujący orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt zawarty jest w druku nr 185, a sprawoz-
danie komisji – w druku nr 185 S. Ten drugi został 
poprawiony.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji, senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego, 

* Przemówienia w dyskusji złożyli do protokołu senatoro-
wie Brejza, Kołacz-Leszczyńska i Szwed. Przemówienia 
– w załączeniu

o przedstawienie wspólnego sprawozdania ko-
misji o projekcie ustawy.

SenatoR SPRaWozdaWca 
krzyszTof kwiaTkowski 

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 
Państwo Ministrowie!

Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji, posiedzenie poświęcone temu projekto-
wi, odbyło się 15 grudnia 2020 r.

Projekt ustawy jest dostosowaniem systemu 
prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego 
z kwietnia 2020 r. o kosztach sądowych w sprawach 
cywilnych w zakresie, w jakim elektroniczne postę-
powanie upominawcze wyłącza możliwość uzyska-
nia przez stronę pozwaną zwolnienia od kosztów 
sądowych. W ocenie Trybunału Konstytucyjnego 
jest to niezgodne z art. 45 konstytucji w związku 
z art. 77. Połączone komisje przyjęły projekt ini-
cjatywy ustawodawczej w tym zakresie z wcześniej 
przyjętą poprawką.

Szanowni Państwo, Trybunał Konstytucyjny 
w swoim wyroku stwierdził, że w zakresie, w jakim 
w elektronicznym postępowaniu upominawczym 
wyłączona jest możliwość uzyskania przez stronę 
pozwaną zwolnienia od kosztów sądowych, jest to 
niezgodne, tak jak powiedziałem, z art. 45 w związ-
ku z art. 77 konstytucji. Trzeba pamiętać o tym, że 
elektroniczne postępowanie upominawcze z tej ra-
cji, iż nie można się w nim domagać zwolnienia od 
kosztów sądowych, stanowi jeden z dwóch wyjątków 
przewidzianych ustawą. Istota tego postępowania 
polega na szybkim wydaniu orzeczenia. Mając na 
uwadze to, że elektroniczne postępowanie upomi-
nawcze jest postępowaniem fakultatywnym, usta-
wodawca, wprowadzając opisywane rozwiązanie, 
uczynił założenie, że całkowite wyłączenie w tym 
postępowaniu możliwości ubiegania się o zwolnie-
nie od kosztów sądowych nie narusza praw powoda, 
gdyż ma on możliwość dokonania wyboru procedu-
ry dochodzenia swoich praw. Z kolei odnośnie do 
pozwanego przyjmowano, że nie będzie on ponosił 
żadnych kosztów, bo sprzeciw od nakazu zapłaty nie 
podlega opłacie. Tyle że teza ta nie okazała się w peł-
ni trafna, gdyż pominięta została w szczególności 
sytuacja, w której skuteczność sprzeciwu wymaga-
łaby przeprowadzenia postępowania dowodowego. 
Strona pozwana może przy tym nie dysponować 
wystarczającymi funduszami na pokrycie wydatków 
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związanych z koniecznością przeprowadzenia okre-
ślonych dowodów.

Wydając swoje rozstrzygnięcie, Trybunał 
Konstytucyjny stanął na stanowisku, że w przy-
padku, gdy zostaje nałożony obowiązek uiszczenia 
kosztów sądowych i istnieje państwowy przymus 
ich uiszczenia, to powinien również istnieć – dla 
równowagi – efektywny system zwolnień stron 
postępowania od ich ponoszenia, aby zapewnione 
było prawo dostępu do sądu. Jak wynika bowiem 
z utrwalonego orzecznictwa Trybunału, bariery 
ekonomiczne mogą ograniczać dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości w stopniu, który przesądza o na-
ruszeniu prawa do sądu.

Co proponujemy? Proponowane rozwiązanie 
to wprowadzenie nowego przepisu, art. 98b, któ-
ry przesądzi o tym, że w elektronicznym postę-
powaniu upominawczym wydatki ponosi Skarb 
Państwa. Oczekuje się, że przedmiotowa ustawa 
doprowadzi przede wszystkim do tego, że podmio-
ty mające we wskazanym postępowaniu status po-
zwanego nie będą napotykały na żadne przeszkody 
o charakterze fiskalnym w zakresie dostępu do 
sądu, tym samym system prawa zostanie dosto-
sowany do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Szanowni Państwo, projekt uzyskał popar-
cie Naczelnej Rady Adwokackiej. Krajowa Rada 
Sądownictwa i Helsińska Fundacja Praw Człowieka 
poinformowały, że nie zgłaszają do niego uwag. Sąd 
Najwyższy wyraził opinię, że proponowana zmia-
na nie narusza zastrzeżeń w kontekście brzmienia 
sentencji orzeczenia Trybunału, ani przywołanych 
w jego uzasadnieniu argumentów. Minister spra-
wiedliwości poinformował, też zgadzając się nieja-
ko z kierunkiem zaproponowanym przez Trybunał 
Konstytucyjny, że zagadnienia regulowane projek-
tem senackim są przedmiotem prac legislacyjnych 
toczących się w Ministerstwie Sprawiedliwości. 
Jednak, tak bym powiedział, te prace, jak rozu-
miemy, najprawdopodobniej są na etapie albo prac 
wewnątrz resortu, albo uzgodnień międzyresor-
towych, dlatego chcielibyśmy państwa przekonać 
do tego rozwiązania, a z uwagi na to, że Senat ma 
już gotowy projekt, rekomendujemy jego przyję-
cie. Oczywiście, gdyby się okazało, że ministerstwo 
w przyszłości wyjdzie ze swoją inicjatywą, to za-
wsze te projekty będą mogły się spotkać w Sejmie. 
Gdyby takiej inicjatywy nie było, to inicjatywa usta-
wodawcza Senatu już, tu i teraz, stanowi realizację 
wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Podsumowując, chcę powiedzieć, że projekt se-
nacki ma pozytywny wpływ na przedsiębiorców, 

obywateli, którzy, będąc w trudnej sytuacji fi-
nansowej i mając status strony, w szczególno-
ści pozwanego, w elektronicznym postępowaniu 
upominawczym będą mogli skorzystać z pozytyw-
nych następstw przedmiotowej regulacji w zakre-
sie zwolnienia od kosztów sądowych, w kontekście 
ponoszonych wydatków. Dlatego w imieniu połą-
czonych komisji rekomenduję przyjęcie tego pro-
jektu. 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 Komisja Ustawodawcza 
upoważniła do jej reprezentowania także senatora 
Krzysztofa Kwiatkowskiego.

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

Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos 
w sprawie przedstawionego projektu ustawy? Nie. 
Dziękuję.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do obec-
nego na posiedzeniu przedstawiciela rządu, zwią-
zane z omawianym punktem porządku obrad.

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

Otwieram dyskusję.
Przypominam, że wnioski legislacyjne mogą 

obejmować wyłącznie zmiany zmierzające do wy-
konania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego 
oraz ich niezbędne konsekwencje.

Informuję, że nikt z państwa senatorów nie za-
pisał się do głosu.

Dla porządku informuję, że pan senator 
Aleksander Szwed złożył swoje przemówienie 
w dyskusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego 

czytania projektu ustawy, to trzecie czytanie obję-
łoby jedynie głosowanie. Zostanie ono przeprowa-
dzone razem z innymi głosowaniami.

Przepraszam, czy możemy spróbować połączyć 
się z panią senator i wrócić do punktu dziewiątego?

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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Ustawa o zasadach współpracy prawnej w sprawach karnych między Rzecząpospolitą Polską i terytorium,  
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(Głos z sali: Tak.)
Zatem powracamy do rozpatrzenia punktu 

dziewiątego porządku obrad: ustawa o zasadach 
współpracy prawnej w sprawach karnych między 
Rzecząpospolitą Polską i terytorium, do którego 
stosuje się prawo karne należące do właściwości 
Ministra Sprawiedliwości Tajwanu.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 301, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 301 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i  Petycji oraz Komisji Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej, senator Danutę 
Jazłowiecką, o  przedstawienie sprawozdania 
komisji.

SenatoR SPRaWozdaWca 
danuTa Jazłowiecka 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Ustawa o zasadach współpracy prawnej w spra-

wach karnych między Rzecząpospolitą Polską 
i terytorium, do którego stosuje się prawo karne 
należące do właściwości Ministra Sprawiedliwości 
Tajwanu, odnosi się do porozumienia – porozu-
mienie to zawierane jest między biurami przed-
stawicielskimi: Biurem Polskim w Tajpej i Biurem 
Przedstawicielskim Tajpej w Polsce. Stanowi to 
podstawę określającą zasady uruchomienia współ-
pracy prawnej w sprawach karnych, a po przy-
jęciu wprowadzone zostanie do systemu prawa 
krajowego.

Zgodnie z art. 2 ustawy ilekroć w przepisach 
o postępowaniu w sprawach karnych i odpowie-
dzialności za przestępstwa popełnione za granicą 
jest mowa o państwie obcym lub innym państwie, 
należy przez to rozumieć również terytorium, do 
którego stosuje się prawo karne należące do wła-
ściwości ministra sprawiedliwości Tajwanu.

Samo porozumienie liczy 19 artykułów, dotyczy 
wyłącznie spraw karnych należących do właściwo-
ści sądów i prokuratury…

(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
…z zeznań lub oświadczeń, również w for-

mie wideokonferencji; dostarczenie dokumen-
tów i dowodów rzeczowych; ustalanie miejsca 
pobytu i tożsamości osób; doręczanie dokumen-
tów; wykonywanie wniosków o  przeszukanie 
i zatrzymanie rzeczy; oględziny rzeczy i miejsc; 
pomoc w postępowaniach związanych z zamra-
żaniem i przepadkiem aktywów. Swoim zakre-
sem obejmuje także ekstradycję, przekazywanie 

osób skazanych, udzielanie informacji o prawie 
i praktyce jego stosowania oraz udzielanie in-
formacji dotyczących ścigania i  zapobiegania 
przestępstwom.

Porozumienie przewiduje bezpośrednią współ-
pracę pomiędzy wyznaczonymi organami cen-
tralnymi, bez pośrednictwa Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych.

Zgodnie z art. 16 i art. 17 porozumienia jego 
zmiana wymagać będzie przeprowadzenia sto-
sownej procedury krajowej, co po stronie polskiej 
oznaczać będzie ewentualną nowelizację ustawy, 
a konkretnie – tekstu porozumienia, stanowiące-
go załącznik do niniejszej ustawy. Porozumienie 
przewiduje bezpośrednią współpracę pomiędzy 
wyznaczonymi organami.

 Jeżeli chodzi o wejście w życie ustawy, to wcho-
dzi ona po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, ale 
rozpoczęcie współpracy z Tajwanem będzie możli-
we dopiero od daty wejścia porozumienia, zgodnie 
z art. 16 pkt 2 porozumienia. Oczywiście data wej-
ścia w życie porozumienia, zgodnie z art. 3 ustawy, 
zostanie poddana do publicznej wiadomości przez 
ministra sprawiedliwości w drodze obwieszczenia 
ogłaszanego w „Monitorze Polskim”.

Na posiedzeniu połączonych komisji, Komisji 
Spraw Zagranicznych oraz Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji, podczas po-
siedzenia w dniu 5 stycznia członkowie obu komisji 
jednogłośnie przyjęli projekt przedstawionej usta-
wy. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

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

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?

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miej-

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Nie ma… Jest pytanie. Pan senator Jerzy 
Czerwiński.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Krótkie pytanie. Co było przed tym porozumie-

niem? Na jakiej zasadzie my udzielaliśmy sobie po-
mocy prawnej? A jeśli jej udzielaliśmy, to jak często 
się to zdarzało?

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Bardzo proszę o  odpowiedź pana ministra 
Marcina Romanowskiego, podsekretarza stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości.

PodSekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie SPRaWiedliWoŚci 
marcin romanowski 

Szanowny Panie Marszałku! Panie i Panowie 
Senatorowie!

Jeżeli chodzi o odpowiedź na to pytanie, to przed 
tym porozumieniem i aktualnie, bo taki jest obo-
wiązujący stan, działamy na zasadzie wzajemności, 
w oparciu o ogólne zasady prawa międzynarodowego. 
Jeżeli chodzi o pewne statystyki, to przykładowo po-
dam, że w 2016 r. było 8 wniosków polskich i 1 wnio-
sek tajwański, w 2017 r. były 4 polskie i 5 tajwańskich, 
w 2018 r. – 8 polskich i 2 tajwańskie. Tak więc to rze-
czywiście nie jest bardzo intensywna wymiana, jeżeli 
chodzi w tym wypadku o organy ścigania. To porozu-
mienie przede wszystkim powoduje, że nasze wnio-
ski będą załatwiane, będą realizowane właśnie nie na 
zasadzie wzajemności, co oznacza w praktyce, że czas 
rozpatrywania wniosków ze strony Polski trwa ok. 
roku, tylko będą rozpatrywane w pierwszej kolejno-
ści. Również jeżeli chodzi o wzrost przestępczości, 
szczególnie… Polska jest, jak sygnalizuje nam strona 
tajwańska, miejscem popełniania przestępstw o cha-
rakterze cybercrime, i jest to obszar, który podlega 

niestety rozwojowi. Dzięki temu porozumieniu sta-
jemy się też częścią tej grupy krajów, które mają wła-
śnie tego typu porozumienia z terytorium Tajwanu, 
a są to takie państwa jak Stany Zjednoczone, Francja 
czy nawet Chińska Republika Ludowa. Forma, któ-
ra została wybrana, czyli porozumienie transpono-
wane do porządku prawnego polskiego właśnie na 
podstawie takiej ustawy, została już wykorzystana 
wcześniej, w 2006 r., w odniesieniu do analogiczne-
go porozumienia między ministrami finansów w za-
kresie unikania podwójnego opodatkowania. Tak 
więc jestem przekonany, że to porozumienie, mimo 
że rzeczywiście tych spraw na szczęście nie ma tak 
dużo, przyczyni się, po pierwsze, do przyspieszenia 
ich załatwienia, a po drugie, do usprawnienia obrotu 
prawnego między Rzecząpospolitą Polską a teryto-
rium Tajwanu. Bardzo dziękuję.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Nie ma więcej pytań.
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*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
dwunastego porządku obrad: drugie czytanie pro-
jektu ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Stanu.

Przypominam, że projekt ten został wniesiony 
przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji i zawarty jest w druku nr 224, a sprawoz-
danie komisji – w druku 224 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji, senatora Aleksandra Pocieja, o przedsta-
wienie wspólnego sprawozdania komisji o projek-
cie ustawy.

SenatoR SPRaWozdaWca 
aleksander PocieJ 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.



131

20. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 12 stycznia 2021 r.

drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o trybunale Stanu

Proponowana zmiana sprowadza się do zmiany 
pojedynczego artykułu w jednej ze starszych, nie-
nowelizowanych ustaw, bo jest to ustawa z 1982 r. 
o Trybunale Stanu. Zmieniany jest art. 27. Ma on otrzy-
mać brzmienie: „1. Trybunał Stanu uchwala regulamin 
Trybunału Stanu bezwzględną większością głosów 
w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby 
członków Trybunału Stanu. 2. Regulamin Trybunału 
Stanu podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor Polski»”.

Wysoka Izbo! Celem tej ustawy, tej zmiany jest 
zmiana organu uprawnionego do wydania oraz 
umiejscowienia w systemie źródeł prawa regula-
minu Trybunału Stanu – zamiast, jak do tej pory, 
przez Sejm, regulamin Trybunału Stanu będzie wy-
dawany przez sam Trybunał Stanu. Konsekwencją 
tej zmiany jest uznanie wydanego przez Trybunał 
Stanu regulaminu za akt o charakterze wewnętrz-
nym. Uchwała Sejmu z 1982 r. w sprawie regulami-
nu czynności przed Trybunałem Stanu ze względu 
na brak w ówczesnym systemie źródeł prawa wy-
raźnego podziału na źródła prawa o charakterze 
powszechnie obowiązującym i akty normatywne 
o charakterze wewnętrznym nie mieściła się wy-
łącznie w tej ostatniej grupie.

Projekt jest konsekwencją petycji P9-52/19 
złożonej do Senatu, w której zaproponowano, by 
art. 27 nadać odmienne brzmienie. Przewodniczący 
Trybunału Stanu w piśmie z dnia 27 lipca 2020 r. 
pozytywnie zaopiniował propozycję zawartą w pe-
tycji, ograniczającą się do zmiany organu upraw-
nionego do wydania regulaminu. W  projekcie 
przyjęto, że regulamin będzie wydawany przez sam 
Trybunał Stanu, a nie jego przewodniczącego, jak 
proponował autor petycji. Były 2 drogi, którymi 
można było pójść. Nasza komisja jednogłośnie po-
szła w tę stronę. W związku z proponowaną zmianą 
niezbędne okazało się określenie procedury, wedle 
której Trybunał Stanu będzie uchwalał swój regula-
min. Za właściwe uznano również to, iż ten regula-
min będzie opublikowany w „Monitorze Polskim”.

Przedmiot tej ustawy nie jest objęty prawem 
Unii Europejskiej.

Na koniec chciałbym powiedzieć, iż Komisja 
Ustawodawcza i  Komisja Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji na wspólnym posiedzeniu 
15 grudnia 2020 r. rozpatrzyły w pierwszym czyta-
niu przedstawiony przez wnioskodawców projekt 
ustawy, wprowadziły do niego poprawki i wnoszą 
o przyjęcie przez Senat jednolitego, załączonego 
projektu ustawy oraz projektu uchwały w sprawie 
wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Chciałbym powiedzieć, iż komisje upoważni-
ły pana senatora Roberta Mamątowa do repre-
zentowania Senatu w dalszych pracach nad tym 
projektem.

Projekt ten na żadnym etapie nie wywołał 
kontrowersji.

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

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 wnioskodaw-
cy upoważnili do ich reprezentowania senatora 
Roberta Mamątowa.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pan senator Jerzy Czerwiński. Bardzo proszę.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Krótkie pytanie, Panie Marszałku.
Czy Trybunał Stanu po upływie 3 miesięcy od 

uchwalenia tej ustawy będzie musiał się zebrać, 
żeby uchwalić regulamin, czy też będzie mógł to 
zrobić w dowolnym czasie?

SenatoR 
aleksander PocieJ 

Oczywiście będzie musiał się zebrać i uchwalić 
regulamin. Tak jest.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Bardzo dziękuję.
Nie ma więcej chętnych do zadania pytania.
Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos 

w sprawie przedstawionego projektu?
(Głos z sali: Nie ma tu przedstawiciela…)
Nie ma przedstawiciela? To dlaczego jest to 

w scenariuszu? No, okej.
Otwieram dyskusję.
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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*.

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.

To co, rozpatrujemy jeszcze punkt trzynasty?
(Głosy z sali: Tak.)
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzy-

nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie.

Przypominam, że jest to projekt ustawy wy-
konujący orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. 
Zawarty jest on w druku nr 214, a sprawozdanie 
komisji – w druku nr 214 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
Komisji Środowiska oraz Komisji Rolnictwa 
i  Rozwoju Wsi, senatora Adama Szejnfelda, 
o przedstawienie wspólnego sprawozdania komi-
sji o projekcie ustawy.

SenatoR SPRaWozdaWca 
adam szeJnfeld 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Mam zaszczyt przedstawić państwu spra-

wozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, 
Komisji Środowiska oraz Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. Obradowaliśmy w dniu 15 grud-
nia. Sprawozdanie jest zawarte w druku nr 214 S. 
Przypominam, że druk pierwotny to oczywiście 
druk nr 214.

Projekt, o którym mówimy, ma na celu wyko-
nanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 maja 
2019 r., sygn. akt K 45/16, sentencja którego zosta-
ła ogłoszona w „Dzienniku Ustaw”, poz. 897. Celem 
projektu jest poszerzenie prawa do odszkodowania 
za szkody łowieckie także o przypadek, w którym żą-
dający odszkodowania właściciel gruntów odmówił 
wcześniej zgody na budowę przez zarządcę obwodu 
łowieckiego lub jego dzierżawcę urządzeń lub wyko-
nania zabiegów mających zapobiec szkodom. Cała ta 
zasada, o którą chodzi, ma mieć zastosowanie wte-
dy, kiedy nie ma związku przyczynowo-skutkowego 
między tą szkodą a odmową właściciela. Trybunał 

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

Konstytucyjny uznał bowiem, że art. 48 pkt 3 pra-
wa łowieckiego, który to rozstrzyga, jest niezgodny 
z art. 64 ust. 2, w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji 
RP. Art. 48 pkt 3 prawa łowieckiego przewiduje bo-
wiem, że odszkodowanie nie przysługuje posiada-
czom uszkodzonych upraw lub plonów, jeśli nie 
wyrazili oni zgody na budowę urządzeń lub reali-
zację zabiegów zapobiegających szkodom, i to w każ-
dym przypadku, nawet wtedy, kiedy brak zgody nie 
miał żadnego wpływu na powstanie szkody.

Konstytucja w przytoczonym wcześniej przeze 
mnie art. 64 ust. 2 odnosi się do prawa własności, 
chroni prawo własności, a w art. 31 ust. 3 ustana-
wia zasadę proporcjonalności ingerencji ustawo-
dawcy w sferę praw obywatela, w tym oczywiście 
w prawo własności. Są tu ważne, określone kry-
teria, a mianowicie: po pierwsze, bezpieczeństwo 
państwa; po drugie, porządek publiczny; po trzecie, 
ochrona środowiska; po czwarte, ochrona zdrowia; 
po piąte, ochrona moralności publicznej; po szóste, 
ochrona wolności i praw innych osób przy jedno-
czesnym zachowaniu kryteriów proporcjonalno-
ści, przydatności i konieczności. Słusznie, powiem 
w takim razie, biorąc pod uwagę zapisy konstytucji 
i te kryteria, które celowo państwu przypomnia-
łem, Trybunał Konstytucyjny uznał art. 48 pkt 3 
prawa łowieckiego za niezgodny z konstytucją. 
W tym bowiem przypadku kryteria te nie zostały 
spełnione. Przepis zwalnia bowiem dzierżawcę lub 
zarządcę obwodu łowieckiego z odpowiedzialno-
ści za szkodę także wtedy, kiedy nie było związku 
przyczynowego pomiędzy brakiem zgody właści-
ciela, posiadacza gruntów a powstałą i wyrządzo-
ną szkodą.

Reasumując, chcę poinformować Wysoką Izbę, 
że połączone komisje niemalże jednogłośnie przy-
jęły tę nowelę, bowiem 38 senatorów zagłosowało 
za, nie było nikogo, kto zagłosowałby przeciwko. 
I odnotowaliśmy, że 1 senator się wstrzymał od 
głosu.

Kończąc, Panie Marszałku – bo nie chcę już zaj-
mować czasu moim dodatkowym wystąpieniem 
– chcę złożyć poprawkę, a właściwie 2 poprawki 
redakcyjne. W związku z tym je przekazuję.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję.
(Senator Adam Szejnfeld: Dziękuję uprzejmie.)
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
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Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 
nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdaw-
cy komisji oraz do upoważnionego przedstawiciela 
wnioskodawców.

Przypominam, że Komisja Ustawodawcza upo-
ważniła do jej reprezentowania senatora Adama 
Szejnfelda.

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

Czy przedstawiciel rządu…
(Głos z sali: Powiedział, że za minutkę. Nie 

wiem, czy robimy przerwę.)
Mam informację, że przedstawiciel rządu jest 

w drodze i będzie dosłownie za minutę, tak że tech-
niczna przerwa do czasu przybycia pana ministra 
czy pani minister.

(Rozmowy na sali)
 

(Przerwa w obradach od godziny 15 minut 37  
do godziny 15 minut 38)

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Wznawiam obrady.
Przybył na posiedzenie przedstawiciel rządu.
(Rozmowy na sali)
A zatem, Panie Ministrze, czy przedstawiciel 

rządu chce zabrać głos w sprawie przedstawionego 
projektu ustawy? Panie Ministrze?

(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Klimatu 
i Środowiska Edward Siarka: Tak.)

To zapraszam tutaj, na mównicę.
Witam pana ministra Edwarda Siarkę, sekreta-

rza stanu, pełnomocnika rządu ds. leśnictwa i ło-
wiectwa w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie kliMatU 
i ŚRodoWiSka 
edward siarka 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ja bez maseczki jako ozdrowieniec. Mam na-

dzieję, że bezpiecznie…
Bardzo serdecznie chcę podziękować za inicja-

tywę Senatu w sprawie zmiany ustawy – Prawo 
łowieckie w zakresie brzmienia art. 48 pkt 3.

Jeśli chodzi o  kwestię, która jest porusza-
na w tym przepisie, to chcę zwrócić uwagę na 

problem dotyczący pojęć. Uważam, że to powin-
no być ujednolicone, pojęcia w zapisie sprawozda-
nia, w pkcie 3, na pewno należy ujednolicić. Chodzi 
o pojęcia „płody rolne” i „plony”. Ta sprawa już była 
tutaj omawiana. Chcę zwrócić uwagę, że te pojęcia 
nie są tożsame. Otóż plony rolne my rozumiemy, 
zgodnie z definicją w ramach języka polskiego, jako 
dobra natury. Z kolei Wikipedia definiuje płody rol-
ne jako „naturalny biologicznie produkt przyrody 
ożywionej, mający swoje źródło witalne w glebie, 
powietrzu lub wodzie, skąd czerpie zasoby po-
trzebne do rozwoju organizmu i jego przyszłych 
pokoleń”. Z kolei plon jest to, zgodnie z definicją 
w ramach języka polskiego, wynik uprawy, czyli 
owoce, ziarno itp. Wikipedia natomiast definiuje 
plon jako „masę użytecznych organów roślin ze-
branych z 1 ha”. Tak że plon jest tutaj rozumiany 
bardziej jako określenie masy, wyrażonej w tonach 
z hektara. Proponujemy, jako ministerstwo, które 
odpowiada za tę część działu administracji, stoimy 
na stanowisku, że ten przepis powinien brzmieć 
w sposób następujący: posiadaczom uszkodzo-
nych upraw lub płodów rolnych, którzy nie wyrazili 
zgody na budowę przez dzierżawcę lub zarządcę 
obwodu łowieckiego urządzeń lub wykonywanie 
zabiegów zapobiegających wyrządzonym szkodom, 
z wyłączeniem szkód wyrządzonych przy wyko-
nywaniu polowania oraz szkód, które powstały 
niezależnie od wzniesienia urządzeń lub wykony-
wania zabiegów, na które posiadacz uszkodzonych 
upraw lub – i tutaj jest ta zmiana, którą proponuje-
my – płodów rolnych nie wyraził zgody… Państwo 
w sprawozdaniu na końcu tego pktu 3 piszecie 
o „plonach rolnych”. Uważamy, że powinno być to 
ujednolicone i prawidłowo zapisane. W tym zapisie 
powinna być mowa nie o „plonach rolnych”, tylko 
o „płodach rolnych” – to jest pojęcie jednolite, sze-
rzej rozumiane. Taka zmiana, że tak powiem, ujed-
noliciłaby nam zapisy, które są w ustawie – Prawo 
łowieckie. Trudno powiedzieć, skąd wzięło się to 
pojęcie „plony rolne” – prawdopodobnie w toku 
procesów legislacyjnych nie zwrócono wcześniej 
na to uwagi – ale na pewno powinniśmy to ujedno-
licić. Mówimy o uprawach i płodach rolnych.

Dziękuję. Jeżeli są jakieś pytania, to państwu 
oczywiście odpowiem. Kwestia szkód to jest duży 
problem w tej chwili także w związku z tym, że 
jesteśmy w okresie pandemii i są utrudnienia 
związane z prowadzeniem polowań zbiorowych. 
Poszczególne koła łowieckie zgłaszają bardzo 
duże problemy wynikające z tego, że nie są re-
alizowane plany łowieckie, a w związku z tym 
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są również trudności z wypłacaniem szkód ło-
wieckich. Ja tylko przypomnę, że odszkodowania 
z tytułu szkód wypłacone ze środków dzierżaw-
ców lub zarządców obwodów łowieckich w sezo-
nie 2019–2020 to były 104 miliony 209 tysięcy zł, 
natomiast odszkodowania za szkody łowieckie 
wypłacane z budżetu państwa to było 16 milio-
nów 851 tysięcy zł. Te kwoty w stosunku do roku 
2018 skokowo wzrosły, właściwie o połowę. To 
są bardzo duże kwoty. No, tu chyba wyprzedzam 
ewentualne pytania, które dotyczą szkód i całe-
go tego obszaru gospodarki łowieckiej. Dziękuję 
bardzo, Panie Marszałku.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję, Panie Ministrze. Proszę pozostać przy 
mównicy, bo już mam zgłoszenia do pytań.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do obec-
nego na posiedzeniu przedstawiciela rządu związa-
ne z omawianym punktem porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pan senator Zdzisław Pupa. Bardzo proszę.

SenatoR 
zdzisław PuPa 

Panie Ministrze, pan mówił, że chciałby zło-
żyć… Rozumiem, że pan chce złożyć jakieś popraw-
ki, Panie Ministrze, tak?

(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Klimatu 
i Środowiska Edward Siarka: Jeszcze raz?)

Pan chce złożyć jakąś poprawkę do tej ustawy?

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie kliMatU 
i ŚRodoWiSka 
edward siarka 

Ja chyba nie mogę zgłaszać poprawki, prawda? 
To…

(Senator Zdzisław Pupa: Ale taka sugestia…)
Sugeruję, aby ten zapis… Myślę, że senackie 

Biuro Legislacyjne w tej sprawie pewnie też się 
wypowie. Sugestia ze strony Ministerstwa Klimatu 
i Środowiska jest taka, żeby…

(Senator Zdzisław Pupa: Panie Ministrze, py-
tanie jest krótkie. Czy panu zależy na tym, żeby 
była poprawka?)

Tak, tak. Jeżeli chcemy to…
(Senator Zdzisław Pupa: Panie Marszałku, to 

proszę mnie wpisać jako zgłaszającego tę popraw-
kę, dobrze? Dziękuję bardzo.)

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Dobrze, Panie Senatorze, tylko proszę przygoto-
wać tę poprawkę, bo pan ją musi zgłosić na piśmie 
w trakcie dyskusji.

SenatoR 
zdzisław PuPa 

Pan minister wcześniej nie przedstawił tej po-
prawki, dlatego…

I jeszcze mam kolejne pytanie: czy poprawki 
zgłoszone przez pana Szejnfelda uwzględniają pań-
ską propozycję, czy nie bardzo? Nie zna pan mini-
ster tych poprawek?

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie kliMatU 
i ŚRodoWiSka 
edward siarka 

Myślę, że jak pan senator zabierze głos, to ła-
twiej będzie mi odpowiedzieć na to pytanie. Wydaje 
mi się, że jest zgoda co do tego, że… Rozumiemy 
intencję – i to jest zasadniczą sprawą – co do tego, 
co chcemy w tym zapisie uregulować, jednak była 
kwestia logiki i poprawności sformułowań zawar-
tych w tym zapisie pktu 3.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Proszę państwa, w tym momencie jest trosz-
kę kłopotliwa proceduralnie sprawa, bo jeżeli ktoś 
z państwa senatorów chce zgłosić poprawkę, która 
zmierza…

(Senator Władysław Komarnicki: Pan senator 
Szejnfeld chce.)

(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Klimatu 
i Środowiska Edward Siarka: Wtedy byłoby mi ła-
twiej się odnieść, prawda?)
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No więc ja rozważam w tym momencie…
(Głos z sali: Pan senator zgłosił.)
O 16.00 mamy głosować nad budżetem, proszo-

no mnie o 15 minut przerwy…
(Senator Władysław Komarnicki: Panie 

Marszałku, ale…)
Ale proszę mi nie przerywać, bo…
(Senator Władysław Komarnicki: Przepraszam.)
…tak się nie da.
(Senator Władysław Komarnicki: Przepraszam.)
W związku z tym ja sugeruję, ażeby w tym mo-

mencie przerwać procedowanie tego punktu i wró-
cić do niego po przegłosowaniu budżetu, wtedy 
będzie możliwość złożenia spokojnie tych poprawek.

(Senator Adam Szejnfeld: Panie Marszałku, po-
prawka jest złożona. Poproszę o głos.)

Bardzo proszę.

SenatoR 
adam szeJnfeld 

Zgłaszam się, dlatego że pana ministra nie było, 
kiedy miałem wystąpienie i składałem poprawki. 
Poprawka ujednolicająca to nazewnictwo… Zresztą 
pan minister powiedział, że tu nie chodzi o inten-
cję, kierunek i cel tej ustawy, bo co do tego nie 
mamy różnych zdań…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu 
i Środowiska Edward Siarka: Nie ma wątpliwości.)

Tak jest.
…Ale chodzi o  to, jakiego pojęcia użyć. My 

z Biurem Legislacyjnym Senatu przyjęliśmy kie-
runek ujednolicenia i w związku z tym złożyłem 
poprawkę…

(Senator Władysław Komarnicki: Tak jest.)
…która będzie ujednolicała te pojęcia w art. 48 

pkt 3. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Dobrze.
Ale jeszcze są, Panie Ministrze, senatorowie 

pytający…
(Głos z sali: Senator Jackowski…)
Pan senator Szejnfeld? Czy to już…
(Głos z sali: …i senator Czerwiński jeszcze się 

zgłaszali.)
(Senator Adam Szejnfeld: Zgłaszałem się w tym 

celu, żeby to powiedzieć, tak że już rezygnuję.)
Dobrze. W takim razie pan senator Jackowski.

SenatoR 
Jan maria Jackowski 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja mam takie pytanie: czy pan 

sądzi, że przedmiotowa ustawa załagodzi te wszyst-
kie kwestie sporne? Bo to zawsze są spory między 
rolnikami a kołami łowieckimi. Czy ona uspokoi 
sytuację, czy nie? U mnie w okręgu na spotkaniach 
z rolnikami często ten temat się pojawia. Ja wiem, 
że tutaj już wielokrotnie dyskutowaliśmy na ten 
temat przy okazji różnych nowelizacji. Nie ma, jak 
wiemy, rozwiązań idealnych, które by uwzględnia-
ły interes każdej ze stron, bo zawsze są to jakieś 
wybory i jakieś procedury. Mam pytanie: czy to bę-
dzie zmierzało w kierunku uspokojenia nastrojów, 
czy raczej w tym zakresie nie należy spodziewać się 
progresu? Dziękuję.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie kliMatU 
i ŚRodoWiSka 
edward siarka 

To znaczy sam przepis w tym zakresie, o któ-
rym mówimy, na pewno wychodzi naprzeciw ocze-
kiwaniom rolników – żeby to było jasne. I tutaj jest 
pełna zgoda z naszej strony. Ja jako minister, któ-
ry odpowiada za ten obszar, próbuję budować taki 
przekaz, że myśliwi, czyli osoby, które wykonują 
polowania, cały czas w tych swoich działaniach, 
które prowadzą, muszą zwracać uwagę również 
na ten aspekt związany z gospodarką rolną, czy-
li, powiedzmy sobie, żeby zwyczajnie dbali o to, 
by w czasie wykonywania obowiązków jak gdyby 
nie zwiększać strat, które ponoszą rolnicy z tytu-
łu uszkodzenia upraw przez zwierzynę. Bo często 
przy polowaniu może się zdarzyć tak, że któryś 
z myśliwych, zwłaszcza w okresie wiosennym, 
pozyska zwierzynę w wyniku odstrzału i np. wje-
dzie samochodem w uprawę. W okresie wiosen-
nym, kiedy teren jest rozmokły, takie straty mogą 
być bardzo duże, nawet większe niż wyrządzone 
przez zwierzynę. Ten zapis na pewno jest wyjściem 
naprzeciw oczekiwaniom rolników. Pamiętajmy 
jednak o tym, że obszar dotyczący szkód łowiec-
kich, Panie Senatorze, jest tak duży, że my tutaj 
dotykamy tylko jego części. Pozostała jeszcze kwe-
stia satysfakcji rolników z  tytułu wypłaconego 
odszkodowania, która na pewno jest dużo więk-
szym problemem. Tym zapisem my tej sprawy nie 
załatwiamy.
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Jest bardzo dużo obszarów, które są konflikto-
genne, jeżeli chodzi o wypłatę szkód łowieckich, 
przy czym, jak powiedziałem, uprzedzając takie py-
tania, w samym tylko 2019 r. w sezonie łowieckim 
liczba wypłacanych szkód łowieckich właściwie się 
podwoiła. Wypłaty przekroczyły kwotę 104 milio-
nów zł. W poprzednim roku, w roku 2018, wypła-
cono 61 milionów zł. To dotyczy zarówno szkód 
pokrywanych przez dzierżawców i zarządców ob-
wodów łowieckich, jak i kwot wypłaconych przez 
budżet państwa za zwierzynę, która jest objęta 
ochroną ścisłą.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Proszę państwa, ja niestety jestem zmuszony 
zrobić w tym momencie przerwę. Przed nami gło-
sowanie nad ustawą budżetową.

Ogłaszam przerwę do godziny 16.10.
Po przegłosowaniu budżetu powrócimy do tego 

punktu. Wiem, że jest kontrowersja dotycząca tej 
poprawki, i nie chcę, żebyśmy coś tutaj zaniedbali.

 
(Przerwa w obradach od godziny 15 minut 52  

do godziny 16 minut 11)

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Wznawiam obrady.
Bardzo proszę panie i panów senatorów o za-

jęcie miejsc.
Bardzo proszę o przystąpienie do głosowania 

testowego. Przeprowadzimy teraz głosowanie te-
stowe, aby sprawdzić, jak działa nasz system elek-
troniczny. Proszę zatem o oddanie jakiegokolwiek 
głosu, wyłącznie w celu potwierdzenia obecności.

Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 92 senatorów. Przyjmujemy, że obecnie 

tylu bierze udział w posiedzeniu. (Głosowanie nr 4)
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę o powstrzymanie się od rozmów.
Państwo Senatorowie, proponuję uzupełnienie 

porządku obrad o punkt dotyczący drugiego czy-
tania projektu uchwały w sprawie wzmocnienia 
współpracy ze Stanami Zjednoczonymi i rozpa-
trzenie go jako punktu szesnastego porządku ob-
rad, przed punktem dotyczącym projektu uchwały 
na zakończenie Roku Świętego Jana Pawła II.

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

(Senator Jerzy Czerwiński: Jest sprzeciw, Panie 
Marszałku. Zgłaszam sprzeciw.)

Pan senator Czerwiński zgłasza sprzeciw.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Krótka argumentacja. Po pierwsze…
(Marszałek Tomasz Grodzki: Ale odnosi się pan, 

jak rozumiem, do tej rezolucji, tak?)
Nie, do sprzeciwu…
(Marszałek Tomasz Grodzki: Dobrze.)
Po pierwsze, nie dysponujemy opinią ministra 

spraw zagranicznych w tym zakresie, a ta sprawa 
na pewno dotyczy spraw zagranicznych. Po drugie, 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej nie jest organem, 
który prowadzi polską politykę zagraniczną – od 
tego są prezydent i prezes Rady Ministrów wraz 
z Radą Ministrów.

(Senator Bogdan Klich: Potrzebne jest wyja- 
śnienie…)

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Proszę państwa, nie zaczynajmy dyskusji. Będę 
pamiętał o słowach pana senatora Czerwińskiego.

Teraz przystępujemy do głosowania nad przed-
stawioną przeze mnie propozycją. Głosujemy nad 
wprowadzeniem do porządku obrad punktu do-
tyczącego drugiego czytania projektu uchwały 
w sprawie wzmocnienia współpracy ze Stanami 
Zjednoczonymi i rozpatrzeniem go jako punktu 
szesnastego.

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 5)
(Oklaski)
Powstrzymam się od komentarza, ale wzmac-

nianie współpracy ze Stanami Zjednoczonymi… To, 
że ktoś był przeciw, jest trochę dziwne. No, dysku-
sja będzie w trakcie omawiania punktu.

Powracamy do rozpatrywania punktu 
pierwszego porządku obrad: ustawa budżetowa 
na rok 2021.
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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 294 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora 
Kazimierza Kleinę, o przedstawienie sprawozda-
nia komisji.

Przypomnę, że dzisiaj, za chwilę będziemy 
głosować nad poprawkami budżetowymi, gdyż 
jest to ostatni dzień, kiedy Senat zajmuje się tym 
zagadnieniem.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SenatoR SPRaWozdaWca 
kazimierz kleina 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W  imieniu Komisji Budżetu i  Finansów 

Publicznych przedstawiam informację z prac na-
szej komisji w dniu dzisiejszym nad poprawkami 
zgłoszonymi do ustawy budżetowej na rok 2021.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych re-
komenduje Wysokiej Izbie przyjęcie wniosków za-
wartych w pkcie II ppktach 1–5, 7, 8, 10–17…

(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze Kwiatkowski, można prosić 

o przesunięcie troszeczkę w prawo albo w lewo…
(Głos z sali: Raczej w prawo…)
(Wesołość na sali)
(Głos z sali: W lewo, w lewo!)
(Głos z sali: Wolimy centrum…)
(Głos z sali: W prawo!)
(Wesołość na sali)
(Rozmowy na sali)
(Marszałek Tomasz Grodzki: Celna uwaga. 

Niezależność jest cnotą samą w sobie.)
…10–17, 19–32 oraz 34–113.
Równocześnie informuję Wysoką Izbę, że 

wnioskodawcy wniosku mniejszości wycofali 
swój wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek 
i nikt z członków Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych nie podjął tego wniosku z  chęcią 
przedstawienia Wysokiej Izbie. Dziękuję bardzo.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostali 

senatorowie sprawozdawcy chcą jeszcze zabrać 
głos? 

Przypomnę, że wnioski w  trakcie dyskusji 
zgłosili pleno titulo senatorowie: Jan Filip Libicki, 
Marek Martynowski, Lidia Staroń, Tomasz Grodzki, 
Krzysztof Kwiatkowski, Kazimierz Kleina, Wojciech 
Konieczny, Beata Małecka-Libera, Joanna Sekuła, 
Barbara Zdrojewska, Bogdan Zdrojewski, Halina 
Bieda, Jerzy Wcisła, Ryszard Świlski, Rafał Ambrozik, 
Alicja Chybicka, Sławomir Rybicki, Ryszard Bober, 
Artur Dunin, Danuta Jazłowiecka, Beniamin Godyla, 
Marcin Bosacki, Jadwiga Rotnicka, Leszek Czarnobaj, 
Krzysztof Brejza, Paweł Arndt, Adam Szejnfeld, 
Janusz Gromek, Stanisław Gawłowski, Agnieszka 
Gorgoń-Komor, Gabriela Morawska-Stanecka, 
Wadim Tyszkiewicz, Robert Dowhan, Władysław 
Komarnicki, Ewa Matecka, Janusz Pęcherz, 
Magdalena Kochan, Stanisław Lamczyk, Agnieszka 
Kołacz-Leszczyńska. Ponadto sprawozdawcą mniej-
szości Komisji Budżetu i Finansów Publicznych był 
pan senator Grzegorz Bierecki.

Przypominam, że wycofany został wnio-
sek mniejszości Komisji Budżetu i  Finansów 
Publicznych, zawarty w pkcie I w druku nr 294 Z.

Czy ktoś z państwa senatorów chce podtrzymać 
wycofany wniosek? Rozumiem, że nie.

Przed głosowaniem przypomnę, że zgod-
nie z art. 223 Konstytucji Rzeczypospolitej Senat 
może zgłosić poprawki do ustawy budżetowej, nie 
ma możliwości jej odrzucenia w całości. Taka jest 
wykładnia prawa.

Przystępujemy do głosowania.
W  pierwszej kolejności zostanie przepro- 

wadzone…
(Rozmowy na sali)
Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem… 

Nie, nie, przepraszam…
W związku z wycofaniem wniosku mniejszości 

komisji przystępujemy do głosowania nad przed-
stawionymi poprawkami.

Jeśli Wysoki Senat mnie upoważni – poprawek 
jest 113 – nie będę czytał uzasadnienia poprawek. 
Jeśli nie zobaczę sprzeciwu, to uznam, że mogę tak 
postąpić. Zatem będę tylko czytał, kto przygotował 
daną poprawkę.

Poprawka nr 1, Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych, poparta przez komisję.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 51 – za, 48 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 6)
Poprawka została przyjęta.
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Poprawka nr 2 Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych, poparta przez komisję.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 53 – za, 46 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 7)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 3 Komisji Budżetu i Finansów 

Publicznych, poparta przez komisję.
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 8)
Przyjęta.
Poprawka nr 4 Komisji Budżetu i Finansów 

Publicznych, poparta przez komisję.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Jedna osoba z głosujących zdalnie – proszę 

sprawdzić. Dziękuję.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 51 – za, 48 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 9)
Przyjęta.
Uwaga, przyjęcie poprawki nr 5 wykluczy gło-

sowanie nad poprawką nr 6.
Poprawka nr 5 jest to poprawka senatorów 

Kazimierza Kleiny i Pawła Arndta, poparta przez 
komisję.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 52 – za, 47 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 10)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 7 Komisji Budżetu i Finansów 

Publicznych, poparta przez komisję.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 53 – za, 47 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 11)
Przyjęta.
Uwaga, przyjęcie poprawki nr 8 wykluczy gło-

sowanie nad poprawką nr 9.

Poprawka nr  8 to poprawka senatorów 
Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz Kazimierza 
Kleiny, poparta przez komisję.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 51 – za, 48 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 12)
Przyjęta.
Poprawka nr 10 Komisji Budżetu i Finansów 

Publicznych, poparta przez komisję.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 51 – za, 49 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 13)
Przyjęta.
Poprawka nr 11 Komisji Budżetu i Finansów 

Publicznych, poparta przez komisję.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 50 – za, 49 – przeciw. 

(Głosowanie nr 14)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 12 Komisji Budżetu i Finansów 

Publicznych poparta przez komisję.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 53 – za, 46 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 15)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 13 Komisji Budżetu i Finansów 

Publicznych poparta przez komisję.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 51 – za, 48 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 16)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 14 Komisji Budżetu i Finansów 

Publicznych poparta przez komisję.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
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Głosowało 98 senatorów, 50 – za, 48 – przeciw, 
nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 17)

Przyjęta.
Poprawka nr 15 Komisji Budżetu i Finansów 

Publicznych poparta przez komisję.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 51 – za, 48 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 18)
Przyjęta.
Poprawka nr 16 Komisji Budżetu i Finansów 

Publicznych poparta przez komisję.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 50 – za, 48 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 19)
Przyjęta.
Poprawka nr 16 komisji… Ta już była, przepraszam. 

Głosowaliśmy nad poprawką nr 16? Głosowaliśmy.
Uwaga, przyjęcie poprawki nr 17 wyklucza głoso-

wanie nad poprawką nr 18. A poprawka nr 17 to jest 
poprawka senatorów Krzysztofa Kwiatkowskiego 
oraz Kazimierza Kleiny poparta przez komisję.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 53 – za, 46 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 20)
Przyjęta.
Poprawka nr 19 Komisji Budżetu i Finansów 

Publicznych poparta przez komisję.
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 21)
Przyjęta.
Poprawka nr 20 Komisji Budżetu i Finansów 

Publicznych poparta przez komisję.
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 22)
Przyjęta.

Poprawka nr 21 Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych poparta przez komisję.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 52 – za, 47 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 23)
Poprawka została przyjęta.
Uwaga, nad poprawkami nr 22 i 23 należy gło-

sować łącznie.
Są to poprawki Komisji Budżetu i Finansów 

Publicznych poparte przez komisję.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Dziękuję bardzo.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 24)
Poprawki zostały przyjęte.
Poprawka nr 24, pana senatora Jana Filipa 

Libickiego, poparta przez komisję.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 52 – za, 47 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 25)
Przyjęta.
Poprawka nr  25, pana senatora Jana Filipa 

Libickiego, poparta przez komisję.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 52 – za, 48 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 26)
Przyjęta.
Poprawka nr 26, senatorów Janusza Gromka, 

Magdaleny Kochan i mówiącego te słowa, poparta 
przez komisję.

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 27)
Przyjęta.
Poprawka nr 27, senatorów Janusza Gromka, 

Magdaleny Kochan i mówiącego te słowa, poparta 
przez komisję.
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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 28)
Przyjęta.
Poprawka nr 28, tego samego zestawu senato-

rów, poparta przez komisję.
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 29)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 29, senatorów Gromka, Kochan 

i Grodzkiego, poparta przez komisję.
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 30)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 30, senatorów Gromka, Kochan 

i Grodzkiego, poparta przez komisję.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 51 – za, 47 – przeciw, 

1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 31)
Przyjęta.
Poprawka nr 31, tego samego zestawu senato-

rów, poparta przez komisję.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Jednego senatora ze zdalnych proszę o spraw-

dzenie swojego przekazu.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 51 – za, 48 – 

przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie 
nr 32)

Przyjęta.
Poprawka nr 32, senator Lidii Staroń, poparta 

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

Głosowało 100 senatorów, 53 – za, 46 – prze-
ciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 33)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr  33, pana senatora Wojciecha 

Koniecznego.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 6 – za, 92 – przeciw, 

2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 34)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 34, państwa senatorów Barbary 

Zdrojewskiej i Bogdana Zdrojewskiego, poparta 
przez komisję.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 51 – za, 48 – 

przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie 
nr 35)

Przyjęta.
Poprawka nr  35, państwa senatorów 

Zdrojewskich, poparta przez komisję.
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 36)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr  36, pana senatora Bogdana 

Zdrojewskiego, poparta przez komisję.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 51 – za, 48 – przeciw, 

1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 37)
Przyjęta.
Poprawka nr  37, pana senatora Ryszarda 

Świlskiego, poparta przez komisję.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 52 – za, 48 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 38)
Przyjęta.
Poprawka nr 38, pana senatora Jerzego Wcisły, 

poparta przez komisję.
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Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 52 za, 48 przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 39)
Przyjęta.
Poprawka nr 39, również pana senatora Jerzego 

Wcisły, poparta przez komisję.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 52 za, 48 przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 40)
Przyjęta.
Poprawka nr 40, również pana senatora Jerzego 

Wcisły, poparta przez komisję.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 52 za, 48 przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 41)
Przyjęta.
Poprawka nr 41, pana senatora Jerzego Wcisły, 

poparta przez komisję.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 52 za, 48 przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 42)
Przyjęta.
Poprawka nr 42, również pana senatora Jerzego 

Wcisły, poparta przez komisję.
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 43)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 43, państwa senatorów Jerzego 

Wcisły i Lidii Staroń, poparta przez komisję.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 52 za, 48 przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 44)
Poprawka przyjęta.

Poprawka nr 44, pana senatora Jerzego Wcisły, 
poparta przez komisję.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Jedna osoba ze zdalnych… Proszę zerknąć.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 52 za, 48 przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 45)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 45, pana senatora Jerzego Wcisły, 

poparta przez komisję.
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 46)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 46, pana senatora Jerzego Wcisły, 

poparta przez komisję.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 52 – za, 47 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 47)
Przyjęta.
Poprawka nr 47, tradycyjnie, pana senatora 

Jerzego Wcisły.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Pani senator Czudowska zechce zwrócić uwa-

gę… Dziękuję bardzo.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 52 – za, 48 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 48)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 48, pana senatora Jerzego Wcisły, 

poparta przez komisję.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 50 – za, 48 – przeciw, 

wstrzymał się 1 senator. (Głosowanie nr 49)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 49, pani senator Alicji Chybickiej, 

poparta przez komisję.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
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Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 53 – za, 47 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 50)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 50, pani senator Beaty Małeckiej-

Libery oraz Joanny Sekuły, poparta przez komisję.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 51 – za, 48 – przeciw, 

wstrzymał się 1 senator. (Głosowanie nr 51)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 51, pani senator Beaty Małeckiej-

Libery oraz Joanny Sekuły, poparta przez komisję.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 50 – za, 48 – przeciw, 

wstrzymał się 1 senator. (Głosowanie nr 52)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 52, panów senatorów Krzysztofa 

Kwiatkowskiego oraz Artura Dunina, poparta przez 
komisję.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 53 – za, 47 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 53)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr  53,  panów senatorów 

Kwiatkowskiego i Dunina, poparta przez komisję.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 52 – za, 47 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 54)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 54, tych samych senatorów.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 53 – za, 46 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 55)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 55, również panów senatorów 

Kwiatkowskiego i Dunina, poparta przez komisję.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 52 – za, 47 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 56)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr  56,  panów senatorów 

Kwiatkowskiego i Dunina, poparta przez komisję.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 53 – za, 47 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 57)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 57, tych samych panów senatorów, 

poparta przez komisję.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 53 – za, 47 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 58)
Jak państwo zauważyliście, przekroczyliśmy 

połowę głosowań.
Poprawka nr  58,  panów senatorów 

Kwiatkowskiego i Dunina, poparta przez komisję.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 53 – za, 47 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 59)
Poprawka została przyjęta.
I poprawka nr 59, ostania poprawka tych sa-

mych panów senatorów, poparta przez komisję.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 53 – za, 47 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 60)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 60, pani senator Haliny Biedy, po-

parta przez komisję.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 52 – za, 48 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 61)
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Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr  61, pana senatora Beniamina 

Godyli i pani senator Danuty Jazłowieckiej, poparta 
przez komisję.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 51 – za, 48 – prze-

ciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 62)
Przyjęta.
Poprawka nr 62, tych samych państwa senato-

rów, poparta przez komisję.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 52 – za, 48 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 63)
Przyjęta.
Poprawka nr 63, pani senator Jazłowieckiej 

i pana senatora Godyli, poparta przez komisję.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 52 – za, 48 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 64)
Przyjęta.
Poprawka nr  64, tych samych państwa 

senatorów.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 51 – za, 48 – przeciw, 

wstrzymał się 1. (Głosowanie nr 65)
Przyjęta.
Poprawka nr 65, pani senator Jazłowieckiej i se-

natora Godyli, poparta przez komisję.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 52 – za, 48 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 66)
Przyjęta.
Poprawka nr 66, pana senatora Pawła Arndta, 

poparta przez komisję.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 51 – za, 48 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 67)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 67, panów senatorów Tyszkiewicza, 

Komarnickiego i Dowhana, poparta przez komisję.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 52 – za, 48 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 68)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr  68, dla odmiany senatorów 

Tyszkiewicza, Dowhana i Komarnickiego, popar-
ta przez komisję.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Pan senator Kleina, Komarnicki i pani sena-

tor Sagatowska, proszę zerknąć, czy państwo… 
Dziękuję bardzo.

Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 52 – za, 48 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 69)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 69, tych samych panów senato-

rów, poparta przez komisję.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 52 – za, 48 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 70)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 70, panów senatorów Wadima 

Tyszkiewicza, Władysława Komarnickiego oraz 
Roberta Dowhana, poparta przez komisję.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 52 – za, 48 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 71)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 71, tych samych panów senatorów, 

poparta przez komisję.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 52 – za, 48 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 72)
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Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr  72,  panów senatorów 

Tyszkiewicza, Komarnickiego i Dowhana, popar-
ta przez komisję.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 53 – za, 47 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 73)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 73, panów senatorów Kazimierza 

Kleiny, Marka Martynowskiego, Rafała Ambrozika 
oraz Pawła Arndta, poparta przez komisję.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Wielka koalicja…
(Rozmowy na sali)
Jeszcze jedna osoba ze zdalnych… Dziękuję.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 98 – za, 1 – przeciw, 

1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 74)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr  73… przepraszam, nr  74, pa-

nów senatorów Kazimierza Kleiny, Marka 
Martynowskiego oraz Pawła Arndta, poparta przez 
komisję.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
(Głos z sali: Chyba maszyna zastrajkowała…)
Aż się komputer zdziwił…
(Głos z sali: 110 głosów…)
(Głos z sali: Może posłowie chcą głosować?)
Głosowało 99 senatorów, 98 – za, 1 senator 

się wstrzymał, nikt nie był przeciw. (Głosowanie 
nr 75)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr  75, panów senatorów Kleiny, 

Martynowskiego i Arndta, poparta przez komisję.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 98 – za, nikt nie był 

przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie 
nr 76)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr  76, panów senatorów Kleiny, 

Martynowskiego i Arndta, poparta przez komisję.
Kto jest za?

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 97 – za, 1 – przeciw, 1 

senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 77)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 77, pani senator Ewy Mateckiej 

oraz pana senatora Janusza Pęcherza, poparta 
przez komisję.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Głos z sali: Współpraca Ostrowa z Kaliszem…)
Jedna osoba ze zdalnych… Proszę zerknąć, czy 

jest dobrze wysłana ankieta.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 52 – za, 47 – prze-

ciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 78)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 78, pani senator Mateckiej oraz 

pana senatora Pęcherza, poparta przez komisję.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 52 – za, 48 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 79)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 79, pani senator Ewy Mateckiej, 

poparta przez komisję.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 52 – za, 48 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 80)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr  80, również pani senator 

Mateckiej, poparta przez komisję.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 52 – za, 47 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 81)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 81, pani senator Mateckiej, popar-

ta przez komisję.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
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Głosowało 99 senatorów, 51 – za, 48 – przeciw, 
nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 82)

Przyjęta.
I ostatnia poprawka pani senator Mateckiej, po-

parta przez komisję, czyli poprawka nr 82.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 52 – za, 48 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 83)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr  83, pań senatorek Agnieszki 

Gorgoń-Komor oraz Joanny Sekuły, poparta przez 
komisję.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 52 – za, 48 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 84)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 84, pani senator Agnieszki Kołacz-

Leszczyńskiej, poparta przez komisję.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Pan senator Chróścikowski niech zerknie. 

Dziękuję.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 52 – za, 48 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 85)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 85, również pani senator Agnieszki 

Kołacz-Leszczyńskiej, poparta przez komisję.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Pan senator Bosacki zechce zwrócić uwagę.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 53 – za, 47 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 86)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 86, pani senator Agnieszki Kołacz-

Leszczyńskiej, poparta przez komisję.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 52 – za, 48 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 87)
Poprawka przyjęta.

Poprawka nr  87, pana senatora Stanisława 
Lamczyka, poparta przez komisję.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Jedna osoba ze zdalnych – proszę zerknąć.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 52 – za, 47 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 88)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr  88, również pana senatora 

Stanisława Lamczyka, poparta przez komisję.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 52 – za, 48 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 89)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 89, pana senatora Stanisława 

Lamczyka, poparta przez komisję.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 52 – za, 48 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 90)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr  90, pani senator Agnieszki 

Gorgoń-Komor, poparta przez komisję.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 52 – za, 48 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 91)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr  91, pani senator Agnieszki 

Gorgoń-Komor, poparta przez komisję.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 52 – za, 48 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 92)
Przyjęta.
Poprawka nr 92, panów senatorów Kazimierza 

Kleiny oraz Stanisława Gawłowskiego, poparta 
przez komisję.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
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Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 51 – za, 48 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 93)
Przyjęta.
Poprawka nr  93, pana senatora Krzysztofa 

Brejzy, poparta przez komisję.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 52 – za, 48 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 94)
Przyjęta.
Poprawka nr  94, pana senatora Krzysztofa 

Brejzy, poparta przez komisję.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 52 – za, 48 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 95)
Przyjęta.
Poprawka nr  95, pana senatora Jana Filipa 

Libickiego, pani senator Jadwigi Rotnickiej oraz 
pana senatora Marcina Bosackiego, poparta przez 
komisję.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 53 – za, 47 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 96)
Przyjęta.
Poprawka nr 96, państwa senatorów Libickiego, 

Rotnickiej i Bosackiego, poparta przez komisję.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 52 – za, 47 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 97)
Przyjęta.
Poprawka nr  97, państwa senatorów Jana 

Filipa Libickiego, Jadwigi Rotnickiej i Marcina 
Bosackiego, poparta przez komisję.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 53 – za, 46 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 98)
Przyjęta.

Poprawka nr  98, pana senatora Adama 
Szejnfelda, poparta przez komisję.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 51 – za, 48 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 99)
Przyjęta.
Poprawka nr  99, pana senatora Adama 

Szejnfelda, poparta przez komisję.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Pan senator Kleina… Bardzo proszę zerknąć.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 51 – za, 48 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 100)
Przyjęta.
Poprawka nr  100, pana senatora Adama 

Szejnfelda, poparta przez komisję.
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 101)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr  101, pana senatora Adama 

Szejnfelda, poparta przez komisję.
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 102)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 102, ostatnia poprawka pana se-

natora Adama Szejnfelda, poparta przez komisję.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Pan senator Klich?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 50 – za, 47 – przeciw, 

2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 103)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 103, pani senator i marszałek 

Gabrieli Morawskiej-Staneckiej, poparta przez 
komisję.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
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Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 51 – za, 48 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 104)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr  104, pana senatora Leszka 

Czarnobaja, poparta przez komisję.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 51 – za, 48 – prze-

ciw, 1 się wstrzymał od głosu. (Głosowanie nr 105)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 105, pana senatora Czarnobaja, 

poparta przez komisję.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Pan senator Pęcherz?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 52 – za, 48 – prze-

ciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 106)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 106, pana senatora Kazimierza 

Kleiny, poparta przez komisję.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 50 – za, 49 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 107)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 107, panów senatorów Janusza 

Gromka oraz Stanisława Gawłowskiego, poparta 
przez komisję.

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 108)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 108, panów senatorów Gromka 

i Gawłowskiego, poparta przez komisję.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 51 – za, 48 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 109)
Poprawka przyjęta.

Poprawka nr  109, pana senatora Ryszarda 
Bobera, poparta przez komisję.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 52 – za, 48 – 

przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie 
nr 110)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr  110, pana senatora Ryszarda 

Bobera, poparta przez komisję.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 50 – za, 48 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 111)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr  111, pana senatora Ryszarda 

Bobera, poparta przez komisję.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 51 – za, 48 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 112)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 112, pana senatora Sławomira 

Rybickiego, poparta przez komisję.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Jeden senator ze zdalnych… Proszę zerknąć…
(Głos z sali: Jurek, głosuj.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Trochę głośniej, bo 

słabo słyszę.)
(Wesołość na sali)
Proszę o podanie wyników głosowania.
(Głos z sali: Głosuje.)
(Głos z sali: Nie, dopiero się rozkręca.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Przepraszam, Panie 

Marszałku, to się nie powtórzy więcej.)
(Głos z sali: Głosowanie?)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Nie, nie.)
Może jakąś mowę Cycerona z trybuny byśmy…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Mam wiele do po-

wiedzenia, bo wiele przeżyłem…)
(Rozmowy na sali)
Głosowało 99 senatorów, 51 – za, 48 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 113)
Poprawka przyjęta.
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Poprawka nr  113, ostatnia, panów senato-
rów Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz Kazimierza 
Kleiny, poparta przez komisję.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 52 – za, 48 – 

przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie 
nr 114)

Poprawka została przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podję-

ciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w ca-
łości ze zmianami wynikającymi z przyjętych 
poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 98 – za, nikt nie był 

przeciw, 2 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie 
nr 115)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy budżeto-
wej na rok 2021.

Dziękuję państwu senatorom za skupienie 
i koncentrację, a informatykom za to, że nasz sys-
tem reagował w miarę szybko.

Ogłaszam 10 minut przerwy technicznej, a po-
tem kontynuujemy nasze obrady.

 
(Przerwa w obradach od godziny 17 minut 28  

do godziny 17 minut 34)

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Przedłużam przerwę do godziny 17.45, o parę 
minut.

 
(Przerwa w obradach od godziny 17 minut 35  

do godziny 17 minut 47)

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-

nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie.

Przypominam, że dzisiaj senator sprawozdawca 
Adam Szejnfeld przedstawił sprawozdanie komi-
sji i odpowiedział na pytania senatorów. Ponadto 
przedstawiciel rządu zabrał głos w sprawie projek-
tu ustawy i zaczął odpowiadać na pytania senatorów.

Powracamy do trwających nie dłużej niż mi-
nutę zapytań do obecnego na posiedzeniu przed-
stawiciela rządu związanych z punktem porządku 
obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Przed przerwą zgłaszał się pan senator Jan 
Maria Jackowski i pan senator Czerwiński.

(Senator Halina Bieda: Nie ma… A, senator 
Czerwiński jest.)

Pan senator Jan Maria Jackowski?
(Głos z sali: Nie ma go i nie będzie.)
W związku z tym…
(Głos z sali: Jedziemy dalej.)
Gdzie jedziemy dalej? Do domu?
(Głos z sali: Nie, nie.)
Dobrze, to jutro.
Pan senator Jerzy Czerwiński. Proszę bardzo.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Tak jest.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Krótkie pytanie w związku z  treścią pojęć. 

A mianowicie tu się pojawia pojęcie polowania 
i ono powinno być zdefiniowane. W ustawie ło-
wieckiej, w prawie łowieckim jest, ale jeśli rolnik 
będzie wymagał, żeby mu zapłacono za szkody, 
to wtedy on musi udowodnić, że szkoda nastąpiła 
w momencie polowania. Na nim jakby ciąży do-
wód. Jest pytanie: czy będzie to mógł zrobić? Czy 
my nie dajemy pustego prawa? Bo o ile z rodza-
ju szkody można by ewentualnie wywnioskować, 
kiedy ona powstała, to już gorzej jest właśnie ze 
szkodami powstałymi w trakcie polowania. Czy po 
prostu to będzie prawo możliwe do zastosowania? 
Spytam w ten sposób. Jeśli pan minister mógłby 
odpowiedzieć…

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.
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SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie kliMatU 
i ŚRodoWiSka 
edward siarka 

Co do szkód powstałych w czasie polowania, to, 
przyznam, tu nie ma jakichś problemów. Ja przy-
najmniej do tej pory nie spotkałem się z taką sy-
tuacją, żeby były jakieś problemy interpretacyjne. 
Oczywiście zawsze w takim przypadku, kiedy na-
stępuje zgłoszenie szkody, powoływana jest komi-
sja czy idą sami myśliwi, którzy dokonują tej oceny, 
ale może w tym brać udział również przedstawi-
ciel izby rolnej. W każdym razie wydaje mi się, że 
to jest pytanie bardziej teoretyczne niż praktycz-
ne, ponieważ wiemy, jakie szkody mogą powstać 
w trakcie polowania. Bywa np., że myśliwy, pozy-
skując zwierzynę, w okresie wiosennym wjechał 
samochodem w uprawę czy w okresie letnim wje-
chał w pszenicę, w kukurydzę itd. To są wszystko 
fakty, które da się odtworzyć i da się udowodnić, 
więc na pewno nie jest to przepis martwy.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Pan senator Adam Szejnfeld.

SenatoR 
adam szeJnfeld 

Panie Marszałku, ja w  kwestii formalnej. 
Chciałbym, żeby w związku ze złożonymi przeze 
mnie poprawkami pan marszałek wyznaczył ter-
min odbycia się posiedzenia połączonych komi-
sji Senatu, które zajęłyby się tymi poprawkami. 
Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Tak, żeby nad ustawą można było głosować na 
tym posiedzeniu Senatu.

(Głos z sali: Tak jest.)
Dobrze.
Czy są jeszcze jakieś pytania?
(Głos z sali: Nie ma.)
W związku z tym otwieram dyskusję.

Informuję, że nikt z państwa senatorów nie za-
pisał się do głosu.

Dla porządku informuję, że panowie senato-
rowie Aleksander Szwed i Janusz Gromek złoży-
li swoje przemówienia w dyskusji do protokołu*.

Wnioski o charakterze legislacyjnym złożyli pan 
senator Adam Szejnfeld i pan senator Zdzisław Pupa.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunko-

wać do przedstawionych wniosków?

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie kliMatU 
i ŚRodoWiSka 
edward siarka 

Dziękuję.
Panie Marszałku, w trakcie mojej wypowiedzi 

zgłosiłem wątpliwości co do zaproponowanych 
brzmień, odnośnie do takich pojęć jak „płody rol-
ne” i „plony”. One znalazły swoje odzwierciedle-
nie w tych poprawkach, które zostały zgłoszone, 
i Senat musi rozstrzygnąć, za którą propozycją się 
opowiada. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
W związku z tym, że zostały złożone wnioski 

o charakterze legislacyjnym, Senat kieruje pro-
jekty ustaw do Komisji Ustawodawczej, Komisji 
Środowiska oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Pan senator Adam Szejnfeld złożył wniosek 
o wyznaczenie komisjom terminu przygotowania 
dodatkowego sprawozdania w celu przeprowadze-
nia trzeciego czytania projektu ustawy jeszcze na 
tym posiedzeniu Senatu.

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

Ponieważ nie ma głosów sprzeciwu, wniosek 
zostaje przyjęty.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
czternastego porządku obrad: drugie czytanie 
projektu ustawy o zmianie ustawy o samorzą-
dzie powiatowym oraz ustawy o  samorządzie 
województwa.

Przypominam, że projekt ten został wniesio-
ny przez grupę senatorów i zawarty jest w druku 
nr 186, a sprawozdanie komisji – w druku nr 186 S.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 
i  Administracji Państwowej, pana senato-
ra Krzysztofa Kwiatkowskiego, o przedstawie-
nie wspólnego sprawozdania komisji o projekcie 
ustawy.

(Rozmowy na sali)
Pan senator Kwiatkowski jest proszony.
(Głos z sali: Idzie.)
Dobrze, już jest pan senator. Dziękuję.
(Rozmowy na sali)
Proszę bardzo, Panie Senatorze, o sprawozdanie.

SenatoR SPRaWozdaWca 
krzyszTof kwiaTkowski 

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Chciałbym przedstawić sprawozdanie połą-

czonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji 
Samorządu Terytorialnego i  Administracji 
Państwowej. Komisje na wspólnym posiedzeniu 
w dniu 27 października rozpatrywały w pierwszym 
czytaniu przedstawiony wspólnie projekt dotyczą-
cy zmiany ustawy o samorządzie powiatowym oraz 
ustawy o samorządzie wojewódzkim.

Czego te zmiany dotyczą? Zmiany te dotyczą 
młodzieżowych rad miasta, a konkretnie wprowa-
dzenia takich rozwiązań, jakie obowiązują na po-
ziomie gminnym, także w przypadku samorządu 
powiatowego i wojewódzkiego, żeby istniała for-
malna podstawa do powoływania młodzieżowych 
rad także na poziomie tych 2 kolejnych szczebli 
samorządu terytorialnego. Myślę, że na tej sali je-
steśmy zgodni co do tego, że możliwość zagospo-
darowania, wysłuchania głosu, opinii młodych 
ludzi jest niezwykle istotnym elementem budo-
wania społeczeństwa obywatelskiego. Już 30 lat 
w Polsce funkcjonują młodzieżowe rady miasta. 
Pierwsza powstała w Częstochowie w roku 1990, 
w roku, w którym odradzał się w Polsce nieza-
leżny, autonomiczny samorząd terytorialny, po 
smutnych czasach funkcjonowania rad narodo-
wych. I ten element, wsłuchiwania się w głos spo-
łeczności lokalnych, co jest istotą funkcjonowania 
samorządu terytorialnego, rozciągnęliśmy też na 
tych, którzy z uwagi na wiek formalnie jeszcze 
nie uczestniczą w wyborach samorządowych, ale 
to nie znaczy, że ich głos, możliwość konsultacji 
z tym środowiskiem, poznania ich poglądów i opi-
nii na temat tych spraw, którymi się zajmuje sa-
morząd terytorialny, nie jest rzeczą istotną. I stąd 

właśnie inicjatywa, żeby tę możliwość powoływa-
nia młodzieżowych rad, które już od lat funkcjonu-
ją na poziomie miasta, gminy, wprowadzić także 
w samorządzie wojewódzkim i w samorządzie 
powiatowym.

W  trakcie posiedzenia połączonych komi-
sji mieliśmy pogłębioną dyskusję. W trakcie tej 
dyskusji zapoznaliśmy się z  opiniami organi-
zacji samorządowych, m.in. Związek Powiatów 
Polskich pozytywnie ocenił projekt, Polska Rada 
Organizacji Młodzieżowych poparła ten projekt. 
Mamy także opinie niektórych urzędów marszał-
kowskich, które chciały skorzystać z możliwości 
opiniowania projektu, np. Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubuskiego wyraził pozytywną opi-
nię. Inne samorządy, np. województwa opolskiego, 
nie zgłosiły uwag do projektu. Były także samorzą-
dy… Np. przewodniczący Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego przedłożył propozycje zmian 
przepisów projektu ustawy. Minister spraw we-
wnętrznych i administracji stwierdził, że propo-
zycja powołania młodzieżowych rad na poziomie 
powiatu i sejmiku województwa z punktu widzenia 
rządu wymaga bardziej szczegółowego uzasadnie-
nia, ale jednocześnie podkreślił, że sama inicjatywa 
jest inicjatywą ciekawą.

Nie mamy żadnych dodatkowych kosztów zwią-
zanych z ewentualnym funkcjonowaniem tych rad 
na dodatkowych szczeblach samorządu – oczywi-
ście mówię o kosztach budżetu, Skarbu Państwa 
– za to niewątpliwie mamy do czynienia z jeszcze 
lepszym, szerszym wsłuchaniem się w głos opinii 
publicznej, a w sposób szczególny – w głos młode-
go pokolenia.

W  imieniu połączonych komisji chciałbym 
państwu zarekomendować przyjęcie projektu. 
Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

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 reprezentowania panią senator Joannę Sekułę.

Czy ktoś z państwa chce zadać takie pytanie?
Pytanie chce zadać, jak widzę, pan senator 

Bogdan Zdrojewski.
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SenatoR 
BoGdan zdroJewski 

Tak, mam pytanie do pana Krzysztofa 
Kwiatkowskiego.

Otóż w wystąpieniu reprezentanta Komisji 
Ustawodawczej była bardzo istotna dla mnie in-
formacja, że rady do spraw młodzieży czy rady 
młodzieży w różnych formach funkcjonują od 30 
lat. Rzeczywiście, jedna z pierwszych powsta-
ła w Częstochowie, powstawały one w Łodzi, we 
Wrocławiu, w Katowicach i w małych miejscowo-
ściach. Dorobek niektórych jest naprawdę impo-
nujący. One zmieniały swój charakter, zmieniały 
strukturę, zmieniały także podstawy funkcjono-
wania, swoje statuty, mechanizmy wyboru. Tak 
że mają dorobek. Moje pytanie jest następujące. 
Wprowadzamy propozycję określonej podsta-
wy prawnej do tego, aby te rady funkcjonowały 
w oparciu o statut nadany przez określony or-
gan samorządu terytorialnego. W związku z tym 
moje pytanie jest takie: co będzie, z punktu widze-
nia formalnego, z dotychczasowym dorobkiem, 
a zwłaszcza obowiązującym statutem, obowiązu-
jącym regulaminem i obowiązującym mechani-
zmem wyborów?

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Przepraszam, 
zamyśliłem się przez moment… O którym szczeblu 
samorządu mówimy, Panie Senatorze?)

Wszystko jedno, choć oczywiście przede wszyst-
kim chodzi o podstawowy, tj. gminny. Gminy mają 
największy dorobek, 30-letni. Powiaty powstały, jak 
wiemy, kilkanaście lat później. Moje główne pyta-
nie jest takie: co z tym dorobkiem, co ze statutami, 
regulaminami, wypracowanymi mechanizmami 
wyborów do rad młodzieży?

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Proszę bardzo.

SenatoR 
krzyszTof kwiaTkowski 

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Ten projekt dotyczy ustaw o samorządzie po-

wiatowym oraz samorządzie wojewódzkim. Tu nie 
wprowadzamy… Dziękuję za pytanie i uspokajam: 

nie wprowadzamy – chyba że za chwilę się pojawią 
takie poprawki, tego nie wiem –tutaj zmian, nie 
niszczymy tego dorobku, który jest na poziomie 
młodzieżowych rad. Ja w tym miejscu w sposób 
szczególny chciałbym podziękować pani senator 
Joannie Sekule, która była inspiratorką tego projek-
tu. My uzupełniamy ten system, który jest. Widzę 
na sali panią senator Biedę, która niezwykle ak-
tywnie włączyła się w prace nad tym projektem. 
Wydaje nam się, że ten dobry dorobek, te dobre 
doświadczenia z funkcjonowania młodzieżowych 
rad, a nawet powoływanie, bez tej ustawowej pod-
stawy, różnych organów młodzieżowej reprezen-
tacji, także na poziomie samorządu wojewódzkiego 
i powiatowego… Takie inicjatywy już zaczęły się 
pojawiać w kraju, tym bardziej wymaga to wspar-
cia ustawowego, jednoznacznego uregulowania tej 
kwestii. Życie ewidentnie pokazało, że jest takie 
oczekiwanie. Co najważniejsze, są młodzi ludzie, 
którzy chcą działać w tych reprezentacjach środo-
wiskowych na poziomie samorządu powiatowego 
i wojewódzkiego.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Bogdan Zdrojewski: Można?)
Panie Senatorze, może teraz dopuszczę kogoś 

innego do głosu…
(Senator Bogdan Zdrojewski: Dobrze.)
…a potem pana.
Pan senator Stanisław Gogacz zadaje pytanie.

SenatoR 
sTanisław GoGacz 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja mam podobne pytanie. Na posiedzeniu 

Komisji Ustawodawczej, na którym problematyka 
tej nowelizacji była prezentowana, była delegacja 
młodzieży, była pani senator, która ten wniosek 
prezentuje. Podnoszone tam były tematy dotyczące 
pewnej autonomii młodzieży. Oczywiście porusza-
no kwestię wychowania w duchu samorządowym, 
ale też pewnej autonomii. Wskazywano na to, 
o czym już senator Zdrojewski powiedział, a mia-
nowicie, że… Moje pytanie jest następujące. Jest 
zapis mówiący o tym, że odpowiednio rada powia-
tu i odpowiednio sejmik województwa, powołując 
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radę młodzieży, nadają jej statut określający tryb 
wyboru członków i zasady działania. Myśmy na po-
siedzeniu komisji podkreślali, że lepiej chyba było-
by, gdyby rada młodzieży sama przygotowała ten 
statut, a sejmik czy powiat ten statut akceptował. 
Wówczas ci młodzi ludzie, którzy mają być wycho-
wywani w duchu samorządowym, po prostu po-
czuliby, że to od nich zależy. I była też propozycja, 
żeby słowa o tym, że nadaje się statut, zastąpić wy-
razami „zatwierdza się statut”. Co pan przewodni-
czący myśli na ten temat? Mnie się wydawało, że 
myśmy właśnie w tym kierunku poszli w naszych 
analizach komisyjnych. Dziękuję bardzo.

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Dziękuję panu 
przewodniczącemu…)

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Proszę bardzo.

SenatoR 
krzyszTof kwiaTkowski 

Przepraszam, Panie Marszałku.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Nie 

szkodzi.)
Dziękuję panu przewodniczącemu. Tak, była 

dyskusja na ten temat. Finalnie na tym etapie 
prac – tu powtórzę, że miałem sygnały, iż niektó-
rzy z państwa senatorów rozważają, czy ewen-
tualnie nie zgłosić jakiejś poprawki teraz, już na 
posiedzeniu plenarnym – przyjęliśmy formułę 
zapisu, zgodnie z którą to rada powiatu lub sej-
mik województwa, powołując młodzieżową radę na 
właściwych szczeblu samorządu, nadaje mu statut. 
Oczywiście ja sobie nie wyobrażam – a mówię to 
też jako były radny i miejski, i powiatowy, i woje-
wódzki, bo miałem zaszczyt pracować akurat we 
wszystkich tych szczeblach – żeby rada przed przy-
jęciem takiego statutu nie przeprowadziła konsul-
tacji z samymi zainteresowanymi. Finalnie głos 
w wyniku dyskusji był taki, żeby zapisać to w ten 
obecny sposób, podkreślając także, że zawsze do 
momentu ukonstytuowania się rady prowadzimy 
konsultacje z jakąś reprezentacją, ale nie wyłonio-
ną w sensie formalnym, i że to dopiero później 
rada może występować z wnioskiem np. o zmia-
nę jej statutu. Jaką państwo podejmą ostatecznie 

decyzję… Ten zapis, który jest na dzisiaj, tzn. jego 
propozycja jest propozycją analogiczną do rozwią-
zań, które są na poziomie samorządu miejskiego 
i gminnego. Czy ewentualnie rozważać jego zmia-
nę? Moim zdaniem na pewno tak, tylko jest pyta-
nie, czy już teraz, czy po odebraniu ewentualnie 
sygnałów zwrotnych co do tego, jak funkcjono-
wanie tych rad także na tych nowych szczeblach 
wygląda.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Pan senator Bogdan Zdrojewski.

SenatoR 
BoGdan zdroJewski 

Jakie dziś przepisy prawne uniemożliwia-
ją powstanie rad młodzieży na wymienionych 
szczeblach?

SenatoR 
krzyszTof kwiaTkowski 

W państwie prawa każdy organ, który funk-
cjonuje w przestrzeni publicznej – a takim jest 
też organ samorządu terytorialnego – musi mieć 
w przepisach prawa wyraźną delegację. Dzisiaj nie 
ma takiej delegacji, dzisiaj powoływanie tych rad, 
które są na poziomie np. sejmików województwa, 
jest przeprowadzane – przepraszam za określe-
nie – tak trochę w nieformalnym trybie. Bo choć 
na poziomie samorządu miejsko-gminnego mamy 
jednoznaczne rozstrzygnięcie, to na poziomie rady 
powiatu czy sejmiku województwa nie mamy wy-
raźnej podstawy prawnej. A więc ta inicjatywa tę 
lukę wypełni.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę 
zgłoszeń.

Dziękuję, Panie Senatorze Sprawozdawco.
Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos 

w  sprawie przedstawionego projektu ustawy? 
Pytam pana ministra Piotra Mazurka.
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(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Piotr Mazurek: Panie Marszałku, jeśli 
można, to chętnie.)

Zapraszam tutaj, na podium.

SekRetaRz StanU  
W kancelaRii  
PRezeSa Rady MiniStRóW 
PioTr mazurek 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałbym odnieść się do tego projektu. Ten 

projekt niewątpliwie idzie w dobrą stronę i ja osobi-
ście, pełniąc funkcję pełnomocnika rządu do spraw 
polityki młodzieżowej, wyrażam wdzięczność se-
natorom, którzy zajęli się tym tematem. Bardzo się 
cieszę, że taki temat się u państwa pojawił.

Ale dla wszystkich, którzy chcą zwiększać 
udział młodych ludzi w życiu publicznym, mam 
jeszcze lepszą wiadomość, a mianowicie w  tej 
chwili trwają bardzo pogłębione konsultacje – 
przy czym uważam, że tu konsultacji aż na takim 
poziomie niestety zabrakło – w sprawie projektu, 
który idzie dużo dalej, tzn. projektu, który nie tylko 
tworzy ustawowe ramy dotyczące umocowania na 
poziomie powiatowym czy wojewódzkim młodzie-
żowych rad, ale także w sposób znaczący poszerza 
kompetencje tych ciał.

W tym projekcie państwo tak naprawdę przeko-
piowali, lekko tylko modyfikując, art. 5b z ustawy 
o samorządzie gminnym i implementowali ten ar-
tykuł do ustawy o samorządzie powiatowym i wo-
jewódzkim. A od bardzo wielu lat odbywają się 
kongresy środowiska młodzieżowych rad – m.in. 
w tym gmachu, w którym się znajdujemy, dzię-
ki działalności parlamentarnego zespołu… Bo już 
od zeszłej kadencji parlamentu, czyli także i w tej 
kadencji działa Parlamentarny Zespół do spraw 
Wspierania Młodzieżowych Rad przy Jednostkach 
Samorządu Terytorialnego, w którym są przed-
stawiciele różnych klubów parlamentarnych, 
i ten zespół organizuje co roku kongresy, w ra-
mach których do parlamentu, do Warszawy, przy-
jeżdża kilkaset młodych osób działających w tych 
młodzieżowych radach. I podczas tych kongresów 
wspomniany art. 5b jest krytykowany, i to od daw-
na. Jest on krytykowany jako niewystarczający, jako 
ograniczający, jako pełen luk. Niestety, praktyka 
działania młodzieżowych rad pokazuje, że regula-
cje, które w tej chwili są na poziomie ustawy o sa-
morządzie gminnym, są dalece niewystarczające. 

W związku z tym ten projekt jest o tyle dobry, że 
wprowadza słuszną praktykę ustawowego koma-
sowania młodzieżowych rad na poziomie powiato-
wym i wojewódzkim, ale z tych przyczyn, o których 
powiedziałem, przenosi tę niedoskonałą formę ure-
gulowania tych kwestii także do 2 innych ustaw.

W tej chwili w opiniowaniu, w uzgodnieniach 
międzyresortowych, w konsultacjach jest pro-
jekt rządowy, który idzie dużo dalej, którego za-
kres jest dużo szerszy, jeżeli chodzi właśnie o to, 
o czym mówi pan senator, czyli o rolę młodzie-
ży w tworzeniu statutów, jeżeli chodzi o funkcjo-
nowanie opiekunów i roli młodzieży, jeżeli chodzi 
o chociażby kwestię zwrotu kosztów różnego ro-
dzaju ponoszonych przez młodych ludzi w dzia-
łalności publicznej. I jeszcze dużo, dużo innych 
takich rzeczy mógłbym wymienić. Jest to projekt 
wypracowany przez środowisko parlamentarne-
go zespołu, który ma dwukadencyjny dorobek. 
Jest to projekt, który powstał już w sensie takim 
bezpośrednim w ramach Rady Dialogu z Młodym 
Pokoleniem. No, tu muszę niestety wyrazić ubole-
wanie, że Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem, po 
raz pierwszy w historii utworzony organ ustawo-
wy, który właśnie zajmuje się dialogiem pomiędzy 
państwem a młodzieżą, nie został zaproszony do 
konsultacji tego projektu. Uważam, że jest to duży 
błąd, który został tutaj popełniony. Mamy nadzieję, 
że będziemy mogli – oczywiście jeżeli Wysoka Izba 
przyjmie ten projekt i będzie on dalej procedowa-
ny – również o tym rozmawiać w tym gremium.

Dodam, że po raz pierwszy w historii w ostat-
nim roku, dzięki decyzji parlamentu, powstał wła-
śnie także na poziomie ogólnopolskim taki organ, 
w którym są również przedstawiciele młodzieżo-
wych rad. Tak więc my jako rząd, jako większość 
sejmowa tworzymy takie instytucje na poziomie 
centralnym, które mają wzmacniać dialog oby-
watelski pomiędzy młodymi ludźmi a państwem, 
a instytucjami centralnymi. Prowadzimy bardzo 
pogłębione prace, jeżeli chodzi o wzmacnianie tych 
młodzieżowych rad na poziomie samorządowym. 
Ale podkreślam: ten projekt wydaje się jeszcze nie-
wystarczający, jeżeli chodzi o potrzeby młodych lu-
dzi zgłaszane od wielu lat, także w tym gmachu, 
w którym się znajdujemy. Bardzo dziękuję.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Ministrze.
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Jeszcze chwilę, bo mogą być pytania do pana.
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.

Pan senator Gogacz. Proszę.

SenatoR 
sTanisław GoGacz 

Chciałbym zapytać pana ministra o te prace, 
które, jak pan powiedział, są prowadzone w zakre-
sie materii, którą omawiamy. Chciałbym dowie-
dzieć się, jaki jest kierunek działań, jeżeli chodzi 
o relację pomiędzy sejmikiem województwa a mło-
dzieżową radą sejmiku, pomiędzy radą powiatu 
a młodzieżową radą powiatu, bo te relacje mogą 
się kształtować bardzo różnie. My tu w ustawie 
pozostawiamy w statucie rozwiązania dotyczące 
organizacji, powoływania członków itd., itd. Teraz 
jest tak, że statut może być różnie ukształtowany. 
Bo możemy sobie wyobrazić relację podległości, że 
np. rada młodzieżowa zależy od decyzji rady sejmi-
ku czy rady powiatu. Można sobie wyobrazić pew-
ną niezależność, a skoro niezależność, to być może 
ocena rzeczywistości, która nas otacza, może być 
różna, inna może być ocena rady młodzieżowej, 
a inna ocena rady sejmiku czy rady powiatu. No 
i teraz właśnie moje pytanie: czy państwo zechce-
cie w jakiś sposób to uregulować, czy pozostawicie 
to całkowicie jednak statutowi, który, jak tutaj się 
dowiadujemy, będzie tworzony przez sejmiki i rady 
powiatu? Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

SekRetaRz StanU  
W kancelaRii  
PRezeSa Rady MiniStRóW 
PioTr mazurek 

Panie Marszałku, Panie Senatorze, my chcemy, 
żeby te relacje miały jak najmocniejszy charakter part-
nerski, jednak oczywiście z zachowaniem pewnych 
proporcji. Bo jest oczywiste, że to sejmik wojewódzki 

czy rada powiatu jest tym gremium, który posiada 
mandat z wyborów powszechnych, w których może 
wziąć udział każdy, nawet mieszkaniec danej jednost-
ki samorządu terytorialnego. Chcemy, żeby młodzież 
miała wpływ na to, kto jest opiekunem danej rady. 
Chcemy, żeby młodzież miała daleko idący wpływ na 
treść dokumentów, takich jak statut, które regulują 
funkcjonowanie tego typu gremiów. Chcemy, żeby 
młodzież miała realną możliwość udziału w kreowa-
niu polityki gminy, powiatu, województwa w obszarze 
dotyczącym ludzi młodych. Tak więc myślę, że można 
tę relację określić mianem partnerskiej.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Pan senator Krzysztof Kwiatkowski.

SenatoR 
krzyszTof kwiaTkowski 

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Ja muszę powiedzieć, że pierwszy raz spo-

tkałem się z  tym, że gość w Senacie mówi, że 
nie przeprowadziliśmy pogłębionych konsultacji 
w przypadku jakiegoś projektu. Ja widzę, że… Jeżeli 
pan ma taką wiedzę, to proszę wymienić, do kogo 
Komisja Ustawodawcza wystąpiła, opiniując ten 
projekt, i kogo zapraszała na posiedzenie. Bo skoro 
wypowiada pan opinię, że nie było takich konsul-
tacji, to, jak rozumiem, ma pan wiedzę.

Druga kwestia. Reprezentuje pan rząd i, jak ro-
zumiem, jego zaplecze parlamentarne, czyli klub 
PiS. Tak więc proszę powiedzieć, czy zabierał pan 
głos po tym, jak wyrzucono parlament młodzieży 
z Sejmu, co było symbolicznym pokazaniem, jak 
słuchany jest głos młodego pokolenia.

I trzecia kwestia. Skoro pan mówi o formule, 
że trwają prace nad jakimś projektem, to chętnie 
zapytam o pana dorobek ustawowy, w sensie przy-
jętych projektów ustaw, a nie tych, nad którymi 
trwają konsultacje. Bardzo proszę.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.
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SekRetaRz StanU  
W kancelaRii  
PRezeSa Rady MiniStRóW 
PioTr mazurek 

Panie Marszałku, Panie Senatorze, ja bardzo sta-
ranie przeczytałem stenogram z posiedzenia komisji 
senackiej. Było tam bardzo wiele myśli, z którymi 
się zgadzam, i padło tam bardzo wiele postulatów, 
które popieram. Tak więc myślę, że przede wszyst-
kim należy mówić o tym, co łączy zarówno nasze 
stanowisko, jak i państwa stanowisko. Ja się stara-
łem przede wszystkim o tym mówić. Niemniej jed-
nak nie została zaproszona Rada Dialogu z Młodym 
Pokoleniem, czyli organ ustawowy…

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Ja pytam, kogo 
zaprosiliśmy. Pan twierdził, że nie było konsultacji, 
więc chętnie się dowiem, kogo zaprosiliśmy. Czy 
pan wie, czy pan nie wie? Jak pan nie wie, to proszę 
powiedzieć, że pan nie wie.)

Panie Senatorze, wiem, kto brał udział w tym 
posiedzeniu. Niestety, nie posiadam wiedzy z se-
kretariatu państwa komisji, dotyczącej…

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Dziękuję.)
…tego, kogo państwo zaprosili. Niemniej jednak 

wiem, że do Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem ta-
kie zaproszenie nie wpłynęło, bo to sprawdziłem. A po-
winno wpłynąć, bo zgodnie z obowiązującym w Polsce 
prawem jest to organ ustawowy, w którym są przed-
stawiciele różnych instytucji państwowych, samorzą-
dowych – tutaj mówimy przecież właśnie o ustawach 
samorządowych – i przede wszystkim są przedstawi-
ciele młodych ludzi, m.in. właśnie młodzieżowych rad. 
Tak więc z kim konsultować ten projekt, jak nie z nimi? 
Wiem, że było bardzo wielu działaczy młodzieżówki 
Platformy Obywatelskiej, oficjalnie, w afiliacji Młodych 
Demokratów, jak również innych środowisk…

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Nie były za-
praszane osoby z młodzieżówek partyjnych…)

Panie Marszałku…

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Panie Senatorze…
(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Mówimy 

nieprawdę…)
W porządku, ale niech pan pozwoli wypowie-

dzieć się panu ministrowi. Pan może zadać pytania 
albo potem wypowiedzieć się w dyskusji.

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

SekRetaRz StanU  
W kancelaRii  
PRezeSa Rady MiniStRóW 
PioTr mazurek 

Ja bardzo chętnie na te wszystkie pytania odpo-
wiem, tylko po prostu możemy troszeczkę jednak, jak 
myślę, bardziej formalnie dyskutować. Ja bardzo chęt-
nie na wszystkie pytania pana senatora odpowiem.

Byli przedstawiciele Młodych Demokratów. I to 
bardzo dobrze, że byli, ja się bardzo cieszę, że jest 
to środowisko, które angażuje się w działania, któ-
re nas łączą. I tak samo się bardzo cieszę, że w par-
lamentarnym zespole, który już drugą kadencję 
pracuje nad tymi sprawami, są przedstawicie-
le Prawa i Sprawiedliwości, ale są także przedsta-
wiciele Koalicji Obywatelskiej, są przedstawiciele 
Lewicy, Konfederacji… Nie wiem, czy jest przedsta-
wiciel PSL, ale jeżeli jest, to też bardzo dobrze. I to 
jest właśnie przykład takiej sprawy, która powinna 
być procedowana ponad politycznymi, partyjnymi 
podziałami. Ja tym bardziej się dziwię, że właśnie 
pewne środowiska, w tym szczególnie organ usta-
wowy zajmujący się młodzieżą, nie zostały zapro-
szone. Bo jest to dziwne. No, jeżeli chodzi o listę 
mówców, to także na tym posiedzeniu komisji byli… 
Przynajmniej w protokole byli wpisani, być może na 
sali był ktoś jeszcze, ale w protokole byli odznaczeni 
przedstawiciele tych samorządów, które też tylko 
z jedną opcją polityczną są związane. I ja się bardzo 
cieszę, że przedstawiciele tych samorządów wyraża-
ją dokładnie te same poglądy, co my. Tylko uważam, 
że projekt, który został przez państwa zgłoszony, jest 
niewystarczający w stosunku do potrzeb, postula-
tów, które środowiska młodzieżowe zgłaszały. I ja 
bym chciał, żeby to była główna puenta tej naszej 
dyskusji. Bo oczywiście, możemy tutaj na siłę szukać 
jakichś różnic, ale wydaje mi się, że to jest jednak 
wątek w pewnym sensie poboczny. Bardzo dziękuję.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Bogdan Zdrojewski.

SenatoR 
BoGdan zdroJewski 

Bardzo dziękuję.
Ja chcę zadać trochę inne pytanie. Wiem, że 

na szczeblach sejmiku, pewnie także na szczeblu 
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powiatu, powstają także inicjatywy powoływania 
innych rad: rad kultury, rad pewnych grup zawo-
dowych, nawet przedsiębiorców. Czy to także bę-
dzie przedmiotem niezbędnej regulacji skutkującej 
uprawnieniem sejmików do powoływania innych 
rad? Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.

SekRetaRz StanU  
W kancelaRii  
PRezeSa Rady MiniStRóW 
PioTr mazurek 

Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Ja jestem zwolennikiem równoległego umac-

niania rad seniorów, ponieważ wydaje mi się, że 
te rady młodzieżowe i rady senioralne mają bar-
dzo podobny charakter i są, zwłaszcza w ostatnim 
czasie epidemii… Tutaj podam bardzo dobry przy-
kład takiej właśnie ponadpolitycznej współpracy 
w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia 
Seniorów. Młodzieżowe rady często, szczególnie 
obecnie, współpracują z radami seniorów, np. po-
magając osobom starszym, żeby te osoby starsze 
niekoniecznie musiały wychodzić z domu np. na 
zakupy, do urzędu. Młodzi ludzie, młodzi wolonta-
riusze m.in. z tych młodzieżowych rad wyręczają… 
Uważam, że to są podobne instytucje i że powin-
niśmy te regulacje prowadzić w taki siostrzany, 
bliźniaczy sposób. Oczywiście ja osobiście jestem 
zwolennikiem tworzenia jak największej liczby 
tego typu ciał, ponieważ one obudowują samorząd 
takim głosem obywatelskim, a zawsze udział tego 
głosu obywatelskiego w różnego rodzaju gremiach 
decyzyjnych jest bardzo cenny. Bardzo dziękuję.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Jeszcze, jeszcze… Moment, Panie Senatorze.
Pani senator Magdalena Kochan, zdalnie.
Pani senator Magdalena Kochan… Czy zgłaszała 

się pani do zadania pytania?
(Senator Magdalena Kochan: Zgłaszałam się, 

Panie Marszałku…)
To proszę bardzo.

SenatoR 
maGdalena kochan 

Zgłaszałam się, Panie Marszałku.
Nie wiem, czy mnie słychać w tej chwili…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Słychać.)
Bardzo dziękuję.
Ja zgłaszałam się jeszcze z pytaniami do pana 

senatora sprawozdawcy i do pani senator wnio-
skodawcy, to znaczy upoważnionej przez wnio-
skodawców. Jakiś chochlik mnie pewnie gdzieś 
tam zgubił na łączach internetowych, ale nie 
szkodzi.

Chcę powiedzieć, odnosząc się do tego, co 
powiedział pan minister przed chwilką… Myślę 
sobie tak: jeśli 2 lata państwo działacie, a mło-
dzi ludzie przyszli do Senatu z prośbą o działa-
nia, o konstruktywne i efektywne działania w tej 
sprawie, to można tylko pochwalić skuteczność 
działania młodych ludzi, a nie krytykować tych, 
którzy młodym ludziom pomagają. Sama byłam 
opiekunem jednej z pierwszych młodzieżowych 
rad miejskich, które powstały w małej gminie, 
w miejsko-wiejskiej, jaką jest Goleniów, i wiem, 
że dzisiaj, po reformie szkolnictwa, kiedy w gmi-
nach… W dużych to nie jest kłopot, bo one działają 
na prawach powiatów…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Pani 
Senator, proszę o pytanie. Jest minuta na zapytanie.)

Tak, już kończę.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Pani już 

przekroczyła…)
Czy pan minister nie uważa, że już najwyż-

szy czas na tę zmianę, a nie na zapowiedź zmian, 
którą jakoby macie robić na podstawie konsultacji 
trwających już 2 lata w radzie dialogu z młodzieżą, 
z którego to dialogu nic nie wynika? Kiedy państwo 
zamkniecie tę sprawę i czy pan minister popiera ten 
projekt, czy go nie popiera?

Ostatnie zdanie, Panie Marszałku.
Co do statutów – tak, te statuty mają być w rękach 

samorządów, ponieważ samorządy lepiej wiedzą, jak 
w swojej małej ojczyźnie dostosować do potrzeb miej-
scowych statut danej rady miejskiej. Ramy…

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Pani Senator. Przekroczyła pani znacznie 
czas – no, nie można tak. Jest minuta na zapytanie…

(Głos z sali: Bardzo słusznie, Panie Marszałku.)
Proszę bardzo.
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SekRetaRz StanU  
W kancelaRii  
PRezeSa Rady MiniStRóW 
PioTr mazurek 

Panie Marszałku! Pani Senator!
Ja, jak już powiedziałem, popieram kierunek, 

w którym zmierza ten projekt, ale uważam, że ten 
projekt jest niewystarczający. Wydaje mi się, że 
to jest najlepsza odpowiedź na pani pytanie. No, 
nie mogę powiedzieć, że jest on w pełni dobry, po-
nieważ wskazałem, w których aspektach, w moim 
przekonaniu, nie zmierza tak daleko, jak powinien, 
żeby spełnić znaczącą część… nie wszystkie oczy-
wiście, ale znaczącą część postulatów młodych lu-
dzi, które są wysuwane.

Ja jednak chciałbym zwrócić uwagę, że ten pro-
jekt, o którym mówiliśmy, a który jest projektem 
rządowym i który powstał w organie dialogu oby-
watelskiego, czyli w  Radzie Dialogu z  Młodym 
Pokoleniem, przy udziale np. samorządowców z opcji 
opozycyjnej, co też jest – uważam – warte podkre-
ślenia. Ja osobiście bardzo dziękuję także tym przed-
stawicielom środowiska, które się zaangażowały 
w tworzenie tego projektu. Ale jeszcze raz dziękuję 
także tym przedstawicielom, którzy zaangażowali się 
w tworzenie projektu senackiego. Mam nadzieję, że 
te projekty, jeżeli oczywiście Wysoka Izba zdecyduje 
się ten projekt uchwalić, będą procedowane wspól-
nie. Ja jestem przekonany, że… bo przecież jest jesz-
cze jeden projekt w Sejmie, też jednej z opozycyjnych 
partii politycznych. Mam nadzieję, że jeżeli będziemy 
mieli te 3 projekty – jeśli chodzi o projekt rządowy, 
to w najbliższym czasie powinny zakończyć się kon-
sultacje, one trwają do przyszłego tygodnia – to bę-
dziemy procedować nad tymi projektami w Sejmie. 
Mam nadzieję, że uda się wspólnie wypracować taki 
stan prawny, który przede wszystkim będzie służył 
jak największemu zaangażowaniu młodych ludzi 
w życie publiczne, bo myślę, że wszystkim nam o to 
chodzi. Bardzo dziękuję.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Pan senator Krzysztof Kwiatkowski.

SenatoR 
krzyszTof kwiaTkowski 

Dwie sprawy. Sprostuję najpierw nie-
prawdziwą informację, taką, że projekt nie był 

konsultowany. Wystąpiliśmy do Polskiej Rady 
Organizacji Młodzieżowych, wystąpiliśmy do tych 
rad, które funkcjonowały na poziomie sejmików 
województwa. Prostuję też nieprawdziwą infor-
mację, że zapraszaliśmy młodzieżówki partyjne. 
Nie, nie zapraszaliśmy żadnych młodzieżówek 
partyjnych. Zapraszaliśmy przedstawicieli po-
szczególnych instytucji, a jeżeli wśród nich byli 
członkowie jakichś partii politycznych, to nawet 
tego nie wyjaśnialiśmy.

Ale idąc tropem pańskich pytań… Przede 
wszystkim nie usłyszałem odpowiedzi, czy zabrał 
pan publicznie głos po wyrzuceniu Parlamentu 
Młodych RP z Sejmu. Powtórzę to pytanie, mając 
nadzieję, że dostanę odpowiedź – chodzi o publicz-
ną odpowiedź, co podkreślam. Czy zabrał pan wte-
dy głos?

A w kontekście pana troski o upolitycznienie 
osób wypowiadających się w imieniu młodego po-
kolenia chciałbym zapytać: czy jest pan członkiem 
PiS i czy jest pan radnym PiS w Warszawie?

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo.
Pierwsza część zawierała oczywiście wyjaśnie-

nia, ale potem były pytania.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

SekRetaRz StanU  
W kancelaRii  
PRezeSa Rady MiniStRóW 
PioTr mazurek 

Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Ja jeszcze raz podkreślę, że pan senator chy-

ba nie za bardzo zrozumiał moją wypowiedź, po-
nieważ ja nie stawiałem zarzutu, że środowiska 
młodzieżowe związane z Platformą Obywatelską 
zaangażowały się w tę sprawę. Wręcz przeciwnie, 
ja podkreślam, że bardzo się cieszę, że ta sprawa 
jest przedmiotem pewnego konsensusu ponad 
politycznymi podziałami. Ja to podkreślam jesz-
cze raz, bo mam wrażenie, że zostałem tutaj źle 
zrozumiany.

Ponieważ pan mi zarzucił mówienie nie-
prawdy, no to ja mogę panu tylko zacytować… 
Tak, jestem radnym Prawa i  Sprawiedliwości 
w  radzie Warszawy. Zacytuję swojego 
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kolegę samorządowego z innej partii, z Koalicji 
Obywatelskiej, pana Dawida Kacprzyka. Jest on 
radnym w Warszawie, w jednej z dzielnic, z ra-
mienia Koalicji Obywatelskiej, a na swoim oficjal-
nym profilu napisał, że właśnie ten projekt powstał 
staraniem senatorów oraz dzięki zaangażowaniu 
Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”, czyli mło-
dzieżówki Platformy Obywatelskiej. Ja tutaj cytuję 
oficjalny profil…

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Ale pan mó-
wił o zapraszaniu młodzieżówki na posiedzenie 
komisji.)

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze…)

Był pan Dawid Szala z Młodych Demokratów, 
ale ja się cieszę, że był. No, ja właśnie podkre-
ślam, że to jest sprawa… Ale był pan Dawid Szala 
czy nie było pana Dawida Szali? No był, bo to jest 
w protokole.

(Senator Joanna Sekuła: Ale on jest radnym 
wojewódzkim.)

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Panie Ministrze, proszę nie polemizować z salą.
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów Piotr Mazurek: Broń Boże, broń Boże.)
Dobrze?
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów Piotr Mazurek: Oczywiście.)
Pana senatora proszę o niezadawanie pytań 

w trakcie odpowiedzi.

SenatoR 
krzyszTof kwiaTkowski 

Ja mam pytanie: czy pan jest dzisiaj na tej sali 
politykiem PiS, czy pełnomocnikiem młodych? 
Bo ja tego nie rozumiem. Zaproszeni byli rad-
ni. Powtórzę jeszcze raz: Komisja Ustawodawcza 
nie kierowała zaproszeń do młodzieżówek par-
tyjnych. Czy pan nie jest w stanie zrozumieć, jak 
pracuje Komisja Ustawodawcza? Mówi się: trud-
no. Powtórzę jeszcze raz, że… I jeszcze jedną nie-
prawdziwą informację sprostuję. Zabierali głos 
ci, którzy się zgłosili. Wysłuchaliśmy aż 10 głosów 
młodych przedstawicieli poszczególnych instytu-
cji. Ja nie decydowałem, kto z nich zabierał głos. 
Poprosiłem o wskazanie reprezentantów i oni ich 
na tym posiedzeniu wskazali.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo za wyjaśnienie.
Pani Halina Bieda. Pani senator zadaje pytanie.

SenatoR 
halina Bieda 

Ja mam tylko krótkie pytanie do pana ministra. 
Czy Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem konsul-
towała lub w jakikolwiek inny sposób opiniowała 
druk sejmowy nr 576, ten złożony 4 sierpnia? No, 
6 października odbyło się posiedzenie komisji, na 
którym ten projekt rozpatrywano. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Proszę.

SekRetaRz StanU  
W kancelaRii  
PRezeSa Rady MiniStRóW 
PioTr mazurek 

Panie Marszałku! Pani Senator!
Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem, któ-

ra jest organem ustawowym, w którego skład 
wchodzą przedstawiciele prezydenta, premie-
ra, ministrów, rzecznika praw dziecka i Rady 
Działalności Pożytku Publicznego, samorządow-
ców, a przede wszystkim przedstawiciele mło-
dzieżowych rad działających przy jednostkach 
samorządu terytorialnego, organizacji pozarzą-
dowych i Parlamentu Studentów RP, powołała 
zespół doraźny do spraw wypracowania projektu 
czy też założeń projektu nowelizacji wszystkich 
3 ustaw samorządowych w zakresie młodzieżo-
wych rad. Zespół ten faktycznie brał pod uwagę 
ten projekt, o którym powiedziała pani senator, 
bo on równolegle gdzieś tam się pojawił. Ja tutaj 
nie chcę operować datami, rozstrzygać, co było 
wcześniej, a co było później, bo tego już nie pa-
miętam, aczkolwiek na pewno wtedy, gdy ten ze-
spół jeszcze pracował, pojawił się ten projekt. Nie 
jestem w stanie w tej chwili powiedzieć, czy był 
już wtedy projekt senacki, czy go nie było. No, 
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nie chcę tutaj wprowadzać w błąd, ale na pew-
no ten… Ponieważ ten projekt właściwie kopiuje 
w dużej mierze jeden z tych artykułów, można 
powiedzieć, że założenia tego projektu również 
były analizowane przez radę. Były także analizo-
wane wnioski i założenia…

(Senator Halina Bieda: Ale moje pytanie było 
bardzo krótkie. Pytałam o to, czy państwo to opi-
niowali, czy nie, a nie o to, kto tam był.)

Przepraszam, państwo mi ciągle przerywacie. 
No, jest naprawdę trudno dyskutować w sytuacji, 
kiedy państwo permanentnie wchodzicie mi w zda-
nie. Ja bym po prostu chciał skończyć. Dobrze? Na 
każde państwa pytanie chętnie odpowiem, ale bar-
dzo bym prosił, żebyście państwo dali mi odpowia-
dać na te pytania.

Chciałbym państwu powiedzieć, że zespół po-
wołany przez Radę Dialogu z Młodym Pokoleniem, 
w którego skład weszła zresztą przedstawicielka 
samorządowców Platformy Obywatelskiej – i bar-
dzo jej za to dziękuję, bo jej wkład był bardzo me-
rytoryczny – wypracował projekt, który jest dalej 
idący i od tego projektu, który został złożony przez 
posłów koalicji, i od projektu, o którym dzisiaj roz-
mawiamy. Zachęcam państwa do tego, żebyśmy 
wszyscy, którzy jesteśmy tym tematem, jak wi-
dzę, zainteresowani – niezmiernie się z tego cieszę 
i jeszcze raz dziękuję za to, że jest to temat łączą-
cy ponad politycznymi podziałami – wypracowali 
wspólnie projekt, który pójdzie jak najdalej w stro-
nę realizacji oczekiwań młodych ludzi. Zachęcam 
państwa, żebyśmy poszli jeszcze dalej niż projekt, 
nad którym dzisiaj w Senacie obradujemy. Bardzo 
dziękuję.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Pani senator Sekuła jeszcze raz. Proszę.

SenatoR 
halina Bieda 

Nie, nie. Ja nie uzyskałam odpowiedzi. Ja uzy-
skałam taką odpowiedź, że pan minister powtórzył 
po raz któryś, kto wchodzi w skład, co państwo ro-
bili, co opiniowali, co konsultowali etc., etc. Ale nie 
uzyskałam konkretnej odpowiedzi, „tak” lub „nie”. 
Czy państwo…

SekRetaRz StanU  
W kancelaRii  
PRezeSa Rady MiniStRóW 
PioTr mazurek 

Nie.
(Senator Halina Bieda: Dziękuję.)
W sensie formalnym oczywiście.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo.
Więcej pytań nie ma.
Dziękuję panu ministrowi.
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów Piotr Mazurek: Dziękuję bardzo.)
(Głos z sali: Jeszcze chyba pani Jazłowiecka.)
Jeszcze jedno pytanie. Przepraszam pana.
Pani senator Danuta Jazłowiecka, zdalnie.
Pani Senator, ma pani minutę na zadanie 

pytania.

SenatoR 
danuTa Jazłowiecka 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, mam bardzo proste pytanie. 

Proszę mi powiedzieć: dlaczego wszystkie odpo-
wiedzi pan upolitycznia?

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo.

SekRetaRz StanU  
W kancelaRii  
PRezeSa Rady MiniStRóW 
PioTr mazurek 

Szanowna Pani Senator, jeszcze raz to podkre-
ślę – i chciałbym, żeby to było puentą mojego dzi-
siejszego spotkania z państwem – że bardzo się 
cieszę, że ten projekt jest… Inaczej: cieszę się, że 
temat tego, że trzeba pomóc młodym ludziom, żeby 
skutecznie działali w młodzieżowych radach, jest, 
jak sądzę, przedmiotem zgody pomiędzy różnymi 
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opcjami politycznymi. Widzę, że jest pewna róż-
nica co do formy i co do prawnego kształtu tych 
zmian. Będę państwa cały czas zachęcał do tego, 
żebyście w ostatecznych głosowaniach przyczyni-
li się do tego, żeby te postulaty w jak największym 
stopniu zostały wdrożone, żeby zrealizować jesz-
cze więcej postulatów młodzieży, niż w tej chwili 
realizuje projekt. Bardzo dziękuję.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Więcej pytań do pana nie ma.
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu panią senator Joannę 

Sekułę.

SenatoR 
Joanna sekuła 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja mam przyjemność być jedną z  inicjato-

rek wniesienia tego projektu ustawy. To jest bar-
dzo ważny projekt, ponieważ był on zainicjowany 
przez tych, którzy będą faktycznymi odbiorcami 
tych przepisów. Młodzieżowe rady gmin, powiatów 
i województw to jest bezsprzecznie dobro polskiej 
samorządności, dlatego też chciałabym, abyśmy po 
wystąpieniu pana ministra rozpatrzyli tę inicjaty-
wę w 2 obszarach, w obszarze społecznym i w ob-
szarze prawnym.

Projekt, który został wniesiony, jest efektem 
szerokich konsultacji z młodzieżowymi radnymi 
działającymi na różnych szczeblach. Zaangażowani 
w to byli, jak pan minister zauważył, przedstawi-
ciele Młodych Demokratów, którzy jednocześnie 
reprezentowali tutaj instytucje, czyli sejmik mło-
dzieżowy oraz rady gmin. W konsultacjach uczest-
niczyli również przedstawiciele Polskiej Rady 
Organizacji Młodzieżowych i  Forum Młodych 
Dyplomatów. Bardzo szerokie konsultacje for-
malne, które zostały przeprowadzone, dały nam 
wyraźną wskazówkę, że jest to projekt oczekiwany 
przez młodych obywateli.

Jak sprawa ma się w  obszarze prawnym? 
Wiedzieliśmy od początku, że jest to projekt, któ-
ry stanowi tylko szablon do dalszych prac, i tak ten 
projekt był prezentowany na posiedzeniu komisji. 
Wiemy, że ci, którzy będą odbiorcami tej ustawy, 

powinni mieć decydujący wpływ na kształt tego 
aktu prawnego, bo to oni będą w przyszłości wy-
pełniali go treścią, kiedy te rady zostaną powołane.

Jak rady funkcjonują w tej chwili? Na szczęście 
w roku 2001 zostały uregulowane kwestie doty-
czące powoływania i funkcjonowania młodzieżo-
wych rad gminy. Przez 10 lat te rady funkcjonowały 
w oparciu o przepisy ogólne, ale fakt, że to wszyst-
ko zostało uregulowane i działało ustawowo, i tak 
nie ustrzegł tych inicjatyw od pewnych wpadek, 
powiem kolokwialnie. Jedną z nich było np. nie-
przedłużenie funkcjonowania Młodzieżowej Rady 
Miasta Zawiercia.

Jeśli zaś chodzi o młodzieżowe rady powiatu 
i młodzieżowe sejmiki województw, to wiemy, że 
one funkcjonują od bardzo wielu lat w bardzo róż-
nych samorządach, a sposób, w jaki te rady były 
tworzone, pozwolę sobie państwu przedstawić. 
Jeśli chodzi o młodzieżowe rady powiatu, wykorzy-
stywane były następujące przepisy z ustawy o sa-
morządzie powiatowym: art. 4 ust. 1 pkt 1, który 
nadaje samorządowi powiatu zadania w zakresie 
edukacji ponadpodstawowej, czyli realizacja zada-
nia własnego powiatu. Druga podstawa, która zo-
stała przytoczona w uchwale jako służąca inicjacji 
rady, to art. 3d ust. 1 i 2, czyli wskazanie przejawu 
prowadzenia konsultacji społecznych. Innym przy-
wołaniem było wskazanie art. 32 ust. 1 i 2, czyli 
wykonanie uchwały rady powiatu. Tak więc prze-
dziwne skomponowanie różnych interpretacji tej 
samej ustawy i sposobu powoływania tego samego 
organu. Jeśli chodzi o młodzieżowe sejmiki, to zna-
lazłam takie podstawy prawne z ustawy o samo-
rządzie wojewódzkim: art. 11 ust. 2 pkt 4 i 9, które 
to mówią o wspieraniu i prowadzeniu działań na 
rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywa-
teli oraz integracji i przeciwdziałaniu wykluczeniu. 
Inna podstawa prawna to art. 41 ust. 2 pkt 1, czyli 
wykonanie uchwały sejmiku województwa.

Dlatego też było dla nas oczywiste, że inicjaty-
wa młodych radnych jest z punktu ich widzenia, 
jako również w dużej mierze młodych prawników, 
próbą uporządkowania istniejącego systemu praw-
nego, po to, aby nie spotykali się z takim uzasad-
nieniem niepowoływania rad, a brak jednolitego 
uregulowania takie działania prowokuje. W pew-
nym sensie słyszeliśmy również głosy mówiące 
o tym, że taki brak prawa prowadzi do anarchii, 
a anarchia nawet pozornie w niedużym zakresie 
prowadzić może do zbędnych manipulacji. Dlatego 
też bardzo ważne jest to, aby przepisy, które były 
przywoływane jako podstawy prawne, najczęściej 
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jako przepisy zakresowe, czasami kompetencyjne, 
nie musiały być wykorzystywane. Chodzi o stwo-
rzenie dobrego, jednolitego systemu prawnego, 
który będzie podstawą do powoływania młodzie-
żowych rad.

Dlatego też przygotowaliśmy do tego schematu 
projektu ustawy niezbędne poprawki. Te poprawki 
porządkują stan prawny, rozszerzając jednocześnie 
słynny już art. 5b tak, aby stan prawny we wszyst-
kich 3 ustawach samorządowych był tożsamy. Pan 
marszałek pozwoli, że złożę poprawki, prosząc jed-
nocześnie o to, aby Wysoka Komisja i Wysoki Senat 
były uprzejme te poprawki uwzględnić.

Zwracamy się do państwa senatorów w imieniu 
wszystkich tych młodych, którzy wyszli z inicja-
tywą, a my jako senatorowie reprezentujący także 
młodych obywateli we wszystkich tych miejscach, 
z których zostaliśmy na zaszczytną funkcję senato-
rów powołani, młodych, którzy w przyszłości, mam 
nadzieję, będą tworzyli również Wysoki Senat… 
Bardzo proszę, aby Wysoki Senat był uprzejmy tę 
inicjatywę rozważyć pozytywnie. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Pani Senator, czy ten wniosek o pozytywne roz-

ważenie mam traktować jako wniosek formalny 
o wyznaczenie komisjom terminu przygotowania 
dodatkowego sprawozdania w celu przeprowadze-
nia trzeciego czytania na tym posiedzeniu? Tak, 
Pani Senator?

(Senator Joanna Sekuła: Bardzo proszę, Panie 
Marszałku.)

Składa pani taki wniosek. Dobrze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Bogdana 

Zdrojewskiego.

SenatoR 
BoGdan zdroJewski 

Moje wystąpienie zacznę od takiej maksymy, 
która dla mnie jest bardzo ważna: tam, gdzie wszy-
scy myślą podobnie, nikt nie myśli zbyt wiele. My 
różnimy się także w klubie. Muszę przyznać, że 
rozmawiałem kilka razy z panią senator Sekułą, 
moją koleżanką z klubu, na temat tej uchwały i nie 
bardzo udało mi się przekonać ją do tego projek-
tu. Ale wyszedł pan minister i to zrobił w 5 minut.

Powiem dokładnie, o co najistotniejszego w tej 
materii chodzi. W 1989 i 1990 r. taka trojka, jak 
prof. Regulski, prof. Kulesza, prof. Stępień, a tak-
że prof. Kieres zakładali podwaliny prawne pod sa-
morząd w Polsce. Czerpali źródło swoich projektów 
przede wszystkim z doświadczeń francuskich. Te 
doświadczenia pokazują zwłaszcza taki kierunek 
myślenia, w którym samorząd posiada autonomię, 
zdolność do realizacji zadań i ma możliwość wy-
bierania metod wykonania określonych rzeczy na 
rzecz swoich obywateli. W związku z tym im mniej 
regulacji w tym samorządzie, tym lepiej. Im mniej 
ograniczeń, tym lepiej. Im więcej autonomii, tym 
lepiej. Nie oznacza to, że administracja samorządo-
wa powinna działać w oderwaniu od administracji 
państwowej – nie ma takiej możliwości – ale ad-
ministracja rządowa i administracja samorządo-
wa powinny posiadać suwerenne obszary swoich 
aktywności i działać w tych obszarach, oczywiście 
w pewnej zgodzie czy w pewnym porozumieniu.

Obserwowałem od 1990 r. powstawanie rozma-
itych rad – rad młodzieży i rad do spraw młodzie-
ży, rad kombatantów i rad, które tym kombatantom 
miały pomóc. Obserwowałem także dynamikę tych 
wszystkich zmian i to, jak one się przekształcały 
z rad kultury w rady do spraw kultury – to nie jest 
bez znaczenia. Te wszystkie doświadczenia, które 
obserwowałem, pokazywały, że tych rozmaitych 
organów przy prezydentach, przy radach gminy 
powstało kilkadziesiąt. Kilkadziesiąt! Powstawały, 
znikały albo kontynuowały swoją działalność w za-
leżności od priorytetów, wrażliwości burmistrza, 
prezydenta, potrzeb gminy, ale przede wszystkim 
– na co chcę zwrócić uwagę – inicjatyw oddolnych, 
czyli samej młodzieży, samych seniorów, czasami 
kobiet, czasami przedsiębiorców, czasami dyrek-
torów czy artystów. Mówię tu o kulturze.

Skąd moja początkowa, źródłowa wątpliwość? 
Uważam, że jeżeli pewne rzeczy powstają oddolnie 
i mają dużą różnorodność, to narzucanie matry-
cy do powstawania tych rozmaitych instytucji jest 
złym pomysłem. Wolę wolność, demokrację, swo-
bodę, różnorodność niż narzucanie określonego 
trybu istnienia – w tym wypadku rad młodzieży 
– z określonym też trybem powoływania statutu 
czy budowania trybu wyboru.

Znam takie rady młodzieży, które wypracowały 
i wielokrotnie zmieniały swoje statuty, jak również 
mechanizmy wyborów. We Wrocławiu niedawno 
powstała Wrocławska Rada Kultury. Powstawała 
rok, tzn. tyle trwały wybory, bardzo różnorodne 
– wybory środowiskowe, nominacje prezydenta, 
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wybory instytucjonalne – aż ta rada powstała. Nie 
wyobrażam sobie, żeby teraz Senat powiedział, 
jak ma być powoływana rada kultury w Łodzi, 
Krakowie, we Wrocławiu et cetera.

Jak patrzę na ten projekt i porównuję go z wy-
powiedzią pana ministra, to chcę bronić tego 
projektu, bo on jest tą lekką formą. Ja się zawsze 
boję, kiedy państwo wkracza w te NGO i zaczyna 
mówić, jak one mają wyglądać, jak one mają się 
kształtować, jak one mają się wybierać. To pierw-
sza kwestia.

Druga kwestia to jest finansowanie, to jest po-
moc finansowa. Uważam, że generalnie NGO są naj-
silniejsze wtedy, kiedy dostają środki na zadania, na 
cele, na realizację swoich określonych projektów, ale 
nie są uzależnione, jeżeli chodzi o swój własny byt, 
czyli funkcjonowanie etatowe. Czasami jest to nie-
zbędne, ale im mniej tej zależności od państwa, od 
samorządu, tym one są silniejsze, rzeczywiście nie-
zależnie, autonomiczne i działają w oparciu o rze-
czywiste potrzeby, te potrzeby lokalne.

I na koniec powiem, że generalnie jestem zwo-
lennikiem nieszukania podstaw prawnych dla sa-
morządów w dziedzinach, w których one sobie już 
poradziły bez tej podstawy prawnej, ale uważam, 
że jeżeli można im pomóc, to wolałbym, żeby za-
stosować takie zapisy, które pozwalają im powo-
ływać różne rady od razu, a nie radę senioralną 
osobno, rady młodzieży osobno, rady kombatan-
tów osobno etc., etc., bo zaczniemy enumeratyw-
nie wymieniać, co samorządom wolno. Gdy gdzieś 
tam w perspektywie pojawia się zapowiedź takiej 
aktywności rządu, że on dokładnie ureguluje te 
wszystkie elementy, to ja się od razu boję, ja od 
razu staję w obronie, jeszcze raz podkreślam, sa-
morządów, demokracji, wolności, oddolnych inicja-
tyw, NGO i minimalnych regulacji, jeżeli to tylko 
możliwe. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Krzysztofa Kwiatkowskiego.

SenatoR 
krzyszTof kwiaTkowski 

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!

Najważniejsze jest oczywiście stworzenie no-
wych możliwości przedstawicielom młodego po-
kolenia i ja nie mam żadnych problemów z tym, 
żeby powiedzieć, że rządowy projekt ustawy – teraz 
bardziej szczegółowo przeczytałem jego założenia 
– jest ciekawą inicjatywą. Czytam, że młodzieżo-
we rady zyskają w nim inicjatywę uchwałodawczą 
czy będą opiniować projekty uchwał rad, miast czy 
gmin dotyczące młodzieży, i to jest ciekawy kieru-
nek. Ale to nie znaczy, że będę deprecjonował inne 
propozycje. Projekt rządowy jest obecnie na etapie 
konsultacji, my nie mamy żadnych gwarancji, że 
pojawi się on jako konkretna inicjatywa ustawo-
dawcza, którą rząd skieruje do parlamentu. Jeżeli 
państwo prześledzicie dyskusje, pierwsze infor-
macje co do prac nad projektem rządowym, to zo-
baczycie, że pojawiały się one na przełomie 2019 
i 2020 r. Chętnie zacytuję konkretne informacje. Od 
tego czasu minął ponad rok. Ja nawet nie mam o to 
pretensji, nie będę teraz mówił, że rząd przespał 
rok, bo mieliśmy trudny rok, była pandemia, były 
różne inne sytuacje, były inne priorytety w tym 
zakresie. Za to nie mam żadnych wątpliwości co 
do tego, że wszyscy ci, którym zależy na młodym 
pokoleniu, szukają sprzymierzeńców i partnerów, 
a na pewno nie buduje się dobrego porozumienia 
co do inicjatyw wspierających młodych ludzi, suge-
rując jakikolwiek klucz polityczny czy intencje poli-
tyczne, którymi miałaby się kierować druga strona.

Mam przed sobą listę instytucji, które zaprosi-
liśmy na posiedzenie Komisji Ustawodawczej. Jest 
tam Polska Rada Organizacji Młodzieżowych, tam, 
gdzie istnieją… Na przykład na Mazowszu istnieje 
Młodzieżowy Sejmik Województwa Mazowieckiego. 
Oczywiście zaprosiliśmy przedstawicieli rządu, po-
prosiliśmy o opinię ministra spraw wewnętrznych 
i administracji, ministra rodziny, pracy i polityki 
społecznej, wystąpiliśmy do środowisk samorzą-
dowych, do Zarządu Związku Powiatów Polskich, 
unii metropolii, Związku Miast Polskich, Związku 
Województw RP, organizacji praw człowieka, nie 
będę ich wszystkich wymieniał, a także do samo-
rządów zawodów prawniczych. Mówię to po to, 
żebyśmy mieli absolutne przekonanie, że ja też ni-
komu nie zarzucam złej woli. Proszę, żeby każdy, 
kto stara się pomóc młodym ludziom, nie wpro-
wadzał standardów, i to złych standardów, z poli-
tyki dorosłych, próbując oceniać inicjatywy innych. 
Niech tych inicjatyw będzie jak najwięcej. Życzę, 
żeby projekt rządowy pokazał się jak najszybciej, 
a nie utknął w konsultacjach międzyresortowych, 
jak się z wieloma projektami rządowymi czasami 
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dzieje. I nie mam żadnej wątpliwości, że inicjaty-
wa senacka ma szansę ten proces przyspieszyć. 
Mamy wiele różnych projektów senackich, które, 
jak się okazuje, inspirują, motywują i wspierają 
proces legislacji rządowej w momencie, w którym 
się pojawią. Z mojego punktu widzenia – mówię to 
jako sprawozdawca komisji – nic nie stoi na prze-
szkodzie, żeby się pojawił projekt rządowy i żeby-
ście państwo, jeżeli on będzie rzeczywiście lepszy 
i szerszy, w Sejmie zakończyli prace nad tamtym 
projektem, a nie nad senackim. Liczy się to, jak 
sprawa będzie załatwiona, a nie to, kto ją załatwi. 
Wszyscy robimy to dla młodych ludzi.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
I proszę o zabranie głosu panią senator Halinę 

Biedę.

SenatoR 
halina Bieda 

Panie Marszałku! Państwo Senatorowie! Panie 
Ministrze!

Może najpierw słowo w kontekście wypowiedzi 
pana senatora Zdrojewskiego. Ta poprawka, która 
została złożona, wykreśla pkt 3, czyli że młodzie-
żowa rada gminy – i konsekwentnie: powiatu oraz 
województwa – składa się z przedstawicieli… Tak 
że w jakikolwiek sposób określa to, o czym mó-
wił pan senator Zdrojewski… My też uważamy, że 
Senat nie powinien narzucać trybu wyboru. Chodzi 
o danie możliwości tworzenia rad młodzieżowych 
na wszystkich szczeblach.

Zgadzam się też z panem ministrem, że powin-
niśmy współpracować, działać razem, no ale życie 
niestety pokazuje, że często jest inaczej.

Dla wiedzy wszystkich państwa senatorów po-
wiem tak. 4 sierpnia został złożony projekt po-
selski, tj. druk nr 576, 13 sierpnia został złożony 
druk senacki nr 186, 27 października odbyło się 
posiedzenie komisji, o którym mówił pan sena-
tor Kwiatkowski, 28 października Rada Dialogu 
z Młodym Pokoleniem obiegowo podjęła uchwa-
łę mówiącą o tym, aby właśnie zająć się radami 
młodzieżowymi, 30 grudnia projekt ustawy został 
przedstawiony na posiedzeniu rządu, a od 4 stycz-
nia toczą się konsultacje w tej sprawie. Myślę, że 

bardzo dobrze się stanie… Jak wszyscy tutaj mó-
wimy – i za tym wszyscy, jak myślę, będziemy 
głosować – chodzi nam o samorządność młodego 
pokolenia. Był wcześniej projekt sejmowy i można 
go było poprawiać, teraz jest nasz i może zostać 
przyjęty, a w konsultacjach jest projekt rządowy.

Ja bardzo lubię taką ewangeliczną przypowieść 
o dwóch synach lub o dwóch braciach – ona jest 
różnie nazywana. Ojciec mówi do jednego „zrób”, 
ten odpowiada „dobrze”, ale nie robi; do drugiego 
mówi „zrób”, a ten odpowiada „nie chcę”, ale robi. 
Ja jestem za tym, abyśmy jednak robili – po czy-
nach ich poznacie. Myślę, że młodzi ludzie są tego 
warci. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Pani Senator.
I  proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Ryszarda Majera.

SenatoR 
ryszard maJer 

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka 
Izbo!

Ja bardzo króciutko. Pragnę podziękować za zło-
żony projekt, który w sposób zdecydowany przybli-
ża nas do takiego bardzo partycypacyjnego modelu 
rozwoju samorządności i do uwrażliwienia młode-
go pokolenia na kwestie samorządności i samorzą-
dzenia. Czuję się też w obowiązku zabrać głos przed 
państwem, bo jestem mieszkańcem Częstochowy, 
która, jak czcigodny pan senator Kwiatkowski za-
uważył, była jednym z pierwszych miast, które ten 
model wprowadziły. Mamy też pewnego rodzaju 
doświadczenia w tym, jak wygląda funkcjonowanie 
młodzieżowych rad samorządowych, ale również 
rad senioralnych, bo takowe w Częstochowie i nie-
których gminach już funkcjonują.

Nie dostrzegam rozbieżności między naszymi 
działaniami a tymi, o których powiedział pan mi-
nister. Dostrzegam dużą zbieżność. Inicjatywa se-
nacka napotyka nowe możliwości, które pojawiają 
się po stronie rządowej, tak by jeszcze silniej zaak-
centować samorządność młodzieży.

Z doświadczenia i z praktyki powiem, że ow-
szem, wiele zależy od regulacji, które tu kształtu-
jemy, ale potem, na samym dole, na tym poziomie 
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lokalnym bardzo wiele będzie zależało od tego, czy 
w samorządzie – na poziomie powiatu, na pozio-
mie województwa – znajdzie się odpowiedni lider, 
który tę młodzież będzie potrafił za sobą pociągnąć, 
który będzie ją kształtował. I tak naprawdę budu-
jemy tę regulację prawną, żeby ułatwić działalność 
młodzieży, ale też nieustannie szukamy liderów sa-
morządowych, którzy u uwagi na swoją aktywność 
z czasem będą nas zastępować. 

Drodzy Państwo, problem rad powiatowych 
i może w mniejszym stopniu rad sejmikowych… Ale 
zwrócę państwa uwagę na powiatowe rady młodzie-
ży, których powstanie jak gdyby proponujemy i któ-
re w tej chwili tą regulacją prawną budujemy. Tak 
naprawdę w ich przypadku będzie w tej chwili wię-
cej pytań niż odpowiedzi, bo to, co obserwuję u sie-
bie w gminach – a jestem obecnie senatorem, że tak 
powiem, obwarzankowym, czyli z okręgu obejmują-
cego powiaty wokół dużego miasta – to jest sytuacja, 
w której młodzi ludzie idący do szkół średnich od-
czuwają coraz mniejszy związek ze swoimi gmina-
mi, trafiają do miast, gdzie tak naprawdę nie są do 
końca u siebie, bo takie miasto jest na prawach po-
wiatu… I myślę, że problemem… Te pierwsze rady, 
które będą powstawały, będą musiały sobie odpowie-
dzieć na pytanie, jak działać w takich strukturach… 
W ramach reformy samorządowej zbudowano taką 
strukturę, że niektóre powiaty ziemskie są pozba-
wione naturalnego centrum administracyjnego, tak 
jak to ma miejsce np. w przypadku Częstochowy. 
Myślę, że działalność tych powiatowych rad będzie 
bardzo interesująca, ale i utrudniona, i być może 
przyjdzie taki czas, że jako ustawodawcy czy stro-
na rządowa, jeżeli ten projekt przejdzie, będziemy 
musieli szukać nowych rozwiązań prawnych, które 
w sposób skuteczniejszy te młodzieżowe rady będą 
mogły wspomóc.

Bardzo dziękuję za wystąpienie panu ministro-
wi, który przedstawił daleko idącą zbieżność z na-
szymi dokonaniami, z dokonaniami szanownej 
komisji. Myślę, że ta regulacja prawna przyczyni 
się do rozwoju samorządności wśród młodych lu-
dzi. Bardzo dziękuję.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że pani senator 

Agnieszka Gorgoń-Komor, pan senator Aleksander 

Szwed, pan senator Janusz Gromek i pani senator 
Danuta Jazłowiecka złożyli swoje przemówienia 
w dyskusji do protokołu*.

Informuję, że wnioski o charakterze legisla-
cyjnym na piśmie złożyły wspólnie pani senator 
Sekuła, pani senator Bieda i pani senator Matecka.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunko-

wać do przedstawionych wniosków?
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów Piotr Mazurek: Tak.)
Proszę uprzejmie. Zapraszam na mównicę.

SekRetaRz StanU  
W kancelaRii  
PRezeSa Rady MiniStRóW 
PioTr mazurek 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Bardzo dziękuję za tę dyskusję. Jeszcze raz 

chciałbym podkreślić, że najistotniejsze, jak są-
dzę, w tej dyskusji jest to, że przedstawiciele róż-
nych opcji politycznych bardzo wyraźnie zgodzili 
się w tym, co jest najważniejsze. W tym, że powin-
niśmy dążyć do tego, żeby wspierać młodych ludzi 
w ich zaangażowaniu na rzecz dobra wspólnego, 
w ich zaangażowaniu w samorządność, w ich za-
angażowaniu w życie publiczne. I to bardzo dobrze 
wróży. Bo niezależnie do tego, że nasze projekty 
są trochę inne, być może niektórzy uważają, że 
powinniśmy iść trochę dalej, inni uważają, że re-
gulacje w pewnych aspektach powinny być ogra-
niczone, ja tutaj nie słyszałem żadnego istotnego 
głosu przeciwko samej koncepcji zwiększania roli 
młodych ludzi w życiu publicznym, zwiększania 
samorządności młodych. I to bardzo dobrze wró-
ży na przyszłość, bo co do sprawy najważniejszej 
wszyscy się zgodziliśmy, i za to wszystkim chciał-
bym, jako pełnomocnik do spraw polityki mło-
dzieżowej, bardzo podziękować. Liczę na dalszą 
współpracę w zakresie kolejnych inicjatyw zmie-
rzających do zwiększania roli młodych ludzi w ży-
ciu publicznym. Bardzo państwu dziękuję.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Ministrze.
W związku z tym, że zostały złożone wnio-

ski o charakterze legislacyjnym, Senat kieruje 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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projekt ustawy do Komisji Ustawodawczej oraz 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej.

Pani senator Joanna Sekuła zgłosiła wniosek 
o wyznaczenie komisjom terminu przygotowania 
dodatkowego sprawozdania w celu przeprowadze-
nia trzeciego czytania projektu ustawy jeszcze na 
tym posiedzeniu Senatu.

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

Głosów sprzeciwu nie słyszę, w związku z tym 
wniosek został przyjęty.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pięt-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projek-
tu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej.

Przypominam, że projekt ten został wniesiony 
przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji i zawarty jest druku nr 223, a sprawozda-
nie komisji – w druku nr 223 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 
i  Administracji Państwowej, pana senatora 
Ryszarda Majera, o przedstawienie wspólnego 
sprawozdania komisji o projekcie ustawy.

SenatoR SPRaWozdaWca 
ryszard maJer 

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka 
Izbo!

Mam przyjemność przedstawić sprawozdanie 
Komisji Ustawodawczej, Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i  Administracji Państwowej 
o projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy 
społecznej.

Komisje pracowały nad tym projektem 16 grud-
nia. Sam projekt wynika z prac komisji petycji, do 
której zwrócił się jeden z respondentów, wnosząc 
o zmianę ustawy w zakresie zapisów dotyczących 
rodzinnych domów pomocy społecznej.

Rodzinny dom pomocy społecznej stano-
wi ogniwo pośrednie pomiędzy usługami opie-
kuńczymi w miejscu zamieszkania a pobytem 
w domu pomocy społecznej. Korzystanie z opie-
ki w rodzinnym domu, w porównaniu z pobytem 
w domu pomocy społecznej, pozwala na funkcjo-
nowanie w warunkach zbliżonych do warunków 
domu rodzinnego.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji uznała za wartą rozważenia możliwość 

podpisywania umów o prowadzenie rodzinne-
go domu pomocy również z gminą sąsiadującą 
z gminą właściwą dla położenia domu. Do tej pory 
w regulacji ustawy o pomocy społecznej była tyl-
ko możliwość taka, że mieszkaniec danego domu 
może być kierowany do rodzinnego domu, który 
leży na terenie danej gminy.

Pragnę zaznaczyć, że regulacja ma charakter 
nie jakiś bardzo powszechny, bo tych rodzinnych 
domów pomocy społecznej w Polsce jest zaledwie 
37. A więc po zestawieniu tego z liczbą gmin – 2 ty-
siące, ponad 2 tysiące 400 – okazuje się, że mamy 
do czynienia z regulacją niszową. Niemniej jednak 
komisje uznały, że warto jest dokonać tej zmiany 
w ustawie o pomocy społecznej, tak żeby kiedyś, 
jeżeli zajdzie taka sytuacja, że będzie można skie-
rować osoby z gminy sąsiadującej do rodzinnego 
domu pomocy w gminie sąsiedniej, można było 
to zrobić w ramach obowiązującego prawa i w ra-
mach tej ustawy. Komisje zgodnie uznały, że taka 
krótka regulacja – bo ona rzeczywiście jest krót-
ka – wprowadzona do ustawy o pomocy społecz-
nej jest zasadna. Senatorowie przegłosowali to 
i rekomendują Wysokiemu Senatowi przyjęcie tej 
regulacji.

Ale muszę od razu powiedzieć, że już w trak-
cie prac komisji z  inicjatywy pana senato-
ra Czerwińskiego została wywołana dyskusja, 
która zmierzała do uszczegółowienia jednego 
nieostrego przepisu. Ponieważ zostałem spra-
wozdawcą, to już po posiedzeniu komisji konsul-
towałem się z naszym Biurem Legislacyjnym, jak 
również z Departamentem Pomocy i Integracji 
Społecznej w Ministerstwie Rodziny i Polityki 
Społecznej, i faktycznie uznaliśmy to, co pan se-
nator Czerwiński dostrzegł w tej regulacji, tzn. to, 
że ona jest nie do końca zgodna z tym, jaka była 
intencja ustawodawcy. W związku z tym od razu, 
jeśli mogę, na ręce pana marszałka złożę popraw-
kę do tego projektu ustawy. I będę prosił o to, żeby 
zorganizować posiedzenie komisji jeszcze na tym, 
bieżącym posiedzeniu. Bardzo dziękuję.

WiceMaRSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdaw-
cy komisji oraz upoważnionego przedstawiciela 
wnioskodawców.
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Przypominam, że wnioskodawcy upoważni-
li do ich reprezentowania pana senatora Michała 
Seweryńskiego.

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

Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Ryszard Majer: Dziękuję.)
Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos 

w sprawie przedstawionego projektu ustawy? Tak. 
Proszę bardzo. Pan minister Szwed.

Panie Ministrze, zaprosiłbym pana tutaj, na 
mównicę. Dziękuję bardzo.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie Rodziny  
i Polityki SPołecznej 
sTanisław szwed 

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej po-

piera propozycję Senatu. Ona jest też zbieżna z pro-
pozycją zawartą w nowelizacji ustawy o pomocy 
społecznej, która jest w tej chwili w procedowaniu, 
czeka na rozstrzygnięcie Rady Ministrów. Również 
ta uwaga, o której mówił pan senator Czerwiński 
na posiedzeniu komisji, jest tam uwzględniona. 
Myślę, że te 2 projekty spotkają się w Sejmie i będą 
tam razem rozpatrywane.

Poprawka, tak jak słusznie pan senator Majer 
to przedstawił, nie dotyczyła jakiegoś dużego pro-
blemu, ale lepiej takie rozwiązanie wprowadzić, bo 
ono ułatwi kierowanie osób, które potrzebują ta-
kiego wsparcia, do rodzinnych domów w sąsied-
nich gminach.

Tak że nasze ministerstwo popiera tę propo-
zycję. Jesteśmy gotowi dalej nad nią procedować. 
Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Gabriela Morawska-Stanecka)

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do obec-
nego na posiedzeniu przedstawiciela rządu związa-
ne z omawianym punktem porządku obrad.

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

(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Rodziny 
i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: Dziękuję.)

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Proszę o  zabranie głosu panią senator 

Magdalenę Kochan, zdalnie.
Czy pani senator Magdalena Kochan nas sły-

szy? Nie.
(Głos z sali: Ona się zapisywała?)
Nie ma pani senator.
Proszę o zabranie głosu pana senatora…
(Głos z sali: Nie, nie.)
A nie, pan senator Majer nie.
To jeszcze raz zapytam: czy jest pani senator 

Kochan?
(Głos z sali: Nie odpowiada.)
W związku z tym informuję, że lista mówców 

została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senatorowie 

Ryszard Świlski, Agnieszka Gorgoń-Komor, 
Aleksander Szwed, Janusz Gromek złożyli swoje 
przemówienia w dyskusji do protokołu*. 

Informuję też, że wnioski o charakterze legisla-
cyjnym złożył pan senator Ryszard Majer.

Zamykam dyskusję.
W związku z tym, że zostały złożone wnioski o cha-

rakterze legislacyjnym, Senat kieruje projekt ustawy 
do Komisji Ustawodawczej, Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Na tym posiedzeniu…
(Głos z  sali: Pani marszałek musi zgłosić 

wniosek…)
Ja zgłaszam wniosek o to, aby komisje przed-

stawiły sprawozdanie w taki sposób, aby trzecie 
czytanie i głosowanie odbyło się jeszcze na tym po-
siedzeniu Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szes-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
rezolucji w sprawie wzmocnienia współpracy ze 
Stanami Zjednoczonymi.

Przypominam, że projekt ten został wniesio-
ny przez grupę senatorów i zawarty jest w druku 
nr 309, a sprawozdanie – w druku nr 309 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Spraw Zagranicznych i  Unii 
Europejskiej, senatora Marcina Bosackiego, 
o przedstawienie wspólnego sprawozdania komi-
sji o projekcie rezolucji.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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SenatoR SPRaWozdaWca 
marcin Bosacki 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Wysoki Senacie!
Jest dla mnie zaszczytem to, że mogę przed-

stawić sprawozdanie z dzisiejszego porannego 
spotkania obu Wysokich Komisji, Komisji Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Komisji 
Ustawodawczej.

Intencją wnioskodawców tej rezolucji jest, 
po pierwsze, wyrażenie solidarności z narodem 
amerykańskim po tragicznych wydarzeniach 
w Waszyngtonie 6 stycznia tego roku, w których 
zginęło 5 osób i które były niewątpliwie zamachem 
na procedury demokracji amerykańskiej, były pró-
bą, można powiedzieć, odwrócenia zatwierdze-
nia wyboru Joe Bidena na następnego prezydenta 
Stanów Zjednoczonych Ameryki przez Kongres 
amerykański. Po drugie, w rezolucji tej czy w pro-
jekcie tej rezolucji wyrażamy niezachwianą wiarę 
w siłę amerykańskiej demokracji, instytucji pań-
stwa oraz nadzieję, że proces przekazywania wła-
dzy w Stanach Zjednoczonych zostanie dokończony 
w sposób pokojowy i sprawny. I wreszcie, po trze-
cie  – i stąd tytuł – proponujemy, aby Senat wy-
raził wielką nadzieję na wzmocnienie współpracy 
ze Stanami Zjednoczonymi, i wyrażamy w imie-
niu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej gotowość do 
intensywniejszej współpracy z nowymi władza-
mi Stanów Zjednoczonych, a zwłaszcza ze sto sie-
demnastym Kongresem USA, w oparciu o wspólne 
wartości oraz interesy.

Przedmiot rezolucji był powodem niezbyt dłu-
giej, ale dość intensywnej dyskusji podczas po-
siedzenia połączonych komisji. Przedstawiono 2 
wnioski: pierwszy to wniosek o to, aby przerwać 
pracę nad tą rezolucją, drugi to wniosek o to, aby 
odrzucić projekt rezolucji. Oba te wnioski nie 
zyskały poparcia większości członków komisji. 
W ostatecznym głosowaniu komisja stosunkiem 
głosów 14:7 – paru senatorów wstrzymało się od 
głosu – poparła projekt rezolucji.

Pokrótce przedstawię argumentację obu stron, 
czyli również tych, którzy byli w mniejszości, ale 
proponowali, aby nie zajmować się tą rezolucją lub 
przerwać pracę nad nią. Były to głównie argumen-
ty dotyczące tego, że nie ma stanowiska MSZ co do 
projektu rezolucji. Na te argumenty przedstawia-
ne przez senatorów Jackowskiego i Czerwińskiego 
przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych 
i Unii Europejskiej, senator Klich, odpowiadał, iż 

MSZ był zaproszony do wysłania swojego przed-
stawiciela na posiedzenie komisji i zaopiniowania 
projektu, ale niestety żaden przedstawiciel MSZ 
nie przyszedł na nie. Senatorowie twierdzili rów-
nież, że Senat nie ma prerogatyw, by zajmować się 
polityką zagraniczną w sposób, który jest stosowa-
ny w tej rezolucji Senatu, gdyż zgodnie z konstytu-
cją należy ona do Rady Ministrów. Przedstawiono 
też argument, że byłby to „pewien sposób poucza-
nia Stanów Zjednoczonych co do norm i zasad 
demokratycznych”.

Pozwalałem sobie polemizować z tymi argu-
mentami, przedstawiając rezolucję po zamachach 
11 września 2001 r., rezolucję sejmową, czyli też 
parlamentarną, która często tymi samymi słowami, 
a więc mówiącymi o wspólnocie zasad, sile demo-
kracji i rządach prawa, wyrażała solidarność z naro-
dem amerykańskim. Dodam coś, czego jeszcze nie 
wiedziałem podczas obrad komisji, że w poprzed-
nim Senacie w podobnej sytuacji, w sytuacji ata-
ków terrorystycznych w Paryżu, podczas drugiego 
posiedzenia Senatu, Senatu IX kadencji wystoso-
wał on bardzo podobną rezolucję, podpisaną przez 
marszałka Karczewskiego, mówiącą o solidarności 
z narodem francuskim, również opierając to sta-
nowisko, ten tekst na solidarności, na wspólnocie 
demokracji i wspólnocie wolności łączących świat 
Zachodu. Większość – jak widać po głosowaniu – 
senatorów obu połączonych komisji poparła moje, 
ale też senatora Klicha, senator Zdrojewskiej czy se-
natora Kwiatkowskiego, argumenty w tej sprawie.

Niniejszym bardzo proszę Wysoką Izbę o po-
parcie projektu tej rezolucji, gdyż oczywiście nie 
jest tak, że ten atak sprzed 6 dni na Kongres Stanów 
Zjednoczonych był wewnętrzną sprawą Ameryki. 
Jest to kwestia, w przypadku której cały zachodni, 
demokratyczny świat powinien być solidarny z na-
rodem amerykańskim.

Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

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

Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili 
do ich reprezentowania również senatora Marcina 
Bosackiego.
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Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

(Senator Jerzy Czerwiński: Tak.)
Proszę bardzo, pan senator Jerzy Czerwiński.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Mam 2 pytania do pana senatora przedstawi-
ciela wnioskodawców.

Pierwsze dotyczy w sumie treści, ale właściwie 
wynika z tej treści. Mianowicie jeśli tytułujemy 
uchwałę „w sprawie wzmocnienia współpracy ze 
Stanami Zjednoczonymi”, to w pewnym sensie su-
gerujemy, że ta współpraca nie była odpowiednio 
mocna wcześniej. Prosiłbym pana o ocenę, jak do 
tej pory przebiega współpraca Rzeczypospolitej 
Polskiej ze Stanami Zjednoczonymi, głównie 
w tych aspektach militarnym, gospodarczym, 
obronnym, bezpieczeństwa. I  to jest pytanie 
pierwsze.

Drugie dotyczy, powiedziałbym, pewnego 
rodzaju statystyki. Mianowicie chyba jesteśmy 
pierwszym parlamentem, bo jesteśmy jedną z izb 
parlamentu, który się wypowiada na temat tych 
zajść, które 6 stycznia były na Kapitolu. Prosiłbym 
o przedstawienie tych izb, tych ciał ustawodaw-
czych, które się wypowiedziały w sposób oficjal-
ny, tak jak państwo to proponujecie, na ten temat, 
które wystosowały rezolucje, apele i tym podobne 
akty.

SenatoR 
marcin Bosacki 

Serdecznie dziękuję, Panie Senatorze, za te py-
tania. One… Przynajmniej pierwsze z nich padało 
również podczas obrad komisji, ale może najpierw 
odpowiem na drugie.

Nie znam tego typu statystyk. Jednak powtó-
rzę coś, co mówiłem podczas posiedzenia ko-
misji oraz przed chwilą, pan raczył rozmawiać 
przez telefon, więc może nie dosłyszał. Senat 
Rzeczypospolitej 5 lat temu, 4,5 roku temu, 4 lata 
i 2 miesiące temu, w IX kadencji przyjął, pod-
pisaną przez marszałka Karczewskiego, bardzo 
podobną w treści, czasem z tym samymi sfor-
mułowaniami, mówiącymi o konieczności so-
lidarności budowanej na wspólnocie wartości 
demokratycznych i obronie wolności, rezolucję 

o solidarności z narodem francuskim po atakach 
z listopada 2015 r. Również druga izba polskie-
go parlamentu po atakach terrorystycznych na 
Stany Zjednoczone 11 września 2001 r. wysto-
sowała jednogłośnie, czyli także z poparciem 
prezesa Prawa i Sprawiedliwości, taką rezolucję 
o solidarności z narodem amerykańskim, zrobiła 
to tuż po, bo 7 dni po, tamtych tragicznych ata-
kach z września 2001 r. Powtarzam: w tej chwili 
nie znam statystyk wystąpień parlamentów, jed-
nak wiem, że na ten temat wypowiadali się par-
lamentarzyści poważnych krajów europejskich, 
francuscy, niemieccy, brytyjscy, słusznie traktu-
jąc jako swój moralny obowiązek potępienie tego 
ataku i wyrażenie solidarności z narodem ame-
rykańskim w tym trudnym momencie.

Jeśli chodzi o pana pierwsze pytanie, to powtó-
rzę to, co było przedmiotem obrad komisji, bo takie 
pytanie padało. Czy podkreślanie, o co pytał pan 
senator Gogacz podczas obrad komisji, a ja od-
powiadałem, chęci wzmocnienia współpracy czy 
zacieśnienia więzi albo, jak piszemy, wzmocnie-
nia naszego sojuszu, deklaracja intensywniejszej 
współpracy – to są cytaty z rezolucji – oznacza, że 
do tej pory ta współpraca była zła? Nie, nie ozna-
cza. Warto jednak, aby w tak dramatycznej sytuacji, 
przy zmianie władzy w Stanach Zjednoczonych, 
dość poważnej zmianie, zwłaszcza gdy najwyższe 
stanowisko w państwie amerykańskim obejmu-
je sprawdzony przyjaciel Polski – przypominam, 
że Joe Biden jest ostatnim aktywnym tej rangi po-
litykiem amerykańskim, który miał, jak sądzę, 
przyjemność i zaszczyt głosować 22 lata temu za 
rozszerzeniem NATO o Polskę, Węgry i Czechy – 
warto podkreślić wagę wzajemnych stosunków. 
Warto nie tylko zadeklarować solidarność i wspar-
cie dla narodu amerykańskiego w kryzysie, który 
ten naród i ta demokracja niewątpliwie przeżywa, 
ale również zadeklarować chęć wzmocnienia wza-
jemnej współpracy, tak jak piszemy, oraz wyrazić 
chęć odnowy partnerskich – podkreślam to słowo: 
partnerskich – stosunków USA z Unią Europejską, 
której Polska jest dumnym członkiem. Myślę, że 
wyczerpałem odpowiedź na pana pytanie.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
Proszę o  zadanie pytania pana senatora 

Bogdana Borusewicza.
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SenatoR 
BoGdan Borusewicz 

Panie Senatorze, czy to prawda, że zaproszony 
przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
najpierw zgodził się przybyć, a potem odwołał swo-
je przybycie i nie przyszedł? Czy to prawda, że taka 
sytuacja miała miejsce w związku z dyskusją nad 
tą rezolucją?

SenatoR 
marcin Bosacki 

Tak, Panie Marszałku. Podczas obrad połączo-
nych komisji tę sprawę wyjaśniał pan przewod-
niczący, senator Bogdan Klich. Na jego prośbę 
pracownicy Komisji Spraw Zagranicznych i Unii 
Europejskiej zaprezentowali mu, a on przekazał 
senatorom podczas obrad komisji dokumenty, któ-
re potwierdzają, że w dniu wczorajszym zaprasza-
no przedstawiciela MSZ. Dyrektor Departamentu 
Ameryki najpierw potwierdził swój udział, a póź-
niej, wczoraj wieczorem odwołał swoje przybycie, 
tłumacząc to konfliktem kalendarzowym z inny-
mi obowiązkami. Tak czy owak jako kierownictwo 
Komisji Spraw Zagranicznej i Unii Europejskiej 
bardzo bolejemy nad faktem, że przedstawiciel 
MSZ nie przybył i  nie odniósł się do projektu 
rezolucji.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, pan senator Czerwiński.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Chciałem już być cicho, ale nie można, nie-

stety. To jest reakcja na pytanie pana marszałka 
Borusewicza. Otóż prosiłbym, żeby pan precyzyj-
nie wytłumaczył Wysokiej Izbie, bo być może ktoś 
jeszcze nas słucha, czy to pismo to była prośba 
o zaopiniowanie tekstu uchwały, skierowana do 
MSZ – przyznam, że dla mnie ważniejsza jest opi-
nia pisemna, którą możemy przeczytać i do któ-
rej możemy się odnieść – czy też była to prośba 

o to, żeby ktoś z MSZ pojawił się na posiedzeniu 
komisji. To ma zasadnicze znaczenie. Czy było to 
zaproszenie na obrady komisji, czy też formal-
na prośba o opinię dotyczącą rezolucji, którą pan 
prezentuje? To jest bardzo ważna kwestia, bo to 
są dwie zasadniczo różne sprawy.

SenatoR 
marcin Bosacki 

Panie Senatorze, dziękuję za to pytanie.
Zgodnie z tym, co dziś rano przedstawił prze-

wodniczący Klich połączonym komisjom podczas 
posiedzenia, było to zaproszenie z jasnym wska-
zaniem, że debata na posiedzeniu komisji czy 
prace komisji mają dotyczyć projektu rezolucji. 
Załączono ten projekt rezolucji do pisma wysła-
nego do MSZ, tak więc gdyby MSZ zechciało to 
w trybie pilnym zaopiniować, to z całą pewnością 
miało takie możliwości, bo znało ten tekst od wczo-
raj. Podkreślam kwestię trybu pilnego, bo są spra-
wy dotyczące spraw zagranicznych, ale też innych 
dziedzin, w przypadku których, jak wiemy, mini-
sterstwa odpowiadają całymi tygodniami czy nawet 
miesiącami. Ale ten projekt dotyczy bardzo drama-
tycznych i niedawnych wydarzeń. Przypominam, 
że do ataku na Kongres Stanów Zjednoczonych 
doszło 6 dni temu. Projekt tej rezolucji powstał 
podczas weekendu, a wczoraj rano, w pierwszym 
możliwym terminie, został zgłoszony marszałkowi.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Przepraszam, Pani Marszałek. Dopytam, żeby-
śmy mieli jasność. Występowaliście państwo for-
malnie o opinię? Czy słowo „opinia” pojawia się 
w piśmie, które państwo wystosowali, czy też nie? 
Proszę o krótką odpowiedź, zero-jedynkową, bo 
taka logika…

SenatoR 
marcin Bosacki 

Bardzo bym prosił o to, aby na to pytanie od-
powiedział przewodniczący Klich, jeśli moja 



170

20. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 12 stycznia 2021 r.

drugie czytanie projektu rezolucji w sprawie wzmocnienia współpracy ze Stanami zjednoczonymi

odpowiedź będzie nieprecyzyjna. Według tego, 
co przedstawiono nam podczas dzisiejszych po-
rannych obrad połączonych komisji, MSZ zostało 
zaproszone na posiedzenie komisji poświęcone wy-
łącznie pracy nad tym projektem. MSZ otrzyma-
ło wczoraj projekt tej uchwały. Oczywiście prośba 
była taka, aby przedstawiciel MSZ odniósł się do 
tego projektu podczas posiedzenia komisji.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Była prośba o  opinię czy nie? No, Panie 
Senatorze, przepraszam, ale to już jest męczące. 
Ja wiem, że jestem męczący, ale chciałbym uzyskać 
odpowiedź.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Panie Senatorze, przede wszystkim bardzo pro-
szę się nie ekscytować, nie denerwować, bo to jest 
debata parlamentarna. Pan senator Bosacki panu 
odpowiedział. Powiedział również…

(Senator Marcin Bosacki: Ale ja mogę to…)
Panie Senatorze, pana również proszę o spokój.
Powiedział, że bardziej precyzyjnej odpowiedzi 

na to pytanie może udzielić przewodniczący komi-
sji. Myślę, że to jest odpowiedź, która wyczerpu-
je wiedzę pana senatora Bosackiego na ten temat. 
Bardzo bym prosiła nie podnosić głosu.

Pan senator Jan Maria Jackowski. Proszę 
bardzo.

SenatoR 
Jan maria Jackowski 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Ja bym chciał poprosić pana senatora, pana 

przewodniczącego, o wyjaśnienie sformułowania 
„próby zamachu na procedury demokratyczne”. 
No, co to jest za sformułowanie? Na jakiej podsta-
wie to sformułowanie zostało wprowadzone do 
treści projektowanej uchwały? Ja rozumiem, że 
można wyrazić zaniepokojenie, ubolewanie z po-
wodu dramatycznych wydarzeń, ale nie wiem, na 
jakiej podstawie pan senator twierdzi, że doszło do 
próby zamachu. To są bardzo mocne sformułowa-
nia. Zamach kojarzy się bardzo niedobrze. No, je-
żeli miałby pan dowody na coś takiego, to byłoby 

to oczywiście coś epokowego, byłby to przełom 
w tej sprawie. Na posiedzeniu komisji sam pan 
wspominał, że właśnie w tej chwili w Stanach 
Zjednoczonych trwa śledztwo, są wyjaśniane 
wszelkie okoliczności tego zdarzenia. A więc po 
prostu prosiłbym o wyjaśnienie, na jakiej podsta-
wie w tym projekcie znalazło się takie sformuło-
wanie. Dziękuję.

SenatoR 
marcin Bosacki 

Bardzo dziękuję za to pytanie. Ja powiem szcze-
rze, że próby umniejszania wagi tego, co 6 stycz-
nia stało się w Waszyngtonie, na Kapitolu, budzą 
moje ogromne zdziwienie. No, takie próby są po-
dejmowane przez niektórych senatorów. Nie ma 
najmniejszej wątpliwości, Panie Senatorze, że 
miała miejsce próba zamachu na procedury de-
mokratyczne. Nie ma co do tego najmniejszych 
wątpliwości, nikt tego w  ogóle nie neguje. To 
był agresywny tłum, co widać na wielu filmach. 
Jednego z policjantów chroniących Kapitol zabito. 
On zmarł po 2 dniach, ale właściwie zatłuczono go 
na śmierć. Celem tego tłumu było wdarcie się na 
teren Kapitolu, ale to nie nastąpiło w jakimś do-
wolnym momencie. Ten moment został – i to też 
jest ponad wszelkimi wątpliwościami – wybrany 
celowo, właśnie na ten dzień, ponieważ tego dnia, 
6 stycznia 2021 r., obie izby Kongresu, czyli parla-
mentu amerykańskiego, dokonywały ratyfikacji, 
potwierdzenia wyboru przez elektorów stanowych 
obu kandydatów w wyborach prezydenckich, czy-
li de facto wyboru Joe Bidena, bo wiemy, że on 
wygrał.

Można się kłócić o  to, czy ten zamach miał 
wsparcie w  części struktur państwowych 
w Stanach Zjednoczonych – to jest przedmiotem 
sporu – przez kogo był planowany, w jakim stop-
niu zorganizowany. Jednak to, że on miał miejsce… 
Podkreślam, chodzi o zamach na procedury demo-
kratyczne, czyli zatwierdzenie wyniku wyborów. 
Wynik wyborów był znany już 2 miesiące wcze-
śniej, ale w Stanach Zjednoczonych jest kilkustop-
niowa procedura i ostatecznym zatwierdzeniem 
wyniku wyborów przed zaprzysiężeniem, do któ-
rego dojdzie za tydzień, jest właśnie zatwierdzenie 
przez kongresmenów oraz senatorów. Dokładnie 
w tym momencie nastąpił atak na Kapitol, czyli 
siedzibę Kongresu USA. No, naprawdę dziwi mnie, 
że sformułowanie „zamach na procedury demo-
kratyczne” budzi pana wątpliwości.
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WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję.
Pan senator Jan Maria Jackowski.
Proszę bardzo.

SenatoR 
Jan maria Jackowski 

Ja bym bardzo prosił, żeby pan senator nie 
suponował mi intencji, bo ja zadałem konkretne 
pytanie. Ja nie znam wszelkich okoliczności, ja ro-
zumiem, że pan senator wszystko wie na temat 
tych wydarzeń i próbuje tutaj ironizować i usta-
wiać mnie w narożniku jako kogoś, kto kwestionuje 
to, co widzieliśmy w telewizji. Ja tego absolutnie nie 
kwestionuję, tylko ja bym chciał znać wszelkie kon-
teksty, tło tego i chciałbym też znać np. szczegóły 
śmierci pani Ashli Babbitt, która zginęła, i innych 
ofiar, które zginęły podczas tych wydarzeń. Dlatego 
wydaje mi się, że celowe byłoby przeformułowanie 
tego fragmentu uchwały i wyrażenie się w sposób 
bardziej ostrożny i wyważony, a nie tylko ideolo-
giczny i polityczny, w sposób wyważony, bez ta-
kiego etykietkowania PiS czy pana prezydenta, czy 
rządu, że zareagowali niewłaściwie czy właściwie, 
takiego ustawiania, takiego pokazywania z poczu-
ciem wyższości: to my mamy rację, a wy nie ma-
cie. Ja po prostu nie wiem. Ja pytam, bo chciałbym 
wiedzieć, jakie były przesłanki. Sformułowanie 
jest bardzo mocne, przyzna pan senator. Słowo 
„zamach”, kojarzy się jednoznacznie, negatywnie 
oczywiście, kojarzy się z jakąś agresją, z jakimś ro-
dzajem przemocy i naruszania stanu, który obo-
wiązuje. Dlatego zastanawiam się… Chyba złożę 
taką poprawkę, żeby przeredagować ten fragment 
uchwały. Myślę, że w świetle tego, co sam pan se-
nator mówił, że nie znamy wszelkich okoliczności 
i szczegółów, on jest dosyć… Uważam, że…

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Panie Senatorze, ale to jest pytanie?)

Tak. I…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Bo poprawkę to chyba przy debacie… Jedna minu-
ta, już minął czas, tak że bardzo bym prosiła, żeby 
pan…)

I dlatego zadaję pytanie: czy nie uważa pan, że 
powinien być oddany hołd tym ludziom, którzy zgi-
nęli w tych wydarzeniach? No, bo jednak były tam 
również ofiary śmiertelne. Wspomniał pan o tym 

policjancie, ale była też ta pani była weteranka. Czy 
w takim razie w tekście uchwały nie powinno się 
znaleźć, no, oddanie hołdu czy jakieś ubolewanie?

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

SenatoR 
marcin Bosacki 

Bardzo dziękuję.
Panie Senatorze, od początku absolutnie ani 

przez moment nie ironizowałem. Ta sprawa jest 
bardzo poważna i taki też jest projekt rezolucji 
Senatu Rzeczypospolitej, który przedstawiamy. 
Myślę, że nie ma między nami sporu co do powagi 
tych wydarzeń. Oczywiście ma pan pełne prawo 
do składania poprawek. Kiedy pan je złoży, to i ja, 
i inni wnioskodawcy w swoich umysłach i sumie-
niach je rozważymy.

My absolutnie oddajemy powagę tego, że 
zginęło 5 osób. No, przypominam… Przytoczę 
pierwsze zdanie tego projektu rezolucji: „Senat 
Rzeczypospolitej Polskiej wyraża solidarność 
z narodem amerykańskim po tragicznych wyda-
rzeniach w Waszyngtonie 6 stycznia tego roku, 
w wyniku których zginęło pięć osób”. W tej rezo-
lucji naprawdę nie ma, w naszej ocenie, nic, co mo-
głoby jątrzyć, dzielić. Jest wyrażenie solidarności, 
wyrażenie wiary w siłę demokracji amerykańskiej 
i wyrażenie chęci wzmacniania sojuszu zarówno 
polsko-amerykańskiego, jak i europejsko-amery-
kańskiego w NATO oraz poprzez współpracę USA 
i Unii Europejskiej. I tutaj też nie dzielimy tych 
ofiar. Chociaż, jeśli pan mnie osobiście pyta, to po-
wiem, że oczywiście ja się zgadzam z tymi więk-
szościowymi opiniami w Stanach Zjednoczonych, 
że nie można na równej szali kłaść bohaterstwa 
policjanta, który broni atakowanego przez agre-
sywny tłum z mocnymi narzędziami budynku jed-
nej z podstawowych instytucji władz publicznych 
Stanów Zjednoczonych, oraz tych, którzy w dokład-
nie tym ataku biorą udział. Ale, jak podkreślam, 
w tej rezolucji nie ma jakichkolwiek prób takiego 
dzielenia.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
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Jeszcze pan marszałek Bogdan Borusewicz? 
Nie. Dziękuję.

W takim razie dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Marcin Bosacki: Dziękuję bardzo.)
Nie ma na sali przedstawiciela rządu, więc nie 

mogę go zapytać, czy chce zabrać głos w sprawie 
przedstawionego projektu rezolucji.

Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Bogdana 

Klicha.
(Głos z sali: Ja się zapisałem…)

SenatoR 
BoGdan klich 

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Po tej próbie storpedowania prac nad uchwa-

łą, której się podjął klub PiS podczas posiedze-
nia komisji, nie mieliśmy w  zasadzie okazji, 
żeby porozmawiać o meritum sprawy. Cieszę się 
w związku z tym, że w drugim czytaniu taką oka-
zję mamy. Bo wydaje się, że te wątpliwości for-
malne, które były wypowiadane, w odniesieniu do 
nieobecności, skandalicznej nieobecności przed-
stawiciela ministra spraw zagranicznych podczas 
naszego posiedzenia komisji i pierwszego czy-
tania… Skandalicznej, zaznaczam, nie pierwszej 
zresztą, ale w tym wypadku skandalicznej, bo jak 
ktoś potwierdza, to później przychodzi, a jak nie 
chce przyjść, to nie potwierdza. I po tych wątpli-
wościach, które były wyrażane odnośnie do tego, 
czy Senat ma prawo, żeby się zajmować tą uchwa-
łą… A przecież tę uchwałę, na którą powoływał się 
senator sprawozdawca Marcin Bosacki, pisałem 
w owym czasie. Ta uchwała, przyjmowana na po-
czątku poprzedniej kadencji – pamiętają to ci pań-
stwo, którzy byli wtedy w Senacie – była wyrazem 
naszej solidarności z tymi Francuzami i ich rodzi-
nami, którzy zginęli w akcie terroru, w zamachach, 
w serii zamachów terrorystycznych 13 listopada 
2015 r., jak i z tymi wszystkimi Francuzami, którzy 
byli przerażeni tym, co się we Francji wydarzyło. 
Powiedzmy sobie szczerze, że po wypadkach, po 
aktach terroru w Madrycie w 2004 r., a w Londynie 
w 2005 r… To była seria zamachów. I od tamtego 
czasu najbardziej wstrząsnęły Francją wydarzenia 
z 2015 r. I wtedy niepotrzebna była żadna opinia 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wtedy jedy-
nym problemem w tym projekcie uchwały, który 
przedłożyłem Wysokiemu Senatowi, był problem 
wartości europejskich. Kto podnosił ten problem? 

Ano senator Czerwiński. Senator Czerwiński nie 
chciał się zgodzić w tamtej uchwale na odwołanie 
się do naszych wspólnych wartości, wartości, któ-
re podzielamy wspólnie z… wtedy z Francuzami 
i z innymi narodami Europy. Ostatecznie bez ta-
kich wątpliwości tamta uchwała została przyjęta.

Senat ma prawo do tego, żeby być solidarnym. 
Senat ma obowiązek współczucia. Senat ma prawo 
do tego, żeby współpracować z innymi parlamen-
tami bez względu na to, gdzie one leżą. Marszałek 
Senatu ma takie uprawnienia i je realizuje – bez 
względu na to, kto jest marszałkiem Senatu, i bez 
względu na to, jaki jest skład osobowy i polityczny 
Senatu. Tak było, jest i – mam nadzieję – będzie. 
I to jest powód, dla którego tę uchwałę Wysokiej 
Izbie rekomenduję jako przewodniczący komisji, 
po udaremnieniu próby storpedowania tej uchwały.

Ale trzeba się zastanowić dlaczego PiS tak bar-
dzo dążył i dalej dąży do tego, żeby tej uchwały nie 
było. Czego się boi PiS? O co chodzi w tych wy-
powiedziach, które słyszymy z tej strony sali? Czy 
chodzi o to, żeby nie wyrażać ubolewania z powodu 
czegoś, co było próbą zamachu na procedury demo-
kratyczne? Bardzo różne pojęcia się pojawiały. Ja 
osobiście uważam, że to był akt terroru. Osobiście 
uważam, że to był akt terroru. Odwołuję się tu-
taj zarówno do definicji Departamentu Obrony 
Stanów Zjednoczonych w  sprawie tego, czym 
jest terroryzm, jak i do definicji CIA. Rozważając 
ze studentami na zajęciach na Uniwersytecie 
Jagiellońskim różne podejścia do terroryzmu, roz-
ważamy także te 2 definicje. Zachęcam państwa do 
tego, aby do tych definicji sięgnąć.

Ale ta uchwała jest łagodniejsza w formie. Ona 
mówi o próbie zamachu na demokrację. Bo to była 
próba zamachu na demokrację. Próba dlatego, że 
na szczęście ona się nie powiodła. W czasie jednej 
z ostatnich faz, a konkretnie podczas zatwierdzania 
przez Kongres wybranego w wyborach powszech-
nych prezydenta Stanów Zjednoczonych, Joe 
Bidena, grupa zwolenników prezydenta Trumpa – 
zaznaczam: nie wszyscy, tylko grupa zwolenników 
prezydenta Trumpa – wtargnęła na teren Kapitolu, 
powodując bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia 
i dla życia obradujących tam, takich jak my, kon-
gresmenów i senatorów, którzy musieli być ewaku-
owani z tego budynku ze względu na bezpośrednie 
zagrożenie ich życia i zdrowia. Zawiesiło to – na 
szczęście nie przerwało – dalsze procedowanie za-
twierdzenia prezydentury Joe Bidena. A zatem była 
to próba, i to próba zamachu. Na co? Na procedury 
demokratyczne. Nie można lepiej nazwać tego, co 



173

20. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 12 stycznia 2021 r.

drugie czytanie projektu rezolucji w sprawie wzmocnienia współpracy ze Stanami zjednoczonymi

wydarzyło się w ubiegłą środę w Waszyngtonie. Po 
prostu się nie da.

No to dlaczego PiS nie chce nazwać tego właści-
wie, czyli po imieniu? A przecież widział to samo, 
co my widzieliśmy, widział to samo, co widziały 
miliony Polaków i innych osób. Czyżby chodziło 
o to, że wyrażamy w tej projektowanej uchwale 
również naszą wiarę w siłę amerykańskiej de-
mokracji? Tak, wyrażamy, bo wierzymy w to, że 
Ameryka będzie nie tylko liderem wolnego świata, 
ale będzie też liderem demokratycznego świata – 
bo taką Amerykę znamy z przeszłości, bo do takiej 
Ameryki wzdychaliśmy w trakcie niewoli naszego 
kraju, bo taka Ameryka utkwiła nam wszystkim 
w pamięci przez dziesięciolecia, przez całe dzie-
sięciolecia naszych tęsknot za demokracją. I taka 
była też Ameryka przez wiele ostatnich lat niepod-
ległości i demokracji w Polsce, tzn. była liderem 
demokratycznego świata. I chcielibyśmy, żeby ta-
kim liderem pozostała. No, chyba że na tej sali jest 
ktoś, kto życzy sobie tego, żeby Ameryka nie była 
już w przyszłości liderem demokratycznego świata.

Mamy też nadzieję na to, że procedury wy-
borcze zostaną dokończone w sposób pokojowy 
i sprawny, i mamy nadzieję, że naród amerykański 
wyjdzie z tego doświadczenia silniejszy. No, chyba 
że jest na tej sali ktoś, kto ma nadzieję, że te proce-
dury nie zostaną dokończone i nie będą przebiegały 
w sposób pokojowy. Ale jeżeli tak jest, to niech po-
wie to wyraźnie, tutaj, a nie zasłania się jakimiś ab-
surdalnymi zarzutami, jakoby Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych nie miało okazji skonsultować tego 
projektu – bo miało, tylko nie chciało. Zastosowało 
obstrukcję po to, żeby można było posługiwać się 
na tej sali tym argumentem i żeby wyhamować 
pracę nad uchwałą.

Zastanawiam się także nad tym, czy jest ktokol-
wiek, kto uważałby, że nasz sojusz, Polski i Stanów 
Zjednoczonych, nie powinien być wzmocniony. Nie 
wierzę w to. Nie wierzę w to, że mógłby być na tej 
sali ktoś, kto by uważał odwrotnie niż my. Ameryka 
jest dla Polski jednym z zasadniczych, głównych 
partnerów, jest zasadniczym sojusznikiem, jednym 
z trzech, jak to powtarzam od wielu, wielu lat, ze-
wnętrznych filarów naszego bezpieczeństwa. Nie 
wyobrażam sobie, żeby ktoś mógł chcieć osłabie-
nia naszego sojuszu. No, chyba że ktoś nie mówi 
tego, co się rzeczywiście wydarzyło w ciągu ostat-
nich lat, i chyba że ktoś nie chce pamiętać o tym, że 
w związku z przegraną prezydenta Trumpa, a wy-
graną prezydenta Bidena w tych wyborach, polity-
ka amerykańska PiS znalazła się w ślepym zaułku. 

Powtarzam z całą mocą: za sprawą postawienia 
w tym wyścigu na jednego konia, tylko i wyłącz-
nie na prezydenta Trumpa, polityka amerykańska 
prowadzona przez PiS znalazła się w ślepym zauł-
ku. Kto najlepiej to zilustrował? Mianowicie pan 
dr Przemysław Żurawski vel Grajewski, doradca 
ministra spraw zagranicznych, w swojej słynnej 
ocenie, w której rekomendował ministrowi spraw 
zagranicznych takie właśnie rozwiązanie: posta-
wienie tylko i wyłącznie na prezydenta Trumpa – 
tak jakby jego zwycięstwo było już przesądzone.

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Panie Senatorze, już…)

Jeszcze jedno zdanie.
Pani Marszałek, piszemy też w tym projek-

cie uchwały o tym, że znamy prezydenta Stanów 
Zjednoczonych Joe Bidena – no bo go znamy! Bo 
przybywał do Polski. Sam jako minister uczest-
niczyłem w konsultacjach z jego udziałem, pod-
czas których osobiście wspierał naszą współpracę 
w dziedzinie bezpieczeństwa. Jego propolskie po-
dejście jest i było znane przez całe długie dziesię-
ciolecia. Jego wsparcie najpierw dla niepodległości 
Polski, później dla przystąpienia Polski do NATO, 
w  końcu dla wzmocnienia naszej współpracy 
w dziedzinie bezpieczeństwa, jest znane chyba 
wszystkim. Ale też jest znane – i myślę, że tu jest 
pies pogrzebany – to, że w kampanii wyborczej 
i przez całe swoje życie opowiadał się za tym, żeby 
polityka była oparta na tych wartościach, które po-
dzielamy, przynajmniej jako polska opozycja, tj. na 
wartości demokracji, Pani Marszałek, na prawo-
rządności, prawach człowieka, poszanowaniu praw 
obywatelskich itd. I tu jest chyba pies pogrzeba-
ny. I to jest to, co rzeczywiście uwiera aktualnie 
rządzących Polską, ponieważ to nie są wartości, 
które rząd PiS wciela w życie. Dlatego prezydent 
Biden rekomendujący na powrót te wartości świa-
tu i zobowiązujący się do tego, że będą one narzę-
dziem uprawiania polityki zagranicznej Stanów 
Zjednoczonych, może być problemem dla polityki 
PiS. Nie jest on problemem dla Polski, bo dla Polski 
jest szansą, to dla PiS jest on poważnym wyzwa-
niem. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

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

Borusewicza.
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SenatoR 
BoGdan Borusewicz 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Wydaje się, że tutaj, w Senacie daliśmy naszym 

adwersarzom politycznym, czyli PiS, które w tej 
chwili rządzi, pewną propozycję, która dawała-
by możliwość wyjścia z tej sytuacji, w jaką PiS się 
wpakował, z tej sytuacji, do jakiej prowadzi Polskę. 
Bo PiS rządzi w Polsce, my jesteśmy opozycją. Ten 
projekt rezolucji dawał możliwość odejścia od tego, 
co można było oglądać i słuchać w wypowiedziach 
polityków PiS, polityków najwyższej rangi, w te-
lewizji PiS-owskiej, czyli TVP, w której jeszcze 2 
dni temu słuchałem kolejnej dyskusji tych dys-
kutantów, dziennikarzy, którzy zawsze dyskutu-
ją w tym medium, dyskutantów związanych z PiS. 
Słuchałem tego z osłupieniem. Otóż słuchałem już 
po tych tragicznych wydarzeniach w Waszyngtonie 
komentarzy, z których wynikało, że Trump i jego 
zwolennicy mieli rację, że demokracja w Stanach 
Zjednoczonych jest zagrożona, ale nie dlatego, że 
podburzani przez prezydenta Trumpa obywatele 
tego państwa zaatakowali Kongres, Kapitol Stanów 
Zjednoczonych, gdzie miały się zebrać 2 izby, Senat 
i Izba Reprezentantów, po to, żeby ostatecznie 
zgodnie z procedurą w prawie amerykańskim za-
twierdzić wybory Joe Bidena na prezydenta. A ci 
demonstranci wdarli się do Kapitolu przecież nie 
po to, żeby zwiedzić ten obiekt, ale wdarli się tam 
po to, żeby uniemożliwić ostateczne zatwierdzenie 
wyborów. I jasne jest, że doprowadziło do tego to, 
co mówił prezydent Trump, a mówił on: ukradli 
mi wybory, ukradli wam wybory, czyli wybory były 
sfałszowane. I nie bez przyczyny w dniu zatwier-
dzenia ostatecznego rezultatu wyborów organizuje 
wiec pod Kapitolem i ściąga swoich zwolenników 
z całych Stanów Zjednoczonych. Jeżeli to śledztwo 
będzie prowadzone, to jego zadaniem będzie usta-
lenie, dlaczego ci demonstranci się wdarli, dla-
czego policja ich nie zatrzymała i kto doprowadził 
do tej sytuacji, tzn. kto jest za to odpowiedzialny. 
Politycznie to jest jasne. Chodzi o to, kto jest odpo-
wiedzialny prawnie za to, że 5 osób zginęło. Także 
za to, że pozycja Stanów Zjednoczonych na świe-
cie została osłabiona. To oczywiście też jest jasne.

To, co się działo 6 stycznia w Waszyngtonie, 
to nie jest tylko sprawa wewnętrzna Stanów 
Zjednoczonych, jak słyszałem w komentarzach, 
w komentarzach tutaj, w mediach, które są me-
diami rządowymi. To nie jest tylko sprawa Stanów 
Zjednoczonych, dlatego że Stany Zjednoczone są 

potęgą na świecie i są naszym, polskim najważniej-
szym sojusznikiem militarnym. I nie bez przyczy-
ny 2 dni temu, kiedy oglądałem kanał informacyjny 
Rossija 24, przez 50 minut widziałem tę satysfak-
cję, widziałem przekaz, który mówił: no przecież 
ci, którzy wdarli się na Kapitol, mieli jakieś racje, 
tylko chyba nie chciano ich wysłuchać.

Słuchajcie, Szanowni Senatorowie, stała się 
rzecz bezprecedensowa, i to u naszego najważniej-
szego sojusznika, więc to nie jest bez znaczenia dla 
bezpieczeństwa Polski. Otóż to ma olbrzymie zna-
czenie dla bezpieczeństwa Polski. Czy sprawa się 
skończyła? Czy już się skończyła? Nie, sprawa się 
nie skończyła, dlatego że będzie zaprzysiężenie. 
I dlatego, że zwolennicy Trumpa szykują się nie 
tylko na demonstracje, ale na różne działania, które 
mogą być niebezpieczne, we wszystkich stanach. 
Zapewne także znowu zjawią się w Waszyngtonie. 
Czyli ta sprawa się nie zakończyła. Tak więc pro-
szę się nie dziwić, że Senat zajmuje się tą kwestią, 
ważną dla bezpieczeństwa Polski. Zajmuje się nią 
także choćby dlatego, że cała propaganda rządo-
wa była nastawiona na Trumpa, była nastawiona 
na wspieranie Trumpa. Przecież to było widać, nie 
tylko w telewizji publicznej. Ja się temu nie dziwię, 
przecież prezes tej telewizji, Jacek Kurski, od razu 
po zakończeniu wyborów pierwszy pogratulował 
zwycięstwa Trumpowi. Więc czemu tu się dziwić? 
Nie ma co się dziwić temu kierunkowi. Czy szef te-
lewizji się z tego wycofał? A może pogratuluje teraz 
Bidenowi i będą gratulacje z okazji zwycięstwa dla 
dwóch? A jeszcze prezydent Polski. Przecież pre-
zydent Polski po wyborach napisał gratulacje do-
tyczące dobrego…

(Głos z sali: Wyniku wyborczego.)
Nie, dobrej kampanii wyborczej na prezydenta 

dla elekta prezydenta Bidena. Dobrej kampanii wy-
borczej. Czy pogratulował i uznał te wybory, i uznał 
zwycięstwo Bidena? Pytanie: czy pogratulował już 
Bidenowi nie dobrej kampanii wyborczej, tylko 
zwycięstwa w wyborach? To jest kierunek, którym 
PiS prowadzi nas na skały. To jest kierunek, który 
nie jest związany tylko z racjonalną analizą, ale tak-
że… To nie jest tylko – i słyszę to tutaj w państwa 
głosach – stawianie na jedną opcję, ponieważ ona 
będzie lepsza, ponieważ tak oceniamy, że ona jest 
lepsza. Nie. Tutaj widać pokrewieństwo ideologicz-
ne. Widać. Dlatego senatorowie PiS nie chcą po-
przeć tej uchwały. Dlatego senatorowie PiS mówią: 
no, nie mamy do tego kompetencji. To Senat nie 
ma kompetencji, a miał kiedyś, kiedy tutaj rządził 
PiS? To Senat nie ma kompetencji do tego, żeby się 
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zająć tą sytuacją w Stanach Zjednoczonych, któ-
ra ma wpływ na Polskę? Nie ma kompetencji do 
żądania informacji przedstawicieli rządu? Także 
takie tezy były wysuwane. Czyli teraz, jak PiS nie 
rządzi, to Senat nie ma żadnych kompetencji? Apel 
do PiS: wyjdźcie z tej sytuacji jakiegoś stuporu. 
Postawiliście na Trumpa, ale wygrał Biden. I mu-
sicie w tej sytuacji także robić wszystko, aby dla 
Polski… To znaczy dla Polski nie jest to problem, 
ale powinniście robić wszystko, żeby to dla was nie 
był problem, dlatego że wy rządzicie w Polsce i za-
pewne będzie rządzić jeszcze przez pewien czas.

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Panie Marszałku…)

Tym apelem skończę, bo trudno nie widzieć 
tego, co się działo w Waszyngtonie – a wszyscy to 
oglądamy – i trudno nie mieć do tego jednoznacz-
nego stosunku. Jeżeli następuje atak na serce de-
mokracji, to jest to atak nie tylko na demokrację 
tam.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Proszę o  zabranie głosu pana marszałka 

Michała Kamińskiego.

SenatoR 
michał kamiński 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Zanim przejdę do wymiaru bieżącego tej strasz-

nej sprawy, do wymiaru związanego z tym, jak 
kończy rząd, który zaczyna od kłamstwa i w kłam-
stwie trwa, chciałbym powiedzieć, że ważne jest, 
abyśmy to, o czym dzisiaj rozmawiamy, czyli próbę 
zamachu stanu, której świadkami byliśmy niedaw-
no w Waszyngtonie, widzieć w kontekście histo-
rycznym także dla nas, Polaków.

2 kwietnia 1917 r. Senat Stanów Zjednoczonych, 
ten sam Senat, który został w tym tygodniu zaata-
kowany, podjął wiekopomną decyzję dla świata 
i dla Polski o przystąpieniu Stanów Zjednoczonych 
do I wojny światowej. Od tego czasu, czyli jak łatwo 
policzyć od 104 lat, Stany Zjednoczone Ameryki 
Północnej z naszej polskiej perspektywy dwu-
krotnie uchroniły nas i Europę przed niemieckim 
imperializmem. Pokonały Związek Radziecki, 
a także aktywnie, pod administracjami różnych, 

republikańskich i demokratycznych prezydentów, 
Stany Zjednoczone zbudowały ład światowy i eu-
ropejski, w którym Polska czuła się i czuje się naj-
lepiej od setek lat.

Ten ład został zakwestionowany. On został za-
kwestionowany najpierw poprzez to, co stało się 
w Rosji po dojściu do władzy Władimira Putina, 
który uczynił zasadniczym celem polityki rosyj-
skiej odwrócenie wszystkich politycznych konse-
kwencji upadku Związku Radzieckiego. Władimir 
Putin od samego początku i konsekwentnie chciał 
odwrócenia tego, co nastąpiło po bezapelacyjnym 
zwycięstwie Stanów Zjednoczonych Ameryki 
Północnej i wolnego świata nad Rosją Sowiecką. 
Władimir Putin nie mógł tego uczynić w ramach 
konfrontacji zbrojnej, nie mogli tego zbrojnie 
uczynić nawet jego poprzednicy, pierwsi sekreta-
rze Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. 
Władimir Putin wybrał drogę rozbijania Zachodu 
od środka – popierania tych wszystkich sił, które 
wspólne wartości Zachodu kwestionują, popiera-
nia tych wszystkich sił, które będą dążyły do po-
wrotu XIX-wiecznego stylu, nacjonalistycznego 
stylu uprawiania polityki na świecie i w Europie, 
bo w takim koncercie mocarstw, zgubnym dla 
Polski, Rosja, siłą rzeczy, będzie grała rolę kluczo-
wą. W bardzo wielu krajach demokracji zachodniej 
Rosjanie wspierali brexitowców, lepenowców, auto-
kratów. Z całą pewnością nie jest przypadkiem, że 
taki najbardziej publiczny, ujawniony udział Rosji 
w jakiejkolwiek zachodniej kampanii wyborczej to 
udział Rosji w kampanii wyborczej 2016 r., udo-
wodniony w ramach wszystkich procedur państwa 
amerykańskiego. Jedyne prawne wątpliwości do-
tyczą przecież wyłącznie tego, czy Donald Trump 
o tym wiedział i świadomie tę pomoc wykorzy-
stywał, a nie tego, że pomoc rosyjska dla Donalda 
Trumpa w 2016 r. była dostarczona.

To zwycięstwo Trumpa przyczyniło się do dal-
szego kryzysu Zachodu. Ten kryzys był widoczny, 
symbolicznie, w zeszłym tygodniu. Mówię o insty-
tucji nie tylko dla Stanów Zjednoczonych, ale i dla 
całego Zachodu symbolicznej, jaką jest parlament 
Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. W chó-
rze ludzi przestraszonych tym, co się stało, a zaata-
kowano najważniejszą instytucję demokratyczną 
w najważniejszym kraju demokratycznego świa-
ta, od którego zależy także nasze, polskie bezpie-
czeństwo… Cały świat zjednoczył się w sprzeciwie 
wobec tych haniebnych wydarzeń. Zabrakło w tym 
głosie – i nie musi nas to dziwić – głosu prezy-
denta Rosji, Władimira Putina. Ale to, że zabrakło 
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w tej sprawie głosu polskiego prezydenta, musi 
budzić nasze największe zdziwienie. To nie opo-
zycja polska, to nie przeciwnicy medialni i poli-
tyczni tego rządu publikowali okładki z Donaldem 
Trumpem i Jarosławem Kaczyńskim jako bliźnia-
czymi liderami nowego świata i nowej prawicy. To 
nie przeciwnicy Andrzeja Dudy, tylko sam Andrzej 
Duda mówił, że z Donaldem Trumpem łączy go 
prawie wszystko. Tak więc dzisiaj zyskaliście pań-
stwo szansę, by powiedzieć, że nie wiedzieliście, 
że nie dostrzegaliście tych zadziwiających analogii 
kłamstwa, od którego zaczął Trump, z waszym 
kłamstwem o katastrofie smoleńskiej. Tam kłam-
stwo o rzekomym nieamerykańskim pochodzeniu 
Baracka Obamy, a tu kłamstwo o zamachu smoleń-
skim. Spiskowe teorie, judzenie własnych obywa-
teli przeciwko sobie. Moglibyście dziś powiedzieć: 
to nie nasz świat, potępiamy go. 

Zabrakło tego głosu. Zabrakło tego oczywistego 
głosu. A dla prezydenta Francji, kanclerz Niemiec, 
prezydent małej Słowacji i sekretarza generalnego 
NATO… Powtórzę: prawie wszyscy na świecie wie-
dzą, o co chodzi w Ameryce, i wiedzą, że to zamach, 
i wiedzą, że to zamach na demokrację. I dlatego 
polski Senat w tej sprawie zabiera głos. Bo jeste-
śmy solidarni z Amerykanami dzisiaj, tak jak oni 
byli solidarni z nami, gdy myśmy musieli walczyć 
o swoją wolność. Wtedy, co słusznie przypomniał 
pan senator Klich, Joe Biden jako młody senator – 
później już nie taki młody – zawsze był po stronie 
Polski, w tych czasach, kiedy potrzebowaliśmy so-
juszników na Kapitolu.

I dzisiaj ta refleksja powinna nam towarzyszyć: 
jak kończy władza, która nie szanuje swoich po-
litycznych oponentów. Jak kończy władza, która 
tych, którzy się z nią nie zgadzają, nazywa gorszym 
sortem. Jak kończy władza, która na wieść o tym, 
że przegrała demokratyczne wybory, krzyczy do 
tłumu: idźcie i walczcie do końca. A tak krzyczał 
prezydent Trump. I przecież wiadomo, że to, co 
zrobił ten tłum – i dzisiaj nikt nie ma w tej sprawie 
wątpliwości – to zrobił podjudzany przez prezy-
denta Trumpa. Dlatego dziś tak oburza nas fakt, że 
telewizja publiczna, której prezes daleko za wcze-
śnie cieszył się z „wycia” przeciwników Trumpa 
i celebrował jego zwycięstwo…

(Głos z sali: Bidena.)
…w swoich programach porównywała ten tłum 

do polskiej opozycji. I z tej trybuny z całą odpo-
wiedzialnością za słowa powtórzę: polska opozycja 
nie ma nic wspólnego z tłumem, który dewasto-
wał Kapitol, podjudzony przez prezydenta Trumpa, 

który z polską władzą ma bardzo wiele wspólnego. 
Dziękuję. (Oklaski)

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Proszę o wystąpienie pana senatora Jana Marię 

Jackowskiego.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Michał Kamiński)

SenatoR 
Jan maria Jackowski 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przyznam, że z uwagą przysłuchiwałem się 

tym wypowiedziom, brałem też oczywiście udział 
rano w posiedzeniu naszej Komisji Ustawodawczej, 
podczas którego procedowaliśmy nad tym projek-
tem uchwały, i sądzę, że mamy tutaj 2 warstwy: 
warstwę polityczną i warstwę merytoryczną sa-
mego tekstu. Jeśli chodzi o warstwę polityczną, to 
powiem, że słuchając wypowiedzi przedstawicie-
li większości senackiej, a opozycji w stosunku do 
obecnego rządu, odnoszę wrażenie, że w tej uchwa-
le chodzi nie tyle o wyrażenie potępienia dla tych, 
którzy dopuścili się aktów przemocy, choć jest to 
oczywiście w tekście uchwały, ile raczej o użycie 
pewnego instrumentu do rozstrzygania spraw 
wewnętrznych w Polsce i sporu między opozycją 
a większością rządową. Bo powiedzmy sobie tak 
szczerze i brutalnie: Amerykanom ta uchwała nie 
jest potrzebna. Ta uchwała bardziej jest potrzeb-
na opozycji do zaakcentowania swojego sposobu 
myślenia. I to jest warstwa polityczna. I dlatego ja 
osobiście protestowałem przeciwko takiej stygma-
tyzacji, przypisywaniu intencji blokowania uchwa-
ły i tego typu sformułowaniom, które w trakcie 
debaty padły.

Uważam osobiście, że… Oczywiście dobrze było-
by znać stanowisko ministra spraw zagranicznych 
w sprawie tego projektu. Pan senator Klich pod-
czas posiedzenia komisji przedstawił przebieg tej 
korespondencji między komisją a Ministerstwem 
Spraw Zagranicznych. Rzeczywiście należy tu zło-
żyć wyrazy ubolewania, że tego pana dyrektora, 
który miał być, w końcu nie było. To miał być, zdaje 
się, dyrektor wydziału Ameryki czy Departamentu 
Ameryki. Ja nie znam tak dokładnie struktury 
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MSZ. No, dobrze byłoby jego opinii wysłuchać. 
Może można było skierować dodatkowego maila, 
że w związku z tym prosimy o stanowisko rządu 
polskiego na piśmie. Być może ono by wpłynęło, 
być może można było znaleźć w tej sprawie jakiś 
konsensus.

Co do zasady – pewnie państwa zadziwię – 
ja bym się pod tym projektem uchwały podpisał, 
ale starałem się też zapoznać ze stanowiskami 
różnych europejskich liderów opinii publicznej. 
Otóż np. Pedro Sánchez z Hiszpanii również uży-
wa sformułowania „wierzę w siłę amerykańskiej 
demokracji”. To literalnie jest w tym tekście. No, 
podobne sformułowanie jest w tekście projektu 
uchwały. Aczkolwiek jeżeli chodzi o bardzo waż-
nych liderów europejskiej opinii publicznej, to ja 
nie znalazłem w treści ich wypowiedzi słowa „za-
mach”. Owszem, było tam potępienie dla agreso-
rów, były różne tego typu sformułowania, ale nie 
było słowa „zamach”. I dlatego sądzę, że z ostroż-
ności procesowej… No, po raz kolejny powtórzę, że 
sam pan przewodniczący Marcin Bosacki, prezen-
tując projekt na posiedzeniu komisji, powiedział, 
że w Stanach Zjednoczonych trwa wnikliwe śledz-
two, dochodzenie. Są tam odpowiednie instytucje, 
które zajmują się tym, żeby poznać inspiratorów 
i przebieg tych zdarzeń, żeby dowiedzieć się, jak 
to wszystko wyglądało.

Gdybyśmy zmodyfikowali pierwsze 2 zdania 
drugiego akapitu tego projektu, ja byłbym skłon-
ny go poprzeć. Te zdania powinny zostać przere-
dagowane, tak żeby to nie było zbyt emocjonalne. 
Przecież podejmujemy uchwałę na bardzo gorący 
temat, który nie jest jeszcze do końca rozpozna-
ny. I dlatego, Wysoka Izbo, proponuję taką zmianę, 
żeby pierwsze 2 zdania drugiego akapitu brzmiały 
następująco: „Wyrażamy głębokie ubolewanie z po-
wodu tych dramatycznych wydarzeń, które wstrzą-
snęły światową opinią publiczną. Potępiamy tych, 
którzy dopuścili się naruszenia prawa i dokonali 
aktów przemocy”. I dalej byłby już ten tekst, który 
jest w projekcie: „Jednocześnie wyrażamy”… Dalszy 
tekst co do zasady nie wzbudza moich zastrzeżeń.

Sądzę, że gdybyśmy dokonali takiej zamiany 
i wycofali się z tego dość ryzykownego stwierdze-
nia… Takie kolokwialne określenie mogło paść 
w debacie publicystycznej, ale to jest jednak uchwa-
ła Senatu, to jest dokument mający pewną rangę, 
więc każde słowo warto byłoby starannie przemy-
śleć. I dlatego proponuję Wysokiej Izbie taką oto 
poprawkę. Składam ją na ręce pana marszałka 
Kamińskiego. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

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

Kazimierza Michała Ujazdowskiego.
(Głos z sali: Nie ma go.)
Jak rozumiem, obraduje zdalnie. Tak?
(Głos z sali: Nie, nie ma go.)
(Głos z sali: Nie, nie zdalnie….)
Przepraszam, w takim razie… Jeżeli pan sena-

tor się pojawi, a dyskusja nie będzie zakończona, 
to zwyczajowo, jak rozumiem, umożliwimy mu za-
branie głosu.

Pan senator Jerzy Czerwiński. Bardzo proszę 
o zabranie głosu.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W erystyce używa się czasami argumentu do 

osoby, argumentu ad personam. Robi się to wtedy, 
kiedy nie ma się żadnych argumentów w dyskusji 
i próbuje się dotknąć osobę, koncentrując się na jej 
cechach, próbuje się zwrócić uwagę tych, którzy 
ewentualnie słuchają, na ocenę swojego rozmów-
cy, a nie na argumenty. Proszę zauważyć – jeśli 
państwo nie wierzą, to proszę to przesłuchać, to 
zostaje w internecie – że rozmawialiśmy, powin-
niśmy rozmawiać o rezolucji. W niektórych wy-
powiedziach 3/4 czasu było poświęcone Prawu 
i Sprawiedliwości, oczywiście przedstawiano tę 
partię w mało korzystnym świetle. To jest poziom 
argumentacji. Jak się nie ma argumentów, to się 
uderza w przeciwnika. To nie musi być przeciwnik, 
uderza się w interlokutora, który jest po drugiej 
stronie. Polecam to przesłuchać i zobaczyć, ile pa-
dło tu różnych zarzutów. Najlżejszy był taki, że PiS 
się czegoś boi, że politycy PiS, senatorowie PiS się 
czegoś obawiają, czyli są gorsi, mają coś za pazura-
mi. Ja wam, Panowie i Panie, niczego nie zarzucam, 
chcę z wami na temat tej rezolucji poważnie po-
rozmawiać. Zobaczymy, jakie będą następne głosy.

Fakt pierwszy. Czy Senat Rzeczypospolitej 
Polskiej ma prawo wystosować taką rezolucję? 
Paradoksalnie ma. Senat może uchwalić wszyst-
ko, ale powinien jednak miarkować teksty, które 
wychodzą z jego rąk. I tutaj wchodzimy na pole 
konstytucji. Art. 7: „Organy władzy publicznej dzia-
łają na podstawie i w granicach prawa”. Czyli jeśli 
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formułujemy jakiś tekst, powinniśmy mieć do tego 
podstawę prawną i ograniczyć się tylko do tego, 
do czego konstytucja czy też ustawy nas upoważ-
niają. Chodzi o kompetencje, o prawo i obowiązek. 
Kto prowadzi politykę międzynarodową? Pytam, 
bo ten tekst to jest element polityki międzynaro-
dowej. Za chwilę to wytłumaczymy. „Prezydent 
Rzeczypospolitej w zakresie polityki zagranicznej 
współdziała z Prezesem Rady Ministrów i właści-
wym ministrem” – art. 133 ust. 3 konstytucji – 
a nie z Senatem. Art. 146 ust. 1: „Rada Ministrów 
prowadzi politykę wewnętrzną i  zagraniczną 
Rzeczypospolitej Polskiej”. Nie robi tego Senat.

Każda wypowiedź… Tak jak powiedziałem, 
z  Senatu może wyjść dowolny tekst, bo Senat 
może uchwalać uchwały. Każda wypowiedź powin-
na być w granicach prawa, bo tak działają organy 
Rzeczypospolitej, tak powinny działać. Ale my nie 
mamy prawa do tego, żeby prowadzić politykę za-
graniczną. Bez względu na to, kto jaką informację 
będzie składał, my takiego upoważnienia w konsty-
tucji nie mamy. Kto ma takie prawo? Przeczytałem 
przed chwilą. I dlatego tak bardzo uporczywie py-
tałem, czy ci, którzy są inicjatorami tego tekstu, 
wystosowali oficjalne pismo z prośbą o opinię 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które powin-
no być najlepiej poinformowane i mieć najszerszy 
obraz sytuacji z racji tego, że po prostu się tym 
zajmuje, czyli sprawami zagranicznymi. Nie, pań-
stwo zaprosiliście tutaj – proszę zauważyć… Ja nie 
chcę nikogo tłumaczyć, mówić, dlaczego przyszedł 
czy też dlaczego nie przyszedł, ale jeśli ktoś miał 
wejść tu na połajankę i zarzuty stawiane Prawu 
i Sprawiedliwości – być może także MSZ-owi, tego 
nie wiemy – no, po prostu na bójkę, w cudzysłowie 
oczywiście, polityczną, to ja się nie dziwię temu, że 
go tutaj nie ma. A wiecie państwo dlaczego? Bo po-
jawiał się tu, i to wielokrotnie, przedstawiciel MSZ 
– wiemy o tym od pana przewodniczącego Klicha. 
Pytanie: co się stało, dlaczego teraz się nie pojawił? 
No, zostawmy to.

Pytanie jest też inne: dlaczego nie poprosili-
ście Ministerstwa Spraw Zagranicznych oficjalnie 
o opinię? Nie ma tej opinii. Pytanie: czy ona by się 
przydała? Oczywiście tak. Wiedzielibyśmy wte-
dy, jakie są fakty. Nie chodzi o Facebook, nie cho-
dzi o omówienia z tych czy innych stacji – chodzi 
o fakty. Oczywiście widzieliśmy fakty, te, nazwał-
bym to, relacjonowane medialnie. Ale nie wiemy 
do końca, co tam się stało. I ja chciałbym wiedzieć, 
jakie te fakty są. Być może dowiemy się tego po 
jakimś czasie.

Ale ogólnie: bez względu na to, jakie te fakty są 
– one były i są bulwersujące, to prawda, bo był to 
atak na Kapitol, pierwszy raz w nowożytnym okre-
sie – to nie Polska, nie żaden polski organ powinien 
te fakty oceniać i próbować… Ja zacytuję tutaj sło-
wa jednego z przedmówców, choć zmilczę nazwi-
sko. „Senat powinien się zająć sytuacją w Stanach 
Zjednoczonych” – domyślnie: nasz Senat, Senat 
Rzeczypospolitej. My powinniśmy się zająć sytu-
acją w Stanach Zjednoczonych? No, z jednej strony 
jest to pewnego rodzaju megalomania – mówię to 
oczywiście z całym szacunkiem dla naszej Izby – 
a z drugiej strony jest pytanie: chcielibyście pań-
stwo, żeby inne organy władzy, organy w innych 
państwach zajmowały się sytuacją u nas? Tak ma to 
wyglądać? Być może tego chcecie, no ale to już jest 
wasz… no, wasz problem także. Ja uważam, że my 
powinniśmy rozwiązywać nasze problemy, proble-
my w Polsce – a pewnie jest ich dużo, na pewno jest 
ich dużo – własnymi siłami.

Najważniejsze wobec tego jest to: Senat, nie 
mając do tego uprawnień, stara się, jak to ładnie, 
poetycko wyraził jeden z przedmówców, zająć sytu-
acją w Stanach Zjednoczonych. Czy w jakiś sposób 
ją zmieni? Oczywiście nie. I tutaj właśnie kłania się 
odpowiedź na kolejne pytanie. Dlaczego w całym 
demokratycznym świecie żadna inna izba uchwa-
łodawcza, ustawodawcza, żaden inny parlament 
oficjalnie nie wystąpił z żadną rezolucja, z żadnym 
apelem, z żadnym stanowiskiem? No, ja wiem, 
że my ogólnie jesteśmy prymusami… Ale dlacze-
go my to robimy, a inni tego nie robią? Być może 
się szanują, szanują to, że nie należy się wtrącać 
w sprawy wewnętrzne innych państw. Bo potem 
można wymagać, żeby te inne państwa nie wtrą-
cały się w nasze sprawy wewnętrzne. Ja nie mówię 
tu o współpracy, o tym powiem na koniec. 

Były podawane przykłady rezolucji, na przykład 
– no, „przykłady na przykład”, trudno – po ataku 
na dwie wieże 11 września 2001 r. Wszystkich nas 
to dotknęło, fakt, naprawdę wszystkich. Ale proszę 
państwa, jeśli wy porównujecie atak terrorystycz-
ny, zewnętrzny, mający wyraźną intencję zaatako-
wania państwa i jego władz, z bardzo ostrą walką 
polityczną – bo to, co obserwowaliśmy na Kapitolu, 
to była jedna z form walki politycznej, może nie 
demokratyczna, zgadzam się z tym, ale ciągle wal-
ka w ramach samych Stanów Zjednoczonych… To 
są dwie zupełnie różne sytuacje! W tamtym przy-
padku, nawiasem mówiąc, uczestniczyliśmy po-
tem w akcji, nazwałbym to, odwetowej, związanej 
wprost z tym atakiem. Wystąpiły o to do nas Stany 
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Zjednoczone, i to słusznie, według mnie. Bo jeśli 
jest się sojusznikiem, to na dobre i na złe. Czy ktoś 
ze Stanów Zjednoczonych teraz wystąpił do nas 
o pomoc w uśmierzeniu, nazwijmy to, zajść na 
Kapitolu? Widzicie państwo tę różnicę?

O co chodzi w tej uchwale? No, dyskusja o tym 
mówi, to wychodzi po prostu. Szwy się prują 
w tym tekście i to w trakcie dyskusji wychodzi. 
Chodzi o to, żeby przyłożyć PiS. Kolejne narzędzie 
do tego, żeby wskazać, że PiS źle działa. Nie wiem, 
źle, niekompetentnie, ze złą wolą itd. Proszę pań-
stwa, po czym to można poznać, że to jest jak-
by… Nie wiem, jak to nazwać, żeby państwa nie 
obrazić. No, to wychodzi, tak jak taka fastryga 
na wierzch. Otóż słyszymy, że prezydent, nasz 
prezydent Andrzej Duda nie pogratulował pre-
zydentowi elektowi. To jest nieprawda. Zrobił to 
wtedy, kiedy Kolegium Elektorów zatwierdziło… 
no, może nie zatwierdziło, ale stwierdziło, kto jest 
wybranym prezydentem. Mało tego: na list pana 
prezydenta Dudy opowiedział prezydent elekt. 
No, to jak to jest? Nasz prezydent koresponduje 
z prezydentem elektem, a wy mówicie, że nie? To 
gdzie są te wasze fakty? Za późno? Może właśnie 
wtedy, kiedy mamy do czynienia z aktami praw-
nymi, a nie z facebookowymi, powinna się głowa 
państwa odzywać.

Chcecie – to jest najlepsze określenie, chociaż 
takie mało senackie – przyłożyć PiS. Można to zro-
zumieć. Ale według mnie w tej uchwale jest drugie 
dno, niestety, znacznie bardziej poważne. Wy się 
także zgłaszacie… To zresztą widać w jednym aka-
picie, w przedostatnim akapicie merytorycznym. 
Mówicie w ten sposób za granicą, bo to przecież 
dotrze za granicę, że jest taki ośrodek w Polsce, 
który jest w stanie, przynajmniej tak się wyda-
je, prowadzić alternatywną politykę zagraniczną. 
Inne demokracje tego nie robią. Tam opozycja albo 
współdziała z rządem na zewnątrz, poza granica-
mi, a jeśli ma kompletnie inne zdanie, to po pro-
stu siedzi cicho, wygrywa wybory i wtedy realizuje 
swój program.

(Senator Bogdan Borusewicz: Albo siedzi 
w więzieniu.)

Dobrze, kto z was siedzi w więzieniu? No, wła-
śnie, Panie Marszałku. Niech pan nie porównuje 
tych okresów. Bo ja pana traktuję naprawdę po-
ważnie ze względu na pana życiorys.

(Senator Bogdan Borusewicz: Zna pan sytuację 
na Białorusi?)

Ale ja nie mówiłem o Białorusi. Ja mówię o de-
mokracjach, o tych zewnętrznych – na zachód od 

nas, niech będzie – które… Dobrze, odstawmy to 
na bok.

Nie słyszałem, żeby jakikolwiek parlament ze-
wnętrznych demokracji zachodnich wtrącał się 
w sprawy wewnętrzne USA. A wy mówicie: tak, 
jesteśmy gotowi, zgłaszamy się, pamiętajcie o tym, 
że istniejemy i chcemy, jakby co, jesteśmy gotowi 
do prowadzenia alternatywnej polityki zagranicz-
nej. To idzie za daleko. Ta rezolucja w tym wypad-
ku idzie za daleko. Nie róbcie tego. Widać z tekstu, 
jak mówię, przynajmniej z końcówki tego tekstu 
– i z dyskusji również – że nie tylko źle traktujecie 
rząd PiS, ale wy po prostu nie chcecie, nie jeste-
ście w stanie pogodzić się z wyrokami demokra-
cji. No, nie jesteście. Mówicie: może niech ten PiS 
rządzi tutaj, wewnątrz, ma problemy, czy nie ma 
tych problemów, wszyscy je mają, z COVID, ale na 
zewnątrz to my jesteśmy gotowi prowadzić alter-
natywną politykę, zgłaszamy się. Proszę państwa, 
fatalnie, naprawdę fatalnie. Dlaczego? Bo tak nie 
nabierzecie szacunku drugiej strony. Nikt nie bę-
dzie szanował tego, kto stara się podważyć właśnie 
demokratyczne procedury, demokratyczne wyroki 
swojego suwerena, swojego narodu.

A co do stosunków ze Stanami Zjednoczonymi 
– ja się cieszę, że mamy takiego sojusznika. Jego 
interesy tutaj – Stanów Zjednoczonych w Europie 
Środkowej – są zbieżne z naszymi. Mamy wspólne 
cele polityczne, gospodarcze, energetyczne, obron-
ne, militarne. Nigdy tak dobrze, według mnie, 
Polska nie była zabezpieczona w tym newralgicz-
nym punkcie geopolitycznym. Nie psujmy tego. 
Po prostu miejmy swój honor i współpracujmy na 
normalnych zasadach ze Stanami Zjednoczonymi. 
Nie podlizujcie się, Panowie i Panie, takimi teksta-
mi, bo niczego nie osiągniecie – naprawdę.

Fatalny jest ten tekst. Dlatego daję wam możli-
wość refleksji i składam wniosek o odrzucenie tego 
tekstu w drugim czytaniu.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o zabranie głosu panią marsza-

łek Gabrielę Morawską-Stanecką.

SenatoR 
GaBriela morawska-sTanecka 

Panie Marszalku! Szanowni Państwo!
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Przyznam szczerze, że jestem nieco zbulwerso-
wana tym wszystkim, co usłyszałam, szczególnie 
przed chwilką. I dlatego zacznę inaczej, niż chcia-
łam rozpocząć.

Przede wszystkim wyrażam wielkie zdziwie-
nie wobec takiej manii prześladowczej Prawa 
i Sprawiedliwości – nie wszystko kręci się wokół 
Prawa i Sprawiedliwości i nie każdy akt, bardziej 
lub mniej polityczny, jest skierowany przeciwko 
Prawu i Sprawiedliwości. Pan senator Bosacki na 
pewno zgodzi się ze mną, bo rozmawialiśmy o tym 
w ubiegłym tygodniu, kiedy w ogóle myśleliśmy 
o tej rezolucji, po tych wydarzeniach… Byliśmy 
święcie przekonani, że cały Senat przez aklamację 
przyjmie tę rezolucję. I dlatego tekst tej rezolucji 
był tak konstruowany, żeby nikogo nie urazić – nie 
znalazło się tam żadne nazwisko, nie znalazła się 
tam nazwa żadnej partii politycznej, ani w Polsce, 
ani w Stanach Zjednoczonych. Tekst był konstru-
owany z rozwagą właśnie po to, aby wszystkie 
kluby parlamentarne w Senacie mogły go zgodnie 
przyjąć. Dlatego ja jestem nie tylko zdziwiona, ale 
też rozgoryczona państwa postawą.

A teraz chciałabym się odnieść – bo nie była-
bym prawniczką, gdybym się nie odniosła – do 
zarzutów, jakie tutaj padały, a których nikt nie 
rozwiał.

A więc, po pierwsze, były takie stanowiska, że 
mieliśmy się zwrócić o opinię, że nie czekaliśmy 
na opinię, że mamy pretensję do MSZ. Jeżeli chodzi 
o kwestie prawne, to ja przytoczę – bo myślę, że pa-
nowie senatorowie będą wtedy usatysfakcjonowani 
– że art. 60 ust. 3 pkt 3 Regulaminu Senatu mówi, 
że na żądanie komisji lub przewodniczącego komi-
sji w sprawach będących przedmiotem jej działa-
nia przedstawiciele Rady Ministrów, państwowych 
i samorządowych organów, instytucji, zakładów 
etc., etc. są obowiązani do współpracy z komisją, 
w szczególności do czynnego udziału w posiedze-
niach komisji.

Jeżeli mówimy o tym prawie do prowadze-
nia, jak to było ujęte – nie do końca prawdziwie 
– polityki zagranicznej, to ja oczywiście zgadzam 
się, że na podstawie art. 146 konstytucji prowadzi 
ją Rada Ministrów. Ale to, co się stało w Stanach 
Zjednoczonych 6 stycznia, to był atak na Kongres 
Stanów Zjednoczonych, czyli na Senat Stanów 
Zjednoczonych. Ja już nie mówię tylko o budynku, 
ale również o instytucji. Rezolucja skierowana jest 
do Senatu Stanów Zjednoczonych, do Kongresu, 
a zgodnie z art. 8 ust. 1 pktem 3 Regulaminu Senatu 
marszałek Senatu prowadzi sprawy z zakresu 

relacji z parlamentami innych krajów – to tak na 
marginesie.

A teraz odniosę się do słów na temat tego, czy ta 
rezolucja jest bardziej, czy mniej dramatyczna, czy 
słowo „zamach” jest tu konkretne. No tak, tu jest 
słowo „zamach”. I tego słowa wielokrotnie używał 
prezydent elekt Joe Biden w swoim wystąpieniu. 
Zamach. To jeden z najczarniejszych dni w historii 
Stanów Zjednoczonych Ameryki. Bezprecedensowy 
atak, zamach na demokrację, na bastion wolności, 
czyli Kapitol, na praworządność, to, co najświęt-
sze. To jest fragment przemówienia Joe Bidena. 
„Opłakujemy ofiary. Opłakujemy sprofanowanie 
narodowego sanktuarium. Prezydent nie jest kró-
lem, Kongres nie jest Izbą Lordów. Sądownictwo 
nie służy woli prezydenta i nie jest po to, żeby go 
chronić, a sprawiedliwość służy narodowi, nie słu-
ży możnym tego świata, lecz społeczeństwu” – to 
również powiedział prezydent elekt Joe Biden.

I aby nie przedłużać, chcę powiedzieć jeszcze 
jedno zdanie, które, jak uważam, jest jak najbar-
dziej adekwatne do wszystkich demokracji, nie tyl-
ko w Stanach Zjednoczonych, nie tylko w Polsce, 
nie tylko w każdym innym kraju Unii Europejskiej: 
jesteśmy rządem prawa, nie ludzi, nie narodu, lecz 
prawa, bo to prawo jest suwerenem, nie ludzie. 
Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Bogdana Klicha.

SenatoR 
BoGdan klich 

Szanowni Państwo!
W ciągu tych 5 minut, które jeszcze mi przy-

sługują, chciałbym się odnieść do 2 stwierdzeń, 
które padły z ust moich przedmówców reprezen-
tujących Prawo i Sprawiedliwość, pana senatora 
Jackowskiego i pana senatora Czerwińskiego, gwoli 
wyjaśnienia oczywiście.

Pan senator Jackowski powiedział takie zda-
nie, które z  pozoru jest całkiem prawdziwe: 
Amerykanom ta uchwała nie jest potrzebna. To 
prawda, że ta uchwała jest potrzebna przede 
wszystkim nam, Polakom, żebyśmy przypomnieli 
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sobie, bo niektórzy zapomnieli, na czym polega so-
lidarność. Ale wydaje mi się, że ta uchwała jest po-
trzebna także Amerykanom, żeby wiedzieli o tym, 
że Polska w ciągu ostatnich 5 lat od solidarności 
się nie odwróciła. Bardzo często na różnych spo-
tkaniach międzynarodowych pytają mnie wielcy 
przyjaciele Polski, nie wielcy wzrostem, nie wielcy 
funkcją, tylko tacy, którzy przez długie dziesięcio-
lecia Polskę wspierali: „Co się stało z waszą soli-
darnością? Gdzie się podziała wasza solidarność? 
Przecież solidarność była towarem eksportowym 
Polski przez 25 lat. To solidarnością nam impono-
waliście, to solidarność pokazywaliście jako wasz 
znak firmowy”. Ja uważam, że ta uchwała, w mo-
mencie, gdy Amerykanie potrzebują takiej solidar-
ności, jest potrzebna także Amerykanom, bo ona 
pokazuje tę solidarnościową twarz naszego kraju, 
pokazuje to, że potrafimy jeszcze być solidarni.

Ale ona, Panie Senatorze, jest potrzebna 
Amerykanom, nowej administracji amerykańskiej 
także dlatego, że na temat partnerstwa z Polską już 
w tej chwili toczy się wiele sporów. Jak pan zajrzy, 
Panie Senatorze, do ostatnich numerów „Foreign 
Affairs”, jakkolwiek by było, bardzo prestiżowego 
pisma zajmującego się polityką zagraniczną, to 
zobaczy pan, że tam dyskutowana jest inicjatywa 
prezydenta Bidena, którą zgłosił w swojej kam-
panii wyborczej, a mianowicie zorganizowania 
szczytu demokracji. I są tacy, którzy uważają, że 
prezydent Biden powinien ten szczyt demokracji 
zorganizować, ale są też tacy, którzy uważają, że 
nie powinien, że powinien wycofać się z tej idei. 
W ostatni piątek w opublikowanym… Proszę wy-
baczyć, że siebie cytuję, ale nie mogę w tej chwi-
li szybko znaleźć oryginalnego cytatu. W ostatnio 
opublikowaniu artykule na portalu Wyborcza.pl 
zamieściłem cytat z wypowiedzi z dużego artyku-
łu autorstwa dwóch autorów, którzy uważają, że 
Polska nie powinna być zaproszona na szczyt de-
mokracji. Powtórzę: że Polska podobnie jak Węgry 
nie powinna być zaproszona na szczyt demokracji.

Czy państwo zdają sobie sprawę z tego, co zna-
czyłaby nieobecność Polski na szczycie demo-
kracji organizowanym przez prezydenta Stanów 
Zjednoczonych, w momencie kiedy to w Polsce 
w  2000  r. powstawała Wspólnota Demokracji, 
czyli takie forum, które nie tylko dalej istnieje, 
ale które powstało z naszej inicjatywy, z polskiej 
inicjatywy? A teraz pytają w świecie, czy Polska 
powinna być zaproszona na ten szczyt, jeżeli pre-
zydent Biden ten szczyt zorganizuje. Wymieniają 
Polskę jednym tchem: z Węgrami Orbána, z Turcją 

Erdoğana, z Brazylią Bolsonaro i z Indiami pod no-
wym przewodnictwem – no, nie takim już nowym 
– nacjonalistycznego premiera. I pytają, czy w ogó-
le jest sens organizować ten szczyt, skoro takie kra-
je, które wymieniłem, miałyby nie być zaproszone 
ze względu na to, że odeszły od ideału demokracji 
w ciągu ostatnich lat. Uważam w związku z tym, że 
ta rezolucja jest potrzebna Amerykanom, żeby wie-
dzieli o tym, że w Polsce żywe są ideały demokracji, 
że cały czas w Polsce żywe są ideały demokracji.

Pan senator Czerwiński mówi o tym, że my – 
jacyś „my”, a jak rozumiem, opozycja – zgłasza-
my się do nowej administracji prezydenta Bidena. 
Panie Senatorze, my nie musimy się zgłaszać, bo ta 
opozycja, którą pan ma na myśli, ma coś, czego rzą-
dzący w Polsce nie mają w oczach nowej admini-
stracji, a mianowicie wiarygodność. I ona nie musi 
na tę wiarygodność pracować. Mając tę wiarygod-
ność, przy okazji tego projektu, chcemy się z wami, 
czyli z większością sprawującą aktualnie władzę 
w Polsce, tą wiarygodnością podzielić. Ten projekt, 
jeśli już pan wprowadził ten wątek wewnątrzpol-
skiej rywalizacji, jest kołem ratunkowym rzuco-
nym wam, którzy przywykliście w ciągu ostatnich 
5 lat do tego, że łamiecie zasady praworządności 
i podważacie jej procedury demokratyczne. Nie 
chodzi tutaj o jakąś… Nie chcemy być miłosiernym 
Samarytaninem. To nie chodzi o to, żeby wydobyć 
PiS z tego ślepego zaułka. Chodzi o to, żeby Polskę 
z tego ślepego zaułka wydobyć, Polskę, którą zapę-
dziliście swoją nierozważną polityką do tego ślepe-
go zaułka. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Marka 

Borowskiego.

SenatoR 
marek Borowski 

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Ja miałem to samo wrażenie, kiedy projekt tej 

rezolucji był omawiany na posiedzeniu komisji 
i pojawiły się zarzuty i sprzeciw wobec tego projek-
tu rezolucji ze strony senatorów. Miałem to samo 
wrażenie, wrażenie takiego wielkiego zdziwie-
nia, bo – nawet użyłem takiego sformułowania na 
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posiedzeniu komisji – ta rezolucja po prostu wyda-
je mi się sympatyczna. To jest coś, pod czym wszy-
scy powinni się podpisać. I teraz okazuje się, że dla 
kogoś ona jest niewygodna. No, muszę zadać pyta-
nie: a właściwie dlaczego? Jaki jest powód tego, że… 
Może mniej ze strony pana senatora Jackowskiego, 
bo myślę, że pan senator po posiedzeniu komisji 
zapoznał się jeszcze bliżej, przeczytał starannie 
i doszedł do wniosku, że może nie jest ona taka 
zła, chociaż ma tam pewne propozycje zmian. Ale 
to, co mówi senator Czerwiński, to jest taka głę-
boka niezgoda, głęboki sprzeciw wobec tego pro-
jektu, tej rezolucji. I tutaj ja muszę powiedzieć, że 
oczywiście mam jakieś podejrzenie, ale nie będę 
tego rozwijał, bo zostanę znowu posądzony o to, że 
głównie chodzi o to, żeby skrytykować PiS czy, jak 
to się mówi, dołożyć Prawu i Sprawiedliwości. Tak 
więc nie będę tego drążył, analizował i psychologi-
zował, ale stwierdzam tylko, że jest to rzecz trudna 
do zrozumienia.

Chcę powiedzieć o paru argumentach, które 
tutaj padły. Pierwsza kwestia. Ze strony PiS cały 
czas przewija się tutaj, cały czas słyszymy, że Senat 
w ogóle nie może podejmować praktycznie żad-
nych uchwał. Jeżeli ma prawo podjąć uchwałę, to 
tylko w sprawie roku…

(Senator Bogdan Borusewicz: Święta.)
…jakiegoś święta. Wtedy owszem, może podjąć 

uchwałę, ale w jakiejś merytorycznej sprawie, kie-
dy wyraża stanowisko, które może nawet być kon-
trowersyjne dla niektórych senatorów, absolutnie 
nie może podjąć uchwały. No, nie. Nie. To jest Izba 
polityczna i ona będzie podejmowała uchwały, zaj-
mowała takie stanowiska. Jak PiS sprawował wła-
dzę w tej Izbie, to takich uchwał nie podejmował, 
ale to już jest sprawa tej partii.

Druga kwestia dotyczy polityki zagranicznej. 
Czy my możemy ingerować w politykę zagranicz-
ną? No, przepraszam bardzo, każde odezwanie 
się do innego parlamentu może być potraktowane 
jako polityka zagraniczna, bo np. się sympatycznie 
odzywamy, a powinniśmy niesympatycznie albo 
powinniśmy milczeć, bo jak odzywamy się sym-
patycznie, to znaczy, że coś aprobujemy. Przecież 
to prowadzi do absurdu. To po pierwsze.

Po drugie, pan senator Czerwiński jest autorem 
projektu uchwały, z którym to projektem mamy 
problem. To jest projekt, który się nazywa „potę-
pienie dekretu Göringa”, w którym jest wyraźnie 
napisane, że Senat domaga się określonych dzia-
łań ze strony rządu niemieckiego, reparacji itd. 
No, to przepraszam bardzo, a to… To jest dopiero 

ingerencja w politykę zagraniczną i okazuje się, że 
można to podjąć. Pan senator powie: tak, ale tam 
minister spraw zagranicznych to poparł. Miał oka-
zję tu przyjść i poprzeć. Czytaliśmy, pan senator 
Klich cytował pismo, wszystko, zachowanie itd. To 
po prostu zwyczajnie przykro komentować. Tak 
więc ja bym proponował już tych argumentów nie 
używać, a zastanawiać się nad merytoryczną kwe-
stią, nad tym, co tam jest napisane, jaki jest tego 
cel itd.

Czy to nam do czegoś jest… A, wspomniano 
o podlizywaniu się, o tym, żeby się nie podlizy-
wać. No, Panie Senatorze, wystarczyło obserwować 
zachowanie prezydenta Dudy wobec prezydenta 
Trumpa w ciągu tych 4 lat… To dopiero był festi-
wal lizusostwa – łącznie z nazwą „Fort Trump”. 
Dobrze, że w końcu tak tego nie nazwano, bo nie 
wiem, czy Biden nie wycofałby wszystkich wojsk 
w tej sytuacji.

Jest jeszcze jedna sprawa. Owszem, możemy 
być wdzięczni Trumpowi za to, że zwiększył obec-
ność wojsk w Polsce. Zgoda. Ale robił to w taki 
sposób – np. przerzucał wojsko z Niemiec – że 
w samych Stanach Zjednoczonych, w Kongresie 
Stanów Zjednoczonych w ostatniej fazie prezyden-
tury Trumpa pojawiły się wątpliwości, pojawiły się 
głosy typu: dobrze, to jak Trump odejdzie ze sta-
nowiska i przyjdzie Biden, to my to odwrócimy. 
No, chyba nam na tym nie zależy. To, że my przyj-
mujemy tę rezolucję, że my mówimy o solidarno-
ści, że my chcemy intensywniejszej współpracy, to 
jest ruch w dobrym kierunku. To jest ruch, który 
pokazuje Kongresowi, że nie jest tak, że… Pan pre-
zydent Duda złożył gratulacje po spotkaniu elek-
torów, podczas gdy inni składali wcześniej. Panie 
Senatorze Czerwiński, pan mówi, że pan Duda zło-
żył wtedy, kiedy już było wiadomo, że Biden wy-
grał. To ja panu przypomnę, że wtedy, kiedy Trump 
wygrał, to pan prezydent Duda złożył mu gratulacje 
następnego dnia…

(Głos z sali: Rano.)
…rano, jak tylko gazety czy najważniejsze sta-

cje telewizyjne podały, kto wygrał wybory. I Biden 
o tym wie. Przecież on o tym wie, że wtedy było 
tak, a teraz jest tak.

Następny argument, że inne parlamenty się 
nie wypowiadają… To ja powiem tak. Gdyby pre-
zydent Duda zareagował tak, jak należało zareago-
wać, szybko, to my byśmy nie podejmowali żadnej 
rezolucji. Tak było w innych krajach. Tam, gdzie 
premierzy czy prezydenci reagowali od razu, na-
zywając często rzeczy po imieniu, mówiąc np. 
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o haniebnych wydarzeniach, haniebnym ataku, 
tam oczywiście parlamenty się nie muszą wypo-
wiadać. My, można powiedzieć, działamy w inte-
resie Polski, w interesie kraju i także w interesie 
rządu.

Konkludując, dodam… A, na koniec może jesz-
cze o użyciu pewnych słów. Potwierdzam to, co tu-
taj było powiedziane. To w Stanach Zjednoczonych 
nazywane jest zamachem. To nie jest zamach sta-
nu, to nie jest tak, że armia wyszła na ulice, ale 
przecież cel tych działań, które tam były, polegał na 
tym, żeby przerwać te procedury, po prostu unie-
możliwić zatwierdzenie wyboru kandydata, który 
wybory wygrał. To jest coś zupełnie niebywałego. 
My już, zdaje się, przyzwyczailiśmy się do tego, 
że na świecie dzieją się różne dziwne rzeczy, ale 
naprawdę trudno przyzwyczaić się do tego, co się 
działo na Kapitolu. Był to rodzaj zamachu.

A teraz co do tego, czy byli tacy, co podżegali – 
byli, oczywiście. Jeżeli ktoś sądzi, że tu mamy ko-
goś konkretnego na myśli… Mamy różne osoby na 
myśli. Tam były organizacje całe, one nadal dzia-
łają jeszcze, całe organizacje, które porozumiewały 
się… Ci tzw. chyba Proud Boys i inni, itd., po prostu 
do tego podżegali, zwyczajnie, niektórzy przybyli 
nawet uzbrojeni. Ja myślę, że te sformułowania… 
Możemy jeszcze o tym w komisji podyskutować, 
ale nie uważam, żeby te sformułowania wykraczały 
poza ten język, którego się w tych sprawach używa.

Wydaje mi się, że te konkretne argumenty… 
Pan senator Czerwiński zawsze proponuje, żeby 
rozmawiać o faktach, żeby nie personalizować ar-
gumentów. No to postarałem się to zrobić. Pan se-
nator może się ze mną nie zgodzić, ale myślę, że 
przedstawiłem kontrargumenty w kwestiach, któ-
re pan podniósł i, mówiąc najkrócej, zgadzam się 
z nimi w pełni. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
GaBriela morawska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
I  proszę o  zabranie głosu pana marszałka 

Michała Kamińskiego.

SenatoR 
michał kamiński 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Ja powiem krótko, ponieważ na jeden z  ta-

kich bardzo istotnych zarzutów, które padły w tej 

debacie pod naszym adresem, odpowiedzieli dwaj 
moi czcigodni przedmówcy.

Nasza akcja ma charakter przede wszystkim 
propaństwowy. Nam chodzi, i warto to podkre-
ślać, o to, by administracja, która – co do tego nie 
ma żadnych wątpliwości – rządzić będzie najpo-
tężniejszym państwem świata i jest dysponentem 
najpotężniejszej armii świata oraz naszym naj-
większym sojusznikiem, była świadoma tego, że 
nie wszyscy w Polsce uważają, że ludzie, którzy 
chcieli odwrócić wynik demokratycznych wyborów 
w Stanach Zjednoczonych, są fajni, i że nie wszyscy 
ludzie uważają tak jak Putin. Krótko mówiąc, chce-
my pokazać Amerykanom: nie jesteśmy tacy jak 
Rosjanie Putina, jesteśmy częścią wolnego świata. 
I każdemu normalnemu człowiekowi do głowy by 
nie przyszło, że właśnie ta sprawa może być przed-
miotem konfliktu z rządem, konfliktu w sprawie 
polityki zagranicznej. Bo my słyszymy, że nie mo-
żemy zabrać w tej sprawie głosu, gdyż nie wiemy, 
jakie jest stanowisko rządu. A jakie może być stano-
wisko rządu Polski, Najjaśniejszej Rzeczypospolitej 
wobec próby zamachu, wobec ludzi, którzy nosili 
koszulki z napisem „Camp Auschwitz”? Jaki sto-
sunek mamy mieć – my, Polacy – do ludzi, którzy 
wychwalali twórców obozów nazistowskich i sztur-
mowali Kapitol? Jaki stosunek może mieć do tego 
Polak? Jak możemy się zastanawiać, czy w tej spra-
wie można mieć różne zdania? W tej sprawie nie 
można mieć różnego zdania.

Za chwilę nowa administracja będzie podejmo-
wała decyzje w kluczowej dla Polski sprawie Nord 
Streamu. Czy utrzyma politykę Donalda Trumpa, 
czy nie utrzyma? Co wtedy powiecie? Rozumiem: 
trzymaliście z Trumpem do końca, to było głupotą. 
Ale dlaczego byliście z nim wtedy, kiedy nie było 
obok niego nawet jego wiceprezydenta? My próbu-
jemy ratować interes Rzeczypospolitej, pokazywać 
w Stanach Zjednoczonych, że są Polacy, którzy mi-
łują wolność i miłują zasady zachodniego świata.

Ale jeżeli ja z tej trybuny – to à propos zasad wol-
nego świata – słyszę, że minister spraw zagranicz-
nych nie przybył tu, do czego zobowiązują go polska 
konstytucja i przepisy, bo zobowiązują go do stawie-
nia się przed częścią władzy ustawodawczej, jaką jest 
Senat Rzeczypospolitej, jeżeli ja z tej trybuny z ust 
bez wątpienia jednego z najbardziej znamienitych 
senatorów tej dzisiejszej mniejszości senackiej sły-
szę, że minister nie przyszedł dlatego, że mógłby 
tu czuć się niekomfortowo, bo mamy inne zdanie… 
Przepraszam, ale Senat – wróćmy do tego, Panie 
Senatorze – jest od tego, żeby ministrowie słyszeli tu 
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rzeczy niewygodne dla siebie. O ile nie jest to Rada 
Najwyższa Związku Radzieckiego ani pseudopar-
lament Korei Północnej, to minister, jak przycho-
dzi do parlamentu – przepraszam, Panie Senatorze 
– może usłyszeć nieprzyjemne dla siebie rzeczy. 
Oczywiście ostatnią sprawą, którą mógłbym sobie 
wyobrażać jako tę, w której polski minister spraw 
zagranicznych będzie się spierał z polskimi senato-
rami, będzie to, czy w sprawie zamachu w Ameryce 
być po tej stronie co Putin, czy po tej stronie co cała 
reszta świata. Rzeczywiście, w tej sprawie różnica 
zdań między Polakami jest zdumiewająca. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje marszałek 
Tomasz Grodzki)

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo panu marszałkowi.
Głos zabierze pan senator Kazimierz Michał 

Ujazdowski.

SenatoR 
kazimierz michał uJazdowski 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Już powiedziano bardzo wiele, więc będę starał 

się mówić krótko.
Otóż bardzo dziwne byłoby, gdyby Senat w tej 

sprawie milczał. Proszę sobie wyobrazić history-
ka, który zajmuje się historią polityczną Polski, hi-
storią parlamentu i pyta, dlaczego Senat milczał 
w sprawie, która jest istotna z punktu widzenia 
i historii, i bezpieczeństwa ładu międzynarodo-
wego, i przyszłości zdrowych systemów politycz-
nych. Przypomnę, że my z Amerykanami dzielimy 
wspólną tradycję konstytucyjną, tzn. nie jest to jed-
nolita tradycja konstytucyjna, ale nie bez powo-
du Amerykanie mogą powiedzieć, że są autorami 
pierwszej pisanej konstytucji w historii świata, a my 
możemy powiedzieć, że jesteśmy autorami dru-
giej, a pierwszej na Starym Kontynencie. Zresztą 
oświecenie amerykańskie było bliższe oświeceniu 
polskiemu aniżeli dziedzictwo rewolucji francu-
skiej. Tu była próba zintegrowania idei oświecenio-
wych z własną kulturą polityczną, z silną obecnością 
w obu krajach tradycji chrześcijańskiej, o czym pra-
wica polityczna powinna pamiętać.

Druga kwestia to jest to, o czym mówił przed 
chwilą marszałek Kamiński. Patrzyliśmy na to 
z przerażeniem, bo chaos w Stanach Zjednoczonych 

nie jest tym samym co chaos w małym czy śred-
nim państwie. To jest coś, co chwieje całym ładem 
międzynarodowym. My mamy przerobioną lekcję 
samotności i lekcję kooperacji z Amerykanami. 
Nawet jeślibyśmy się czuli definitywnie bezpiecz-
nie, do czego nie mamy prawa, dlatego że wokół 
nas jest mnóstwo zagrożeń, blisko jest państwo 
o imperialistycznym nastawieniu, to to nie może 
być obojętne dla każdego, kto spogląda z troską 
na bezpieczeństwo całej rodziny narodów. Chaos 
w tym kraju stałby się chaosem globalnym.

I kwestia trzecia. W tym nieszczęściu jest jedno 
szczęście – to jest wielka przestroga na przyszłość. 
Dobrze, że wolny świat reaguje tak pryncypial-
nie, że zwaśnione strony wolnego świata reagują 
pryncypialnie. Bo jeśli tak samo reaguje prezydent 
Macron i Boris Johnson, to oznacza to, że istnieje 
jednak zespół wspólnych wartości państw cywili-
zowanych. I chciałoby się, aby wszystkie siły po-
lityczne w Polsce ten punkt widzenia podzielały.

Wreszcie trzeba zadać sobie pytanie, co legło 
u podstaw tej rebelii czy próby zamachu stanu. 
To jedno ze źródeł populizmu, populizmu, który, 
prawdę mówiąc, ma rozmaite wersje. W Ameryce 
przemówił populizm prawicowy, ale jest też po-
pulizm skrajnie lewicowy, odmawiający zgody na 
demokrację konstytucyjną. Głębokim źródłem po-
pulizmu jest przekonanie, że rywal polityczny nie 
jest godny prowadzić polityki państwowej, że jest 
kimś gorszym, że rządy Bidena to jest koniec świa-
ta, bo rywal jest kimś gorszym. Mam nadzieję, że 
ten pogląd nigdy nie zatriumfuje w Polsce, bo on 
jest najbardziej niszczący dla demokracji konsty-
tucyjnej. Rywal nie jest kimś gorszym, ma prawo 
prowadzić politykę państwa tak samo jak aktual-
nie rządzący. Warto to przemyśleć, bo jest to głę-
bokie źródło tego, co się stało. Mam nadzieję, że 
w Polsce nigdy nie wybuchnie to z taką siłą, aby 
mogło zniszczyć fundamenty systemu politycznego 
i realną rywalizację, konkurencję polityczną.

Przemawiamy w  imieniu zasad, w  imie-
niu bezpieczeństwa świata, w imieniu interesu 
Rzeczypospolitej. Gdybyśmy tego nie robili, po-
pełnilibyśmy grzech zaniechania. Dziękuję bardzo.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Marcina 

Bosackiego.
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SenatoR 
marcin Bosacki 

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Przede wszystkim chciałbym zgłosić wniosek 

formalny o to, aby w związku z wnioskami o od-
rzucenie tej uchwały połączone komisje, ustawo-
dawcza i spraw zagranicznych, mogły przedstawić 
Wysokiemu Senatowi jeszcze na tym posiedzeniu 
swoje sprawozdanie, aby po rozpatrzeniu tych 
wniosków przedstawiły swoje rekomendacje i aby 
trzecie czytanie odbyło się jeszcze na tym posie-
dzeniu Senatu.

Powiem szczerze, Wysoka Izbo, że jestem od 
rana, od dyskusji na posiedzeniu komisji i otrzy-
mania informacji, że rząd Rzeczypospolitej, choć 
był do tego zapraszany, choć jest do tego zobowią-
zany, nie chciał zaopiniować tej rezolucji… A mógł 
to zrobić dwukrotnie. No, dzisiaj rano nie było go 
na posiedzeniu komisji i nie pojawił się też wie-
czorem, podczas posiedzenia Wysokiej Izby, któ-
ra w tym punkcie rozpatruje projekt tej rezolucji. 
Jestem w głębokim szoku, bo przygotowując ten 
projekt rezolucji, myśmy naprawdę byli absolut-
nie przekonani, że w interesie i narodu, i państwa 
polskiego jest to, by po tym, co stało się 6 stycznia 
2021 r. w Waszyngtonie, powiedzieć o trzech pod-
stawowych sprawach.

Po pierwsze, chcieliśmy wyrazić solidarność 
z naszym poważnym sojusznikiem, zresztą nie 
tylko militarnym. Wielu senatorów wspominało 
o wspólnej tradycji wolności, demokracji i państwa 
prawa. W rezolucji piszemy też o tym, że ta tradycja 
ma prawie 250 lat, bo Polacy o Stany Zjednoczone 
Ameryki bili się już na wojnie o niepodległość USA, 
zaczętej w 1776 r. To jest po prostu moralny im-
peratyw, aby w chwili ataku na podstawy amery-
kańskiej demokracji wyrazić zwykłą solidarność 
z narodem amerykańskim. 

Po drugie, jesteśmy przekonani, że – to są zu-
pełne podstawy polityki, to jest elementarz – leży to 
w politycznym interesie państwa polskiego. Świat 
jest rozedrgany. To, co się stało kilka dni temu na 
amerykańskim Kapitolu, to ponaddwumiesięczne 
kontestowanie absolutnie niepodważalnych wyni-
ków wyborów w Ameryce, jest właśnie przejawem 
tego rozedrgania. Świat Zachodu, nie bez pomo-
cy przeciwników politycznych, zwłaszcza Rosji… 
Wiemy o wpływaniu Rosji na wybory w USA i na 
referenda, takie jak to w Wielkiej Brytanii. Wiemy 
o atakach cybernetycznych na kluczową infrastruk-
turę Stanów Zjednoczonych, ale nie tylko Stanów 

Zjednoczonych, bo także niektórych krajów euro-
pejskich. W tym kryzysie potrzeba solidarności. 
Po tak wyraźnym symbolu tego kryzysu, jakim był 
atak na Kapitol w Waszyngtonie, taka solidarność 
jest konieczna. Wszystkie kraje Zachodu, wszyst-
kie bez wyjątku, głosami różnych swoich przedsta-
wicieli – prezydentów, premierów, głów państw, 
koronowanych głów państw, ale też członków par-
lamentu – tę solidarność wyrażały. Toczy się walka 
między siłami, które chcą odnawiać demokrację, 
jaką znamy, ulepszać ją w sposób tradycyjny, za 
pomocą tradycyjnych metod politycznych, metod 
pokojowych, a siłami, które reprezentuje odcho-
dzący prezydent Trump, siłami, które chcą uży-
wać do tego celu nowych narzędzi politycznych, 
polegających głównie na sianiu strachu i tworzeniu 
podziałów wewnątrz swoich społeczeństw.

To jest walka, która dotyczy wszystkich państw, 
krajów Zachodu. W niektórych z nich przybiera 
ona tak drastyczne formy jak w USA w ostatnich 
dniach i tygodniach, a w innych jest na szczęście 
łagodniejsza. Ale jest absolutnie jasne, że w Stanach 
Zjednoczonych w tej chwili następuje daleko idą-
cy przełom polityczny, że te siły chaosu i populi-
zmu, których rządy kończą się tak tragicznie, jak 
to widzieliśmy 6 stycznia, ustępują siłom, które re-
prezentuje Joe Biden. Przypominam, że zarówno 
w czasie kampanii wyborczej, jak i już po zwycię-
stwie, a także w ostatnich dniach po tym zamachu 
na demokrację, jasno mówił on, że chodzi o to, aby 
odnowić demokrację, odnowić na gruncie rządów 
prawa, że jesteśmy państwami, my, na Zachodzie 
jesteśmy republikami opartymi na prawie, ono jest 
nadrzędne. I do tej absolutnie kluczowej redefinicji 
polityki amerykańskiej sojusznicy Stanów 
Zjednoczonych, w tym Polska, muszą się odnieść.

Tak więc w interesie już czysto politycznym 
Polski – to już nie tylko moralny imperatyw, ale 
też wyraz roztropności politycznej – jest odnie-
sienie się do tego kluczowego przełomu w polityce 
amerykańskiej, ponieważ Ameryka pozostaje głów-
nym gwarantem bezpieczeństwa świata Zachodu. 
W tym momencie brnięcie w nieuznawanie tych 
oczywistych faktów przez władzę wykonawczą 
Rzeczypospolitej jest po prostu błędem politycz-
nym. Zresztą jedynie zwieńczeniem całego łań-
cucha błędów, które ta władza popełnia w polityce 
zagranicznej od 5 lat, błędów, których efektem jest 
w tej chwili już niemal całkowita samotność Polski 
na arenie międzynarodowej.

Ta rezolucja to jest również koło ratunkowe, 
które rzucamy innym organom państwa polskiego 
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– a państwo niestety to koło odrzucacie. Jest abso-
lutnie oczywiste, że w interesie Rzeczypospolitej 
jest wyrażenie solidarności z narodem amery-
kańskim, wyrażenie wiary w trwałość porządku 
demokratycznego w Ameryce, ale również wykona-
nie ważnego gestu politycznego wobec nowej eki-
py w Stanach Zjednoczonych i powiedzenie: tak, 
chcemy odnowienia i wzmocnienia sojuszu polsko-
-amerykańskiego oraz europejsko-amerykańskie-
go na gruncie zasad wolności, demokracji i rządów 
prawa. Po prostu taka jest logika obecnej między-
narodowej sytuacji politycznej, takie jednoznacz-
ne wyrażenie woli państwowej RP jest w polskim 
interesie. Ale niestety, tak jak opóźnione gratulacje 
dla zwycięzcy wyborów amerykańskich, tak rów-
nież infantylność – bo tego nie da się inaczej na-
zwać – infantylność reakcji na to, co się zdarzyło 
w Stanach Zjednoczonych 6 stycznia, czyni uza-
sadnionym pytanie: czy rządzą nami dorośli lu-
dzie? Rzeczpospolita powinna się jasno określić, 
potwierdzić, że jest częścią Zachodu, w taki spo-
sób, w jaki czynią to inni partnerzy, a zwłaszcza 
nowe władze Ameryki, które zapraszają ten Zachód 
do odnowy naszej wspólnoty demokracji, odnowy 
wspólnoty państw wolnego świata. I ta rezolucja, 
oprócz wyrażenia solidarności z narodem amery-
kańskim, temu właśnie ma służyć.

Ja już po dwukrotnych głosowaniach senatorów 
PiS straciłem nadzieję, że państwo ten punkt wi-
dzenia, który uwzględnia przede wszystkim polski 
interes narodowy, nie opiera się tylko na zwykłej, 
ludzkiej przyzwoitości, poprzecie. Ale przestań-
cie chociaż kłaść kłody pod nogi tej rezolucji, któ-
ra jest w interesie narodowym Rzeczypospolitej. 
Wzywam was do tego. Jeśli z jakichś utopijnych, 
ideologicznych powodów nie możecie jej poprzeć, 
to chociaż się wstrzymajcie od głosu. Dziękuję bar-
dzo, Panie Marszałku.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że panowie senatoro-

wie Rafał Ślusarz i Aleksander Szwed złożyli swoje 
przemówienia w dyskusji do protokołu*.

Informuję, że wnioski o charakterze legisla-
cyjnym na piśmie złożyli panowie senatorowie 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

Aleksander Szwed, Jan Maria Jackowski i Jerzy 
Czerwiński.

Zamykam dyskusję.
Powinienem zapytać, czy przedstawiciel rządu 

chce ustosunkować się do przedstawionych wnio-
sków, ale nie bardzo jest kogo pytać.

W związku z  tym ogłoszę, że ponieważ zo-
stały złożone wnioski o charakterze legislacyj-
nym, Senat kieruje projekt rezolucji do Komisji 
Ustawodawczej oraz Komisji Spraw Zagranicznych 
i Unii Europejskiej.

Pan senator Bosacki złożył wniosek o wyzna-
czenie komisjom terminu przygotowania dodat-
kowego sprawozdania w celu przeprowadzenia 
trzeciego czytania projektu rezolucji jeszcze na tym 
posiedzeniu Senatu.

Jeśli nie usłyszę głosów sprzeciwu, uznam, że 
Senat przyjął przedstawiony wniosek.

Przechodzimy do następnego punktu.
Obrady będą się toczyć do godziny 22.00, póź-

niej będą posiedzenia komisji.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu sie-

demnastego porządku obrad: drugie czytanie pro-
jektu uchwały na zakończenie Roku Świętego Jana 
Pawła II.

Przypominam, że projekt ten został wniesio-
ny przez grupę senatorów i zawarty jest w druku 
nr 285, a sprawozdanie – w druku nr 285 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
pana senatora Jana Marię Jackowskiego, o przed-
stawienie sprawozdania komisji o  projekcie 
uchwały.

SenatoR SPRaWozdaWca 
Jan maria Jackowski 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić Wysokiej Izbie, 

w imieniu Komisji Ustawodawczej, ale też ponie-
kąd jako przedstawiciel wnioskodawców, sprawoz-
danie o projekcie uchwały na zakończenie Roku 
Świętego Jana Pawła II. Druk senacki nr 285.

Chciałbym podkreślić, że marszałek w dniu 8 
grudnia skierował do Komisji Ustawodawczej ten 
projekt uchwały w celu rozpatrzenia go w pierw-
szym czytaniu. Chciałbym podziękować panu 
marszałkowi, że przychylił się do wniosku, aby 
niezwłocznie nadać bieg temu projektowi uchwa-
ły. Przystąpiliśmy do prac. Komisja w sprawie tego 
projektu zbierała się w zasadzie trzykrotnie. Raz 
posiedzenie miało być, ale zostało przełożone ze 
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względu na poszukiwanie większego konsensusu 
wokół projektu tej uchwały. Drugie posiedzenie, 
które miało się odbyć jeszcze pod koniec tamtego 
posiedzenia Senatu, również zostało odroczone, 
aż do czasu znalezienia lepszej formuły tekstowej 
dla tego projektu uchwały. No i wreszcie w dniu 
wczorajszym, 11 stycznia, komisja rozpatrzyła 
w pierwszym czytaniu przedstawiony przez wnio-
skodawców projekt uchwały, wprowadziła do niego 
poprawki i wnosi o przyjęcie przez Senat jednolite-
go, załączonego projektu uchwały na zakończenie 
obchodów 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II.

To jest taka formuła sprawozdania zawar-
ta w  druku senackim nr  285  S, ale chciałbym 
Wysokiej Izbie powiedzieć o pracach nad tą uchwa-
łą w trakcie trwania posiedzenia komisji, a także 
między posiedzeniami, ponieważ w wyniku spo-
tkań wnioskodawców z innymi senatorami udało 
się wypracować moim zdaniem dobrą formułę dla 
tego tekstu, uwzględniającą uwagi, które były kie-
rowane w stosunku do tego projektu.

Chciałbym tutaj podkreślić, że podczas posie-
dzenia komisji złożyłem w formie autopoprawki 
tekst w zasadzie zmieniający pierwotne przed-
łożenie tego projektu uchwały. Tak że prosiłbym 
senatorów, żeby w toku debaty czy dyskusji lub 
w ewentualnych wnioskach, które zamierzaliby 
złożyć, odnosili się już do druku nr 285 S, który 
jest zmieniony, może niezbyt istotnie, w stosunku 
do pierwotnego przedłożenia. Mówię o tym, ponie-
waż doszły do mnie słuchy, że pewne uwagi nadal 
są podtrzymywane. Ale sądzę, że po zapoznaniu 
się z tym nowym tekstem dostrzegą państwo róż-
nice w akcentach, zmianę tytułu tej projektowa-
nej uchwały, jak również pewną zmianę kolejności 
i nowe elementy, które w tym projekcie uchwały 
się pojawiły.

Chciałbym powiedzieć, że podczas posiedzenia 
komisji przyjąłem w formie autopoprawki te su-
gestie, które padały ze strony m.in. pani senator 
Haliny Biedy – której chciałbym bardzo podzięko-
wać za współpracę merytoryczną nad tym projek-
tem – jak również innych przedstawicieli, innych 
senatorów, pana senatora Klicha, jak również pana 
senatora Czerwińskiego, a także wszystkich tych, 
którzy wnieśli twórczy wkład do prac nad tym pro-
jektem uchwały.

Jak państwo zdążyli się zorientować, z druku 
senackiego nr 285… Ja byłem przedstawicielem 
wnioskodawców, którzy jednak nie pochodzili 
z jednego środowiska politycznego, ponieważ były 
tam podpisy senatorów Prawa i Sprawiedliwości, 

czyli mojego macierzystego klubu, ale były również 
podpisy senatorów z klubu Koalicji Obywatelskiej, 
polskiego Stronnictwa Ludowego, jak również se-
natorów niezrzeszonych. W związku z tym w toku 
prac nad projektem uchwały, w trakcie posiedze-
nia komisji, musiałem uwzględniać różne wrażli-
wości, różne punkty widzenia, ustosunkowując się 
do poszczególnych propozycji zmian, które składali 
senatorowie. I teraz chciałbym podkreślić, że ten 
tekst, który jest w druku sprawozdania, w druku 
nr 285 S… Ponieważ były różne poprawki, prze-
wodniczący komisji, pan senator Kwiatkowski, za-
proponował następujący sposób pracy: w pierwszej 
kolejności podczas posiedzenia komisji poddał pod 
głosowanie projekt wyjściowy wraz z tymi auto-
poprawkami, które zostały przyjęte, i ten wniosek 
otrzymał większość, po czym inne wnioski do pro-
jektu uchwały, które były składane – tzn. niektóre 
były tylko zapowiadane, bo formalnie nie zostały 
złożone – nie były już rozpatrywane przez Wysoką 
Komisję. Tyle tytułem wstępu, jeżeli chodzi o prze-
bieg samych prac komisji.

Chciałbym wszystkim jeszcze raz bardzo ser-
decznie podziękować. Była to dyskusja meryto-
ryczna, były różne uwagi… Główna uwaga, która 
się pojawiała, dotyczyła tego, żeby nie tworzyć 
precedensu, że podejmujemy uchwałę z powodu 
zakończenia jakiegoś roku, który został ustanowio-
ny. Ja przypomnę, że Senat w październiku 2019 r., 
jeszcze w poprzedniej kadencji, podjął uchwałę 
o ustanowieniu roku 2020 Rokiem Świętego Jana 
Pawła II, w stulecie urodzin – ponieważ w ubie-
głym roku, 18 maja, była setna, okrągła rocznica 
urodzin naszego wielkiego rodaka – i w związku 
z tym przez cały rok odbywały się różne okoliczno-
ściowe sympozja, spotkania, inicjatywy, wystawy. 
Niestety, z powodu pandemii, na co oczywiście nie 
mamy wpływu, skala i zasięg tych obchodów były 
w sposób znaczący zmienione. I stąd w projekcie 
uchwały proponujemy, aby podziękować tym, któ-
rzy podjęli się jednak tego trudu.

Co do samej postaci św. Jana Pawła II, to był 
on niewątpliwie nie tylko przywódcą duchowym, 
bardzo ważnym, ale również był liderem świato-
wej opinii publicznej na przełomie XX i XXI w., był 
też ceniony w środowiskach osób o innych zapa-
trywaniach, innych światopoglądach, innych re-
ligiach, jak również wśród osób niewierzących, 
i niewątpliwie był postacią, która odegrała bardzo 
ważną rolę nie tylko w życiu Polski, o czym wspo-
minamy w uchwale, ale również była bardzo waż-
na, jeżeli chodzi o to, co działo się w świecie na 
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drugie czytanie projektu uchwały na zakończenie Roku Świętego jana Pawła ii 
komunikaty

przełomie XX i XXI w., była bardzo ważnym punk-
tem odniesienia.

Po tych wszystkich uwagach odczytam tekst, 
który został przyjęty przez Komisję Ustawodawczą 
na wczorajszym posiedzeniu.

„Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
na zakończenie obchodów 100. rocznicy urodzin 
św. Jana Pawła II.

Papież Jan Paweł II, którego 100. rocznicę uro-
dzin obchodziliśmy w 2020 r., odegrał ważną rolę 
nie tylko w dziejach Polski, ale również w historii 
świata. Był niekwestionowanym autorytetem i du-
chowym przywódcą milionów katolików na całym 
świecie, a za swe wysiłki na rzecz pokoju oraz wkład 
w rozwój międzywyznaniowego dialogu i współpra-
cy między narodami był ceniony wśród wyznawców 
innych religii i osób niewierzących. Był też wytrwa-
łym propagatorem godności i wolności jednostki 
oraz praw narodów do samostanowienia.

Pamiętne słowa św. Jana Pawła II wygłoszo-
ne w Warszawie w czerwcu 1979 r. «Niech zstąpi 
Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!» były 
swoistą zapowiedzią przemian demokratycznych 
nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie Środkowo-
Wschodniej. Nie wolno też zapomnieć o poparciu 
Papieża dla wejścia Polski do struktur zjednoczonej 
Europy wyrażonym w haśle «Od Unii Lubelskiej do 
Unii Europejskiej».

Ten papież «z dalekiego kraju» był niestru-
dzonym ambasadorem polskiej kultury i historii 
podczas całego swojego pontyfikatu. Dla katoli-
ków stanowił przykład świętości życia, a dla wielu 
wyznawców innych religii lub niewierzących był 
inspiracją i ważnym punktem odniesienia. Był za-
wsze – jako kapłan, później jako biskup i kardy-
nał, a przede wszystkim jako papież – wrażliwy 
na ludzkie potrzeby i słabości, głosząc przy tym 
nieustannie orędzie międzyludzkiej solidarności 
i Bożego Miłosierdzia.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża 
wdzięczność i uznanie wszystkim instytucjom, 
szkołom, uczelniom, muzeom, fundacjom, pla-
cówkom kultury, jak również osobom, które przy-
czyniły się do upamiętnienia życia i dzieła naszego 
Wielkiego Rodaka.

Niech mijająca 100. rocznica urodzin św. Jana 
Pawła II będzie przypomnieniem mądrości płyną-
cej z Jego posługi i nauczania.

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

Dziękuję.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy 
komisji oraz upoważnionego przedstawiciela wnio-
skodawców, którym jest w obydwu tych przypad-
kach pan senator Jan Maria Jackowski.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Nie widzę zgłoszeń.
A zatem otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie za-

pisał się do głosu, a senator Aleksander Szwed zło-
żył swoje przemówienie w dyskusji do protokołu*.

(Wesołość na sali)
Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego 

czytania projektu uchwały. To trzecie czytanie ob-
jęłoby jedynie głosowanie. Zostanie ono przepro-
wadzone razem z innymi głosowaniami.

I tym sposobem dobrnęliśmy do końca obrad.
Proszę o komunikaty.

SenatoR SekRetaRz 
wikTor durlak 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w dniu 
dzisiejszym w sali plenarnej, wspólnie z  inny-
mi komisjami, w sprawie wniosków zgłoszonych 
w drugim czytaniu do następujących projektów… 
10 minut po zakończeniu obrad rozpocznie się po-
siedzenie Komisji Ustawodawczej wraz z Komisją 
Środowiska oraz Komisją Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
w sprawie wniosków zgłoszonych do projektu usta-
wy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie.

Następnie, 20 minut po zakończeniu obrad, 
jest posiedzenie wraz z Komisją Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej oraz Komisją Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej w spra-
wie wniosków zgłoszonych do projektu ustawy 
o zmianie ustawy o pomocy społecznej.

Następnie, 30  minut po zakończeniu ob-
rad – posiedzenie wraz z Komisją Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej w spra-
wie wniosków zgłoszonych do projektu ustawy 
o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym oraz 
ustawy o samorządzie województwa.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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40 minut po zakończeniu obrad – posiedze-
nie wraz z Komisją Regulaminową, Etyki i Spraw 
Senatorskich, pierwsze czytanie projektu uchwały 
w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

I 60 minut po zakończeniu obrad – posiedze-
nie wraz z Komisją Spraw Zagranicznych i Unii 
Europejskiej w sprawie wniosków zgłoszonych do 
projektu rezolucji w sprawie wzmocnienia współ-
pracy ze Stanami Zjednoczonymi.

I ostatni komunikat: posiedzenie Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji poświęcone 
rozpatrzeniu poprawek zgłoszonych na dwudzie-
stym posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie 
ustawy o Służbie Więziennej, ustawy o zapobiega-
niu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 
u ludzi oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych od-
będzie się w dniu 13 stycznia, godzina 9.30, w sali 
nr 182. Dziękuję.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Ogłaszam przerwę do dnia jutrzejszego do go-

dziny 10.00.
Przypominam o ciągu komisji, które za chwilę, 

za 10 minut się zaczną.
Nie wiem, czy państwo wiecie, że skończyliśmy 

obrady w godzinie śmierci Jana Pawła II. To jest 
charakterystyczne. 21.37.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 21 minut 37)



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, 
która ustosunkowała się do przedstawionych 
w toku debaty wniosków…

(Głos z sali: Są problemy, 3 senatorów nie sły-
szy, bo nie ma głosu…)

(Głos z sali: Senatorowie zdalni nas nie słyszą.)
No ale to chyba nie dlatego, że my tu mamy pro-

blemy, tylko… Niech włączą głośniki. Kto nas nie 
słyszy?

(Głos z  sali: Senator Dowhan, senator 
Tyszkiewicz, więc to jest szerszy problem.)

(Głos z sali: I senator Pupa.)
Czyżby zima zaburzała komunikację?
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Senator Dowhan pisze, że już ma…)
Pan senator Dowhan już odzyskał słyszenie…
(Głos z sali: Tak, tak.)
…czy słuch…
(Głos z sali: Niech potwierdzą inne osoby.)
Proszę, niech też inni potwierdzą, a ja będę na 

razie kontynuował… Proszę starać się to wyjaśnić do 
czasu rozpoczęcia głosowań. Pan senator Dowhan 
już odzyskał słyszenie, mam nadzieję, że inni też.

(Głos z sali: Pan senator Pupa też już ma…)
Dobrze. Jeszcze senator Tyszkiewicz.
W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 

Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. 
Sprawozdanie znajduje się w druku nr 303 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Wojciecha 
Piechę, o przedstawienie sprawozdania komisji.

SenatoR SPRaWozdaWca 
woJciech Piecha 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 10 minut 31)

(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Tomasz 
Grodzki oraz wicemarszałek Michał Kamiński)

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Proszę uprzejmie o zajmowanie miejsc.
(Rozmowy na sali)
Wznawiam obrady.
Przypominam, że toczą się one w taki spo-

sób jak wczoraj i przedwczoraj, czyli są to obrady 
hybrydowe.

Szanowni Państwo Senatorowie, informuję, 
że kolejne posiedzenie Senatu planowane jest na 
dni 17, 18 i 19 lutego. Porządek tego posiedzenia 
zostanie państwu dostarczony oczywiście drogą 
elektroniczną.

Wysoki Senacie, przypominam, że o godz. 14.00 
w sali posiedzeń odbędzie się spotkanie z wice-
przewodniczącym Komisji Europejskiej, panem 
Marošem Šefčovičem, odpowiedzialnym za stosunki 
międzyinstytucjonalne i prognozowanie. Spotkanie 
przyjmie formułę wideokonferencji z udziałem tłu-
maczy. Serdecznie zapraszamy, w imieniu komisji 
spraw zagranicznych oraz Prezydium Senatu, do 
uczestnictwa w tym ważnym spotkaniu.

Szanowni Państwo Senatorowie, przystąpimy 
teraz do głosowania testowego, które ma za zada-
nie wyłącznie wykazanie liczby senatorów uczest-
niczących aktualnie w posiedzeniu.

Proszę o oddanie jakiegokolwiek głosu.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 92 senatorów. (Głosowanie nr 116)
Tylu senatorów bierze aktualnie udział 

w posiedzeniu.
Powracamy do rozpatrywania punktu dru-

giego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z za-
pobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
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Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności. Komisja na posiedzeniu w dniu 
12 stycznia rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku 
debaty w dniu 11 stycznia nad ustawą 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. W toku debaty zgłoszono 23 
poprawki. Komisja wnosi, ażeby przyjąć poprawki 
nr 2, 3 oraz 6–23. Komisja wnosi, ażeby przyjąć 
ustawę wraz z poprawkami. Dziękuję.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze 

zabrać głoś?
Przypomnę, że wnioski zgłosili panowie sena-

torowie Szejnfeld, Piecha, Borowski i Kleina.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-

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

Poprawka nr 1 zmierza do wprowadzenia jed-
nakowych zasad funkcjonowania organów sa-
morządu adwokackiego oraz radców prawnych 
w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epi-
demicznego lub stanu epidemii.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 51 – za, 46 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 117)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 2 wskazuje, że aplikanta radcow-

skiego ma skreślać z listy aplikantów rada okrę-
gowej izby radców prawnych, a nie okręgowa izba 
radców prawnych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Prozę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 118)
Przyjęta.
Poprawka nr 3 zmierza do tego, aby pracodaw-

ca będący zakładem aktywności zawodowej mógł 

ubiegać się o rekompensatę poniesionych za dany 
miesiąc kosztów płacy, porównywalnych do kosz-
tów z analogicznego miesiąca roku 2019, a nie 
roku poprzedniego, w którym obowiązywały już 
obostrzenia epidemiczne.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 119)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 4 skreśla przepisy określające wy-

jątki od zasady, że w okresie obowiązywania stanu 
zagrożenia epidemicznego lub epidemii ogłoszone-
go z powodu COVID-19 nie wykonuje się tytułów 
wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu 
mieszkalnego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 51 – za, 48 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 120)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 5 zastępuje odesłanie do aktu wy-

konawczego odesłaniem bezpośrednio do ustawy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 52 – za, 48 – prze-

ciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 121)
Przyjęta.
Uwaga, nad poprawkami nr 6 i 7 należy głoso-

wać łącznie.
Poprawki te obejmują pomocą finansową za 

okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 
epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 rów-
nież operatorów publicznego transportu zbioro-
wego w komunikacji miejskiej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 53 – za, 47 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 122)
Poprawki zostały przyjęte.
Poprawka nr 8 ma na celu dostosowanie prze-

pisu do wymogów w zakresie udzielenia pomocy 
publicznej podmiotom wykonującym przewozy 
autobusowe.
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Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 123)
Przyjęta.
Poprawka nr 9 określa zasady składania wnio-

sków o zwolnienie z obowiązku opłacania składek 
na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz 
Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub 
Fundusz Emerytur Pomostowych przez muzea 
i inne instytucje kultury.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 124)
Przyjęta.
Poprawka nr 10 skraca okres obowiązywania 

ograniczeń dotyczących stosowania przez kredy-
todawców maksymalnych wysokości pozaodset-
kowych kosztów kredytu.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 54 – za, 46 – prze-

ciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 125)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 11 koryguje odesłanie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 126)
Przyjęta.
Poprawka nr 12 ma charakter doprecyzowujący.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 127)
Przyjęta.
Poprawka nr 13 zmierza do zapewnienia usta-

wie wewnętrznej spójności.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 128)
Przyjęta.
Poprawka nr 14 wprowadza możliwość prze-

prowadzania kontroli, o której mowa w ustawie 
o publicznej służbie krwi, w sposób zdalny.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 99 – za, nikt nie był 

przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 129)
Przyjęta.
Uwaga, nad poprawkami nr 15, 18, 20 i 22 na-

leży głosować łącznie.
Poprawki te mają charakter doprecyzowujący.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 130)
Poprawka nr 16 zmierza do tego, aby Agencja 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogła 
realizować swoje zadania także poprzez stałą do-
płatę do oprocentowania kredytów w związku z ni-
welowaniem niekorzystnych skutków COVID-19.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
1 senator ze zdalnych… Proszę sprawdzić.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 51 – za, 47 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 131)
Przyjęta.
Poprawka nr 17 przedłuża ważność skierowa-

nia na szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 
z 60 do 90 dni.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 99 – za, nikt nie był 

przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 132)
Przyjęta.
Poprawka nr 19 ma charakter doprecyzowujący.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
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Głosowało 100 senatorów, wszyscy byli za. 
(Głosowanie nr 133)

Poprawka nr 21 utrzymuje w mocy akty wyko-
nawcze wydane na podstawie przepisu upoważnia-
jącego zmienianego niniejszą nowelą.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 99 – za, 1 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 134)
Przyjęta.
Poprawka nr 23 zmierza do utrzymania ważno-

ści uprawnień zawodowych wydawanych na pod-
stawie ustawy – Prawo energetyczne.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 98 – za, nikt nie był 

przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 135)
Przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 136)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobie-
ganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytu-
acji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu 
trzeciego porządku obrad: ustawa o rezerwach 
strategicznych.

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 304 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Wojciecha 
Piechę, o przedstawienie sprawozdania komisji.

SenatoR SPRaWozdaWca 
woJciech Piecha 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności. Komisja na posiedzeniu w dniu 
12 stycznia rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku 
debaty w dniu 11 stycznia 2021 r. Wnioski te doty-
czyły ustawy o rezerwach strategicznych. W trakcie 
debaty zgłoszono 15 poprawek, z tym że komisja 
rekomenduje, ażeby głosować za poprawkami 
nr 1–9 i 11–15. Komisja wnosi o przyjęcie ustawy 
z poprawkami. Dziękuję.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Czy pan senator chce jeszcze zabrać głos jako 

wnioskodawca? Nie.
Dziękuję bardzo.
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 1–6, 8 i 9 należy 
głosować łącznie.

Mają one charakter technicznolegislacyjny, 
uwzględniają usunięcie ze słowniczka ustawy zbęd-
nych objaśnień.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 49 – za, 50 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 137)
Poprawki nieprzyjęte.
Poprawka nr 7 ma charakter redakcyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 48 – za, 51 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 138)
Poprawka nieprzyjęta.
Uwaga, przyjęcie poprawki nr 10 wykluczy gło-

sowanie nad poprawką nr 15.
Poprawka ta ma na celu zapewnienie finanso-

wania nowo utworzonej Rządowej Agencji Rezerw 
Strategicznych po wejściu w życie uchwalanej 
ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
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Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 1 – za, 98 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 139)
Poprawka nieprzyjęta.
Poprawka nr 11 dodaje przepis nowelizujący 

ustawę z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób 
i mienia, w którym koryguje się odesłanie do uchy-
lanej ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezer-
wach strategicznych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 49 – za, 51 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 140)
Poprawka nieprzyjęta..
Poprawka nr 12 uzupełnia ustawę o przepis no-

welizujący ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bio-
komponentach i biopaliwach ciekłych, którym 
wprowadza się odesłanie do uchwalanej obecnie 
ustawy o rezerwach strategicznych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 51 – za, 48 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 141)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 13 wprowadza w ustawie z dnia 

16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produk-
tów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach po-
stępowania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa 
paliwowego państwa i zakłóceń na rynku nafto-
wym prawidłowe odesłanie do uchwalanej obecnie 
ustawy o rezerwach strategicznych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 50 – za, 50 – prze-

ciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 142)
Poprawka nie uzyskała poparcia.
Poprawka nr 14 dostosowuje przepis nowe-

lizujący ustawę o podatku akcyzowym do zmian 
wprowadzonych ustawą z dnia 10 grudnia o zmia-
nie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych 
innych ustaw.

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

Głosowało 100 senatorów, 49 – za, 51 – przeciw, 
nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 143)

Poprawka nieprzyjęta.
Poprawka nr 15 ma na celu uregulowanie kwe-

stii związanych z zapewnieniem finansowania 
Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w roku 
2021 w związku z wejściem ustawy w życie w trak-
cie trwania roku budżetowego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 49 – za, 50 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 144)
Poprawka nieprzyjęta.
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 100 senatorów, 50 – za, 50 – prze-

ciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 145)
Wniosek nie uzyskał większości.
Wobec niepodjęcia przez Senat uchwały w spra-

wie ustawy przystępujemy, zgodnie z art. 54 ust. 1a 
Regulaminu Senatu, do głosowania nad wnioskiem 
o odrzucenie ustawy.

Kto jest za odrzuceniem tej ustawy?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Jedna senator z głosujących zdalnie… Proszę 

o sprawdzenie, czy została wysłana aplikacja.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 52 – za, 48 – prze-

ciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 146)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o rezer-
wach strategicznych.

Powracamy do rozpatrywania punktu 
czwartego porządku obrad: ustawa o rozliczaniu 
ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości 
zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości.

Komisja Samorządu Terytorialnego 
i  Administracji Państwowej oraz Komisja 
Infrastruktury przedstawiły projekt uchwały, 
w którym wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez po-
prawek; druk senacki nr 297 A.

Przystępujemy zatem do głosowania nad przed-
stawionym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
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Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 99 – za, nikt nie był 

przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 147)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o rozlicze-
niu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomo-
ści zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości.

Powracamy do rozpatrywania punktu piątego 
porządku obrad: ustawa o promowaniu wytwarzania 
energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu, 
Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
oraz Komisja Środowiska przedstawiły jednobrz-
miące projekty uchwał, w których wnoszą o przy-
jęcie tej ustawy bez poprawek. Zawarte są one 
w drukach senackich nr 302 A i 302 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 100 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 148)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o promo-
waniu wytwarzania energii elektrycznej w mor-
skich farmach wiatrowych.

Powracamy do rozpatrywania punktu szó-
stego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o Służbie Więziennej, ustawy o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 
oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związa-
nych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, 
która ustosunkowała się do przedstawionych w toku 
debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej 
sprawie. Znajduje się ono w druku nr 296 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora 
Aleksandra Pocieja, o przedstawienie sprawozda-
nia komisji.

SenatoR SPRaWozdaWca 
aleksander PocieJ 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Komisja rekomenduje Senatowi przyjęcie po-
prawek nr 1–4, zaś odrzucenie poprawki nr 5. 
Dziękuję bardzo.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostały 

senator sprawozdawca chcą jeszcze zabrać głos?
Wnioski – przypomnę – zgłosili panowie sena-

torowie Pociej i Durlak, a sprawozdawcą Komisji 
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji był pan 
senator Rafał Ambrozik.

Przystępujemy do głosowania. W pierwszej ko-
lejności zostaną przeprowadzone głosowania nad 
przedstawionymi poprawkami, a następnie nad 
podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy 
w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych 
poprawek.

Poprawka nr 1 poprawia odesłanie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 149)
Poprawka nr 2 dostosowuje brzmienie zmienia-

nych przepisów do najnowszej nowelizacji ustawy 
o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 
i zakażeń.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 96 – za, 4 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 150) 
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 3 stanowi, że upoważnienie do 

wydania zarządzenia będzie obowiązywało do 
końca stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 
epidemii.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
2 senatorów zdalnych proszę o sprawdzenie 

wysłania sygnału.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 57 – za, 43 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 151)
Przyjęta.
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Poprawka nr 4 stanowi, że podstawą wydania 
zarządzenia będzie ustawa.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 152)
Poprawka nr 5 zmierza do dodania w ustawie 

przepisów regulujących zasady przeprowadzania 
naboru na aplikację sędziowską i prokuratorską 
w ramach konkursu ogłoszonego w 2020 r.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 49 – za, 50 – prze-

ciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 153)
Nieprzyjęta.
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 100 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 154)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o Służbie Więziennej, ustawy o za-
pobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi oraz ustawy o szczególnych roz-
wiązaniach związanych z zapobieganiem, prze-
ciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych.

Powracamy do rozpatrywania punktu siód-
mego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Kodeks postępowania administracyjnego oraz 
niektórych innych ustaw.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji przedstawiła projekt uchwały, w którym 
wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy, po-
nadto mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie 
poprawek; druk senacki nr 298 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 Komisji  Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji zapewnia zgodność tytu-
łu ustawy z zasadami techniki prawodawczej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 155)
Uwaga, nad wnioskami mniejszości nr 1 i 2 na-

leży głosować łącznie.
Wnioski te eliminują z ustawy przepisy zmie-

rzające do przesunięcia terminu wejścia w życie 
regulacji dotyczących prostej spółki akcyjnej oraz 
elektronicznego postępowania rejestrowego, nie-
mających związku merytorycznego z zasadniczym 
celem ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 52 – za, 47 – prze-

ciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 156)
Wnioski uzyskały poparcie.
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 157)
Imponująca zgodność od paru ustaw.
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego 
oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu ósme-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – 
Kodeks postępowania karnego.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji oraz Komisja Ustawodawcza przedstawiły 
jednobrzmiące projekty uchwał, w których wnoszą 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druki senac-
kie nr 299 A i 299 B.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

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



197

20. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 13 stycznia 2021 r.

głosowania

Głosowało 100  senatorów, wszyscy byli za. 
(Głosowanie nr 158)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy – Kodeks postępowania karnego.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
wiątego porządku obrad: ustawa o  zasadach 
współpracy prawnej w sprawach karnych między 
Rzecząpospolitą Polską i terytorium, do którego 
stosuje się prawo karne należące do właściwości 
Ministra Sprawiedliwości Tajwanu.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji oraz Komisja Spraw Zagranicznych i Unii 
Europejskiej przedstawiły projekt uchwały, w któ-
rym wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; 
druk senacki nr 301 A.

Przestępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Prozę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100  senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 159)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zasadach 
współpracy prawnej w sprawach karnych między 
Rzecząpospolitą Polską i terytorium, do którego 
stosuje się prawo karne należące do właściwości 
Ministra Sprawiedliwości Tajwanu.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
siątego porządku obrad: ustawa o zmianie zakresu 
obowiązywania Konwencji Rady Europy o zapobie-
ganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i prze-
mocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 
11 maja 2011 r.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji oraz Komisja Spraw Zagranicznych i Unii 
Europejskiej przedstawiły projekt uchwały, w któ-
rym wnoszą o wprowadzenie poprawki; druk se-
nacki nr 300 A.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowa-
dzone głosowanie nad przedstawioną poprawką, 
a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie 
przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynika-
jącymi z przyjętej poprawki.

Przystępujemy do głosowania nad poprawką, 
której celem jest wyliczenie zastrzeżeń w prawi-
dłowej kolejności oraz precyzyjne wskazanie prze-
pisów, na podstawie których zastrzeżenia zostały 
złożone.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Prozę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 98 – za, 1 – przeciw, 

1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 160)
Przyjęta.
Przystępujemy zatem do głosowania nad pod-

jęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w ca-
łości ze zmianą wynikającą z przyjętej poprawki.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 99 – za, nikt nie był 

przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie 
nr 161)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmia-
nie zakresu obowiązywania Konwencji Rady 
Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy 
wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej 
w Stambule dnia 11 maja 2011 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu jede-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projek-
tu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych 
w sprawach cywilnych.

Przypominam, że w dniu wczorajszym zostało 
przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie 
tej ustawy oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania, które 
obejmuje jedynie głosowanie.

Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie 
przez Senat jednolitego projektu ustawy zawartego 
w druku nr 185 S-poprawiony.

Komisje proponują ponadto, aby Senat upoważ-
nił pana senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego do 
prezentowania stanowiska Senatu w dalszych pra-
cach nad tym projektem.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem ustawy o zmianie 
ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywil-
nych oraz projektem uchwały w sprawie wniesie-
nia do Sejmu tego projektu ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 162)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat przyjął projekt ustawy o  zmianie usta-
wy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 
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i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu 
tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił 
pana senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego do pre-
zentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach 
nad tym projektem.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Stanu.

Przypominam, że w dniu wczorajszym zosta-
ło przedstawione sprawozdanie komisji o pro-
jekcie ustawy oraz została przeprowadzona 
dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania, które 
obejmuje jedynie głosowanie.

Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie 
przez Senat jednolitego projektu ustawy zawartego 
w druku nr 224 S.

Komisje proponują ponadto, aby Senat upoważ-
nił pana senatora Roberta Mamątowa do prezento-
wania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad 
tym projektem.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem ustawy o zmianie 
ustawy o Trybunale Stanu oraz projektem uchwa-
ły w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu 
ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 163)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy 
o Trybunale Stanu i podjął uchwałę w sprawie 
wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Wysoki Senat upo-
ważnił pana senatora Roberta Mamątowa do pre-
zentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach 
nad tym projektem.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czyta-
nia projektu ustawy skierował projekt do Komisji 
Ustawodawczej, Komisji Środowiska oraz Komisji 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi i zobowiązał te komisje 
do przedstawienia jeszcze na obecnym posiedze-
niu Senatu dodatkowego sprawozdania. Znajduje 
się ono w druku nr 214 X.

Przystępujemy do trzeciego czytania.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Adama 
Szejnfelda, o przedstawienie dodatkowego spra-
wozdania komisji.

SenatoR SPRaWozdaWca 
adam szeJnfeld 

Panie Marszałku, podczas posiedzenia komisji 
rozpatrywano 3 poprawki. Jedna z nich, poprawka 
nr 2, zmierzała do wyeliminowania powtórzenia 
określonego zwrotu, czyli ma charakter redakcyj-
ny, a pozostałe 2 dotyczyły rozstrzygnięcia zakre-
su pojęciowego zwrotów „płody” lub „plony” po to, 
żeby zastosować najbardziej adekwatny. Decyzje 
podjęliśmy, wątpliwości nie wyeliminowaliśmy, re-
komendacje są w sprawozdaniu. Dziękuję bardzo.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Czy panowie senatorowie wnioskodawcy chcą 

jeszcze zabrać głos?
W trakcie drugiego czytania wnioski o charak-

terze legislacyjnym zgłosili panowie senatorowie 
Pupa i Szejnfeld.

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 widzę zgłoszeń.

Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-

ne głosowania nad poprawkami według kolejności 
przepisów projektu z druku nr 214 X, a następnie 
nad przyjęciem projektu – druk nr 214 S – w ca-
łości ze zmianami wynikającymi z  przyjętych 
poprawek.

Przystępujemy do głosowania nad poprawkami.
Przyjęcie poprawki nr 1 wykluczy głosowa-

nie nad poprawką nr 3. Poprawka nr 1 zmierza 
do ujednolicenia terminologii, jaką posługuje się 
zmieniany przepis w odniesieniu do wyrażenia 
„plony rolne”.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania. 
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Głosowało 100 senatorów, 3 – za, 94 – przeciw, 
3 się wstrzymało. (Głosowanie nr 164)

Poprawka nie została przyjęta.
Poprawka nr 2 usuwa zbędny wyraz.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania. 
Głosowało 100 senatorów, 54 – za, 46 – prze-

ciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 165)
Przyjęta.
Poprawka nr 3 zmierza do ujednolicenia termi-

nologii, jaką posługuje się zmieniany przepis w od-
niesieniu do wyrażenia „płody rolne”.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania. 
Głosowało 100 senatorów, 98 – za, 0 – przeciw, 

2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 166)
Przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem 

projektu ustawy w całości ze zmianami wynikają-
cymi z przyjętych poprawek oraz nad projektem 
uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego pro-
jektu ustawy. 

Komisje proponują, aby Wysoki Senat upoważ-
nił pana senatora Adama Szejnfelda do reprezen-
towania Senatu w dalszych pracach nad projektem 
tej ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania. 
Głosowało 100 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 167)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy – 
Prawo łowieckie i podjął uchwałę w sprawie wnie-
sienia 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 czter-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiato-
wym oraz ustawy o samorządzie województwa.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czy-
tania projektu ustawy skierował projekt do 
Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej i zo-
bowiązał te komisje do przedstawienia jeszcze na 

obecnym posiedzeniu Senatu dodatkowego spra-
wozdania. Znajduje się ono w druku nr 186 X.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Proszę sprawozdawcę, pana senatora 

Krzysztofa Kwiatkowskiego, o przedstawienie do-
datkowego sprawozdania komisji.

SenatoR SPRaWozdaWca 
krzyszTof kwiaTkowski 

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Komisja Ustawodawcza na wspólnym posie-

dzeniu wraz z komisją samorządu terytorialnego, 
przeprowadzonym 12 stycznia, przyjęła blok 5 po-
prawek zgłoszonych przez panią senator Joannę 
Sekułę, zapewniających finansowe funkcjonowanie 
młodzieżowych rad.

Połączone komisje rekomendują przyjęcie tych 
5 poprawek. One powinny być przyjęte łącznie, 
żeby mogły spełnić swój cel funkcjonalny. Dziękuję.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Czy państwo senatorowie wnioskodawcy chcą 

jeszcze zabrać głos? Przypomnę, że wnioski o cha-
rakterze legislacyjnym w drugim czytaniu zgłosiły 
panie senator Sekuła, Bieda i Matecka.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 
nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdaw-
cy i wnioskodawców w związku z przedstawionym 
dodatkowym sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zgłosić 
takie zapytanie? Nie widzę zgłoszeń.

Przystępujemy zatem do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-

ne głosowania nad przedstawionymi poprawka-
mi z druku nr 186 X, a następnie nad przyjęciem 
projektu – druk nr 186 S – w całości ze zmianami 
wynikającymi z przyjętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nymi poprawkami.

Nad poprawkami nr 1, 2, 3, 4 i 5 należy głoso-
wać łącznie.

Zmierzają one do rozszerzenia zakresu pro-
jektu o nowelizację ustawy o samorządzie gmin-
nym, merytorycznej modyfikacji projektu – w tym 
przesądzenia, że organ stanowiący jednostki samo-
rządu terytorialnego zapewnia środki na realizację 
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zadań właściwej młodzieżowej rady – oraz usta-
nowienia unormowań dotyczących kadencji rad 
młodzieżowych utworzonych przed dniem wejścia 
w życie projektowanej ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 168)
Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem 

projektu ustawy w całości ze zmianami wynikają-
cymi z przyjętych poprawek oraz nad projektem 
uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego pro-
jektu ustawy.

Komisje proponują, aby Senat upoważnił panią 
senator Joannę Sekułę do reprezentowania Senatu 
w dalszych pracach nad projektem tej ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 169)
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 tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił 
panią senator Joannę Sekułę do reprezentowania 
Wysokiego Senatu w dalszych pracach nad tym 
projektem.

Powracamy do rozpatrywania punktu pięt-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projek-
tu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej.

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 przedstawienia jeszcze na 
obecnym posiedzeniu Senatu dodatkowego spra-
wozdania. Znajduje się ono w druku nr 223 X.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Poproszę sprawozdawcę, pana senatora 

Ryszarda Majera, o przedstawienie dodatkowego 
sprawozdania komisji.

Pan senator Majer jest zdalnie, ale nie wiem, 
czy się połączy.

(Głos z sali: Musi włączyć mikrofon.)
Ale nie widzę go. Jest?

SenatoR SPRaWozdaWca 
ryszard maJer 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam przyjemność przedstawić sprawozdanie 

połączonych komisji, które odbyły posiedzenie 
w  dniu wczorajszym. Wysokie Komisje reko-
mendują Senatowi przyjęcie poprawki i przyję-
cie projektu uchwały o przyjęciu w całości ustawy 
o zmianie ustawy o pomocy społecznej. Dziękuję.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Czy pan senator chce jeszcze zabrać głos jako 

senator wnioskodawca? Jak mniemam, chyba nie.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy, 
a zarazem wnioskodawcy w związku z przedsta-
wionym dodatkowym sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zgłosić 
takie zapytania? Nie.

Dziękuję.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowa-

dzone głosowanie nad przedstawioną popraw-
ką z druku nr 223 X, a następnie nad przyjęciem 
projektu – druk nr 223 S – w całości ze zmianami 
wynikającymi z przyjętej poprawki.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
ną poprawką.

Ma ona na celu rozszerzenie zakresu uregulo-
wania dotyczącego gminy właściwej do podpisania 
umowy o prowadzenie rodzinnego domu pomocy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 170)
Przystępujemy zatem do głosowania nad przy-

jęciem projektu ustawy w całości ze zmianami 
wynikającymi z przyjętej poprawki oraz nad pro-
jektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu 
tego projektu ustawy.

Komisje proponują, aby Senat upoważnił pana 
senatora Ryszarda Majera do reprezentowania 
Senatu w  dalszych pracach nad projektem tej 
ustawy.

Kto jest za?
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Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 171)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy 
o pomocy społecznej i podjął uchwałę w sprawie 
wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił 
pana senatora Ryszarda Majera do reprezentowa-
nia Wysokiego Senatu w dalszych pracach nad tym 
projektem.

Powracamy do rozpatrywania punktu szes-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
rezolucji w sprawie wzmocnienia współpracy ze 
Stanami Zjednoczonymi.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czytania 
projektu rezolucji skierował projekt do Komisji 
Ustawodawczej oraz 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 309 X.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Proszę sprawozdawcę, pana senatora Marcina 

Bosackiego, o przedstawienie dodatkowego spra-
wozdania komisji.

SenatoR SPRaWozdaWca 
marcin Bosacki 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W dniu wczorajszym, 12 stycznia, połączone 

komisje, Komisja Ustawodawcza oraz Komisja 
Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, rozpa-
trzyły wniosek o odrzucenie projektu rezolucji oraz 
jeden wniosek o wprowadzenie poprawki do pro-
jektu rezolucji. Oba wnioski zostały większością 
głosów rozpatrzone negatywnie. Dziękuję bardzo.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze 

zabrać głos?
Przypomnę, że wnioski o charakterze legisla-

cyjnym zgłosili panowie senatorowie Czerwiński, 
Jackowski i Szwed.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 
nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdaw-
cy i wnioskodawców w związku z przedstawionym 
dodatkowym sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zgłosić 
takie zapytanie? Nie.

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzo-

ne głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie pro-
jektu rezolucji, zaś w przypadku odrzucenia tego 
wniosku – nad przedstawioną poprawką z druku 
nr 309 X, a następnie nad przyjęciem projektu – 
druk nr 309 S – w całości ze zmianami wynikają-
cymi z przyjętej poprawki.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
senatorów Jerzego Czerwińskiego i Aleksandra 
Szweda o odrzucenie projektu rezolucji.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 47 – za, 51 – przeciw, 

1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 172)
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie pro-

jektu rezolucji przystępujemy do głosowania nad 
przedstawioną przez pana senatora Jana Marię 
Jackowskiego poprawką.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 48 – za, 50 – przeciw, 

1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 173)
Poprawka nie została przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem 

projektu rezolucji w całości…
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Ta ustawa była przegłosowana…)
(Głos z sali: Przeciw.)
(Głos z sali: Za.)
Wobec odrzucenia… Przepraszam, przepra-

szam, przepraszam… Pan administrator mnie po-
uczył, ale sens był identyczny.

Wobec odrzucenia poprawki przystępujemy 
do głosowania nad przyjęciem przedstawionego 
przez komisje projektu rezolucji zawartego w dru-
ku nr 309 S. Głosujemy nad całą rezolucją.

(Rozmowy na sali)
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
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Głosowało 100 senatorów, 51 – za, 48 – prze-
ciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 174)

(Oklaski)
(Głos z sali: Hańba!)
No, z tą hańbą w kontekście wspierania Stanów 

Zjednoczonych to jednak bym uważał.
(Rozmowy na sali)
A wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął rezolucję w sprawie wzmocnienia 
współpracy ze Stanami Zjednoczonymi.

Powracamy do rozpatrywania punktu sie-
demnastego porządku obrad: drugie czytanie pro-
jektu uchwały na zakończenie Roku Świętego Jana 
Pawła II.

Przypominam, że w dniu wczorajszym zostało 
przedstawione 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 285 S.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały na zakoń-
czenie obchodów 100. rocznicy urodzin św. Jana 
Pawła II.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 77 – za, 8 – przeciw, 

10 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 175)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę na zakończenie obchodów 
100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Kamiński)

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Informuję, że porządek obrad dwudziestego 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 mi-
nut. Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy 
związane z wykonywaniem mandatu, przy czym 
nie może ono dotyczyć spraw będących przed-
miotem porządku obrad bieżącego posiedzenia 
Senatu. Marszałek odmówi przyjęcia niewygłoszo-
nych oświadczeń, których treści nie można ustalić 
lub których wygłoszenie przez senatora nie było-
by możliwe w przysługującym na to czasie, czyli 
w ciągu 5 minut. Nad oświadczeniem senatorskim 
nie przeprowadza się dyskusji.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać 
głos?

Bardzo proszę, pan senator Stanisław 
Gawłowski.

(Senator Stanisław Gawłowski: Dziękuję bar-
dzo, Panie Marszałku. Wysoka Izbo! Swoje…)

(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę państwa senatorów o zacho-

wanie spokoju bądź, jeżeli nie chcecie słuchać, 
o nieprzeszkadzanie senatorom w wygłaszaniu 
oświadczeń i opuszczenie izby. Ta uwaga doty-
czy również pracowników Kancelarii Senatu, któ-
rych prosiłbym o niezakłócanie wystąpienia pana 
senatora.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SenatoR 
sTanisław Gawłowski 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Swoje oświadczenie kieruję do wiceprezesa 

Rady Ministrów, pana premiera Jarosława Gowina.
Szanowny Panie Premierze!
Otóż Polska to taki kraj, w którym hotele i ge-

storzy turystyczni działają nie tylko w jego czę-
ści górskiej. Nad morzem, w tym całym pasie od 
Świnoujścia przez Kołobrzeg, Darłowo, Ustkę, 
Łebę, Władysławowo aż po Krynicę Morską rów-
nież znajdują się gestorzy turystyczni, hotelarze 
i samorządy, którzy przy okazji wprowadzenia ob-
ostrzeń dotyczących koronawirusa ucierpieli na 
tych decyzjach.

W związku z tym zwracam się z uprzejmą proś-
bą do pana premiera o podjęcie decyzji dotyczącej 
wsparcia dla branży turystycznej i dla samorzą-
dów gmin turystycznych znajdujących się nad 
morzem, ale również na pojezierzach, w tym na 
Pojezierzu Szczecineckim. Zwracam się z prośbą 
o podjęcie decyzji dotyczącej wsparcia tych gmin 



203

20. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 13 stycznia 2021 r.

oświadczenia

i gestorów turystycznych, hotelarzy, restaurato-
rów, firm działających w tym obszarze. Nad mo-
rzem i na pojezierzach hotele pracują przez cały 
rok. Okres świąteczno-noworoczny, okres ferii to 
czas, w którym te firmy osiągały dodatkowe przy-
chody. Ograniczenie możliwości działalności go-
spodarczej powoduje, że wiele z tych firm jest w tej 
chwili na skraju bankructwa. Uprzejmie proszę, 
żeby kwota, która jest przeznaczana na wsparcie 
gmin górskich, 1 miliard zł, o którym mówił pan 
premier, została podzielona sprawiedliwie, równo 
pomiędzy podmioty działające na wszystkich ob-
szarach Polski. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o wygłoszenie oświadczenia pa-

nią senator Ewę Matecką.

SenatoR 
ewa maTecka 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Swoje oświadczenie kieruję dzisiaj do premiera 

rządu, pana Mateusza Morawieckiego.
Jako senator reprezentujący wyborców z tere-

nu południowej Wielkopolski zwracam się do pana 
premiera z prośbą o precyzyjne wyjaśnienie, jakie 
kryteria przyświecały podziałowi środków w ra-
mach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
Od chwili ogłoszenia przez rząd listy beneficjentów 
rzeczonego funduszu pojawia się wokół niego coraz 
więcej kontrowersji, szczególnie w największych 
miastach mojego okręgu wyborczego, takich jak 
Ostrów Wielkopolski, Krotoszyn, Ostrzeszów, któ-
re mimo licznych wniosków nie otrzymały wspar-
cia żadnej z planowanych inwestycji. Podobnie ma 
się rzecz w przypadku wniosków z powiatu ostrze-
szowskiego i krotoszyńskiego. Warto podkreślić, że 
w znakomitej większości chodzi o inwestycje infra-
strukturalne, mające na celu podniesienie jakości 
życia dużej grupy mieszkańców i wpływające na 
funkcjonowanie całego miasta lub powiatu. Mowa 
tu w szczególności o infrastrukturze drogowej, 
odnawialnych źródłach energii, oczyszczalniach 
ścieków, zbiornikach retencyjnych czy szeroko 
pojętych projektach proekologicznych. Wszystkie 
te przedsięwzięcia miały dodatkowo zapewnione 

częściowe finansowanie ze środków własnych mia-
sta bądź powiatu, nie wymagały zatem 100-pro-
centowych dotacji, a jedynie uzupełnienia budżetu 
o brakujące kwoty. Dziwi to tym bardziej, że inne 
gminy nierzadko otrzymywały dotacje całkowicie 
pokrywające koszty planowanych inwestycji.

Sytuacja ta rodzi wśród samorządowców podej-
rzenie, że podział środków odbywał się według po-
litycznego, a nie merytorycznego klucza. Pieniądze, 
jak wskazuje część działaczy lokalnych, otrzymały 
bowiem głównie te miasta i gminy, w których par-
tia rządząca uzyskała najlepszy wynik wyborczy. 
Nieprzedstawienie czytelnych kryteriów podziału 
będzie sprzyjało utrwalaniu takiego przekonania, 
które jawnie wypacza ideę samorządności i spra-
wiedliwego podziału wspólnie wypracowanych 
dóbr.

W związku z rosnącym wśród władz lokalnych 
poczuciem niesprawiedliwości i nieuczciwego po-
traktowania przez rząd apeluję o niezwłoczne i ofi-
cjalne zaprezentowanie szczegółowych kryteriów 
podziału dotacji w ramach Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Bardzo proszę o wygłoszenie oświadczenia 

pana senatora Wojciecha Koniecznego.
(Senator Sekretarz Wiktor Durlak: A pani sena-

tor Małecka-Libera?)
Przepraszam najmocniej. Najpierw pani sena-

tor Beata Małecka-Libera. Przepraszam.

SenatoR 
BeaTa małecka-liBera 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Swoje oświadczenie kieruję do ministra zdro-

wia, pana Adama Niedzielskiego, a także do pana 
ministra Michała Dworczyka, który odpowiada za 
realizację programu szczepień.

Szanowni Państwo!
Realizacja Narodowego Programu Szczepień 

to nie tylko logistyka, dystrybucja czy organi-
zacja punktów szczepień, ale przede wszystkim 
zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego spo-
łeczeństwa. Edukowanie i informowanie obywa-
teli o kolejnych decyzjach podejmowanych przez 
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naukowców i lekarzy jest bardzo ważnym elemen-
tem, który pomaga także w podejmowaniu decyzji 
tym osobom, które chcą się zaszczepić. Obecnie 
społeczeństwo dopytuje o daty możliwych szcze-
pień, o kwestie dostępności, a także o ewentual-
ne odczyny poszczepienne czy późne powikłania. 
Rzetelne, podparte wiedzą naukową dane są w tym 
momencie bardzo istotne. Bez tej wiedzy nie mo-
żemy podejmować dobrych decyzji, a wiedzy tej 
powinni dostarczać lekarze, specjaliści z dużym 
doświadczeniem i autorytetem.

Plan szczepień, jak wiemy, ulega ciągłym zmia-
nom. Nie zawsze wiemy, dlaczego zapadają takie, 
a nie inne decyzje i kto doradza w poszczególnych 
kwestiach. Chcąc budować zaufanie społeczne, 
należy prowadzić transparentny dialog, podpar-
ty wiedzą medyczną. Obserwując wdrożony pro-
gram szczepień, liczne konferencje, widzimy tylko 
polityków. Absolutnie brakuje obecności i wypo-
wiedzi osób, które doradzają w kwestiach medycz-
nych, a jeżeli takie są, to są zupełnie niewidoczne. 
Teraz, kiedy zainteresowanie obywateli procesem 
wyszczepiania wzrasta, taka osoba jak ekspert, le-
karz z wiedzą epidemiologiczną powinna codzien-
nie spotykać się z Polakami i informować o każdej 
decyzji, argumentując ją wiedzą medyczną. Walka 
z epidemią to przede wszystkim wiedza medycz-
na, a nie statystyka czy tylko ekonomia. Mam na-
dzieję, że cała logistyka jest oparta także na wiedzy 
medycznej i podporządkowana decyzjom lekarzy.

Oczekuję od pana ministra informacji, kto jest 
tym autorytetem medycznym, który odpowiada za 
bezpieczeństwo zdrowotne obywateli i powinien – 
po raz kolejny to powiem – stanąć u boku pana mi-
nistra, aby komunikować się ze społeczeństwem.

Mam nadzieję, że trwają także prace naukowe, ba-
dawcze dotyczące mutacji koronawirusa oraz jego roz-
przestrzeniania się w Polsce. Mam również nadzieję, 
że wiodącą rolę spełnia Narodowy Instytut Zdrowia 
Publicznego, którego głosu także bardzo brakuje.

Potrzebujemy odpowiedzialności, autorytetów, 
lekarzy, którzy stają na czele i informują społeczeń-
stwo, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 
zdrowotne. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

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

Wojciecha Koniecznego.

SenatoR 
woJciech konieczny 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Pierwsze oświadczenie kieruję do ministra 

zdrowia, pana Adama Niedzielskiego.
Szanowny Panie Ministrze!
W związku z zarządzeniem ministra zdrowia 

z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia 
Zespołu do spraw przygotowania rozwiązań le-
gislacyjnych dotyczących restrukturyzacji pod-
miotów leczniczych wykonujących działalność 
leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne zwra-
cam się do szanownego pana ministra z następu-
jącymi zapytaniami.

Czy podczas prac zespołu planuje się współ-
pracę z przedstawicielami jednostek samorządu 
terytorialnego, przedstawicielami związków zawo-
dowych działających w sektorze ochrony zdrowia, 
przedstawicielami samorządów zrzeszających za-
wody medyczne oraz przedstawicielami społecz-
nych organizacji zrzeszających pacjentów?

Jaka jest przyczyna powołania zespołu? Z czego 
wynika potrzeba jego powołania i jakimi przesłan-
kami kierował się minister przy jego tworzeniu?

Co zakłada się jako końcowy efekt pracy zespo-
łu? A w szczególności co należy rozumieć przez 
przekształcenia właścicielskie? Czy restruktury-
zacja szpitali ma w zamiarze Ministerstwa Zdrowia 
doprowadzić do zwiększenia liczby, czy też zmniej-
szenia liczby łóżek szpitalnych w poszczególnych 
dziedzinach lecznictwa szpitalnego? Czy restruk-
turyzacja szpitali ma w zamiarze ministerstwa 
zdrowia doprowadzić do zwiększenia, czy do 
zmniejszenia wysokości nakładów finansowych dla 
restrukturyzowanych placówek? Czy prace zespołu 
będą miały na celu urealnienie wyceny świadczeń 
zdrowotnych udzielanych w szpitalnictwie?

Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na 
przedstawione pytania.

Drugie oświadczenie kieruję do prezesa Rady 
Ministrów, pana Mateusza Morawieckiego.

Szanowny Panie Premierze!
Razem z samorządowcami ziemi częstochow-

skiej oraz powiatu kłobuckiego pragniemy wy-
razić swoje zaniepokojenie podziałem środków 
w ramach drugiej transzy Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. W wyniku niedawnego po-
działu 4 miliardów 350 milionów zł środków w ska-
li kraju wiele jednostek samorządu terytorialnego 
nie otrzyma żadnych pieniędzy, a inne skorzystają 
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tylko z symbolicznych środków. Są jednak gminy 
i powiaty, które są beneficjentami relatywnie du-
żego wsparcia. W związku z powyższym pragnę 
zadać następujące pytania.

Pierwsze: jakie kryteria były brane pod uwagę 
w ocenie złożonych wniosków? Czy wprowadzono 
system oceny projektów i jakąkolwiek punktację?

Drugie: co przesądziło o różnicy w wielko-
ści przyznawanych kwot w  ramach jednego 
subregionu?

Trzecie: dlaczego są gminy i powiaty, które nie 
otrzymały żadnych środków?

Czwarte: jak tego typu decyzje mają się do zasad 
partnerstwa i solidarności, tak ważnych w czasie 
walki z pandemią, oraz do idei zrównoważonego 
wsparcia jednostek samorządu terytorialnego, któ-
rą powinien realizować Fundusz Przeciwdziałania 
COVID-19?

Uprzejmie proszę o odpowiedzi na wyżej przed-
stawione pytania.

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Dziękuję 
bardzo, Panie Senatorze…)

I jeszcze trzecie.
(Wicemarszałek Michał Kamiński: A, przepra-

szam najmocniej.)
Przepraszam, mam 3, czwarte złożyłem do 

protokołu.
Oświadczenie skierowane do ministra klimatu 

i środowiska, pana Michała Kurtyki.
Szanowny Panie Ministrze!
W imieniu swoim, samorządu częstochow-

skiego oraz mieszkańców Częstochowy uprzejmie 
proszę o przyznanie środków finansowych na usu-
nięcie i unieszkodliwienie odpadów porzuconych 
w starej hali magazynowej znajdującej się na bę-
dącej w użytkowaniu wieczystym działce Skarbu 
Państwa w centralnej i gęsto zaludnionej części 
miasta Częstochowy przy ulicy Filomatów 28. 

Z  badań laboratoryjnych wynika, iż odpa-
dy mają głównie właściwości niebezpieczne, 
stwarzają realne zagrożenie pożarowe, co może 
skutkować utratą zdrowia lub życia okolicznych 
mieszkańców oraz osób przebywających czy 
pracujących w okolicznych zakładach, instytu-
cjach, m.in. w Pierwszym Urzędzie Skarbowym 
w Częstochowie. Nie sposób też pominąć zagro-
żenia stratami w majątku okolicznych budynków 
oraz infrastrukturze drogowej – m.in. uszko-
dzeniu może ulec zlokalizowany w pobliżu wia-
dukt nad torami kolejowymi. Ponadto miejsce 
z porzuconymi odpadami zlokalizowane jest nad 
głównym zbiornikiem wód podziemnych nr 326, 

eksploatowanym na cele produkcji wody przezna-
czonej do spożycia przez ludzi. Istnienie składo-
wiska tych niebezpiecznych odpadów może także 
doprowadzić do konieczności wysiedlenia kilku-
nastu tysięcy mieszkańców Częstochowy i ewaku-
acji Miejskiego Szpitala Zespolonego z lokalizacji 
przy ulicy Mickiewicza 12, a w trakcie sezonu piel-
grzymkowego może wywołać trudne do przewidze-
nia konsekwencje.

Kwota, która pozwoliłaby na usunięcie i uniesz-
kodliwienie szkodliwych odpadów została oszaco-
wana na ok. 25 milionów zł.

Szanowny Panie Ministrze, proszę o przyznanie 
środków finansowych na usunięcie oraz unieszko-
dliwienie niebezpiecznych odpadów, a tym samym 
– zapewnienie mieszkańcom Częstochowy życia 
w czystym i nieskażonym środowisku. Dziękuję 
bardzo.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

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

Jerzego Czerwińskiego.

SenatoR 
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Dzisiejsze swoje oświadczenie kieruję do mini-

stra spraw zagranicznych, pana Zbigniewa Raua.
Szanowny Panie Ministrze!
Grupa senatorów wnioskodawców z  Klubu 

Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość złożyła 
w Senacie projekt uchwały w 80. rocznicę praw-
nej likwidacji organizacji mniejszości polskiej w III 
Rzeszy. Mam zaszczyt reprezentować ich w pra-
cach nad tym projektem. Został on złożony przed 
prawie rokiem, tj. 25 lutego 2020 r., i przez rok 
trwają nad nim prace, a właściwie nie trwają, bo 
są blokowane przez mające większość w Senacie 
kluby Koalicji Obywatelskiej, PSL i Lewicy i oso-
biście przez marszałka Senatu, pana Tomasza 
Grodzkiego, co już samo w sobie jest bulwersu-
jące. Senacka większość, nie mając odwagi zająć 
jednoznacznego stanowiska za albo przeciw treści 
projektu uchwały, kluczy i przeciąga w czasie prace 
nad nim. Oczywiście nie skarżę się tu, znam realia 
parlamentarne, przybliżam jedynie stan faktyczny.
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Szanowny Panie Ministrze, w trakcie długich 
prac nad projektem uchwały marszałek Senatu 
w celu jej zdyskredytowania wygłosił publicznie 
stwierdzenia dotyczące Polonii i polskiej polityki 
zagranicznej, które według mnie są nieprawdzi-
we, niezgodne ze stanem faktycznym. Żeby było 
jasne: nie zwracam się do pana ministra o ocenę, 
czy podane niżej cytaty są to jawne kłamstwa wy-
nikające ze złej woli, czy też tylko – w cudzysłowie 
– oszczędne gospodarowanie prawdą, będące skut-
kiem niewiedzy lub wprowadzenia w błąd. Moim 
celem jest uzyskanie od pana ministra potwierdze-
nia lub zaprzeczenia zgodności tych stwierdzeń 
z faktami. A pytam o to pana, bo pan odpowiada 
za politykę zagraniczną państwa, w tym za opiekę 
nad Polonią – to pan ma największą wiedzę na ten 
temat, a przede wszystkim może pan odsiać rze-
czywiste fakty od konfabulacji niektórych, nawet 
wysokich, ale niekompetentnych, urzędników.

Konkretnie więc: czy prawdą jest… I tutaj cy-
tuję fragmenty odpowiedzi marszałka Tomasza 
Grodzkiego na moje oświadczenie.

Pierwszy cytat. Bezpodstawne jest wskazywa-
nie Związku Polaków w Niemczech jako jedynego 
zaakceptowanego związku Polaków w Niemczech. 
Nie ma podstaw twierdzić, że jest to jeden zaakcep-
towany związek. Przez jaki organ?

Cytat drugi. Podmioty polonijne, osoby repre-
zentujące stowarzyszenia polonijne działające od 
wielu lat w Niemczech oraz reprezentujące związ-
ki organizacji polonijnych w Niemczech „przede 
wszystkim kwestionują jednomyślność organiza-
cji polonijnych w zakresie przywrócenia statusu 
mniejszości narodowej, kwestionują polityczne żą-
dania odszkodowawcze oraz reprezentatywność 
Związku Polaków w Niemczech”.

Cytat trzeci: „wspomniane organizacje wska-
zują, iż żądania odszkodowawcze mogą skutkować 
zróżnicowaniem sytuacji poszczególnych organi-
zacji polonijnych”.

Cytat czwarty: „zagadnienie likwidacji orga-
nizacji mniejszości polskiej w III Rzeszy, jako za-
gadnienie skomplikowane i złożone, powinno być 
przedmiotem badań polsko-niemieckiej komisji 
złożonej z prawników i historyków”.

I cytat piąty, chyba najbardziej bulwersują-
cy: „nie można forsować rozwiązań politycznych, 
które mogłyby przyczynić się do pogorszenia co-
dziennych relacji Polonii i Polaków w miejscu ich 
obecnego zamieszkania”.

Tu składam pytanie bezpośrednio ode mnie, 
tzn. takie, które nie dotyczy bezpośrednio 

wcześniejszych wypowiedzi. W jaki sposób uchwa-
ła o naturze głównie historycznej może pogorszyć 
stosunki polsko-niemieckie, w szczególności pozy-
cję Polonii i Polaków w Niemczech? Czy wyraźne 
potwierdzenie prawdy historycznej w tekście tej 
uchwały może być jakimkolwiek zagrożeniem dla 
traktowania Polaków w Niemczech?

Proszę również o wyjaśnienie, jak obecnie są 
realizowane – przez państwo niemieckie oczy-
wiście – prawa i zobowiązania w stosunku do 
mniejszości polskiej, zawarte w traktacie mię-
dzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną 
Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współ-
pracy z 1991 r. Proszę o porównanie tego z trak-
towaniem mniejszości niemieckiej przez nas 
– w aspekcie posiadanych przez nią praw i wol-
ności, jej liczebności, wysokości otrzymywanych 
środków itp.

Czy strona niemiecka kiedykolwiek uzależniała 
obecne traktowanie Polaków w Niemczech od oce-
ny tzw. dekretu Göringa i jego skutków prawnych? 
W szczególności: czy grożono nam, czyli, mówiąc 
krótko, naszym rodakom w Niemczech – ewen-
tualnie czy faktycznie to wykonano – odebraniem 
środków niemieckich na pielęgnowanie polskiej 
tradycji, kultury i języka?

Republika Federalna Niemiec nie uznaje statusu 
Polaków mieszkających od pokoleń w Niemczech 
jako mniejszości narodowej, nawet we wspomnia-
nym traktacie. Jakimi argumentami, a raczej pre-
tekstami się tutaj posługuje czy też zasłania? Czy 
podjęcie przez Senat uchwały w treści z druku se-
nackiego nr 81 S pomogłoby w uzyskaniu takiego 
statusu?

Czy strona niemiecka w przeszłości inspiro-
wała powoływanie organizacji polonijnych w celu 
ich późniejszego rozgrywania między sobą? 
Rozdrobnienie oczywiście sprzyja trudnościom 
w scaleniu tych organizacji i powołaniu jednolitej 
reprezentacji polonii niemieckiej. Jak w tej chwili 
wygląda ta reprezentacja?

Szanowny Panie Ministrze, ostatni cytat – ze 
stenogramu posiedzenia Senatu w dniu 16 grudnia 
2020 r. – jest to wypowiedź marszałka Tomasza 
Grodzkiego skierowana do mnie. Cytuję: „Dziwię 
się, że powołuje się pan na organizację, na której 
czele stoi człowiek notowany w aktach IPN jako se-
kretarz komitetu wojewódzkiego PZPR w Legnicy 
czy pracownik, jakiś tam pierwszy sekretarz za-
kładowej komórki PZPR. Rozumiem, że on jest 
zaliczany do tych dobrych komunistów – w od-
różnieniu od tych, których zaliczacie do złych 
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komunistów”. Informuję, że panu marszałkowi 
Grodzkiemu chodziło tu o przywoływany w treści 
projektu uchwały Związek Polaków w Niemczech 
i osobę stojącą na jego czele. Czy pan marszałek 
prawidłowo opisał tę osobę, czy też celowo ją ob-
rażał, nie mając innych argumentów?

Na koniec… Zgodnie z informacją podaną przez 
wiceprezes Związku Polaków w Niemczech, panią 
Annę Wawrzyszko, „Związek Polaków w Niemczech 
jest jedyną organizacją, która po wojnie została po-
nownie wpisana z urzędu do rejestru sądowego. To 
jedyna organizacja, która posiadała majątek przed 
II wojną światową. Porównywanie czy wręcz warto-
ściowanie Związku Polaków w Niemczech – w sto-
sunku do jakichś rzekomych organizacji – przez 
pana marszałka jest niestosowne”. Dalej czytamy, 
że „Związek Polaków w Niemczech jest obecnie or-
ganizacją dachową, należy do porozumienia orga-
nizacji polskich w Niemczech, które współtworzy. 
Dlatego też fakty przytoczone przez pana marszał-
ka, dotyczące rzekomych organizacji, które nie są 
zainteresowane treściami zawartymi w uchwale, 
są nieprawdziwe. W Niemczech nie działają orga-
nizacje polonijne, którym z uwagi na fakt pamięci 
o wywłaszczeniu Polonii w Niemczech państwo nie-
mieckie miałoby odebrać rzekomo finansowanie”.

Szanowny Panie Ministrze, prosiłbym o rze-
telną i w miarę szybką odpowiedź, tak żebyśmy 
mogli w rocznicę zgłoszenia tej uchwały – czy też 
w kolejną rocznicę likwidacji Związku Polaków 
w Niemczech tzw. dekretem Göringa – zająć jed-
noznaczne stanowisko, zgodne z polską racją sta-
nu, z interesem Polonii i organizacji polonijnych, 
w szczególności Związku Polaków w Niemczech. 
Chcemy, aby nasi rodacy czuli po prostu wsparcie 
ze strony naszego rządu, ale także ze strony Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Z wyrazami szacunku, Jerzy Czerwiński, sena-
tor Rzeczypospolitej Polskiej.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 
Jerzego Wcisłę w celu wygłoszenia oświadczenia.

SenatoR 
Jerzy wcisła 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Oświadczenie kieruję do ministra infrastruk-

tury, pana Andrzeja Adamczyka.

Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 20 grudnia 2020 r. wiceminister in-

frastruktury Marek Gróbarczyk powiedział: 
„Kierujemy mocny apel do włodarzy Elbląga, ale 
również do marszałka województwa warmiń-
sko-mazurskiego, o włączenie się w proces mo-
dernizacji portu elbląskiego, rozpoczęcie dużych 
inwestycji w zakresie przygotowania go do przyj-
mowania znacznie większych statków i poszukiwa-
nia inwestorów. Mamy nadzieję, że ten proces już 
przebiega. My ze swej strony realizujemy wszystko, 
co zakładaliśmy”.

Panie Ministrze, czy tę wypowiedź należy ro-
zumieć jako uporczywe trwanie na stanowisku, 
że inwestycja budowy kanału przez mierzeję nie 
zostanie doprowadzona do nabrzeży przeładun-
kowych portu morskiego w Elblągu? Z oczywi-
stych powodów czyni to tę inwestycję, kosztującą 
ok. 2 miliardów zł, nieuzasadnioną ekonomicznie, 
gdyż jednostki pływające o zanurzeniu do 4 m nie 
będą mogły być rozładowywane w elbląskim por-
cie, jedynym, do którego będzie można dopłynąć 
kanałem.

Jednocześnie stoi to w  jawnej sprzeczności 
z art. 23 ustawy o portach i przystaniach morskich, 
który mówi, że „w portach i przystaniach morskich, 
o których mowa w ust. 1, budowa, modernizacja 
i utrzymanie infrastruktury zapewniającej dostęp 
do portów i przystani morskich są finansowane ze 
środków budżetu państwa w wysokości określonej 
w ustawie budżetowej”. Ustęp, do którego cytowany 
artykuł się odnosi, dotyczy portów komunalnych. 
Jasno z tego wynika, że rząd ma obowiązek zmo-
dernizować ze środków budżetu państwa i utrzy-
mać infrastrukturę zapewniającą dostęp do portu, 
którego właścicielem jest także samorząd. Te wa-
runki wypełnia port morski w Elblągu. Czy zatem 
rząd wykona ustawowy obowiązek zapewnienia 
dostępności do portu w Elblągu jednostkom o pa-
rametrach, dla których jest budowany kanał przez 
mierzeję? Przypominam, że ta infrastruktura obej-
muje przede wszystkim tor wodny o głębokości 5 m 
aż do nabrzeży portowych oraz obrotnicę dla stat-
ków o długości 180 m, bez której dostęp do portu 
jest fikcją.

Jednocześnie informuję, że włodarze Elbląga nie 
czekają z założonymi rękoma na zbudowanie kana-
łu. Elbląg zainwestował w obszary i akweny portowe 
ok. 70 milionów zł, tworząc m.in. infrastruktu-
rę, która będzie mogła być wykorzystana dopiero 
po rozwinięciu przewozów. Miasto ma w planach 
dalsze inwestycje, które podejmie wtedy, gdy port 
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zostanie przystosowany do parametrów kanału 
i będą mogły tu wpływać duże jednostki pływające.

Szanowny Panie Ministrze, przypominam tak-
że, że do tej pory nie otrzymałem odpowiedzi na 
pytanie dotyczące zmiany wartości, zakresu i har-
monogramu budowy kanału. Z  informacji za-
mieszczonej na stronach rządowych wynika, że do 
zakresu prac zostało wpisane zadanie pogłębienia 
wejścia do portu w Elblągu. Z powodu tego zadania 
zakończenie realizacji inwestycji zostało przedłu-
żone do końca I kwartału 2023 r. To dobra infor-
macja, ale proszę o pełniejsze informacje na temat 
tego, jaki zakres prac jest przewidziany w tym 
punkcie. Czy prace obejmą też akweny wewnątrz 
portu, a jeżeli tak, to jaka będzie skala tych zadań? 
Do którego miejsca zostanie zapewniona dostęp-
ność dla jednostek wpływających przez kanał przez 
mierzeję? Czy prace obejmą wykonanie obrotnicy 
dla statków? Czy w efekcie tych prac nabrzeża por-
towe będą dostępne dla statków o parametrach, dla 
jakich buduje się kanał przez mierzeję? Jaki jest 
przewidywany koszt tego przedsięwzięcia? Czy wy-
konanie tego zadania będzie oznaczać, że główny 

tor wodny w porcie w Elblągu i jednocześnie odci-
nek rzeczki o tej samej nazwie, stanowiący część 
wewnętrznych wód morskich, zostanie dostosowa-
ny do parametrów kanału przez mierzeję?

Bardzo proszę o szczegółowe odpowiedzi na te 
pytania. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Nie widzę więcej senatorów, którzy chcieliby 

wygłosić oświadczenie.
Informuję, że protokół dwudziestego 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 dwudzieste posiedzenie Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji.

(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską mar- 
szałkowską)

(Koniec posiedzenia o godzinie 12 minut 08)
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  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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20. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 11, 12 i 13 stycznia 2021 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 87 85 71 92 98 99 99 98 99 99 100 99 100 99 99 99 98 99 98 99
  za 54 54 41 54 51 51 53 52 51 52 53 51 51 50 53 51 50 51 50 53
  Przeciw 8 18 7 12 47 48 46 46 48 47 47 48 49 49 46 48 48 48 48 46
  Wstrzymało się 25 13 23 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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20. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 11, 12 i 13 stycznia 2021 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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20. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 11, 12 i 13 stycznia 2021 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 98 99 100 99 100 99 98 98 98 99 100 100 100 100 99 100 100 100 100
  za 51 51 52 100 52 52 50 50 50 50 51 51 53 6 51 50 51 52 52 52
  Przeciw 47 47 47 0 47 48 48 47 47 47 47 48 46 92 48 48 48 48 48 48
  Wstrzymało się 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 0 0
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20. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 11, 12 i 13 stycznia 2021 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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20. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 11, 12 i 13 stycznia 2021 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 100 100 98 100 100 98 99 100 99 100 100 99 100 99 99 99 100 100 100 100
  za 52 52 51 52 52 52 52 52 50 53 51 50 53 52 53 52 53 53 53 53
  Przeciw 48 48 47 48 48 46 47 48 48 47 48 48 47 47 46 47 47 47 47 47
  Wstrzymało się 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
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20. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 11, 12 i 13 stycznia 2021 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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20. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 11, 12 i 13 stycznia 2021 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 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 99 99 100 100 100
  za 52 51 52 52 51 52 51 52 52 52 52 52 53 98 98 98 97 52 52 52
  Przeciw 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 47 1 0 0 1 47 48 48
  Wstrzymało się 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0
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20. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 11, 12 i 13 stycznia 2021 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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20. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 11, 12 i 13 stycznia 2021 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 99 99 100 100 100 100 100 99 100 100 100 100 100 100 100 100 99 99 100 100
  za 52 51 52 52 52 53 52 52 52 52 52 52 51 52 52 53 52 53 51 51
  Przeciw 47 48 48 48 48 47 48 47 48 48 48 48 48 48 48 47 47 46 48 48
  Wstrzymało się 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
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20. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 11, 12 i 13 stycznia 2021 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 - - - - - - - - - - - - - - + + - + + -
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20. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 11, 12 i 13 stycznia 2021 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 99 98 99 99 100 100 100 99 100 100 98 99 99 100 100 92 97 98 100 100
  za 51 50 50 51 51 52 50 50 51 52 50 51 51 52 98 55 51 98 100 51
  Przeciw 47 47 47 48 48 48 49 48 48 48 48 48 48 48 0 12 46 0 0 48
  Wstrzymało się 1 1 2 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 25 0 0 0 1
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20. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 11, 12 i 13 stycznia 2021 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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20. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 11, 12 i 13 stycznia 2021 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 100 100 100 100 100 99 99 100 100 100 99 100 100 100 99 100 99 100 100 100
  za 52 53 100 100 54 99 99 100 99 100 51 99 100 99 98 100 49 48 1 49
  Przeciw 48 47 0 0 46 0 0 0 0 0 47 0 0 1 0 0 50 51 98 51
  Wstrzymało się 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0
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20. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 11, 12 i 13 stycznia 2021 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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20. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 11, 12 i 13 stycznia 2021 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 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 100 100 100
  za 51 50 49 49 50 52 99 100 100 96 57 100 49 100 100 52 99 100 100 98
  Przeciw 48 50 51 50 50 48 0 0 0 4 43 0 50 0 0 47 0 0 0 1
  Wstrzymało się 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
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. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

    161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
  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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     161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
  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 100 100 100 100 100 100 100 100 99 100 100 99 99 100 95
  za 99 100 100 3 54 98 100 100 99 100 100 47 48 51 77
  Przeciw 0 0 0 94 46 0 0 0 0 0 0 51 50 48 8
  Wstrzymało się 1 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 10
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Przemówienie senatora Beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Partia rządząca po raz kolejny podkreśla, iż przygotowała dla społeczeństwa 

budżet bezpieczny oraz budżet inwestycji. Niestety już po samym wzroście cen 
widać, że inflacja w Polsce szaleje – jest ona na najwyższym poziomie w całej 
Unii Europejskiej. Niemniej jednak nadal nie wprowadzono żadnych rozwią-
zań, które mogłyby ją powstrzymać, wręcz przeciwnie, dostarcza się bodźców 
inflacyjnych, które będą powodowały dalszy wzrost cen. Obecna sytuacja, w któ-
rej się znaleźliśmy, jest szczególna, ponieważ takiej recesji nie było w Polsce od 
ponad 30 lat.

Po raz kolejny wprowadzane są nowe podatki, takie jak podatek handlowy, 
czy też nowe opłaty, np. opłata mocowa, która przełoży się na wyższe ceny ener-
gii. Jest to system naczyń połączonych, ponieważ wyższa cena energii to wyższa 
cena towarów i usług, która będzie rosła. Wprowadzanie szeregu nowych podat-
ków oraz obciążeń ma według rządzących przyczynić się do wyjścia z kryzysu, 
niemniej jednak należy zrozumieć, iż nie stanowi to realnego rozwiązania pro-
blemu, jakim jest szalejąca epidemia powodująca ogromny kryzys gospodarczy. 
Wszystkie te czynniki powodują, iż coraz trudniej jest prowadzić działalność 
gospodarczą w naszym kraju, a także normalnie funkcjonować. W celu stymu-
lowania gospodarki powinniśmy dążyć do obniżenia podatków – niestety za-
kładana przez rządzących strategia jest odwrotna. Obniżka stóp podatkowych, 
podobnie jak w przypadku wydatków budżetowych, jest szczególnie efektywną 
formą oddziaływania na gospodarkę, w okresie gdy PKB jest na relatywnie ni-
skim poziomie, czyli na takim, na jakim będzie w 2021 r.

Wątpliwym założeniem jest również prognozowane tempo prywatnych in-
westycji. Jest to podyktowane tym, że nastroje wśród podmiotów gospodarczych 
są niezadowalające oraz dochodzą do nas coraz częściej opinie wskazujące na 
niepewną sytuację w sektorze prywatnym.

Ponadto uważam, że projekt budżetu państwa na przyszły rok zawiera roz-
wiązania w obszarze polityki płacowej i podatkowej niekorzystne dla pracu-
jących, przez co nie odpowiada na wyzwania społeczne i gospodarcze kraju 
związane z wystąpieniem pandemii COVID-19.

Zasmucającym faktem pozostaje to, iż w czasach koniunktury w Polsce nie 
udało się stworzyć nadwyżki budżetowej. Niestety w poprzednich latach zmar-
nowano możliwości obniżenia zadłużenia naszego kraju. Aktualnie potrzebu-
jemy nakładów oraz inwestycji w naszą gospodarkę, utrzymania miejsc pracy 
oraz zdolności do generowania dochodu narodowego. Należy również unikać 
nadmiernego obciążania przedsiębiorstw, które stanowią podstawę naszego 
systemu. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senator Jolanty hibner  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W dniu 17 grudnia 2020 r. Sejm przyjął ustawę budżetową na rok 2021; dru-

ki sejmowe nr 640, 785 i 785-A. Ustawa ta została następnie, w dniu 23 grudnia, 
skierowana do prac w komisjach senackich; druk nr 294.

Przygotowanie budżetu na rok 2021 zbiegło się w czasie z występowaniem na 
terenie kraju epidemii COVlD-19 i trudnym do przewidzenia rozwojem sytuacji 
gospodarczej. Rozwój sytuacji związanej z koronawirusem, szczególnie w ostat-
nich 2 miesiącach, spowodował, że przyjęte założenia budżetowe obarczone są 
dużym ryzykiem. Zakładane dochody budżetu państwa w wysokości 404,5 mi-
liarda zł oraz deficyt budżetu w wysokości 82,3 miliarda zł nie pokrywają potrzeb 
stabilizacyjno-rozwojowych naszego państwa. Dodatkowo negatywny wpływ na 
dochody budżetu mają wprowadzone ograniczenia w prowadzeniu działalności 
gospodarczej dla przedsiębiorców, ale także ograniczenia dla obywateli. Wpływ 
na budżet państwa będą też miały decyzje o zmianie w organizacji ferii zimo-
wych dla uczniów, które uderzają w branżę turystyczno-hotelową.

Minusem zaproponowanego budżetu jest wprowadzenie wielu nowych po-
datków, jak opłata cukrowa, opłata mocowa, opodatkowanie spółek komandyto-
wych podatkiem CIT czy – ostatnio – podatek handlowy. Wprowadzenie nowych 
podatków zmniejsza dochody gospodarstw domowych, ale również hamuje ak-
tywność gospodarczą podmiotów. Ma to znaczący wpływ na projekty inwesty-
cyjne, a także na zmniejszenie liczby miejsce pracy dla obywateli. W czasie tak 
trudnym dla gospodarki należy dążyć do obniżania podatków w celu jej stymu-
lacji, a nie do ich podwyższania.

Zastosowanie czytelnej stabilizującej reguły wydatkowej, tzw. SRW, mo-
głoby mieć pozytywny wpływ na zrównoważony budżet w 2021 r. Jednakże re-
guła ta nie jest obecnie przejrzysta w zakresie wydatków publicznych, które 
często lokowane są poza budżetem, m.in. w Państwowym Funduszu Rozwoju, 
Funduszu Reprywatyzacji czy Funduszu Solidarnościowym. Również wydatki 
publiczne w wysokości 12 miliardów zł będą finansowane w formie przekazania 
skarbowych papierów wartościowych dla tych funduszy, a także na potrzeby 
szkolnictwa wyższego. Dofinansowanie to powinno zostać ujęte w wydatkach 
budżetowych w tym roku i powiększać deficyt.

Dodatkowo zwiększono kwoty wydatków na koniec 2020 r. i poprzez ich 
transfer do różnych funduszy wpisano do wydatków niewygasających w roku 
2020 z terminem wydatkowania do listopada 2021 r. np. powstanie wysta-
wy dotyczącej Jana Pawła II w Muzeum „Pamięć i Tożsamość” w Toruniu. 
Dotychczas przewidywany czas wydatkowania budżetów niewygasających 
kończył się z dniem 30 marca roku następnego i było to rozwiązanie stosowane 
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w szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. prowadzonego procesu inwe-
stycyjnego. Takie rozwiązanie nie służy przejrzystości budżetu, jeżeli nie jest 
umotywowane nadzwyczajnymi potrzebami.

Fundusze publiczne rozdysponowywane poza budżetem budzą wiele obaw 
co do prawidłowości ich wydatkowania i uniemożliwiają kontrolę przez polski 
parlament.

W budżecie na 2021 r. zaplanowano wydatki w kwocie 1,95 miliarda zł dla 
mediów publicznych, co dodatkowo powiększa jeszcze dług publiczny, zamiast 
ograniczać wydatki budżetowe.

Projekt budżetu na rok 2021 przewiduje drastyczne zmniejszenie wydatków 
majątkowych w całej ustawie. Wydatki majątkowe zostały pomniejszone o po-
nad 10 miliardów zł. Będzie to miało negatywny wpływ na długoletni rozwój 
gospodarczy naszego kraju.

W okresie pandemii COVID-19 ważna jest ochrona zdrowia, dlatego możliwe 
jest wsparcie budżetu państwa poprzez dotacje i subwencje z części „Rezerwy 
celowe”. Istnieje potrzeba dofinansowania – również z części 83 „Rezerwy celo-
we” – Państwowego Ratownictwa Medycznego w zakresie zakupu sprzętu i wy-
posażenia do walki z COVID-19, a także dofinansowania Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej.

Senat w swoich pracach zaproponował wiele poprawek, które pozwolą na 
zwiększenie przejrzystości budżetu, zarówno jeżeli chodzi o dochody, jak i wy-
datki w 2021 r.
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Warunki przygotowania ustawy budżetowej na rok 2021 były niewątpliwie 

trudne, z uwagi na sytuację związaną z pandemią, a co za tym idzie, trudne do 
przewidzenia uwarunkowania społeczno-ekonomiczne. Sytuacja jest w dalszym 
ciągu trudna do przewidzenia, jeśli chodzi o rozwój epidemii koronawirusa, 
okresy zamykania branż gospodarczych, jak i efekty związane z Narodowym 
Programem Szczepień. To wszystko prawda, ale sprawdzamy się najlepiej nie 
w sytuacjach przewidywalnych, a właśnie w sytuacjach nieprzewidywalnych, 
ekstremalnych.

Ocena budżetu państwa na rok 2021 głównie w zakresie wydatków jest utrud-
niona, a praktycznie niemożliwa bez powiązania jej z ustawą budżetową na rok 
2020, a konkretnie – z nowelizacją tej ustawy dokonaną pod koniec roku, w wy-
niku czego zaplanowany został deficyt w kwocie niemal 110 miliardów zł (wobec 
pierwotnie planowanego zrównoważenia budżetu). Związane to było oczywiście 
zarówno ze spadkiem planowanych dochodów w 2020 r. w efekcie pandemii, jak 
i ze zwiększeniem wydatków budżetowych.

Okazuje się, że znaczna część zwiększonych kwot wydatków nie była koniecz-
na dla realizacji ustawy budżetowej w roku 2020, lecz stanowiła zabezpieczenie 
środków na finansowanie wydatków – poprzez transfer środków do różnych 
funduszy (np. do Funduszu Solidarnościowego), a także w drodze planowanego 
wprowadzenia rozwiązań dotyczących powstania wydatków niewygasających 
z końcem roku 2020. Środki niewygasające mogą być wykorzystywane prak-
tycznie przez cały rok 2021, co powoduje brak przejrzystości finansów publicz-
nych, ale także sytuację, w której będziemy mieli do czynienia ze stosowaniem 
w 2021 r. praktycznie dwóch ustaw budżetowych.

Niepokojącym zjawiskiem jest finansowanie bardzo wielu wydatków ze środ-
ków państwowych funduszy celowych, których w załączniku do ustawy bu-
dżetowej jest aż 35, a kwota wydatków zaplanowanych do realizacji ze środków 
zgromadzonych w tych funduszach to niemal 370 miliardów zł. Skutkuje to sy-
tuacją, że debatujemy o budżecie państwa, a w konsekwencji o mniej niż połowie 
dochodów, jak i o mniej niż połowie wydatków sektora finansów publicznych (to 
opinia Hanny Majszczyk o ustawie budżetowej na rok 2021).

W ustawie budżetowej w celu zwiększenia dochodów uwzględniono poten-
cjalne wpływy nowo wprowadzanych podatków – przy zachowaniu dotych-
czasowych podatków na niezmienionym poziomie. W dobie trwającej epidemii 
koronawirusa, przy zamknięciu wielu branż gospodarczych, utracie pracy przez 
wiele osób tego typu strategie podatkowe mogą okazać się bardzo zgubne dla 
osiągnięcia założonych dochodów budżetowych. Zwracałem się osobiście do pre-
miera Mateusza Morawieckiego z oświadczeniem w tej sprawie, a z podobnymi 
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postulatami zwracali się przedsiębiorcy, aby odłożyć w czasie – najlepiej na czas 
po pandemii – wprowadzenie podatku cukrowego czy podwójnego opodatko-
wania spółek komandytowych. Rozwiązania te, mimo wszystko, weszły lub za 
chwilę wejdą w życie. Opłaty te boleśnie uderzą w polskie firmy, tym samym 
wizja znaczących kwot do budżetu z tego tytułu pozostanie złudzeniem.

Podobnie może być z zaplanowanymi dochodami z podatku od sprzedaży 
detalicznej, czyli tzw. podatku handlowego. Podatek ten w głównej mierze wpły-
nie nie na obniżenie zysków sieci handlowych, a na wzrost cen produktów i po-
gorszenie sytuacji konsumentów i tym samym na niższy popyt konsumpcyjny 
gospodarstw domowych w skali całego kraju.

Analizując ustawę budżetową po stronie wydatków, nie można się zgodzić na 
tak drastyczne obniżenie wydatków na służbę zdrowia (i to w najtrudniejszym 
okresie pandemii), na oświatę i wydatki majątkowe. Będę głosował za wprowa-
dzeniem poprawek poprawiających budżet państwa w tych obszarach.

W celu dofinansowania służby zdrowia, w sytuacji braku możliwości zwięk-
szenia wydatków z powodu działania tzw. stabilizującej reguły wydatkowej, 
wskazane byłoby – zgodnie z propozycją dra hab. Piotra Krajewskiego, profesora 
Uniwersytetu Łódzkiego – wprowadzenie ulgi podatkowej dla wszystkich pra-
cowników ochrony zdrowia. Obowiązywałaby ona, według wyżej wymienionej 
propozycji, w ramach PIT składanego w 2021 r., czyli dotyczyłaby rozliczenia za 
2020 r. Wysokość ulgi podatkowej w stałej wysokości (np. 1 tysiąc zł) stanowiłaby 
wsparcie przede wszystkim dla relatywnie mniej zarabiających pracowników 
służby zdrowia. Tego typu ulga miałaby istotny wymiar społeczny – byłaby 
pewną formą rekompensaty za trud poniesiony w czasie pandemii.

Nie będę w tej Izbie tłumaczyć, jak ważne dla rozwoju kraju są wydatki mająt-
kowe. Będę głosować za zwiększeniem ich poziomu w budżecie państwa zgodnie 
z propozycjami poprawek zgłoszonych przez senatorów Koalicji Obywatelskiej.

Zgłaszam także na piśmie poprawki regionalne (Kalisz, Pleszew, Jarocin) do-
tyczące inwestycji drogowych niezbędnych dla rozwoju tej części kraju.

Na zakończenie jeszcze jedna sprawa, na którą zwróciłem uwagę podczas 
prac w komisjach merytorycznych nad ustawą budżetową. Chodzi o tworze-
nie planów finansowych niektórych funduszy. Sądzę, że podobnie jest w wie-
lu przypadkach, ale Fundusz Dróg Samorządowych jest tego bardzo dobrym 
przykładem. Otóż plan finansowy tego funduszu na rok 2021 opiewa na kwotę 
3,2 miliarda zł, z czego prawie 1,5 miliarda zł pochodzi z wpłat Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Oba fundusze są bar-
dzo ważne i każdy z nich ma do zrealizowania określone cele. Przekazywanie 
środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
na Fundusz Dróg Samorządowych pozbawia ten pierwszy środków na zadania 
z zakresu ochrony środowiska. Tego typu mechanizmy finansowania stają się 
ostatecznie mało czytelne, jeśli chodzi o pochodzenie środków finansowych. 
Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W dniu dzisiejszym podejmujemy ustawę budżetową na rok 2021. Ustawę, 

w której pomimo wielkiej katastrofy związanej z pandemią koronawirusa 
utrzymujemy wszystkie olbrzymie programy prospołeczne wdrożone przez 
rząd Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy. Budżet trudny, bo 
też i przeciwności, z jakimi się mierzymy, są trudne, z takimi nigdy wcześniej 
w naszej historii się nie mierzyliśmy. Jak podkreślono w uzasadnieniu do usta-
wy budżetowej: „Wybuch epidemii COVID-19 w Chinach i jej szybkie rozprze-
strzenianie się na całym świecie, w tym w Polsce i pozostałych krajach UE, tj. na 
głównych polskich rynkach eksportowych, wymusił radykalne działania władz 
wielu państw, w tym ograniczenie mobilności osób. Miało to znaczący wpływ na 
przebieg procesów gospodarczych w Polsce. Załamaniu uległy dotychczasowe 
trendy większości kategorii makroekonomicznych. Jednocześnie zmianie uległy 
ekonomiczne zachowania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, a badania 
sentymentu konsumentów pokazały nieobserwowany wcześniej pesymizm”.

Ustawa określa dochody państwa – kwota podatkowych i niepodatkowych 
dochodów – które wyniosą 404 miliardy 484 miliony 28 tysięcy zł, w tym wydat-
ki opiewać będą na kwotę 486,8 miliarda zł, a deficyt wyniesie 82,3 miliarda zł. 
Według metodologii Unii Europejskiej deficyt powinien utrzymać się na pozio-
mie ok. 6% PKB, a dług sektora instytucji samorządowych i rządowych – 64,1% 
PKB. Źródłem pokrycia pożyczek, w tym pokrycia deficytu, będą środki znaj-
dujące się na rachunkach budżetu państwa, przychody ze skarbowych papierów 
wartościowych, z tytułu kredytów i pożyczek oraz przychody z innych tytułów. 
Według ustawy dochód z podatku od sprzedaży detalicznej będzie w wysokości 
1,5 miliarda zł, z zysku Narodowego Banku Polskiego wyniesie 1,3 miliarda zł, 
a przeciętny roczny fundusz wynagrodzeń wzrośnie o 2,8%.

Pragnę w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować panu premiero-
wi Mateuszowi Morawieckiemu, całemu rządowi Prawa i Sprawiedliwości 
i Zjednoczonej Prawicy za budżet na 2021 r., budżet z wielkimi projektami pro-
społecznymi i budżet, który w dużej mierze wspiera polskie społeczeństwo we 
wszystkich obszarach, które takiego wsparcia wymagają. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora ryszarda Świlskiego  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
W  połowie grudnia ubiegłego roku głosami posłów klubu Prawa 

i Sprawiedliwości Sejm uchwalił ustawę budżetową na 2021 r., ustawę budżeto-
wą określoną celnie mianem „budżetu chaosu, stagnacji i braku wizji państwa 
po pandemii”. A na dodatek, że podkreślę, z prognozowanym na koniec roku 
deficytem w wysokości – bagatela – 82,3 miliarda zł. O tym, w jaki sposób rząd 
i PiS traktują budżet, niech zaświadczy fakt, że podczas grudniowej debaty na 
sali sejmowej nie był nawet obecny minister finansów, a podczas głosowań w jed-
nym bloku odrzucone zostały wszystkie poprawki opozycji. W moim odczuciu 
jest to budżet partykularnych interesów partyjnych, nie ma w nim ani krzty 
troski o Polskę i obywateli. Oto kilka powodów.

Po pierwsze, brakuje w nim solidnych nakładów finansowych na służbę zdro-
wia, znajdującą się obecnie w fatalnej kondycji. W ciągu 52 tygodni 2020 r. zmar-
ło o ponad 74 tys. osób więcej niż w 2019 r. To tak, jakby z mapy Polski zniknął 
Konin lub Piła. W przeliczeniu na liczbę ludności był to najgorszy rok od prawie 
7 dekad. Jest to z pewnością skutek nieprzygotowania służby zdrowia na epi-
demię, tj. skutek braku sprzętu, maseczek, tlenu, przyłbic, respiratorów. A to 
wszystko płynie wprost z niedofinansowania służby zdrowia. Co więcej, budżet 
na 2021 r. zakłada zmniejszenie wydatków na onkologię i będącą jej elementem 
chemioterapię, na psychiatrię, na leczenie uzależnień.

Dlatego złożyliśmy szereg poprawek zwiększających wydatki na służbę zdro-
wia: 4 miliardy zł – na dodatkowe wynagrodzenia w wysokości 100% dla pra-
cowników medycznych opiekujących się chorymi COVID-19, 1,95 miliarda zł na 
dofinansowanie leczenia chorób nowotworowych i układu sercowo-naczynio-
wego, 120 miliardów zł – na leczenie związane z powikłaniami po COVID-19 
i 80 milionów zł – na psychiatrię dziecięcą.

Po drugie, grudniowe głosowanie nad ustawą budżetową 2021 było zatwier-
dzeniem oszczędności na oświacie. Przyjęto bowiem kilkanaście poprawek 
zgłoszonych przez posłów PiS, m.in. poprawkę zmniejszającą o 7 milionów zł wy-
datki na oświatę i wychowanie, z tego wydatki na szkolnictwo polskie za granicą 
o kwotę 5 milionów zł, a o 2 miliony zł wydatki na dokształcanie i doskonalenie 
nauczycieli. Minimalnie zwiększona subwencja oświatowa, z której samorządy 
wypłacają nauczycielom wynagrodzenia, wystarczy jedynie na sfinansowanie 
przechodzących na następny rok kosztów tegorocznej, wrześniowej podwyż-
ki. Dalej: kluczowa dla nauczycielskich wynagrodzeń jest zapisana w projekcie 
budżetu kwota bazowa dla nauczycieli, gdyż to na jej podstawie oblicza się wy-
nagrodzenie przysługujące nauczycielom na poszczególnych stopniach awan-
su zawodowego. Jednak, Szanowni Państwo, według budżetu przedstawionego 
nam przez PiS kwota bazowa ma pozostać na tym samym poziomie, na jakim 
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była. Cytuję opinię ZNP: „oznacza to brak zabezpieczenia środków finansowych 
w budżecie państwa na rok 2021 w zakresie podwyżek wynagrodzeń nauczy-
cieli, skoro kwota bazowa stanowiąca podstawę ustalenia średnich stawek wy-
nagrodzenia nauczycieli w 2021 r. nie ulegnie zmianie”. Tak właśnie wygląda 
PiS-owska dobra zmiana w systemie oświaty.

Mniej będzie pieniędzy na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego. Na te-
atry PiS planuje przeznaczyć o 4 miliony mniej niż w roku ubiegłym. O prawie 
200 milionów zł obcięty zostanie budżet dla muzeów. Biblioteki zamiast 111 mi-
lionów otrzymanych w 2020 r. otrzymują jedynie 72 miliony. Zmniejszone zosta-
ną środki na budownictwo, ostre cięcie czeka Fundusz Dopłat obsługiwany przez 
Bank Gospodarstwa Krajowego – zamiast prawie 400 milionów zł w 2020 r. 
będzie to teraz zaledwie 80 milionów. Kulejące zatem dopłaty do mieszkań dla 
najmniej zarabiających czy program „Mieszkanie +” jeszcze bardziej stracą na 
znaczeniu.

Te środki finansowe są przejadane za to przez wydatki, które śmiało można 
określić wyrazem megalomanii. Na nieuzasadniony ekonomicznie i groźny eko-
logicznie przekop Mierzei Wiślanej zarezerwowano 2 miliardy zł, czyli ponad 
dwa razy więcej, niż pierwotnie zakładano. W projekcie ustawy budżetowej na 
2021 r. znalazł się oczywiście zapis, który zakłada rekompensatę w wysokości 
niemal 2 miliardów zł dla Telewizji Polskiej i Polskiego Radia. Jak czytamy, pie-
niądze mają zostać przeznaczone na „realizację misji publicznej”. Zastanawiam 
się, jaką misję pełni szczucie na mniejszości seksualne, na opozycję, na każde-
go, kto myśli inaczej niż prezes Kaczyński i jego poplecznicy. Jaką misję pełni 
grający na gitarze pan Jakimowicz i tańcząca do tego pani Ogórek? Uprzejmie 
proszę o odpowiedź.

Na koniec przypomnę tylko niezwykłe zdolności rządu Zjednoczonej Prawicy 
do marnotrawienia budżetowych środków. 70 milionów zł można wydać albo 
na ponad milion szczepionek przeciwko COVID-19, albo na wybory, które się 
nie odbyły. Sami państwo zdecydujcie, co wybieracie w trosce o dobro Polek 
i Polaków. Dziękuję.
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Przemówienie senator agnieszki Gorgoń-komor  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senatorowie!
W związku z licznymi interwencjami przedsiębiorców dotyczącymi umożli-

wienia im skorzystania ze wsparcia finansowego w ramach tarczy 6.0 zwracam 
się o wprowadzenie do ustawy stosownej poprawki. Interweniują przedsiębiorcy, 
którzy z powodu wprowadzonych w październiku zapisów o konieczności po-
siadania wpisu w ewidencji REGON o przeważającej działalności gospodarczej 
według Polskiej Klasyfikacji Działalności z 2007 r. zostali wykluczeni z pomocy 
państwa. Poprawka miałaby na celu umożliwienie przedsiębiorcom skorzystania 
ze wsparcia z pomocy publicznej, mimo nieposiadania przez nich wymaganego 
odpowiedniego wpisu w ewidencji REGON. Pomoc byłaby udzielana również na 
podstawie stanu przychodu z prowadzonej aktualnej działalności.

W grudniu 2020 r. zostały uchwalone nowe zasady wsparcia dla branż naj-
bardziej dotkniętych epidemią COVID-19, m.in. rozszerzono zakres kodów PKD, 
które uprawniają do otrzymania wsparcia. Zwolnienie z płacenia składki ZUS 
oraz dodatkowe świadczenie postojowe w ramach tarczy 6.0 uzależnione zosta-
ło od posiadania na dzień 30 września 2020 r. właściwego wpisu w ewidencji 
REGON o przeważającej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji 
Działalności. Wprowadzony zapis ograniczył wsparcie dla wielu przedsiębior-
ców. Przepis tarczy antykryzysowej 6.0 wprowadzający konieczność posiadania 
formalnego wpisu informującego o przeważającym przedmiocie działalności 
wpisanym w ewidencji REGON, a nie konieczność udokumentowania faktycz-
nie prowadzonej działalności generującej przychód, eliminuje wiele firm, które 
mogłyby skorzystać z osłony w czasie pandemii.

Wspomniany wymóg posiadania odpowiedniego kodu PKD w celu otrzyma-
nia pomocy publicznej może stworzyć sytuację, w której przedsiębiorcy mający 
wymagany przez ustawę wpis do ewidencji REGON o dopuszczonej do wsparcia 
przeważającej działalności gospodarczej, a przy tym nieuzyskujący rzeczywi-
stych przychodów z tej działalności, mogą otrzymać nienależne im wsparcie. 
Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Popieram w całości ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, in-
nych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 
niektórych innych ustaw.

Słuszne jest umożliwienie pracodawcy będącemu zakładem aktywności 
zawodowej ubiegania się o refundację kosztów płacy niepełnosprawnego pra-
cownika. Ponadto zasadnie poszerza się zakres zadań dotyczących rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, a także wy-
dłuża terminy obowiązywania przepisów modyfikujących warunki udzielania 
pomocy publicznej, co z całą pewnością wesprze zakłady aktywności zawodo-
wej oraz osoby tam pracujące. Zabezpieczone zostały prawa uczestników zajęć 
centrów integracji społecznej, którzy zostali objęci kwarantanną bądź izolacją 
w warunkach domowych, a także w wypadku zawieszenia zajęć w centrum in-
tegracji społecznej, trwającego łącznie dłużej niż 3 miesiące, poprzez upoważ-
nienie kierownika jednostki do przedłużenia okresu uczestnictwa w zajęciach 
o okres tego zawieszenia.

Ze względu na okres zimowy w związku z pandemią konieczne jest włącze-
nie przedsiębiorstw zajmujących się zaopatrzeniem w ciepło mieszkań, a także 
instytucji publicznych, m.in. szpitali, wytwórców ciepła oraz przedsiębiorstw 
przesyłających ciepło do kręgu podmiotów uprawnionych do skorzystania w sy-
tuacjach szczególnych z kryzysowego zarządzania przedsiębiorstwem i możli-
wości nałożenia dodatkowych rygorów na pracowników w celu zabezpieczenia 
energetycznego, zapewnienia dostawy ciepła do odbiorców. Zasadne jest rów-
nież przedłużenie okresu obowiązywania świadectw i zaświadczeń kwalifika-
cyjnych oraz przedłużenie możliwości zdalnego przeprowadzenia egzaminu, co 
przyczyni się do prawidłowego wykonywania obowiązków przez pracowników 
zatrudnionych na rynku paliw i energii.

Biorąc pod uwagę niski wskaźnik osób korzystających z lotów bądź środ-
ków transportu publicznego, niezbędna jest pomoc zarówno branży lotniczej, 
przewozowej, jak i branży kolejowej. Ponadto projektowana ustawa wprowadza 
pewne ułatwienia dla podmiotów działających w branży lotniczej, polegające 
m.in. na przedłużeniu ważności uprawnień i dokumentów wymaganych do wy-
konywania określonego rodzaju działalności lotniczej, przedłużeniu ważności 
szkoleń etc.

Ważne jest to, aby umożliwić kontynuowanie pracy jednostek organizacyj-
nych wykonujących działalność związaną z promieniowaniem jonizującym oraz 
jednostek ochrony zdrowia i przedłużenie ważności uprawnień inspektorów 
ochrony radiologicznej oraz uprawnień do zajmowania stanowiska mającego 
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istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radio-
logicznej, których ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii, albo w okresie 30 dni następujących po ich 
odwołaniu, o kolejne 9 miesięcy od dnia upływu terminu ich ważności.

Polska kinematografia również nie zostanie bez pomocy, o którą będą mo-
gły ubiegać się nie tylko podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, ale 
także osoby fizyczne – w formie stypendium.

Dobrym rozwiązaniem jest pewnego rodzaju wynagradzanie dawców krwi 
bądź osocza po przebytej chorobie COVID-19. Nawet jeśli dawcy nie kierują się 
pobudkami mającymi na celu wynagradzanie, to na pewno będą czuli się do-
cenieni, a ulga na przejazdy kolejowe bądź autobusowe powinna przydać się 
każdemu.

Zasadne jest również uregulowanie wielu kwestii dotyczących uczelni wyż-
szych i projektowana ustawa osiąga ten cel m.in. poprzez wydłużenie na rok 
akademicki 2021/2022 możliwości przedłożenia zaświadczenia o ukończeniu 
studiów pierwszego stopnia zamiast dyplomu ukończenia studiów, czy umożli-
wienie dokonywania zmian zasad rekrutacji do szkół doktorskich dla kształce-
nia rozpoczynającego się również w roku 2021, czy też zniesienie minimalnego 
wymiaru praktyk zawodowych na studiach o profilu praktycznym.

Nie da się ukryć, że pandemia wywołała bardzo wiele negatywnych skut-
ków, a omawiana ustawa ma na celu pomoc podmiotom działającym w różnych 
sektorach gospodarki, dlatego procedowany projekt ustawy zasługuje na pełne 
poparcie.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W dniu dzisiejszym procedujemy nowelizację 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. Jak podkreślono w ocenie skutków regulacji 
w druku sejmowym nr 828: „W związku z trudną sytuacją pracodawców pro-
wadzących zakłady aktywności zawodowej, wywołaną trwającą nadal epidemią 
i spadkiem przychodów z działalności gospodarczej oraz przestojami, wymaga-
ne jest zwiększone wsparcie dla tej grupy podmiotów. Dodatkowo przedłużają-
cy się stan epidemii uniemożliwia terminowe wykonanie umów zawieranych 
pomiędzy beneficjantami środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych a organami i podmiotami, które przyznają dane środki. 
Niezbędne jest dokonanie zmian w przepisach umożliwiających aneksowanie 
umów i wykorzystanie środków w przyszłym roku. W ustawie o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych niezbędne 
jest wprowadzenie przepisów, które zwiększą wsparcie związane z trwającą epi-
demią oraz usprawnią udzielanie pomocy. Zmian wymagają przepisy dotyczące: 

– udostępnienia Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych danych pochodzących z  Elektronicznego Krajowego 
Systemu Monitorowania Orzekania o Niepełnosprawności, 

– uproszczenia obowiązku informacyjnego o obniżonych wpłatach na 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla pracodawców 
posiadających certyfikat dostępności, 

– doprecyzowania przepisów w zakresie formy wyrażenia zgody przez 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawach doty-
czących wydatkowania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób nie-
pełnosprawnych na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19, 

– uwzględnienia Komunikatu Komisji Europejskiej dotyczącego wydłuże-
nia terminu obowiązywania zmodyfikowanych warunków udzielania pomocy 
publicznej przedsiębiorcom oraz zmiany tych warunków, 

– dodatkowego wsparcia przez samorządy województwa dla zakładów ak-
tywności zawodowej z zaoszczędzonych środków.

W związku z zagrożeniem epidemicznym występuje potrzeba wzmocnienia 
współpracy osób prowadzących podmioty pieczy zastępczej z odpowiednimi 



243

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 20. posiedzenia Senatu

20. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 11, 12 i 13 stycznia 2021 r.

służbami oraz zmian w zakresie informacyjnym oraz organizacyjnym doty-
czącym tych podmiotów”.

Tak więc niniejszy projekt rządowy ma za zadanie, z jednej strony, pomoc or-
ganom państwa, a z drugiej – zabezpieczenie obywateli naszego państwa w wie-
lu obszarach. Przewiduje m.in. znaczne zwiększenie wsparcia pracodawców 
związanych z sektorem aktywności zawodowej, którzy odnotowali spadek przy-
chodu z powodu COVID-19. Zgodnie z nowymi przepisami pracodawca będzie 
mógł ubiegać się o refundację wynagrodzenia wypłacanego niepełnosprawnemu 
pracownikowi, ale także składek oraz podatków. Zapewnione zostaną również 
środki dla uczestników centrów integracji społecznej będących w kwarantannie 
lub izolacji. Bon turystyczny znajdzie nowe zastosowanie – będzie można płacić 
nim za jednodniowe imprezy turystyczne, które nie będą obejmowały noclegów. 
Ponadto przepisy zostaną dostosowane tak, by świadczenia niosły pomoc także 
publicznym przewoźnikom autobusowym. Wsparcie zostanie udzielone również 
w przypadku transportu kolejowego i będzie polegać m.in. na dofinansowaniu 
operatorom kolejowych przewozów pasażerskich w publicznym transporcie 
zbiorowym kosztów z tytułu honorowania uprawnień do ulgowych przejaz-
dów. Branża lotnicza zostanie wsparta np. poprzez przedłużenie ważności karty 
identyfikacyjnej członka załogi statku powietrznego, świadectw kwalifikacji.
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Przemówienie senatora Beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Przedstawiona ustawa o rezerwach strategicznych zakłada zastąpienie 

Agencji Rezerw Materiałowych nową Rządową Agencją Rezerw Strategicznych, 
która będzie nadzorowana przez premiera. Zapisy ustawy o rezerwach stra-
tegicznych stanowią, iż w sytuacjach kryzysowych nowa agencja będzie mo-
gła dokonywać szybkich zakupów, z pominięciem przepisów o zamówieniach 
publicznych. Uelastycznienie procedury zakupowej spowoduje, iż w przypad-
ku agencji ma zostać stworzona możliwość tworzenia tzw. zasobów interwen-
cyjnych, które nie będą wchodzić w Rządowy Program Rezerw Strategicznych 
(RPRS).

Niestety to, co rządzący zrobili z prawem zamówień publicznych, jest nie do 
zaakceptowania. Szereg zapisów wyłącza stosowanie prawa zamówień publicz-
nych. A zatem m.in. art. 13, art. 29 etc. są niezgodne z dyrektywą Parlamentu 
Europejskiej i Rady 2014/24/UE, jak również z obowiązującym w Polsce pra-
wem zamówień publicznych. W ustawie nie powinien znaleźć się żaden zapis, 
który pozwoli na ominięcie przy zakupach prawa zamówień publicznych. To 
właśnie p.z.p. zabezpiecza nasze państwo przez stosowaniem nieprzejrzystych, 
niekonkurencyjnych oraz dyskryminujących warunków wyłaniania sprze-
dawcy. Ustawa ma zaprowadzić ład i porządek, który panuje w Agencji Rezerw 
Materiałowych, ale niestety wprowadza jeszcze większy chaos.

Oczywiście wszystkie wyłączenia stosowane są pod przykrywką ogólnych 
zapisów takich jak dotyczące „zagrożenia porządku publicznego” lub też „sytu-
acji kryzysowych”. Powyższe określenia są nieprecyzyjne i mogą przyczynić się 
do ich nadużywania. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Obserwując obecną sytuację, która zmusza nas do podjęcia walki z pande-

mią, uzmysłowiliśmy sobie, jak wiele kwestii należy doprecyzować w ustawie 
o rezerwach strategicznych, aby móc działać szybciej i skuteczniej w sytuacji 
zagrożenia bezpieczeństwa naszego kraju, w tym życia i zdrowia obywateli, 
dlatego też popieram ustawę o rezerwach strategicznych.

Z pewnością wyznaczenie prezesa Rady Ministrów jako organu nadzorują-
cego system rezerw strategicznych doprowadzi do skuteczniejszego zarządza-
nia nimi i jest to zmiana bardzo logiczna, ponieważ prezes Rady Ministrów, 
zgodnie z przepisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 
2007 r. (DzU 2007 nr 89 poz. 590), nadzoruje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, 
przewodniczy Rządowemu Zespołowi Zarządzania Kryzysowego. Proponowane 
zmiany mają na celu ulepszenie procesu tworzenia i przechowywania rezerw 
strategicznych, tak aby wzmocnić bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej. 
Odformalizowanie zasad dotyczących zakupów, tworzenia lub przechowy-
wania rezerw usprawni działania agencji. Słusznie poszerzono zakres zadań, 
w stosunku do których wsparcie będzie tworzone z rezerw strategicznych, po-
przez dodanie zadań z zakresu realizacji interesów narodowych RP oraz z za-
kresu udzielania pomocy i wsparcia podmiotom prawa międzynarodowego 
publicznego. 

Dzięki procedowanym przepisom dotyczącym rozwiązań logistycznych zo-
staną rozwiązane problemy związane z wydawaniem i dystrybucją rezerw do 
odbiorcy końcowego. Odbiorca nie będzie już musiał organizować we własnym 
zakresie transportu rezerw. Z całą pewnością należy stwierdzić, iż wzmocnione 
zostaną możliwości świadczenia usług transportowo-logistycznych przez agen-
cję. Utworzenie nowych instytucji prawnych udostępniających specjalistyczny 
sprzęt medyczny lub techniczny pozwoli efektywniej wykorzystać asortyment 
rezerw, zoptymalizuje koszty związane z utrzymaniem rezerw, wesprze ochro-
nę zdrowia. Ponadto możliwe będzie utrzymanie rezerw strategicznych na pod-
stawie nowych rodzajów umów o tzw. pozostawaniu w gotowości zawieranych 
przez agencję z określonymi podmiotami w przedmiocie utrzymywania zdol-
ności produkcyjnych bądź umów o pozostawaniu w gotowości do świadczenia 
określonych usług na potrzeby rezerw strategicznych. W sytuacjach nagłych, 
niemożliwych do przewidzenia agencja będzie miała możliwość wykonać za-
dania powierzone przez prezesa Rady Ministrów. Zasadne jest, aby w związku 
ze zmianą okoliczności można było zaktualizować Rządowy Program Rezerw 
Strategicznych bez wskazania okresu jego aktualizacji. 

Warto przy tym nadmienić, że Rządowy Program Rezerw Strategicznych 
będzie opracowany przez prezesa Rady Ministrów we współpracy z agencją, ale 
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nadal pozostanie w porządku prawnym możliwość tworzenia rezerw strategicz-
nych poza programem. Będzie to możliwe w przypadku braku lub znacznego de-
ficytu rezerw strategicznych niezbędnych do usuwania skutków zagrożeń bądź 
do przeciwdziałania skutkom zagrożeń, jak również silnej potrzeby utworze-
nia rezerw wynikającej z analizy sytuacji międzynarodowej w celu udzielania 
wsparcia lub pomocy innym państwom. Projektowana ustawa zapewnia naj-
lepsze rozwiązania sprzedaży zlikwidowanych rezerw, a także poszerza katalog 
podmiotów, którym agencja będzie mogła nieodpłatnie przekazać asortyment 
zlikwidowanych rezerw, oczywiście tylko w sytuacji, gdy cele statutowe dane-
go podmiotu na to pozwalają. Optymalizacja wykorzystywania nieruchomości 
agencji poprzez umożliwienie najmu lub dzierżawy magazynów niewykorzy-
stanych do przechowywania rezerw strategicznych jest uzasadniona.

Oczywiste jest, że nowelizacja przepisów dotyczących pracy agencji spowo-
duje konieczność utworzenia nowych miejsc pracy zwłaszcza w sektorze trans-
portowym i logistycznym, ale należy jednocześnie zaznaczyć, że nastąpi również 
restrukturyzacja wewnętrzna agencji związana z likwidacją niektórych komó-
rek czy nowym podziałem pracy. Mimo kosztów zatrudnienia, przygotowania 
miejsc pracy czy związanych ze zmianą nazwy agencji, które będą finansowane 
ze środków zwiększonej odpowiednio dotacji podmiotowej pochodzącej z bu-
dżetu państwa, należy wskazać, że zmiany generujące te koszty są potrzebne. 
Zostanie bowiem rozwiązany jeden z głównych problemów opóźnień w dostar-
czaniu odpowiednich zasobów do odbiorców. W omawianej ustawie kwestie 
transportu będą bezwzględnie rozwiązane, co spowoduje wzrost zatrudnienia.

Uważam, że ustawa w pełni reguluje kwestie przebudowy systemu rezerw 
strategicznych, co umożliwi nam szybsze i sprawniejsze reagowanie na sytuacje 
kryzysowe w naszym kraju, jak i poza jego granicami.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W dniu dzisiejszym procedujemy ustawę o rezerwach strategicznych. Jak 

podkreślono w ocenie skutków regulacji w druku sejmowym nr 829, „obowią-
zująca ustawa o rezerwach strategicznych nie zawiera dostatecznego poziomu 
regulacji dających możliwości szybkiego i sprawnego reagowania w obszarze 
rezerw strategicznych wobec dynamicznego rozwoju sytuacji kryzysowych za-
równo wewnątrz kraju, jak i poza jego granicami. Przykład pandemii COVID-19 
i wywołanych w związku z nią niedoborów asortymentu medycznego jest jed-
ną z przyczyn wskazujących na konieczność wprowadzenia nowych rozwiązań 
prawnych. Zmiany te, poczynając od procesu tworzenia rezerw strategicznych 
w ramach Rządowego Programu Rezerw Strategicznych, jak i poza nim, przez 
zadania agencji i ich finansowanie, aż po kwestie związane z dystrybucją re-
zerw, determinowane są pilną potrzebą lepszego i sprawniejszego reagowania 
na zagrożenia, zwłaszcza te, które trudno przewidzieć w krótkiej, jak i długiej 
perspektywie czasu. Obecnie tworzenie rezerw, jak również ich udostępnianie 
następuje wyłącznie w oparciu o decyzje organów centralnych administracji rzą-
dowej. Powoduje to m.in. wydłużenie procesów, których szybkie przeprowadza-
nie, nawet z godziny na godzinę, może być wymagane w niektórych sytuacjach 
kryzysowych. Agencja Rezerw Materiałowych nie uczestniczy w tworzeniu 
Rządowego Programu Rezerw Strategicznych. Brak też w tym procesie innych 
jednostek niższego szczebla działających w obszarze zarządzania kryzysowego, 
tj. Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, innych organów administracji rządo-
wej oraz służb, inspekcji i innych jednostek realizujących zadania w zakresie 
bezpieczeństwa i obrony państwa, zarządzania kryzysowego i ochrony infra-
struktury krytycznej oraz bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego, 
w tym sprawujących, na mocy ustaw, nadzór nad realizacją tych zadań wyko-
nywanych przez przedsiębiorców. Brak głosu ww. jednostek w procesie plano-
wania i programowania prowadzi do niedostatecznego sprecyzowania potrzeb 
co do zakresu i ilości utrzymywanych rezerw strategicznych”.

Tak więc głównym celem nowej ustawy jest efektywne zabezpieczenie kraju 
i obywateli na wypadek zagrożeń wywołujących zakłócenia w podaży i popy-
cie towarów, mogących wywołać negatywne konsekwencje dla bezpieczeństwa 
państwa. Aby podnieść poziom efektywności i zwiększyć skuteczność Agencji 
Rezerw Materiałowych, będącej w gestii ministra właściwego do spraw energii, 
zostanie ona zastąpiona Rządową Agencją Rezerw Strategicznych, która będzie 
nadzorowana przez premiera. 

Ustawa zakłada szereg zmian w obszarze planowania, zarządzania i fi-
nansowania rezerw strategicznych. Wśród nich wyróżnia się m.in. zmianę 
nazwy agencji, dzięki czemu odzwierciedli się jej rzeczywisty zakres zadań 
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i kompetencji, poszerzony zostanie katalog asortymentu tworzonych rezerw 
strategicznych, rozszerzony zostanie zakres działań, dla których wsparcia two-
rzone są rezerwy strategiczne poprzez zadania związane z realizacją intere-
sów narodowych. Ponadto poszerzone zostaną zadania o m.in. organizowanie 
i nadzorowanie usług transportowo-logistycznych oraz zarządzanie nierucho-
mościami w szerszym stopniu. Pochylono się także w dużej mierze nad kwe-
stią likwidacji rezerw strategicznych i usystematyzowano cały proces, a także 
uregulowano zasady przeprowadzania przez agencję kontroli podmiotów ma-
jących w swoich zasobach rezerwy strategiczne. Warto zaznaczyć, że nowela 
gwarantuje kontynuację wszelkich dotychczasowo prowadzonych postępowań.
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Przemówienie senator ewy Gawędy  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zby-

wanych z gminnego zasobu nieruchomości, która ma na celu większe wykorzy-
stanie gruntów pod budownictwo mieszkaniowe, to moim zdaniem kolejny duży 
krok w kierunku poprawy sytuacji na rynku mieszkalnictwa.

Proponowane rozwiązania, które są określane powszechnie jako „lokal za 
grunt”, to klasyczny model wymiany korzyści między gminą a inwestorem. 
Zyskają inwestorzy, którym rozszerzy się dostęp do gruntów o potencjale inwe-
stycyjnym, zyskają także samorządy, które będą mieć możliwość zwiększenia 
zasobu mieszkań komunalnych bez konieczności bezpośredniego zaangażowania 
się w realizację procesu inwestycyjno-budowlanego. Warto zauważyć, że rząd 
proponuje też dodatkowe zachęty, które mają zwiększyć liczbę gmin inwestują-
cych w budownictwo mieszkaniowe.

Dlatego uważam, że proponowane rozwiązania są potrzebne i powinny wejść 
w życie jak najszybciej.
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Przemówienie senatora Beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ustawa o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zby-

wanych z gminnego zasobu nieruchomości zakłada zniesienie barier w pozy-
skiwaniu przez inwestorów nieruchomości na cele mieszkaniowe lub inne cele 
inwestycyjne towarzyszące wykonaniu polityki mieszkaniowej państwa i zwięk-
szenie liczby mieszkań dostępnych na rynku nieruchomości.

Oczywiste jest, że należy ocenić pozytywnie wszelkie działania, które mają 
na celu przyczynienie się do poprawy sytuacji mieszkaniowej w naszym kraju. 
Niemniej jednak program zwany „lokal za grunt” sprawia wrażenie, iż rzą-
dzący próbują scedować swoje zadania związane z Narodowym Programem 
Mieszkaniowym na samorządy. Pomysł dotyczący rozliczania ceny powstałego 
lokalu za cenę nabytego gruntu zaprezentowany w przedstawionej ustawie nie 
jest rozwiązaniem złym, aczkolwiek nie stanowi on kompleksowego rozwiąza-
nia problemu mieszkaniowego w Polsce.

Projekt ustawy stanowi krok w dobrym kierunku i powinien zostać przyjęty 
w całości. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Kierując się potrzebami mieszkaniowymi obywateli naszego kraju, popie-

ram w całości projekt ustawy o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie 
nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości.

Priorytetem w omawianym projekcie jest zwiększenie liczby inwestycji 
mieszkaniowych, zwłaszcza tych przeznaczonych na wynajem. Procedowana 
ustawa ma na celu zaangażowanie inwestorów, dzięki czemu poszerzy się oferta 
mieszkań. Zwiększeniu dostępu do nieruchomości o charakterze inwestycyjnym 
pomoże możliwość wykorzystania na ten cel zasobów nieruchomości jednostek 
samorządu terytorialnego. Już dzisiaj na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami – DzU z 2020 r. poz. 65, z późn. zm. – 
możliwe jest zbywanie nieruchomości gminnych przez samorządy. Zauważa się 
jednak, że gminy nie do końca z tych uprawnień korzystają. W związku z du-
żym potencjałem związanym z zasobami gruntowymi gmin istnieje ogromna 
potrzeba ułatwienia inwestorom pozyskiwania nieruchomości na cele mieszka-
niowe, oczywiście przy jednoczesnej pomocy obywatelom w dostępie do miesz-
kań. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest lokal czy budynek, których cena będzie 
zaliczona na poczet części ceny nieruchomości pozostawionej do wykorzystania 
przez gminę do realizacji jej zadań, m.in. jako mieszkanie komunalne czy wy-
najmowane osobom fizycznym przez spółki gminne lub spółki Skarbu Państwa 
na zasadach najmu z dojściem do własności. Pozostałe lokale i budynki inwestor 
będzie mógł zagospodarować w dowolny sposób.

Omawiana ustawa w sposób jasny określa: zasady zbywania nieruchomości 
z gminnego zasobu nieruchomości z rozliczaniem w cenie tych nieruchomości 
ceny lokali/budynków przekazywanych gminie przez nabywcę nieruchomości; 
tryb zbywania nieruchomości; zasady rozliczenia „lokal za grunt”; sposób postę-
powania z lokalami/budynkami przekazanymi gminie przez nabywcę nierucho-
mości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości, których cenę rozliczono 
w cenie zbywanych nieruchomości, a także w przypadku podjęcia przez władze 
samorządowe decyzji o wniesieniu tych lokali/budynków do spółki gminnej lub 
spółki Skarbu Państwa; oraz sposób monitorowania efektów funkcjonowania 
mechanizmu wdrażanego na podstawie projektowanej ustawy.

Ponadto proponuje się również pomoc finansową samorządom na realizację 
przedsięwzięć infrastrukturalnych towarzyszących budownictwu mieszkanio-
wemu, w sytuacji łączenia tego przedsięwzięcia z inwestycjami realizowanymi 
na nieruchomościach zbytych z rozliczeniem „lokal za grunt”. Finansowanie 
udzielane przez bank, które do tej pary obejmowało jedynie infrastrukturę 
techniczną w obrębie działki, na której powstaje inwestycja, będzie mogło objąć 
również komunalną infrastrukturę techniczną oraz infrastrukturę społeczną. 
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Dzięki tej zmianie zwiększy się liczba inwestorów chcących angażować się w re-
alizację projektów społecznego budownictwa czynszowego.

Dodatkowo należy wspomnieć, że projektowana ustawa dopuszcza możliwość 
ubiegania się przez najemców w przedmiotowych nieruchomościach o dopłaty 
do czynszu w ramach programu „Mieszkanie na start”, rozszerza dostęp do nie-
ruchomości o potencjale inwestycyjnym gospodarowanych przez Krajowy Zasób 
Nieruchomości, przewiduje preferencje przy łączeniu działalności promieszka-
niowej z innymi formami działania przez gminy na rzecz lokalnej wspólnoty, 
dzięki czemu zachęca gminy do angażowania się w działania służące realizacji 
polityki mieszkaniowej państwa.

Procedowana ustawa przewiduje również szereg korzyści dla inwestorów, 
m.in. szerszy dostęp do nieruchomości o potencjale inwestycyjnym oraz przy-
spieszenie procedur związanych z rozpoczęciem procesu inwestycyjno-budow-
lanego. Zwiększy się również popyt na produkty i usługi budowlane. Samorządy 
będą mogły realizować zadania gminy bez bezpośredniego angażowania się 
w realizację procesu przedsięwzięcia budowlanego.
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przed chwilą miałem zaszczyt przedstawić sprawozdanie połączonych 

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji 
Infrastruktury o procedowanej dzisiaj ustawie o rozliczaniu ceny lokali lub bu-
dynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości. 
Przedstawiłem najważniejsze uwagi, zastrzeżenia czy obawy, jakie zgłoszone 
zostały podczas prac komisji, również m.in. przeze mnie. Nie będę więc do nich 
powracał, jak również nie będę wymieniał najważniejszych celów tej ustawy. 
Skupię się na tych zagadnieniach, które w sprawozdaniu z posiedzenia połączo-
nych komisji nie zostały podniesione bądź były wyjaśnione w niepełny sposób.

Zgodnie z omawianą ustawą nieruchomości oferowane przez gminę muszą 
być położone na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego lub dla takiej nieruchomości musi być wydana decyzja o warunkach 
zabudowy. Istotnie przyspiesza to proces inwestycyjny i zmniejsza niepewność 
potencjalnych inwestorów co do możliwości zagospodarowania danej nieru-
chomości. I o ile nie mam uwag co do konieczności istnienia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego, to takie zastrzeżenia muszą pojawić się 
w przypadku decyzji o warunkach zabudowy. Dotyczyć to może w szczególności 
nieruchomości dużych obszarowo, dla których powinien być uchwalony miej-
scowy plan zagospodarowania przestrzennego. Warunki zabudowy natomiast 
mogłyby być wystarczające w przypadku remontów obiektów, plomb w centrach 
miast czy niewielkich działek budowlanych.

Dobrymi rozwiązaniami ustawowymi są:
– rozwiązania pozwalające na objęcie dopłatami do czynszu, w ramach pro-

gramu „Mieszkanie na start”, wszystkich mieszkań uzyskanych przez gminę;
– kryteria określające pierwszeństwo najmu m.in. dla osób w wieku powyżej 

65 lat oraz osób niepełnosprawnych;
– możliwości podwyższenia przez radę gminy ceny 1 m2 powierzchni użytko-

wej oczekiwanego zasobu przy oddawaniu mieszkań „pod klucz”. Średni wskaź-
nik przeliczeniowy może zostać podwyższony o nie więcej niż 20%;

– dodatkowe zachęty dla gmin do angażowania się w działania służące reali-
zacji polityki mieszkaniowej państwa, przewidującej preferencje przy łączeniu 
działalności promieszkaniowej z innymi formami działania przez gminy na 
rzecz lokalnej wspólnoty (prowadzonych z udziałem środków z Funduszu Dróg 
Samorządowych lub Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakte-
rze użyteczności publicznej).

Ustawa przewiduje także możliwość podwyższenia ceny 1 m2 powierzchni 
o 10% wartości wskaźnika przeliczeniowego w przypadku nieruchomości za-
bytkowej lub nieruchomości położonej na obszarze działań rewitalizacyjnych. 



254

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 20. posiedzenia Senatu

20. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 11, 12 i 13 stycznia 2021 r.

Pojawia się jednak pytanie: czy to podwyższenie tylko o 10% wartości wskaź-
nika przeliczeniowego wystarczy, aby zachęcić inwestorów do podejmowania 
takich inwestycji?

Kolejna obawa związana jest z ustaleniem ceny lokalu. Skoro bowiem inwe-
storzy będą kupować nieruchomość po cenie rynkowej i oddawać lokale, których 
wartość będzie ustalana szacunkowo (wartość odtworzenia jest niższa niż war-
tość rynkowa), mogą nie decydować się na podjęcie inwestycji w ramach modelu 
„lokal za grunt”. Dla przykładu w Łodzi wartość wg wskaźnika przeliczeniowe-
go to ok. 4 tysięcy 200 zł, a cena rynkowa oscyluje w granicach 6 tysięcy zł, dla 
Warszawy odpowiednio 6 tysięcy 500 zł (wskaźnik przeliczeniowy), a ceny ryn-
kowe dochodzą do 10 tysięcy zł. Oczywiście w mniejszych miejscowościach i przy 
większej dostępności nieruchomości gruntowych problem może nie występować.

W przepisach art. 13 i art. 14 określono obowiązki sprawozdawcze związa-
ne z wdrażaniem rozwiązań przyjętych w omawianej ustawie. Obejmują one 
obowiązek informowania wojewodów i ministra właściwego do spraw budow-
nictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnic-
twa o podjętych przez rady gmin uchwałach oraz działaniach realizowanych 
w związku z tymi uchwałami. Wydaje się, że ta sprawozdawczość jest zbyt szcze-
gółowa i zbyt częsta (raz na kwartał).
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W dniu dzisiejszym rozpatrujemy ustawę o rozliczaniu ceny lokali lub bu-

dynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości. 
Jak podkreślono w opinii senackiego Biura Legislacyjnego, ustawa o rozliczaniu 
ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu 
nieruchomości zmierza do stworzenia warunków do nabywania nieruchomości 
gminnych z przeznaczeniem na cele inwestycyjne z rozliczeniem w cenie tych 
nieruchomości ceny lokali lub budynków mieszkalnych lub użytkowych prze-
kazywanych gminie przez nabywcę nieruchomości. Gmina będzie mogła wyko-
rzystać pozyskane w wyniku rozliczenia ceny nieruchomości lokale czy budynki 
na realizację zadań z zakresu polityki mieszkaniowej, kulturalnej, edukacyjnej 
czy opieki zdrowotnej.

Ustawa określa zasady zbywania nieruchomości z gminnego zasobu nie-
ruchomości z rozliczeniem w cenie tych nieruchomości ceny lokali czy bu-
dynków przekazywanych gminie przez nabywcę nieruchomości w przetargu 
nieograniczonym.

Jeśli chodzi o zmiany w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie 
Nieruchomości, to mają one na celu rozszerzenie katalogu przypadków będących 
podstawą do przekazania gminie nieodpłatnie nieruchomości gospodarowanych 
przez Krajowy Zasób Nieruchomości o możliwość przekazania gminie nieru-
chomości w celu jej zbycia z rozliczeniem w cenie lokali lub budynków przekazy-
wanych na własność gminie przez nabywcę nieruchomości. Mówi o tym art. 16.

Zmiany w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu 
Rozwoju Dróg oraz w ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewo-
zów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej stwarzają możliwość 
dodatkowego finansowania inwestycji mieszkaniowych, jeżeli służyć mają one 
poprawie dostępności terenów objętych przedsięwzięciami lub inwestycjami 
powiązanymi z przedsięwzięciami infrastrukturalnymi albo mają na celu po-
prawę dostępności komunikacyjnej obszarów o niższej zamożności lub obszarów 
objętych przedsięwzięciami infrastrukturalnymi – art. 18 i art. 19 Ustawa ma 
wejść w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r.

Tak więc ustawa ta ma na celu przede wszystkim lepsze zagospodarowanie 
gruntów pod budownictwo mieszkaniowe. Zniesie ograniczenia w prowadzeniu 
działalności inwestycyjnej, a także przyniesie spore wsparcie dla samorządów 
gminnych, które będą mogły skuteczniej wykonywać zadania z zakresu polityki 
mieszkaniowej. Nowela stworzy lepsze warunki do nabywania nieruchomości 
gminnych z przeznaczeniem na cele inwestycyjne, a gminy w wyniku zapro-
ponowanego rozliczenia będą mogły wykorzystywać swoje nieruchomości do 
realizacji tych zadań.



256

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 20. posiedzenia Senatu

20. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 11, 12 i 13 stycznia 2021 r.

O zbyciu nieruchomości zadecyduje rada gminy, która zastosuje odpowied-
nie wytyczne. W uchwale rady znajdzie się wymóg wskazania liczby i ogólnej 
powierzchni lokali, które będą przekazywane gminie w rozliczeniu ceny nie-
ruchomości. Budynki te będą mogły pochodzić z innego przedsięwzięcia niż 
inwestycja. Nowela precyzuje także kwestie związane z nieruchomościami znaj-
dującymi się w rejestrze zabytków. Zaznaczono, że łączna cena budynków bądź 
lokali nie może być wyższa niż 90% wartości nieruchomości.
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Przemówienie senator haliny Biedy  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Według przeprowadzonych badań – mam na myśli raport Polskiego 

Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej – Polacy w większości akceptują mor-
ską energetykę wiatrową. Ponad 75% badanych uważa, że zakładanie farm 
wiatrowych na morzu to ze społecznego punktu widzenia bardzo dobry sposób 
otrzymywania energii elektrycznej. Blisko 70% ankietowanych wskazało mor-
ską energię wiatrową jako preferowany sposób zasilania domu w elektryczność. 
Ponad 80% badanych uważa, że energia z morskich farm wiatrowych pozytyw-
nie wpływa na ograniczenie zmian klimatu. 

Funkcjonowanie MFW pociągnie za sobą potrzebę zapewnienia szeregu 
usług dodatkowych, które będą świadczone zarówno w okresie ich budowy, jak 
i w okresie eksploatacji. Chodzi m.in. o usługi hotelowe i gastronomiczne, trans-
port morski i śródlądowy, dostawy energii oraz paliw dla transportu morskiego 
i lądowego, ubezpieczenia majątku i kontraktów czy szkolenia. Z pewnością sko-
rzystają też porty, w których konieczna będzie budowa nowych nabrzeży i base-
nów. Niezbędne będą też inwestycje w modernizację mniejszych portów. Okres 
eksploatacji morskiej farmy wiatrowej wynosi co najmniej 25 lat, więc popyt 
na różnego rodzaju usługi może utrzymywać się bardzo długo. Morskie far-
my wiatrowe na Bałtyku będą powstawać z dominującym udziałem polskich 
przedsiębiorców.

Ustawa jest oczekiwana od kilku lat. Ważne, by była ona skutecznie 
realizowana.
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Przemówienie senatora mieczysława Golby  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W ostatnim czasie Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez ministra kli-

matu i środowiska projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elek-
trycznej w morskich farmach wiatrowych. Jest to kolejny pewny krok, który 
może pomóc naszej gospodarce. Nowe regulacje mają na celu ułatwić wykorzy-
stanie potencjału wiatrowej bałtyckiej energetyki. Kolejnym plusem jest fakt, 
iż przyczyni się to również do rozwoju polskich firm z sektora morskiej gospo-
darki, co jest tak ważne dla naszego kraju – tym bardziej w tych trudnych cza-
sach pandemii.

Rządowe wsparcie dla elektrowni wiatrowych na Bałtyku przyczyni się do 
zwiększenia udziałów odnawialnych źródeł energii w krajowym miksie ener-
getycznym. Polska, a także pozostałe kraje członkowskie Unii Europejskiej 
obowiązane są po 2020 r. do wytwarzania minimum 15% energii elektrycznej 
z odnawialnych źródeł. Morska energetyka, do której zmierzamy, może w znacz-
nym stopniu przyczynić się do wytwarzania energetyki bezemisyjnej.

Nasze morze posiada ogromny potencjał, którego do tej pory nie byliśmy 
w stanie wykorzystać. Ustawa ta jest ogromną szansą dla polskich przedsię-
biorstw, gdyż stwarza wiele możliwości rozwoju pozostałym branżom przemy-
słowym, takim jak produkcja kabli, stali czy też stocznie.

Popieram więc ustawę o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej 
w morskich farmach wiatrowych. Uważam, że takie działania znacząco po-
prawią polską gospodarkę. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senator agnieszki Gorgoń-komor 
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senatorowie!
System wsparcia oraz usprawnień administracyjnoprawnych umożliwiają-

cych bardziej efektywne prowadzenie procesu inwestycyjnego w zakresie mor-
skich farm wiatrowych to bardzo duży krok zmierzający w stronę zwiększenia 
i propagowania korzystania z odnawialnych źródeł energii.

Propozycja przepisów ułatwi wykorzystanie potencjału elektryki wiatrowej 
na Morzu Bałtyckim, co wpłynie także na znaczny rozwój polskich firm dzia-
łających w sektorze gospodarki wodnej. Morskie farmy wiatrowe są od lat z po-
wodzeniem eksploatowane w wielu państwach europejskich, dlatego cieszę się, 
że podejmowane są takie inicjatywy legislacyjne.

Jak podnoszą eksperci, Bałtyk jest zdecydowanie atrakcyjną lokalizacją 
dla morskich farm wiatrowych ze względu na relatywnie płytkie wody i nie-
dużą wysokość fal. Niezmiernie cieszę się, że te możliwości zostaną wkrótce 
wykorzystane.
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Przemówienie senatora mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wytwarzanie energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych jest po-

trzebne, a także, w perspektywie czasu, opłacalne, dlatego też jestem za uchwa-
leniem ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich 
farmach wiatrowych.

Morska energetyka wiatrowa należy do najdynamiczniej rozwijających się 
sektorów OZE w Europie. Uważa się, że przełomowym dla energetyki wiatro-
wej momentem było uruchomienie Vindeby – pierwszej na świecie morskiej 
farmy wiatrowej (MFW) o mocy 5 MW, zlokalizowanej w Danii. Był to rok 1991. 
Od tego momentu minęły prawie dwie dekady. Dziś instalacje tego typu wpi-
sują się w energetyczną codzienność nadmorskich państw Europy. Farmy wia-
trowe spotykane są na Morzu Północnym, Irlandzkim, Bałtyckim, a także na 
Atlantyku, i wytwarzają odpowiednio 70% (12 tysięcy 938 MW), 16% (2 tysiące 
928 MW), 12% (2 tysiące 218 MW) i 2% (413 MW) całkowitej mocy zainstalowa-
nej morskiej energii wiatrowej w Europie. Tam właśnie, na północy Europy, 
panują najkorzystniejsze warunki wiatrowe, ale – co trzeba podkreślić – na 
Morzu Północnym i Bałtyckim gęstość energii wiatrowej jest najkorzystniejsza. 
Nic więc dziwnego, że liderem na tym rynku jest Wielka Brytania (ponad 8 GW 
mocy zainstalowanej), a za nią Niemcy, Dania, Belgia, Holandia.

Potencjał morskiego wiatru jest w Polsce pewnym novum, ale niezaprze-
czalnie nie możemy przechodzić obojętnie wobec tego, że Bałtyk charakteryzuje 
się cechami sprzyjającymi budowie farm wiatrowych, takimi jak stosunkowo 
niewielka głębokość i niewysokie zasolenie, a także mniejsze pływy i fale niż-
sze niż np. na Morzu Północnym. To, że jako kraj mamy dostęp do morza, daje 
nam prawo do eksploatowania i gospodarowania jego zasobami w obszarze mo-
rza terytorialnego i częściowo nad obszarem Wyłącznej Strefy Ekonomicznej 
(WSE), która rozciąga się do 200 mil morskich poza morzem terytorialnym. 
Granice strefy mamy uregulowane z „morskimi sąsiadami” – Danią, Szwecją, 
Rosją, a także częściowo z Niemcami. Tam również mogą powstawać sztuczne 
konstrukcje, takie jak farmy wiatrowe.

Morska energetyka wiatrowa może stać się motorem rozwoju polskiej go-
spodarki i sektora morskiego. Zostaną utworzone nowe miejsca pracy w sekto-
rze energetyki, budownictwa, finansów, transportu, usług. Zauważalny będzie 
rozwój przemysłu stoczniowego, portowego czy maszynowego. Warto zwrócić 
uwagę na fakt, że istnieją polskie firmy, które w chwili obecnej budują farmy 
wiatrowe za granicą, ale będą tworzone także nowe podmioty specjalizują-
ce się w omawianej materii. Dodatkowo morskie farmy wiatrowe nie emitują 
do powietrza pyłów oraz innych substancji niebezpiecznych, co będzie miało 
pozytywny wpływ na zdrowie społeczeństwa. Aby w pełni wykorzystać swój 
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potencjał, morskie farmy wiatrowe będą miały zagwarantowane miejsce w po-
wstającym planie zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów mor-
skich (PZPPOM), którego projekt rozstrzygnie i zniweluje podstawowe konflikty 
przestrzenne, w tym kwestię korytarzy przepływowych, dopuszczenia żeglugi 
i dostępu do portów. Powierzchnie farm morskich nie będą kolidować z funk-
cjami obronnymi państwa, które reguluje projekt PZPPOM.

Fundamentalną sprawą jest system wsparcia dla farm wiatrowych na mo-
rzu. Zakłada się, że ilość dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przed-
miotowego procesu zostanie ograniczona do niezbędnego minimum. Przepisy 
związane z wydaniem decyzji administracyjnych w procesie inwestycyjnym 
morskiej farmy wiatrowej skracają się lub określają odmienne niż dotychczas 
terminy. Proces inwestycyjny zostanie przyspieszony także dzięki ograniczeniu 
możliwości udziału w postępowaniu organizacji społecznych tylko do tych, któ-
re zostały wpisane do właściwego rejestru co najmniej rok przed wystąpieniem 
przez organizację z żądaniem dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu, oraz 
w związku z nadaniem decyzjom określonym w projekcie rygoru natychmia-
stowej wykonalności. Wobec powyższego niezbędne jest poparcie szeregu norm 
prawnych, które w perspektywie czasu pozwolą na realizację projektów inwe-
stycyjnych, a także utworzenie nowego sektora gospodarki.

Wygląda też na to, że morskie farmy wiatrowe okazują się świetną odpo-
wiedzią na wyzwania związane z transformacją energetyczną, tym bardziej że 
spotykają się z pozytywnym odbiorem społecznym. Raport PSEW pokazuje, że 
ta forma wytwarzania energii elektrycznej jest przez ponad 75% respondentów 
uważana za dobrą lub najlepszą, przez niemal 60% jest wskazywana jako 
preferowana do zasilania domów, a 80% z nas widzi w niej remedium na walkę 
ze zmianami klimatu. Trudno więc oprzeć się wrażeniu, że przyszłość jawi się 
jako morski krajobraz z wiatrakami.

Dzięki temu rozwiązaniu będziemy mogli budować nowoczesną energety-
kę w Polsce, co przełoży się na rozwój polskiej gospodarki. Dlatego w pełni je 
popieram.
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Przemówienie senatora Janusza Gromka  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt reprezentować miesz-

kańców regionu środkowopomorskiego, uznawanego za jeden z kilku najbardziej 
ekologicznych obszarów naszego kraju. Pomorze Środkowe kojarzy się z nad-
morskim wypoczynkiem, pięknymi uzdrowiskami, rozległymi obszarami lasów 
i jezior, a jednocześnie z nieomal zupełnym brakiem przemysłu i innych uciąż-
liwych form aktywności gospodarczej. Region środkowopomorski to niestety 
obszar o relatywnie niższym poziomie rozwoju gospodarczego, opierającym 
się głównie na turystyce, drobnym przemyśle, wielkoobszarowym rolnictwie 
i usługach. Nie ma na tym terenie wielkich miast, wielkiego przemysłu i innych 
silnie rozwiniętych sektorów gospodarki. Spośród wielu małych i średnich miast 
Pomorza Środkowego właściwie tylko Kołobrzeg odgrywa wiodącą rolę gospo-
darczą w skali kraju jako największe polskie uzdrowisko i centrum turystyczne 
porównywalne wielkością z Warszawą i Krakowem. Pomorze Środkowe było 
stale pomijane przez inwestorów i brak jest tam nowych impulsów do rozwo-
ju, a COVID-19 dodatkowo zamknął turystykę i uzdrowiska. Region ten woła 
o wsparcie rozwoju lokalnej gospodarki.

W tym miejscu chciałbym stwierdzić, że rozpatrywana na dwudziestym po-
siedzeniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ustawa o promowaniu wytwarzania 
energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych może mieć pewien wpływ 
na funkcjonowanie wybranych elementów gospodarki Pomorza Środkowego. 
Procedowana ustawa dotyczy problematyki udzielania wsparcia produkcji ener-
gii elektrycznej w morskich elektrowniach wiatrowych, a także reguluje zasady 
i warunki przygotowania i realizacji inwestycji oraz rozporządzania wypro-
wadzeniem mocy, określa wymogi związane z budową, eksploatacją i likwida-
cją morskich farm, elektrowni wiatrowych. Dla obszaru Pomorza Środkowego, 
a zwłaszcza jego portów morskich, kluczowe jest wskazanie zasad i warunków 
przygotowania oraz realizacji inwestycji, a także wymagań w zakresie budowy, 
eksploatacji i likwidacji morskich farm wiatrowych i niektórych elementów in-
frastruktury przesyłowej i wyprowadzającej.

W tym miejscu szczególną uwagę pragnę zwrócić na rozdział 6 art. 42 ust. 1 
ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach 
wiatrowych. Chodzi mi o pkt 12: „wyniki wstępnego dialogu z zarządami portów 
morskich oraz operatorami terminali działających na terenie tych portów doty-
czącego wykorzystania portów morskich do celów obsługi budowy i eksploatacji 
morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowa-
dzenia mocy, z uwzględnieniem wykorzystania portów morskich zlokalizowa-
nych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. I pkt 13: „opis i szacunkową liczbę 
miejsc pracy, jakie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamierza utworzyć: 
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a) wytwórca lub przedsiębiorcy należący do grupy kapitałowej, do której należy 
wytwórca, oraz b) dostawcy materiałów i wykorzystywanych usług – na po-
trzeby i w związku z budową lub eksploatacją morskiej farmy wiatrowej wraz 
z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy”.

Ewentualne wskazanie Pomorza Środkowego jako obszaru lokalizacji miejsc 
pracy i utworzenia zaplecza logistycznego i budowlanego dla sektora morskiej 
energetyki wiatrowej jest istotną szansą na rozwój nowych funkcji usługowych, 
budowlanych i wytwórczych w miastach Pomorza Środkowego.

Na Pomorzu Środkowym w świetle ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o por-
tach morskich i przystaniach morskich, DzU z 1997 nr 9 poz. 44 w brzmieniu DzU 
z 2020 r. poz. 998, 1086, 1747, nie funkcjonuje obecnie żaden port morski o podsta-
wowym znaczeniu dla gospodarki narodowej – art. 2 pkt 3. Ewentualna obsługa 
budowy i eksploatacji morskich farm energetyki wiatrowej z uwzględnieniem 
wykorzystania portów morskich zlokalizowanych na Pomorzu Środkowym, co 
w szczególności mogłoby dotyczyć portu morskiego w Kołobrzegu w ramach 
postulowanego w przeszłości „zespołu portów Kołobrzeg – Darłowo”, mogłaby 
być bardzo znaczącym impulsem do rozwoju nowych funkcji gospodarczych na 
Wybrzeżu Środkowym i do rozwoju lokalnej gospodarki.

W świetle procedowanej ustawy potencjalny wytwórca energii w ramach 
planu łańcucha dostaw materiałów i usług będzie mógł zgłosić chęć wykorzysta-
nia np. portu morskiego w Kołobrzegu oraz istniejącej już infrastruktury dróg 
kategorii TEN-T, czyli S6 i S11, prowadzących bezpośrednio do portu morskie-
go w Kołobrzegu, przy jednoczesnym wykorzystaniu istniejącej infrastruktu-
ry dostępowej w postaci np. linii kolejowych 402 Koszalin-Goleniów i linii 404 
Kołobrzeg-Szczecinek z w pełni wyremontowaną bocznicą kolejową prowadzącą 
do portu morskiego w Kołobrzegu. Obecne wejście do tego portu morskiego – 
o szerokości 80 m i głębokości nawigacyjnej 6,5 m – umożliwia zawijanie statków 
o długości 100 m, szerokości 20 m i zanurzeniu 5,5 m, dzięki czemu jest to już 
obecnie największy port morski otwartego morza spośród wszystkich pozosta-
łych polskich portów morskich niebędących portami o podstawowym znaczeniu 
dla gospodarki narodowej – obok portu rzecznego Police.

Przy okazji procedowanej ustawy być może warto pochylić się nad możli-
wością wspólnego przeanalizowania faktycznych możliwości rozwoju portu 
morskiego w Kołobrzegu i nieuciążliwych funkcji gospodarczych pod kątem 
dywersyfikacji jednoimiennej gospodarki turystyczno-uzdrowiskowej miasta 
Kołobrzeg w świetle sytuacji związanej z lockdownem turystycznym wynika-
jącym z COVID-19.

Uważam, że Ministerstwo Infrastruktury – przy wsparciu Departamentu 
Dróg Publicznych, Departamentu Gospodarki Morskiej, Departamentu 
Kolejnictwa, Departamentu Budżetu oraz Urzędu Morskiego w Szczecinie, wspól-
nie z Ministerstwem Zdrowia, Departamentem Infrastruktury Ministerstwa 
Obrony Narodowej i Dowództwem MW, we współpracy z Zarządem Portu 
Morskiego w Kołobrzegu, gminą miejską Kołobrzeg, Polską Żeglugą Bałtycką 
SA, prywatnymi inwestorami, tj. np. wytwórcami i przedsiębiorcami powiąza-
nymi z nimi w ramach planu łańcucha dostaw materiałów i usług na potrzeby 
budowy i eksploatacji morskich elektrowni wiatrowych – mogłoby poważnie 
rozważyć znaczący awans portu morskiego w Kołobrzegu i podjęcie wspólnych 
inwestycji umożliwiających jego aktywne wykorzystanie, z korzyścią nie tylko 
dla Pomorza Środkowego i kraju, ale także dla potrzeb transportu morskiego, że-
glugi promowej i obronności państwa. Port w Kołobrzegu po realizacji kilku klu-
czowych punktowych inwestycji infrastrukturalnych rzędu kilkuset milionów zł 
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byłby w stanie przyjmować docelowo statki handlowe, promy morskie i okręty 
wojenne o długości do 150 m, szerokości 30 m i zanurzeniu 7–7,5 m oraz nośno-
ści ponad 10 tysięcy DWT. Niewielkim kosztem możliwe jest także wykorzy-
stanie programu rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na Morzu Bałtyckim 
w celu wydzielenia portu morskiego lub grupy portów morskich „o istotnym 
znaczeniu dla gospodarki narodowej” – np. Police, Kołobrzeg, Darłowo, Ustka, 
Elbląg. Porty te docelowo byłyby nowym pośrednim ogniwem między portami 
o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej a tzw. innymi portami 
i przystaniami morskimi.

Podsumowując, stwierdzam, że w pełni popieram procedowaną ustawę, 
a jednocześnie uważam, że program rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na 
Morzu Bałtyckim w przypadku niektórych portów, tj. w Kołobrzegu, może stać 
się istotnym impulsem do rozwoju Pomorza Środkowego.

Apeluję, by w ramach ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycz-
nej w morskich farmach wiatrowych lub innych ustaw, np. ustawy o portach 
i przystaniach morskich, dostrzec potencjał znaczącego wzrostu znaczenia po-
zostałych portów morskich, a także potencjał wzmocnienia rozwoju i popra-
wy warunków funkcjonowania gospodarki morskiej na Pomorzu Środkowym. 
Niech ta ustawa i przełomowy dla polskiej energetyki program rozwoju mor-
skiej energetyki wiatrowej na Morzu Bałtyckim będzie impulsem do rozwoju 
nie tylko portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki, ale także 
mniejszych portów na Pomorzu Środkowym, usytuowanych najbliżej obszarów 
lokalizacji farm morskiej energetyki wiatrowej. Dzięki temu porty morskie dys-
ponujące już pełną infrastrukturą, tj. w Kołobrzegu, mogłyby osiągnąć wyższy 
poziom rozwoju.
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Przemówienie senator Jolanty hibner  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Podczas dwudziestego czwartego posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

w dniu 17 grudnia 2020 r. została uchwalona ustawa o promowaniu wytwarza-
nia energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Przedmiotowa usta-
wa w dniu 5 stycznia br. została skierowana pod obrady Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska. Senackie komisje pod-
czas swoich prac nie wprowadziły żadnych poprawek do procedowanej ustawy. 
Członkowie komisji są za jak najszybszym wejściem w życie proponowanego pra-
wa i rozpoczęciem procedur związanych z rozwojem morskich farm wiatrowych.

Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 
2018 r. w sprawie promowania stosowania energii odnawialnej Polska zobowią-
zana jest do osiągnięcia udziału odnawialnych źródeł energii w końcowym zuży-
ciu energii brutto na poziomie minimum 15% oraz ma mieć dalszy plan rozwoju. 
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r., która w chwili obecnej zawiera zapisy prawne 
dotyczące systemu wsparcia odnawialnych źródeł energii, nie tworzy sprzyja-
jącej sytuacji prawnej i nie stymuluje rozwoju farm morskich. Wprowadzone 
w 2015 r. zapisy wstrzymały rozwój farm wiatrowych w całej Polsce. Inwestorzy 
z powodu nieprzejrzystego prawa wycofali się z projektów budowy. Stracono 3 
lata, w których można było ubiegać się o pozwolenia na budowę oraz przygoto-
wywać niezbędne do powstania inwestycji oceny oddziaływania na środowisko.

Procedowana ustawa wychodzi naprzeciw zwiększeniu udziału odnawial-
nych źródeł energii w krajowym bilansie energetycznym. Morska energetyka 
wiatrowa uznawana jest za najbardziej perspektywiczne źródło pozyskiwania 
energii elektrycznej. Korzystne warunki geologiczne i wietrzne oraz mniejsze 
zasolenie Bałtyku sprawiają, że Polska ma duży potencjał rozwoju morskich 
farm wiatrowych i pozyskiwania z nich energii elektrycznej porównywalny 
z potencjałem farm zainstalowanych na Morzu Północnym.

Inwestycja w morskie farmy wiatrowe niesie wiele korzyści związanych nie 
tylko z produkcją zielonej energii, ale także rozwojem portów nadmorskich. 
Na terenie Polski są 4 główne porty morskie, tj. Gdańsk, Gdynia, Szczecin, 
Świnoujście, oraz jest 28 portów lokalnych. Inwestycje w farmy wiatrowe spo-
wodują rozwój infrastruktury portów, które dzięki nim staną się centrami go-
spodarczymi w swoich regionach. Stworzy to setki nowych miejsc pracy dla 
obywateli zamieszkujących regiony nadmorskie, w których obecnie poziom bez-
robocia jest bardzo wysoki.

Polska Grupa Energetyczna SA planuje budowę 3 morskich farm wiatrowych: 
Baltica-1 o mocy 900 MW, Baltica-2 o mocy 1 tysiąca 500 MW oraz Baltica-3 
o mocy 1 tysiąca 45 MW, których rozruch planuje się do roku 2030. Dla inwesty-
cji wydano warunki przyłączenia do Krajowej Sieci Energetycznej oraz decyzję 
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o środowiskowych uwarunkowaniach dla Baltica-2 i Baltica-3. Zakończono 2-let-
nie pomiary wiatru na Bałtyku. Jest to jedyna inwestycja, która jest najbardziej 
zaawansowana, jeśli chodzi o proces inwestycyjny.

Polenergia SA wspólnie z norweskim udziałowcem Equinor planuje inwe-
stycję w postaci 3 morskich elektrowni wiatrowych na Bałtyku. Również PKN 
Orlen SA wyraził chęć inwestycji w energetykę wiatrową.

Jednakże obecnie procedowana ustawa dotycząca morskich farm wiatrowych 
zawiera wiele nieścisłości. Minister właściwy do spraw klimatu i środowiska 
zobowiązał się do szybkiego wprowadzenia zmian w przedmiotowej ustawie 
i doprecyzowania prawa tak, aby było ono bardziej czytelne i jednolite.

Mimo większych nakładów finansowych na budowę farm wiatrowych na mo-
rzu niż na budowę ich na lądzie Senat wnosi o przyjęcie przedmiotowej ustawy 
oraz szybkie wprowadzenie dalszych zmian prawa mających na celu ujednoli-
cenie przepisów w tym zakresie.
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Procedowana dzisiaj ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej 

w morskich farmach wiatrowych jest dokumentem bardzo oczekiwanym, ale 
przygotowanym niemal w ostatniej chwili, o czym świadczy chociażby prośba 
wiceministra na posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu, aby 
tę ustawę przyjąć bez poprawek, gdyż potencjalni inwestorzy mogą nie zdążyć 
przygotować dokumentacji wymaganej do skorzystania z pomocy publicznej na 
drodze administracyjnej.

Mając na uwadze to, jak wielką wagę ma ta ustawa nie tylko dla rozwoju 
polskiej morskiej energetyki wiatrowej, ale również dla rozwoju kraju i speł-
nienia wymogów dyrektyw unijnych co do osiągnięcia wymaganych poziomów 
udziału OZE w produkcji energii elektrycznej, wszyscy członkowie Komisji 
Nadzwyczajnej do spraw Klimatu, a następnie Komisji Środowiska zagłosowa-
li za przyjęciem tej ustawy bez poprawek.

W chwili obecnej system wsparcia dla odnawialnych źródeł energii (wszyst-
kich technologii wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych) ure-
gulowany jest w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. 
Regulacje te nie przystają jednak do sytuacji prawnej i faktycznej morskich 
farm wiatrowych, które mogą być wybudowane i eksploatowane w obszarze 
polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej na Bałtyku, oraz nie stymulują w wy-
starczającym stopniu rozwoju tego typu projektów inwestycyjnych. Na pod-
stawie dotychczasowych przepisów morskie farmy wiatrowe konkurowałyby 
w jednym „koszyku aukcyjnym” z elektrowniami wodnymi oraz instalacjami 
wykorzystującymi biopłyny albo energię geotermalną do wytwarzania energii 
elektrycznej. Stąd potrzeba wyodrębnienia systemu wsparcia dla morskich farm 
wiatrowych z ogólnego systemu wsparcia dla OZE, wprowadzenia określonych 
ułatwień administracyjnych w procesie inwestycyjnym oraz zachęt dla rozwoju 
lokalnego łańcucha dostaw.

To rozwiązanie należy ocenić pozytywnie i nie powinno ono budzić zastrze-
żeń innych wytwórców energii elektrycznej.

Zakłada się – co jest jednym z istotnych elementów projektu – że przyszły 
inwestor MFW będzie musiał być powiązany z lokalnymi dostawcami produk-
tów i usług, aby stymulować rozwój lokalnego łańcucha dostaw, co znaczy, że 
krajowy przemysł ma być zaangażowany w dostarczanie urządzeń i usług na 
potrzeby budowy morskich farm wiatrowych. Założenie takie jest ze wszech 
miar słuszne, jednak muszą pojawić się obawy – przynajmniej w pierwszym 
etapie inwestycyjnym, do roku 2025, 2027 – czy będzie to możliwe do realizacji.

Morskie farmy wiatrowe składają się z turbin morskich, wież, kabli we-
wnętrznych, kabli eksportowych, morskiej stacji transformatorowej oraz stacji 
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lądowej, nie mówiąc o specjalnych fundamentach. Produkcją poszczególnych 
elementów zajmują się wyspecjalizowane firmy, przede wszystkim w zachodniej 
Europie. Czy polskie firmy są przygotowane na realizację takich inwestycji? Na 
pewno jeszcze nie teraz, ale jest to dla nich olbrzymie wyzwanie, które powinny 
wykorzystać dla swojego rozwoju.

Pytałem na posiedzeniu komisji przedstawicieli ministerstwa, skąd ustawo-
wa łączna moc zainstalowanej energii w wysokości 5,9 GW w pierwszym okresie 
rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Wyjaśnienia ze strony ministerstwa są 
logiczne, bo bazują na diagnozie dotychczasowego zaangażowania zaintereso-
wanych podmiotów, w tym głównie Polskiej Grupy Energetycznej SA, i plano-
wanych przedsięwzięciach inwestycyjnych w najbliższym czasie.

Trzeba jednak mieć na względzie to, że przy tak wielkim zamierzeniu, jakim 
jest wybudowanie MFW o łącznej mocy 5,9 GW do roku 2030, będzie także ko-
nieczne przygotowanie dużej liczby odpowiednio wykształconych i gotowych do 
pracy w sektorze energetyki morskiej pracowników. Chodzi m.in. o następujące 
obszary produkcji i usług: w przypadku stoczni – budowa nowych specjalistycz-
nych statków do transportu i instalowania morskich farm wiatrowych, obsługa 
linii produkcyjnych wież, fundamentów oraz innych konstrukcji stalowych na 
potrzeby budowy i obsługi morskich farm wiatrowych; w przypadku portów – 
obsługa logistyczna, przeładunkowa, transportowa budowy, obsługi i serwisu 
morskich farm wiatrowych; w przypadku magazynów – składowanie, magazy-
nowanie, w tym generatorów, wież i fundamentów, obsługa dźwigów, komuni-
kacja z portami i stoczniami; w przypadku kabli – produkcja, magazynowanie, 
transport, układanie; w przypadku urządzeń i podzespołów morskich elektrow-
ni – projektowanie i realizacja urządzeń i podzespołów; przygotowanie i obsługa 
projektu, w tym badania środowiska morskiego, wprowadzenie procedur admi-
nistracyjnych, projektowanie, oceny ryzyka, analizy bezpieczeństwa, ochrona, 
standaryzacja, zarządzanie łańcuchem dostaw, nadzór budowlany, zarządzanie 
procesem przygotowania projektów oraz budowy i eksploatacji i wiele innych.

Oznacza to, że już w fazie inwestycyjnej i operacyjnej – według analiz Ernst 
& Young – do roku 2030 może zostać stworzonych ok. 25 tysięcy dodatkowych 
stałych miejsc pracy związanych bezpośrednio z przygotowaniem i realizacją 
projektów MFW. Wymaga to jednak ścisłej koordynacji działań nie tylko ze stro-
ny inwestorów, ale także ze strony państwa, samorządów miejscowości porto-
wych i nadmorskich, wyższych uczelni, szkolnictwa zawodowego itp.

Czy jesteśmy gotowi na inwestycje towarzyszące: bazę hotelową i gastro-
nomiczną, zwiększony transport morski i śródlądowy, dostawy paliw dla tego 
transportu, dostawy energii? Dzisiaj z pewnością jeszcze nie, ale trzeba się do 
tego już dzisiaj pilnie przygotowywać, aby być gotowym na czas… bo jeśli nie, 
to nasze miejsce zajmie silna konkurencja firm niemieckich (Sassnitz) czy duń-
skich (Rønne na wyspie Bornholm), dysponujących wielohektarowymi placami 
składowymi, nowoczesnymi nabrzeżami o bardzo dużych nośnościach i już po-
siadających duże doświadczenie w zakresie budowy i eksploatacji MFW.

W trakcie dyskusji w merytorycznych komisjach pojawił się także problem 
dotyczący produkcji w przyszłości zielonego wodoru, czyli wodoru uzyskiwanego 
z elektrolizy wody z wykorzystaniem ok. 2 GW energii pochodzącej z wybudo-
wanych przez Polskę MFW. Jest to z pewnością bardzo przyszłościowy kierunek 
rozwoju, są możliwości wykorzystania tej technologii w motoryzacji opartej na 
paliwie wodorowym. Polska nie powinna zaprzepaścić takiej szansy w rozwoju 
innowacyjnych technologii.
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Na zakończenie swojego wystąpienia chcę jeszcze zwrócić uwagę na uregu-
lowania prawne przewidziane w omawianej ustawie, które znalazły się prak-
tycznie w ostatnich artykułach, a dotyczą limitów wydatków przewidzianych 
w najbliższych latach dla poszczególnych ministerstw i urzędów zaangażowa-
nych w proces rozwoju MFW. Nie chodzi mi wcale o wielkości wydatków, a ra-
czej o liczbę podmiotów przewidzianych w limitach wydatków budżetu państwa 
(Urząd Regulacji Energetyki, minister właściwy do spraw klimatu, minister 
właściwy do spraw środowiska, minister właściwy do spraw gospodarki mor-
skiej, minister sprawiedliwości, generalny dyrektor ochrony środowiska oraz 
regionalni dyrektorzy ochrony środowiska w Gdańsku i w Szczecinie). Musi po-
jawić się pytanie, czy przy tak dużej liczbie tych podmiotów nie będzie problemu 
w zakresie koordynacji działań i odpowiedzialności.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W dniu dzisiejszym procedujemy ustawę o promowaniu wytwarzania ener-

gii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.
Oto, co podkreślono w ocenie skutków regulacji w druku sejmowym nr 809.
„Ustawodawca na podstawie art. 43 ust. 4 ustawy zobowiązał ministra 

właściwego do spraw klimatu do określenia w drodze rozporządzenia wzoru 
sprawozdań dotyczących planu łańcucha dostaw materiałów i usług. Wzór spra-
wozdań określono dla 3 przypadków: 1) sprawozdanie dotyczące realizacji planu 
łańcucha dostaw materiałów i usług, o którym mowa w art. 42 ust. 1 i 3 ustawy, 
w zakresie budowy morskiej farmy wiatrowej, które należy przekazać prezeso-
wi URE w terminie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji, o której mowa w art. 18 
ust. 1 ustawy, lub od dnia zamknięcia sesji aukcji, o której mowa w art. 26 ust. 1 
ustawy, które następnie musi być przekazywane co roku, do dnia uzyskania 
koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w morskiej farmie wiatrowej, 
w tym przyczyn istotnych odstępstw od realizacji tego planu; 2) sprawozdanie 
dotyczące realizacji planu łańcucha dostaw materiałów i usług, o którym mowa 
w art. 42 ust. 1 i 3 ustawy, w zakresie budowy morskiej farmy wiatrowej, któ-
re należy przekazać prezesowi URE w terminie 6 miesięcy od dnia uzyskania 
koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w morskiej farmie wiatrowej, 
w tym przyczyn istotnych odstępstw od realizacji tego planu; 3) sprawozdanie 
przekazywane prezesowi URE, co 2 lata, przez okres 6 lat od dnia pierwszego 
wprowadzenia energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej 
do sieci właściwego operatora, a następnie co 5 lat, przekazywanie sprawozdania 
dotyczące realizacji planu łańcucha dostaw materiałów i usług, o którym mowa 
w art. 42 ust. 1 i 3 ustawy, w zakresie eksploatacji morskiej farmy wiatrowej, 
w tym przyczyn istotnych odstępstw od realizacji tego planu.

Celem projektowanego rozporządzenia jest ujednolicenie formy sporządzania 
sprawozdań, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy oraz ułatwienie 
analizowania zamieszczonych w nich danych, które w przyszłości mogą posłu-
żyć do przeprowadzenia analiz w tym zakresie. Spodziewanym efektem jest 
zwiększenie udziału polskich przedsiębiorstw w inwestycjach morskich farm 
wiatrowych, co przyczyni się do napędu narodowej gospodarki”.

Tak więc ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w mor-
skich farmach wiatrowych to projekt rządowy wprowadzający szereg regula-
cji dotyczących wsparcia dla morskich farm wiatrowych. Przede wszystkim 
przewiduje on przyznanie wsparcia przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
farmom, które uzyskają łączną moc zainstalowaną 5,9 GW. Ustawa ta wychodzi 
więc naprzeciw wszelkim potrzebom szybkiego zwiększenia udziału odnawial-
nych źródeł energii przez wprowadzenie wsparcia oraz usprawnień. Obecne 
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regulacje bowiem (ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach ener-
gii) nie przystają już do sytuacji prawnej morskich farm wiatrowych budowa-
nych w obszarze polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej na Bałtyku. By wejść do 
systemu, trzeba będzie złożyć wnioski do 31 marca br. i do tego będzie niezbęd-
na zgoda Komisji Europejskiej. Rozporządzenie ministra właściwego do spraw 
energii zawierać będzie informacje dotyczące wysokości ceny, czyli podstawy do 
rozliczenia ujemnego salda (różnicy pomiędzy przychodem ze sprzedaży energii 
na rynku a kosztami inwestora pokrywanymi przez rząd). W pierwszej fazie 
systemu wsparcia prawo do pokrywania ujemnego salda przyznane będzie pro-
jektom będącym w najbardziej zaawansowanym procesie inwestycyjnym i po 
spełnieniu kryteriów kwalifikacyjnych.
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Przemówienie senatora ryszarda Świlskiego  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich far-

mach wiatrowych wychodzi naprzeciw potrzebie szybkiego zwiększenia udziału 
odnawialnych źródeł energii w krajowym miksie energetycznym przez wprowa-
dzenie systemu wsparcia oraz usprawnień administracyjnoprawnych, umożli-
wiających bardziej efektywne prowadzenie procesu inwestycyjnego w zakresie 
morskich farm wiatrowych. Jest to ważny krok w stronę osiągnięcia przez Polskę 
zadeklarowanych 21% udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu 
energii brutto do 2030 r.

Niestety minione lata to ciemny wiek polskiej energetyki. Wzrost emisji ga-
zów cieplarnianych, paraliż energetyki wiatrowej na lądzie i gigantyczny import 
węgla z Rosji – to tylko niektóre z rządowych grzechów i zaniedbań w dziedzi-
nie energetyki. Co prawda za rządów Zjednoczonej Prawicy doszło do zawarcia 
historycznego porozumienia i związkowcy z Polskiej Grupy Górniczej zgodzili 
się określić cezurę czasową zamknięcia wszystkich kopalń swojej spółki, czyli 
de facto trzonu wydobycia węgla kamiennego w Polsce. Datę graniczną wyzna-
czono na rok 2049, ale specjaliści zgodnie przyznają, że tempo tzw. coalexitu jest 
dość ospałe. Ponadto nierozwiązaną kwestią pozostaje możliwość wspierania 
kopalń po 2040 r. Jakie są faktyczne intencje i zamiary rządu w tej kwestii? Czy 
istnieje szczegółowa mapa drogowa odchodzenia od węgla jako źródła energii 
w Polsce? Proszę o odpowiedź.

Oficjalnych decyzji brakuje również w  zakresie energetyki jądrowej. 
Rozmowy dotyczące rozwoju polskiego atomu prowadzone pod auspicjami rządu 
Zjednoczonej Prawicy trwają już piąty rok, a mimo to wciąż nie wyznaczono na-
wet lokalizacji, o modelu finansowym nie wspominając. Już podczas poprzednie-
go posiedzenia Senatu wspominałem, że rząd poprzez Fundusz Reprywatyzacji 
chce m.in. wykupić udziały w spółce PGE EJ 1, której udziałowcami są PGE 
i KGHM, i Tauron, i Enea, a spółka została powołana do realizacji inwestycji pod 
nazwą „budowa elektrowni atomowej”. Pytam więc: jaka jest polityka rządu, jeśli 
chodzi o kwestię budowy elektrowni atomowej? Kilka potencjalnych lokalizacji 
budowy polskiej elektrowni znajduje się na Pomorzu. Co mam powiedzieć wój-
tom gmin, samorządowcom, którzy wiedzą tylko tyle, że zamrożone są procesy 
inwestycyjne? Proszę o informację.
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Przemówienie senatora wadima Tyszkiewicza 
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Projekt dotyczący morskich farm wiatrowych to ważny projekt. Obejmuje 
on wiele elementów, których do tej pory rząd nie zauważał. Oczywiście był on 
oczekiwany od kilku lat i dobrze, że choć późno, ale jest wprowadzany. Mam 
nadzieję, że doprowadzi on do poprawy wskaźników udziału OZE w zużyciu 
energii brutto w Polsce.

Jak to wygląda dzisiaj? Polska zobowiązała się osiągnąć w roku 2015 udział 
w OZE w wysokości 15% zużycia energii brutto. W 2017 r. minister energii prze-
konywał, że dochodzimy do celu szybciej, niż wynikałoby to z podjętych zobowią-
zań. W końcówce roku 2017 otrzymaliśmy informację, że osiągnęliśmy wskaźnik 
zaledwie 11%. W lutym 2018 r. minister energii poinformował Unię Europejską, 
że nie spełnimy minimalnego, 15-procentowego celu, jeśli chodzi o udział OZE 
w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r. Poinformował również, że bę-
dziemy mieli trudności w uzyskaniu 13,8% tego wskaźnika.

Rząd miał 4 lata, aby poprawić los polskiej energetyki, przestawiać ją na źró-
dła OZE, ale przespał sprawę.

Dziś Polska potrzebuje rozwoju dużych niskoemisyjnych źródeł wytwór-
czych, zwiększających udział OZE w miksie energetycznym, za czym idzie tań-
sza energia, zdrowe powietrze, dodatkowe miejsca pracy.

Szkoda, że uchwalamy tę ustawę tak późno. To dobra ustawa, która wprowa-
dzona przed kilkoma laty dałaby naszym stoczniom możliwość brania udziału 
w produkcji wszystkich związanych z infrastrukturą urządzeń, przyrządów, 
narzędzi czy materiałów. Brawo za tę ustawę, szkoda tylko, że do tej pory sły-
szeliśmy dziwne zapowiedzi rządu PiS o ratowaniu przemysłu stoczniowego 
i budowaniu statków, przecinano wstęgi, zamiast podejmować rzeczywiste dzia-
łania, które ratowałyby te stocznie, zapewniały produkcję i dawały ludziom pra-
cę. Mamiono górników, opowiadając o węglu jako polskim złocie, które będzie 
jeszcze bardzo długo wydobywane, przy okazji zatruwając środowisko. Na 5 lat 
ten rząd zablokował rozwój energetyki wiatrowej. Już nie wspomnę o elektrowni 
w Ostrołęce, w której ten rząd utopił blisko 1 miliard zł. Ile za ten miliard można 
by było postawić wiatraków?

Pomorze jako miejsce, w którym będzie lokowana większa część wiatraków 
na morzu, jest przygotowane. Już wcześniej władze samorządowe podpisały po-
rozumienia z naukowcami, biznesem, dotyczące tego, żeby korzystając z tej usta-
wy, móc wprowadzić tę politykę jak najszybciej i zarabiać na produkcji energii 
z OZE. To jest element rozwoju, w tym zapewnienie tańszej energii dla Polaków, 
ale też zarabiania przez polskie firmy dobrych pieniędzy w dobrym, nowocze-
snym biznesie. Szkoda, że tak późno, ale lepiej późno niż wcale.
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Przemówienie senatora krzysztofa Brejzy  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Na marginesie informacji o przeciwdziałaniu pandemii koronawirusa 
przez Służbę Więzienną chciałbym zwrócić uwagę na fikcję rządowego pro-
gramu szczepień. W porównaniu z innymi krajami, takimi jak Izrael czy Wielka 
Brytania, szczepienia w Polsce organizowane są w strasznie wolnym tempie. 
Zadziwiające, że rząd miał tyle miesięcy na organizację systemu szczepień i nie 
potrafił stworzyć sprawnego i efektywnego systemu wyszczepiania.
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Przemówienie senator agnieszki kołacz-leszczyńskiej 
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
W przedstawionej ustawie o zmianie ustawy o Służbie Więziennej, ustawy 

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz usta-
wy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdzia-
łaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych wśród zmian znalazła się zmiana dotycząca ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytu-
acji kryzysowych z 2 marca 2020 r. Dodany art. 14ea zawiera upoważnienie dla 
ministra sprawiedliwości, który jako podmiot tworzący podmioty lecznicze dla 
osób pozbawionych wolności może w okresie stanu zagrożenia epidemicznego 
albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w okresie 3 miesię-
cy po ich odwołaniu upoważnić dyrektora generalnego Służby Więziennej do 
określania, w drodze zarządzenia, czasowych celów, struktury organizacyjnej 
i zadań podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności. W wydanym 
zarządzeniu dyrektor będzie mógł m.in. regulować sytuację prawną osób osa-
dzonych związaną z ich dostępem do opieki medycznej.

To absolutnie bardzo potrzebny zapis ze względu na zdrowie i życie osadzo-
nych, jednak dla mnie porażający jest czas, w którym przyjmujemy ten zapis. 
Od 10 miesięcy szaleje pandemia COVID-19, a my dopiero w styczniu 2021 r. 
zajmujemy się tematem zdrowia części naszych obywateli! To absolutnie obu-
rzające i nieprawdopodobne. Pytanie, dlaczego dopiero teraz kwestie związane 
z bezpieczeństwem zdrowotnym osadzonych zostały zauważone i zostały zabez-
pieczone przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Na bieżącym, dwudziestym posiedzeniu Senatu podejmujemy prace nad no-

welizacją ustawy o Służbie Więziennej, ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, in-
nych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Jak podkreślono w ocenie skutków regulacji w druku sejmowym nr 801, „sto-
sownie do art. 195a ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej 
funkcjonariuszowi, który mieszka poza miejscowością pełnienia służby, przy-
sługuje ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby”. „W art. 272a ww. ustawy 
został określony maksymalny limit wydatków budżetu państwa na omawiane 
świadczenie w latach 2012–2021, z podziałem na poszczególne lata, w ogólnej 
wysokości 75 930 tysięcy zł”. „Zgodnie z art. 50 ust. 1c ustawy z dnia 27 sierp-
nia 2009 r. o finansach publicznych, 3 lata przed upływem 10 lat budżetowych 
wykonywania ustawy Rada Ministrów przedstawia Sejmowi projekt zmiany 
ustawy określającej maksymalny limit wydatków jednostek sektora finansów 
publicznych, wyrażony kwotowo, na kolejnych 10 lat budżetowych wykonywania 
ustawy”. „Mając na uwadze problemy, opisane w pkcie 1 OSR, w przedmiotowym 
projekcie ustawy określono nowy maksymalny limit wydatków budżetu pań-
stwa w latach 2022–2031 na ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby, przy-
sługujący funkcjonariuszowi SW, który mieszka poza miejscowością pełnienia 
służby, w wysokości 96 923 tysięcy zł, z podziałem oddzielnie dla każdego roku. 
Projektowane limity zostały określone przez odniesienie do limitu na rok 2021 
w drodze waloryzacji zgodnie z wytycznymi ministra finansów”.

Projekt nowelizacji ustawy o Służbie Więziennej, ustawy o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o szczególnych roz-
wiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzyso-
wych był projektem rządowym. Ustala on maksymalny limit wydatków Służby 
Więziennej na lata 2022–2031 w wysokości 96 923 tysięcy zł. Limit ten obejmuje 
ryczałt za dojazdy do miejsca pełnienia służby.

Ustawa reguluje także kwestię związaną ze zwalczaniem epidemii – pozwoli 
na możliwość kierowania funkcjonariuszy Służby Więziennej do pracy przy jej 
zwalczaniu, oczywiście po wydaniu decyzji przez wojewodę lub ministra wła-
ściwego do spraw zdrowia.

Ponadto ustawa wprowadza 5 nowych przepisów, w tym m.in. przepis do-
tyczący ograniczenia konieczności wykonywania badań kontrolnych osób po-
zbawionych wolności – z wyłączeniem drogi wyjątku orzeczonej przez personel 
medyczny.
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Przemówienie senatora krzysztofa Brejzy  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Poważnym problemem jest zwolnienie tempa pracy wymiaru 
sprawiedliwości.

Obywatele czekają na rozpatrzenie swojej sprawy przez sąd znacznie dłużej 
niż jeszcze 5 lat temu. I na to rząd nie ma żadnej odpowiedzi. PiS ściga sędziego 
Tuleyę, organizuje różne nagonki, ale zwykły człowiek w sprawie sądowej ob-
służony będzie znacznie wolniej niż jeszcze kilka lat temu. I to jest prawdziwy 
problem w działalności sądów – paraliżowanie działalności sądów prowadzo-
ne przez ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w jednej osobie.
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Przemówienie senator agnieszki kołacz-leszczyńskiej 
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
W przedstawionej ustawie o zmianie ustawy – Kodeks postępowania ad-

ministracyjnego oraz niektórych innych ustaw zamieszczono zapisy mające na 
celu m.in. usprawnienie i skrócenie procesu wydawania informacji z Krajowego 
Rejestru Karnego. Każde usprawnienie procedury wydawania jakichkolwiek 
zaświadczeń, które służą naszym obywatelom w codziennym życiu, zawsze za-
sługuje na wsparcie i przychylność.

Jedynym zastrzeżeniem, które się przy okazji pojawia, jest zastrzeżenie do-
tyczące wprowadzenia zmian w art. 4–9. Wprowadza się tutaj zmiany mające 
na celu przesunięcie z dnia 1 marca 2021 r. na dzień 1 lipca 2021 r. daty wejścia 
w życie przepisów dotyczących spółki akcyjnej i elektronicznego postępowania 
rejestrowego. Zmiany te zostały dodane podczas drugiego czytania w Sejmie, 
w związku z czym ustawa ta niestety stała się kolejnym projektem, który jest 
procedowany niezgodnie z odpowiednim trybem i wbrew zasadom dobrej legi-
slacji. Z takimi sytuacjami niestety mamy do czynienia od czasu, kiedy rządzi 
PiS.

Moje wątpliwości dotyczą także przekazania ministrowi sprawiedliwości 
uprawnień, tj. zobowiązania go do przekazywania informacji kryminalnych 
do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie danych zgroma-
dzonych w Krajowym Rejestrze Karnym. Wcześniej te uprawnienia przysługi-
wały dyrektorowi Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego. Dziękuję 
bardzo.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Na bieżącym, dwudziestym posiedzeniu Senatu, podejmujemy noweliza-

cję ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych 
ustaw.

Jak podkreślono w ocenie skutków regulacji w druku sejmowym nr 687: 
„Celem projektowanej ustawy jest usprawnienie procesu wydawania informa-
cji z Krajowego Rejestru Karnego, tak aby średni czas ich wydawania wynosił 1 
dzień od daty wpływu kompletnego wniosku, a w przypadku najbardziej skom-
plikowanych spraw nie przekraczał 7 dni. Cel ten zostanie osiągnięty przez: 1) 
wprowadzenie do Kodeksu postępowania administracyjnego możliwości opa-
trywania zaświadczeń w formie elektronicznej kwalifikowaną pieczęcią elektro-
niczną. Byłby to dokument elektroniczny opatrzony automatycznie przez system 
teleinformatyczny, bez ingerencji człowieka, mechanizmem pozwalającym na 
zapewnienie autentyczności pochodzenia zaświadczenia oraz integralności za-
wartych w nim danych. Mechanizmem takim jest pieczęć elektroniczna, o któ-
rej mowa w sekcji 5 rozdziału III rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektro-
nicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku 
wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE oraz w art. 16usta-
wy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektro-
nicznej (DzU z 2020 r. poz. 1173). Pieczęć elektroniczna oznacza dane w postaci 
elektronicznej dodane do innych danych w postaci elektronicznej lub logicznie 
z nimi powiązane, aby zapewnić autentyczność pochodzenia oraz integralność 
powiązanych danych. Umożliwienie wydawania zaświadczeń w postaci elek-
tronicznej, opatrzonych pieczęcią elektroniczną, znacząco usprawni procedury 
wydania zaświadczeń z KRK w formie elektronicznej, a potencjalnie także za-
świadczeń wydawanych przez inne organy administracji publicznej; 2) umoż-
liwienie podmiotom wymienionym w art. 6 ust. 1 pkt 4–7 i 8 ustawy z dnia 24 
maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym składania żądań udostępnienia in-
formacji o osobie lub o podmiocie zbiorowym za pośrednictwem usług web servi-
ce oraz wydawanie na tak złożone żądanie informacji w postaci elektronicznej, 
opatrzonych pieczęcią elektroniczną. Nowe rozwiązanie – usługa web service 
–ma zapewnić większy stopień automatyzacji procesu przetwarzania danych. 
Podmioty te w celu uzyskania informacji z KRK nie będą musiały składać za-
pytania, ale za pomocą aplikacji, którymi już dysponują, będą mogły wysłać do 
systemu KRK żądanie udzielenia informacji. Na podstawie żądania nastąpi au-
tomatyczne przeszukanie i weryfikacja danych. Odpowiedź na żądanie zostanie 
udzielona synchronicznie, tj. bez udziału pracownika KRK, z wykorzystaniem 
mechanizmu pieczęci elektronicznej. Umożliwi to skrócenie czasu wydawania 
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informacji z KRK na żądanie podmiotów wymienionych w art. 6 ust. 1 pkt 4–7 
i 8 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnymi wyelimino-
wanie zaległości”.

Tak więc nowelizacja ułatwi otrzymanie niezbędnych informacji z Krajowego 
Rejestru Karnego oraz wydawanie zaświadczeń przez organy administracji 
w formie dokumentu elektronicznego. Jednym słowem skróci się proces wyda-
wania tych informacji, a także zostanie po prostu usprawniony. Dzięki nowym 
przepisom Trybunał Stanu, Trybunał Konstytucyjny, wszelkie służby mundu-
rowe oraz organy wykonujące orzeczenia w postępowaniu karnym będą mogły 
uzyskać najważniejsze informacje z Krajowego Rejestru Karnego o osobie lub 
też podmiocie zbiorowym. W projekcie uzasadniono, że odpowiedź na żądanie 
nastąpi od razu, bez ingerencji pracowników Krajowego Rejestru Karnego.
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Przemówienie senator agnieszki Gorgoń-komor 
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senatorowie!
Gwarancje procesowe są podstawowym prawem każdego człowieka. Środki 

prawne zapewniające ochronę praw i interesów uczestników postępowania 
karnego, zwłaszcza oskarżonych w procesie karnym, muszą być w pełni do-
precyzowane, także w stosunku do osób małoletnich. Ta propozycja zmiany 
ustawy – Kodeks postępowania karnego wynika oczywiście z wniosków Komisji 
Europejskiej, wobec czego jej przyjęcie jest tym bardziej wskazane. Popieram 
wszelkie działania zmierzające do uściślenia przepisów odnoszących się do gwa-
rancji procesowych przysługujących wszystkim pokrzywdzonym.

Nie popieram jednak propozycji zmian w kodeksie postępowania w spra-
wach o wykroczenia. Jest to skandaliczne i absurdalne działanie członków 
Zjednoczonej Prawicy. Z jednej strony przyjmuje się słuszne rozwiązania po-
prawiające poszanowanie praw obywateli i uściślające ważne przepisy, a z dru-
giej strony w tym samym czasie próbuje się wprowadzić niedorzeczne zmiany, 
które mają na celu uniemożliwienie odmówienia przyjęcia wystawionego przez 
policjanta mandatu. Wobec tego z jednej strony poprawiamy standardy prawne 
i realizujemy wnioski Komisji Europejskiej, z drugiej zaś strony dalej działamy 
na szkodę obywatela, ograniczając jego konstytucyjne prawa. Jest to niezrozu-
miałe. Dziękuję za uwagę.



282

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 20. posiedzenia Senatu

20. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 11, 12 i 13 stycznia 2021 r.

Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Na bieżącym, dwudziestym posiedzeniu Senatu przyjmujemy nowelizację 

ustawy – Kodeks postępowania karnego. Jak podkreślono w ocenie skutków 
regulacji w druku sejmowym nr 732, „zmiany przewidziane w projekcie wyni-
kają z konieczności pełnej implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiającej normy mini-
malne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępującej 
decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW oraz dyrektywy Parlamentu i Rady 
2011/93/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego trak-
towania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz por-
nografii dziecięcej, zastępującej decyzję ramową Rady 2004/68/WSiSW.

Jeśli chodzi o dyrektywę 2012/29, to wskazać należy, że przepisy prawa pol-
skiego przewidują szereg uprawnień procesowych dla osób pokrzywdzonych 
w toku postępowania karnego, określonych w art. 23 i art. 24 dyrektywy, tj.: 
nagrywanie przesłuchań podczas postępowania przygotowawczego za pośred-
nictwem urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, wyznaczanie przedstawiciela 
dla dziecka, prawo do doradztwa prawnego i profesjonalnej reprezentacji w za-
leżności od roli procesowej pokrzywdzonego dziecka oraz w sytuacji konfliktu 
interesów między nim a osobami sprawującymi władzę rodzicielską, przesłu-
chanie ofiar w specjalnie do tego celu przygotowanych pomieszczeniach, przez 
lub z udziałem przeszkolonych specjalistów, przez te same osoby, przez osoby tej 
samej płci (o ile nie są prowadzone przez sędziego czy prokuratora), jeśli czyny 
dotyczyły przestępstw na tle seksualnym, przesłuchania powinny być prowa-
dzone w sposób pozwalający na unikanie kontaktu wzrokowego pokrzywdzo-
nego ze sprawcą, pod nieobecność sprawcy na sali rozpraw, unikanie zbędnych 
pytań w czasie przesłuchania, przesłuchanie bez udziału publiczności.

Zgodnie z prawem polskim część tych uprawnień przysługuje wszystkim 
osobom, a część tylko osobom małoletnim. Przepisy prawa polskiego nie okre-
ślają jednak wprost, że w przypadku wątpliwości co do wieku pokrzywdzone-
go, który wydaje się być osobą małoletnią, winny mieć do niego zastosowanie 
uprawnienia przewidziane dla małoletnich pokrzywdzonych, zgodnie z art. 24 
ust. 2 dyrektywy. Przepisy prawa polskiego przewidują również środki służące 
ochronie pokrzywdzonego w toku postępowania karnego wynikające z wielu 
przepisów dyrektywy. W celu zastosowania tych środków konieczne jest usta-
lenie, czy i w jakim zakresie powinny one mieć zastosowanie do poszczególnych 
osób pokrzywdzonych. W tym celu, zgodnie z art. 22 dyrektywy, przeprowadza 
się indywidualną ocenę, która powinna uwzględniać takie elementy jak: cechy 
osobowe pokrzywdzonego, rodzaj, charakter oraz okoliczności przestępstwa, 
rozmiar doznanej szkody, relacja między pokrzywdzonym a sprawcą. Przepisy 
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prawa krajowego nie określają jednak wprost wymogu przeprowadzenia indy-
widualnej oceny, która uwzględniałaby ponadto opinię pokrzywdzonego, czego 
wymaga art. 22 dyrektywy. Obowiązek wprowadzenia indywidualnej oceny 
wynika również z art. 19 ust. 3 dyrektywy 2011/93.

Choć uwzględnienie prawnie chronionych interesów pokrzywdzonego sta-
nowi jeden z podstawowych celów postępowania karnego, to jednak kodeks 
postępowania karnego nie przewiduje przepisu, który wprost przewidywałby 
domniemanie wieku pokrzywdzonego (małoletniego). Obowiązek wprowadze-
nia takiego przepisu wynika z art. 24 ust. 2 dyrektywy 2012/29 i art. 18 ust. 3 
dyrektywy 2011/93”.

Ustawa przewiduje dodanie do kodeksu postępowania karnego art. 49b za-
wierającego domniemanie wieku pokrzywdzonego oraz art. 52a, który wprost 
zobowiązywałby organ do przeprowadzenia oceny indywidualnej w celu usta-
lenia, czy nie zachodzą okoliczności, które uzasadniałyby stosowanie wobec 
pokrzywdzonego określonych środków.

Nowelizacja doprecyzuje przepisy dotyczące gwarancji procesowych po-
krzywdzonych. Celem ustawy jest uwzględnienie, poprzez nowelizację kodek-
su, 2 wymienionych wcześniej wniosków Komisji Europejskiej skierowanych do 
Polski w ramach procedury naruszenia, dotyczących stwierdzenia braku pełne-
go wdrożenia do krajowego porządku prawnego. W związku z tym wprowadza 
się zasadę domniemania wieku pokrzywdzonego, dzięki której standardami 
stosowanymi w postępowaniu karnym do pokrzywdzonych dzieci objęte zosta-
ną osoby, których wieku nie można ustalić. Do tej grupy zalicza się również cu-
dzoziemców, których ustalenie tożsamości jest praktycznie niemożliwe. Ponadto 
przewiduje się możliwość przesłuchiwania osób pokrzywdzonych w specjalnie 
do tego przygotowanych pomieszczeniach, z udziałem przeszkolonych specjali-
stów, z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa i komfortu psychicznego.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Na bieżącym, dwudziestym posiedzeniu Senatu procedujemy ustawę o za-

sadach współpracy prawnej w sprawach karnych między Rzecząpospolitą 
Polską i terytorium, do którego stosuje się prawo karne należące do właściwo-
ści Ministra Sprawiedliwości Tajwanu.

Projekt ten dotyczy wykonania Porozumienia o współpracy prawnej w spra-
wach karnych zawartego 17 czerwca 2019 r. między Biurem Polskim w Tajpej 
a Biurem Przedstawicielskim Tajpej w Polsce i stanowi podstawę oraz określa 
zasady w aspekcie spraw karnych. Zwrócono uwagę na to, że należy stosować 
przepisy dotyczące umów międzynarodowych, a także na to, że jeżeli toczą się 
postępowania karne ze stosunków międzynarodowych za granicą, należy sto-
sować pojęcie „terytorium, do którego stosuje się prawo karne w kompetencji 
właściwości Ministra Sprawiedliwości Tajwanu”. 

W porozumieniu określone zostały także zakresy wzajemnej pomocy praw-
nej, m.in. w odbieraniu zeznań, oświadczeń, ustalaniu miejsca pobytu oraz wy-
konywaniu wniosków o przeszukiwanie i zatrzymywanie rzeczy.
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Przemówienie senatora Janusza Gromka  
w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przemoc wobec kobiet oraz przemoc domowa powinny być zwalczane w spo-

sób aktywny, przy użyciu dostępnych środków prawnych. Jest to zjawisko, które 
zasługuje na pełne potępienie. Jednym ze wspólnych działań w celu ograniczenia 
tejże przemocy było przystąpienie Polski do konwencji stambulskiej. Jeszcze nie-
dawno z przerażeniem słuchałem zapowiedzi polityków Prawa i Sprawiedliwości 
oraz Solidarnej Polski, którzy głośno mówili o pomyśle wycofania się z tego po-
rozumienia. Jest to program potrzebny, bo, jak pokazują dostępne dane, blisko 
85% ofiar przemocy domowej to kobiety.

Do ustawy powinniśmy podejść ze szczególną roztropnością i przegłosować 
tylko te zmiany, które w sposób rzeczywisty wpływają na poprawę sytuacji ofiar 
przemocy domowej. W tak istotnej sprawie nie ma miejsca na politykę i interes 
partyjny.
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Przemówienie senator agnieszki kołacz-leszczyńskiej 
w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Zgodnie z projektem przedłożonym Wysokiej Izbie obowiązywanie zastrze-

żenia dotyczącego art. 55 konwencji stambulskiej zostanie przedłużone na okres 
kolejnych 5 lat. Niestety w zastrzeżeniu tym Polska uznaje, że obowiązek wszczę-
cia postępowania z urzędu nie będzie dotyczył przestępstw drobnych, czyli tych, 
do których najczęściej zalicza się przestępstwa dotyczące przemocy domowej. 
Chodzi m.in. o popychanie, szarpanie czy kopanie. Konwencja w swych przepi-
sach nakazuje ścigać takie przestępstwa z urzędu.

To tylko jedno z obowiązujących zastrzeżeń, ale przecież przed nami bój o to, 
by powstrzymać inne bezprecedensowe działania rządzących. Mówię tu o złożo-
nym przez Ministerstwo Sprawiedliwości wniosku o wypowiedzeniu postano-
wień konwencji czy też o odesłaniu jej przez premiera Mateusza Morawieckiego 
do Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. Procedowanie nad tą ustawą 
to tylko pozorowane działanie, bo prawdziwy zamysł jest zupełnie inny. Jedynie 
z tchórzostwa nie doprowadzacie tego do oczekiwanego przez was finału.

Boicie się reakcji podobnej do tej, jaka miała miejsce po wrzutce dotyczą-
cej ustawy aborcyjnej, którą tzw. Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodną 
z konstytucją w zakresie jednego z przepisów. Działania te zatrzymały kobiety, 
których rządzący się po prostu boją. Boją się ich odwagi, bo kobiety te otwar-
cie mówią o swoich potrzebach, o tym, że nie oddadzą swojej wolności i nie po-
zwolą decydować o swoim życiu starszym panom w garniturach ani odkryciu 
towarzyskiemu prezesa. I choć działania rządzących oraz wykonujących ich 
polecenia policjantów stają się coraz bardziej restrykcyjne – protestujący są 
bici pałkami teleskopowymi, łamie się im ręce, zastrasza się ich – to politycy 
PiS mają świadomość tego, że kobiety się nie poddadzą, nie odpuszczą. Oni się 
tego obawiają. Wszystkie dotychczasowe działania rządu, w tym również wpro-
wadzane regulacje, są skierowane wprost przeciwko kobietom, przeciwko ich 
bezpieczeństwu, ich prawom, ich spokojnej codzienności. Nie może być na to 
naszej zgody. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Na bieżącym, dwudziestym posiedzeniu Senatu zajmujemy się usta-

wą o zmianie zakresu obowiązywania Konwencji Rady Europy o zapobiega-
niu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej 
w Stambule dnia 11 maja 2011 r.

Proponowane zmiany dotyczą 3 obszarów: 2 zastrzeżeń do art. 30 ust. 2 
i art. 44 ust. 1 lit. e konwencji, wycofania zastrzeżenia do art. 58 konwencji oraz 
przedłużenia obowiązywania na okres kolejnych 5 lat, począwszy od dnia 1 lu-
tego 2021 r., zastrzeżenia do art. 55 konwencji.

Art. 30 konwencji mówi o odpowiedzialności odszkodowawczej sprawcy kon-
wencyjnego. Ofiary, które doznały jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, mogą 
ubiegać się o odszkodowanie od państwa, jeżeli nie otrzymały żadnej rekom-
pensaty z innego źródła. Polska zastrzegła więc, że będzie stosować ów przepis 
tylko w stosunku do obywateli Rzeczypospolitej bądź też innych państw Unii 
Europejskiej.

Kolejne zastrzeżenie spowoduje, iż rekompensatę w związku z ponoszonymi 
kosztami sądowymi w sprawach cywilnych przyznać będzie można w przy-
padku popełnienia czynu zabronionego na terytorium Polski na szkodę osoby 
przebywającej na stałe na jej terytorium lub na terytorium innego państwa na-
leżącego do Unii Europejskiej.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 11. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Projekt ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywil-

nych, będący inicjatywą Komisji Ustawodawczej, nakierowany jest na dostoso-
wanie przepisów do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 29 kwietnia 2020 r.

Projekt zakłada przede wszystkim zwolnienie pozwanego od kosztów są-
dowych w elektronicznym postępowaniu upominawczym. W związku z tym, 
że postępowanie to jest postępowaniem fakultatywnym, postanowiono, że 
wprowadzenie takich zmian pozwoli na sprecyzowanie kwestii finansowych 
dotyczących powoda i pozwanego. Takie rozwiązanie umożliwi ubieganie się 
o zwolnienie od kosztów sądowych, jednak nie wpłynie to znacząco na zwiększe-
nie wydatków państwa. Odnotowano bowiem, że tego typu sprzeciwy wniesione 
zostały jedynie w stosunku do 4,2% wydanych nakazów zapłaty. 

Zgodnie z opinią Ministerstwa Sprawiedliwości zagadnienie regulowane 
projektem senackim jest już przedmiotem prac legislacyjnych toczących się 
w Ministerstwie Sprawiedliwości. Ponadto opracowywana tam propozycja idzie 
o krok dalej niż ta, którą zawarto w druku senackim nr 185. Według koncepcji 
ministerialnej zwolnienie od wydatków w elektronicznym postępowaniu upo-
minawczym powinno mieć charakter ustawowy i dotyczyć obu stron. W oce-
nie resortu sytuacje, w których zachodzi konieczność pokrywania wydatków 
z tytułu opinii biegłego, są stosunkowo rzadkie, zaś sugerowane rozwiązanie 
będzie miało ten walor, że utrzymana zostanie prostota elektronicznego postę-
powania upominawczego.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 12. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Stanu będący inicjatywą 

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji ma na celu zmianę organu 
uprawnionego do wydawania oraz umiejscowienia w systemie źródeł prawa re-
gulaminu Trybunału Stanu – zamiast przez Sejm regulamin Trybunału Stanu 
będzie wydawany przez tenże organ. Projekt ten, będący konsekwencją petycji 
złożonej do Senatu, pozwoli na uchwalanie regulaminu bezwzględną większością 
głosów przez co najmniej połowę składu, a tekst byłby ogłaszany w Monitorze 
Polskim. Tak naprawdę projekt ten ingeruje w sposób niewielki w stosowane do-
tychczas rozwiązania, a nowelizacja art. 21 jest niezwykle ważna – obecnie organ 
władzy publicznej posiada możliwość wydawania podstawowych akt normatyw-
nych w takich sytuacjach, gdy np. został upoważniony do wydania aktu wyko-
nawczego na podstawie upoważnienia ustawowego. Niemniej jednak Trybunał 
Stanu nie jest jednostką podległą Sejmowi, przez co Sejm nie posiada odpowied-
nich narzędzi do wykonywania czynności wobec Trybunału. Nowelizacja będzie 
stanowiła więc podstawę do unormowania kwestii prawnych.
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Przemówienie senatora Janusza Gromka  
w dyskusji nad punktem 13. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przedmiotem opiniowania jest wskazanie okoliczności, które – w ocenie śro-

dowisk związanych z szeroko pojętym łowiectwem, gospodarką łowiecką i re-
alizującymi je kołami łowieckimi – winny być brane pod uwagę w toku prac 
legislacyjnych, których podstawowym celem jest zmiana brzmienia art. 48 pkt 3 
prawa łowieckiego.

Należy wskazać, że obecne brzmienie art. 48 pkt 3 prawa łowieckiego jest 
wynikiem nacisków na proces legislacyjny wywieranych przez właścicieli nie-
ruchomości rolnych pozostających pod wpływem tzw. zielonych frakcji i tej gru-
py, która uznawała, że wszelkie ustawowe ingerencje w prawo własności nie są 
z tym prawem zgodne. To na podstawie tych lobbystycznych działań uchwalo-
no zasadę, nadając jej moc prawną, że każdoczesny właściciel nieruchomości 
rolnych ma prawo nie wyrazić zgody na wykonywanie przez dzierżawcę lub 
zarządcę obwodu łowieckiego, w granicach których znajduje się nieruchomość 
rolna tego właściciela, polowania w granicach jego prawa własności. Taka posta-
wa i takie oświadczenie woli musi mieć jednak konsekwencje faktyczne i praw-
ne, albowiem oświadczenie ma charakter tego rodzaju, że wyłącza określoną 
powierzchnię z możliwości prowadzenie na niej gospodarki łowieckiej, w tym 
wykonywania tam polowania.

Złożone oświadczenie miało więc dwojaki charakter: z jednej strony two-
rzyło zakaz dla dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego realizowania na 
tym obszarze gospodarki łowieckiej, z drugiej strony właściciel takiego obszaru 
tracił uprawnienia do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od dzierżawcy czy 
zarządcy obwodu z tytułu szkód wyrządzanych w jego uprawach przez zwie-
rzęta dziko żyjące.

Jest to więc rozwiązanie zero-jedynkowe, które, jak należy domniemywać, 
biorąc pod uwagę istniejące stany faktyczne, było satysfakcjonujące dla obu 
stron. Wszelki wariant jest dla niego korzystny. Dzierżawcy i zarządcy obwo-
dów przyjmują te oświadczenia wyłącznie do wiadomości i stosowania, nie mając 
wpływu na jednostronne oświadczenie woli. Takie jednak jednostronne oświad-
czenie woli wywołuje skutek w relacjach gospodarczych między właścicielem 
nieruchomości a dzierżawcą lub zarządcą obwodu, w które usilnie i bez jakiej-
kolwiek potrzeby chce obecnie wkraczać inicjatywa ustawodawcza Senatu RP. 
W mojej ocenie jest to zły kierunek legislacyjny, od którego należałoby odstąpić.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 13. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Projekt nowelizacji ustawy – Prawo łowieckie jest inicjatywą Komisji 

Ustawodawczej i dostosowuje przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego 
z 8 maja 2019 r., sygn. akt K 45/16. Skupia się na kwestiach dotyczących prawa 
do odszkodowania z tytułu szkód łowieckich oraz w przypadkach, w których 
żądający rekompensaty odmówił zgody na budowę urządzeń mogących zapo-
biegać powstawaniu takich sytuacji. Główne zmiany proponowane w noweliza-
cji dotyczą zmian językowych, np. do obowiązującego przepisu, który zwalnia 
z odpowiedzialności za szkody, dodaje się wyraz „wyrządzonym”, dzięki cze-
mu szacujący szkody zespół ustali związek między brakiem „zgody na budowę 
przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń lub wykonywanie 
zabiegów” a „wyrządzoną szkodą”. Ponadto w ustawie zmieniono nazewnictwo 
definiujące plony rolne na płody rolne.

Do projektu załączono szereg merytorycznych opinii. I tak np. minister kli-
matu i środowiska wskazał na konieczność wyraźnego wskazania związku przy-
czynowo-skutkowego w projektowanym przepisie. Minister rolnictwa i rozwoju 
wsi nie zgłosił uwag do projektu, ale zwrócił uwagę na fakt, że wprowadzenie 
projektowanej zmiany spowoduje, że zespół szacujący szkody będzie musiał jed-
noznacznie wykazać, iż brak zgody właściciela lub posiadacza gruntów rolnych 
na budowę urządzeń lub wykonanie zabiegów zabezpieczających przed szko-
dami miał bezpośredni związek z powstałą szkodą. Dodatkowo Polski Związek 
Łowiecki przesłał dane dotyczące szkód łowieckich.
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Przemówienie senator agnieszki Gorgoń-komor 
w dyskusji nad punktem 14. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senatorowie!
Właściwe jest to, że projekt ustawy reguluje ramy działania młodzieżowej 

rady powiatu oraz młodzieżowego sejmiku województwa, wprowadzając jed-
nolite normy regulujące aktywność polityczną młodzieży.

Powinniśmy robić wszystko, aby zachęcać młode pokolenie do zajmowania 
się działalnością społeczną i polityczną. Jeśli zależy nam na tym, aby nasza de-
mokracja dobrze funkcjonowała, trzeba zachęcać młodzież do angażowania się 
w politykę i do aktywności w partiach politycznych. Partie są podstawowym 
miejscem aktywności politycznej obywateli w demokratycznych systemach 
i podstawowym narzędziem, które pozwala na uprawianie polityki. Powinniśmy 
jako senatorowie, a więc jako osoby angażujące się na co dzień w działalność 
polityczną, zachęcać młodzież do politycznej oraz partyjnej aktywności, a nie 
tylko do społecznych inicjatyw.

Należy zerwać z poczuciem wstydu czy winy z tego powodu, że ktoś działa 
w partii politycznej. Powinniśmy promować konieczność angażowania się mło-
dego pokolenia w działalność polityczną, która jest niezbędna, aby dbać o dobro 
wspólne. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Janusza Gromka  
w dyskusji nad punktem 14. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Omawiany dzisiaj projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powia-

towym oraz ustawy o samorządzie województwa – inicjatywa ustawodawcza 
mająca uregulować kwestię tworzenia i funkcjonowania rad młodzieżowych 
na poszczególnych szczeblach samorządów – jest niezwykle istotny. Samorządy 
w swojej formule funkcjonowania są zawsze najbliższej mieszkańców i decydują 
o sprawach ważnych dla ich codziennej egzystencji. Radni samorządowi, jako 
organ uchwałodawczy, oraz zarządy powiatów i województw, jako organ wyko-
nawczy, muszą wsłuchiwać się w głos mieszkańców. Projekt ustawy wprowadza 
również obowiązek wspierania i upowszechnianie idei samorządowej wśród 
mieszkańców powiatów i województw, zwłaszcza wśród młodzieży.

Tworzone na mocy ustawy rady młodzieżowe mają mieć charakter konsulta-
cyjny. Bazując na swoim doświadczeniu w ramach pełnienia przez 12 lat funkcji 
prezydenta miasta Kołobrzeg, jestem przekonany, że przedłożony projekt ustawy 
pozytywnie wpłynie na zwiększenie udziału młodych osób w życiu społecznym 
samorządów.

Bardzo ważnym ogniwem w sprawności funkcjonowania rady młodzieżo-
wych jest osoba sprawująca funkcję opiekuna. Z praktyki wiem, że jeżeli na taką 
osobę wyznaczy się kogoś, kto odznacza się inicjatywnością i umiejętnością roz-
mowy z młodzieżą, to efektowność prac będzie duża. Zauważalne jest, że spora 
część osób realizujących się w młodzieżowych radach pozostaje blisko życia spo-
łecznego i z czasem podejmuje decyzję o starcie w wyborach samorządowych.
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Przemówienie senator danuty Jazłowieckiej  
w dyskusji nad punktem 14. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wniesiony przez grupę senatorów projekt ustawy o zmianie ustawy o samo-

rządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa ma na celu wpro-
wadzenie jednolitych unormowań dotyczących tworzenia przez radę powiatu 
oraz sejmik województwa młodzieżowej rady powiatu oraz, odpowiednio, mło-
dzieżowego sejmiku województwa. Ze względu na to, że przepisy ustaw z 1998 r. 
o samorządzie powiatowym oraz o samorządzie województwa nie regulują ani 
charakteru prawnego rad młodzieżowych, ani trybu ich tworzenia przez organy 
stanowiące czy ramowych podstaw działania, funkcjonujące obecnie młodzie-
żowe organy terytorialne szczebla powiatowego czy wojewódzkiego działają na 
podstawie przepisów ogólnych, w oparciu o przepisy dotyczące stowarzyszeń 
czy fundacji. Zdarzało się, że powiat podejmował uchwałę o stworzeniu mło-
dzieżowej rady powiatu, a akt ten uchylany był przez wojewodę z powodu prze-
kroczenia uprawnień.

Proponowane zmiany dotyczą rozszerzenia ustaw o samorządzie powiato-
wym i samorządzie województwa poprzez przepisy analogiczne do tych, które 
zostały zastosowane w rozwiązaniu dotyczącym samorządu gminnego. Za zgodą 
rady powiatu albo sejmiku województwa dają one, na wniosek zainteresowa-
nych podmiotów, możliwość utworzenia młodzieżowej rady powiatu albo mło-
dzieżowego sejmiku województwa. Te same organy będą miały prawo nadania 
młodzieżowej radzie statutu, który określi zasady ich działania i tryb wyboru.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Uważam, że senacki projekt usta-
wy to bardzo dobry, choć dopiero pierwszy krok w kierunku dalszych zmian na 
rzecz młodych ludzi skupionych w radach młodzieżowych. Dotychczasowe świet-
ne przykłady aktywności młodzieżowych rad gminnych wskazują, że zmarno-
wane zostało co najmniej kilka lat, w trakcie których nie uregulowano prawnego 
statusu młodych aktywnych działaczy na poziomie powiatowym i wojewódzkim. 
Mamy wprawdzie w kraju kilka przykładów utworzenia na poziomie powiato-
wym i wojewódzkim młodzieżowych rad, ale jest to kropla w morzu zaintere-
sowania powstawaniem takich rad na wszystkich poziomach samorządowych 
w całym kraju.

Jestem przekonana, że w ustawie bardzo ważne jest określenie, iż nadawany 
przez radę powiatu czy województwa statut ustalany będzie w porozumieniu 
z młodzieżą. Niezbędne wydaje się również wytyczenie ram budżetowych, które 
obowiązywałyby przy przekazywaniu środków z funduszy organów jednostek 
samorządu terytorialnego na działalność młodzieżowych rad powiatów czy sej-
mików województw. Także ustawowo należy ustalić sposób wyboru opiekuna czy 
koordynatora młodzieżowej rady powiatu albo młodzieżowego sejmiku, a także 
określić długość kadencji młodzieżowych rad. Bardzo pożądane jest przyznanie 
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młodzieżowym radom prawa do inicjatywy uchwałodawczej. Młodzież w na-
szym kraju jest przykładem dla młodzieży z wielu krajów, uznawana jest za 
bardzo kreatywną i odpowiedzialną. Nie ma podstaw do obaw, że nadanie pra-
wa inicjatywy uchwałodawczej będzie błędem. Wręcz odwrotnie, bardzo zyska 
na tym społeczność lokalna czy regionalna.

Dobrze byłoby ujednolicić kompetencje rad młodzieżowych i rad seniorów. 
Obecnie te pierwsze mają jedynie charakter konsultacyjny, podczas gdy rady 
seniorów również doradczy i inicjatywny.

Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, gorąco popieram projekt omawia-
nej ustawy i rekomenduję dalsze zmiany.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 14. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy 

o samorządzie województwa powstał z inicjatywy grupy senatorów. Projekt ten 
wprowadza normy regulujące charakter prawny młodzieżowych rad powiatu 
i młodzieżowych sejmików województwa, pozwalając na ich tworzenie. Zarówno 
młodzieżowa rada powiatu, jak i młodzieżowy sejmik województwa będą miały 
charakter konsultacyjny, a ich statut określający tryb wyboru członków i zasad 
określi właściwa rada powiatu.

Do projektu załączono szereg merytorycznych opinii, w tym m.in. opinię 
ministra spraw wewnętrznych i administracji, który stwierdził, że propozycja 
powoływania młodzieżowej rady powiatu oraz młodzieżowego sejmiku woje-
wództwa wymaga szczegółowego uzasadnienia, które niestety nie znalazło się 
w przedmiotowym projekcie. Podkreślił, że kluczowe powinny być stanowiska 
ogólnopolskich zrzeszeń reprezentujących poszczególne rodzaje jednostek sa-
morządu terytorialnego. Ponadto dodał, że młodzieżowe rady gmin stanowią 
gremia, których istota funkcjonowania jest zbliżona do funkcjonowania gmin-
nych rad seniorów. Tym samym zwrócił uwagę na to, że warto zastanowić się 
nad ujednoliceniem rozwiązań legislacyjnych.
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Przemówienie senator agnieszki Gorgoń-komor 
w dyskusji nad punktem 15. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senatorowie!
Zmiana ustawy o pomocy społecznej to potrzebna zmiana. Myślę, że kwestia 

przepisów związanych z całym obszarem pomocy społecznej wymaga szerokich 
konsultacji, a w efekcie wielu poprawek.

Odnosząc się do tej zaproponowanej poprawki dotyczącej możliwości zawar-
cia umowy o prowadzenie rodzinnego domu pomocy przez odpowiedni podmiot 
z gminą sąsiadującą, stwierdzę, że jest to bardzo słuszne rozwiązanie. Jak wie-
my, projekt procedowanej nowelizacji ustawy został wniesiony do Senatu na 
podstawie petycji indywidualnej, tak więc zachodzi ewidentna potrzeba roz-
szerzenia tych przepisów.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne w miejscu zamieszkania w formie ro-
dzinnego domu pomocy stanowią cenną formę usług opiekuńczych i bytowych 
świadczonych całodobowo przez osobę fizyczną lub organizację pożytku pu-
blicznego. Liczba osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, potrzebujących 
opieki jest dość wysoka i systematycznie się zwiększa, dlatego ważne, aby ten 
potencjał opiekuńczy był coraz lepszy i bardziej dostępny. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora Janusza Gromka  
w dyskusji nad punktem 15. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Brak dostępu mieszkańców danego miasta czy gminy do całodobowych usług 

opiekuńczych jest dla mnie nie do przyjęcia. Jest to świadczenie bardzo potrzeb-
ne, które jednak przez władze wielu samorządów nie jest traktowane z należy-
tą uwagą. Zawarta w projekcie ustawy zmiana wydaje się niewielka, jednak jej 
treść otwiera możliwość współpracy gmin w tym trudnym zakresie, jakim jest 
tworzenie i utrzymanie rodzinnych domów pomocy.

Przychylam się do zdania autora postulatu i, mając na względzie dobro 
mieszkańców zamieszkujących poszczególne j.s.t, będę głosował za przyjęciem 
projektu ustawy. Rodzinne domy pomocy są dobrą alternatywą dla ludzi star-
szych, którzy nie mogą skorzystać z usług domów pomocy społecznej. W wielu 
przypadkach takie miejsca są dla nich jedyną szansą na spędzenie jesieni życia 
w godnych warunkach.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 15. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jak podkreślono w ocenie skutków regulacji załączonej do projektu ustawy 

o zmianie ustawy o pomocy społecznej, „Rodzinny dom pomocy świadczy ca-
łodobową opiekę dla trzech do ośmiu osób zamieszkujących wspólnie, które po-
trzebują pomocy ze względu na wiek lub niepełnosprawność. W zakresie usług 
bytowych dom zapewnia miejsce pobytu, wyżywienie oraz utrzymanie czysto-
ści, w ramach usług opiekuńczych udziela pomocy w zaspokajaniu codziennych 
potrzeb życiowych oraz pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby, a także 
kontakty z otoczeniem. Rodzinny dom pomocy stanowi ogniwo pośrednie po-
między udzielaniem całodobowych usług opiekuńczych w miejscu zamieszka-
nia a pobytem w domu pomocy społecznej. Sprawowanie opieki w rodzinnym 
domu pomocy w porównaniu z pobytem w domu pomocy społecznej pozwala na 
funkcjonowanie podopiecznych w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego. 
Z dniem 4 października 2019 r. weszły w życie przepisy wprowadzające wymóg, 
aby rodzinny dom pomocy był prowadzony na podstawie umowy pomiędzy oso-
bą fizyczną lub organizacją pożytku publicznego z gminą właściwą ze względu 
na miejsce położenia rodzinnego domu pomocy (art. 52 ust. 2a). Uregulowanie 
to respektuje zasadę udzielania pomocy, w tym usług opiekuńczych, na terenie 
gminy miejsca zamieszkania, co wiąże się także z możliwością sprawowania 
nadzoru nad wykonywaniem umowy o prowadzenie rodzinnego domu pomocy. 
Postulat autora petycji wynika z jego doświadczeń uzyskanych w prowadzeniu 
rodzinnego domu pomocy na terenie innej gminy niż ta, z którą podpisał umowę 
o prowadzenie rodzinnego domu pomocy oraz niepewności o przyszłość prowa-
dzonej przez niego placówki (petycja P9-47/19)”.

Ponieważ nie wszystkie gminy są zainteresowane podpisaniem umowy 
o prowadzenie rodzinnego domu pomocy z podmiotami wykazującymi taką 
inicjatywę na ich własnym terenie, rekomenduje się projekt nowelizacji ustawy 
o pomocy społecznej, który pozwoli na zawarcie umowy o prowadzenie rodzin-
nego domu pomocy z gminą sąsiadującą, jeżeli gmina właściwa ze względu na 
miejsce położenia domu nie zapewnia na swoim terenie możliwości korzysta-
nia całodobowo z usług bytowych i opiekuńczych prowadzonych w tej formie.

Przewidywanym efektem wejścia w życie przedmiotowej ustawy będzie 
zwiększenie podaży usług opiekuńczych i bytowych w rodzinnych domach 
pomocy.

Do projektu załączono szereg merytorycznych opinii, w tym m.in. mini-
ster rodziny i polityki społecznej, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej 
Polskiej czy Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Wszystkie opinie są pozytyw-
ne. Zdecydowanie popieram tę nowelizację.
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Przemówienie senatora ryszarda Świlskiego  
w dyskusji nad punktem 15. porządku obrad

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Procedowany projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej ma je-

den cel – dodanie przepisu, który pozwoli na zawarcie umowy o prowadzenie 
rodzinnego domu pomocy odpowiedniemu podmiotowi z gminą sąsiadującą, pod 
warunkiem, że gmina właściwa ze względu na miejsce położenia domu nie za-
pewnia na swoim terenie możliwości korzystania całodobowo z usług bytowych 
i opiekuńczych prowadzonych w tej formie. Projekt ten jest w moim odczuciu 
o tyle ważny, że stanowi realizację postulatu zawartego w petycji skierowanej 
do Senatu przez obywatela, osobę prywatną.

Nie mniej ważny jest również sam przedmiot nowelizacji – pomoc społeczna 
skierowana do seniorów. Pobyt w rodzinnym domu pomocy stanowi właśnie jed-
ną z form udzielania seniorom usług opiekuńczych i bytowych. Podeszły wiek nie 
może bowiem wykluczać i uniemożliwiać kontaktu ze światem. Przypominam, 
że jako Koalicja Obywatelska postulujemy w naszym programie stworzenie sieci 
centrów rehabilitacji seniorów oraz domów dziennego pobytu i opieki nad oso-
bami starszymi.

Niestety, na ten moment – co potwierdza w swojej petycji jej autor – w Polsce 
brakuje miejsc w domach pomocy społecznej. Tymczasem rodzinny dom pomo-
cy jest alternatywą dla ludzi starszych, którzy traktują rodzinny dom pomocy 
jak własny. Rodzinny dom pomocy stanowi więc ogniwo pośrednie pomiędzy 
usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania a pobytem w domu pomocy 
społecznej. Sprawowanie opieki w rodzinnym domu pomocy w porównaniu 
z pobytem w domu pomocy społecznej pozwala na funkcjonowanie w warun-
kach zbliżonych do domu rodzinnego.

Przyjmując procedowany projekt ustawy, przyczynimy się do poszerzenia 
oferty pomocy społecznej dla seniorów, ułatwimy działanie osobom prywatnym, 
które chcą i potrafią skutecznie pomagać, a przede wszystkim zapewnimy wie-
kowym obywatelom naszego kraju godziwe życie i należyte traktowanie.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda 
w dyskusji nad punktem 16. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zanim nawiążę do samego projektu rezolucji, chciałbym wskazać na tryb 

procedowania. Ponownie mamy do czynienia z projektem dotyczącym polityki 
zagranicznej naszego państwa, pomimo że Wysoka Izba nie ma kompetencji 
w zakresie jej kreowania. Dodatkowo do czasu posiedzenia połączonych komi-
sji nie mamy opinii Ministerstwa Spraw Zagranicznych. I ponownie widzimy 
tutaj, w Senacie, 2 standardy, w zależności od tego, czy projekt składa senator 
z klubu Prawa i Sprawiedliwości, czy z rządzącej większości. Z jednej strony 
mamy np. uchwałę senatora Jerzego Czerwińskiego, która po blisko roku nadal 
jest odsunięta w czasie na bieżącym posiedzeniu, do której prosicie państwo już 
o opinię do opinii, a z drugiej strony mamy omawiany projekt podejmowany bez 
przedmiotowej opinii i ponownie w pośpiechu.

Co do samego projektu rezolucji, to wiele uwag merytorycznych padło już 
podczas posiedzenia połączonych komisji. Co do samej sytuacji w Stanach 
Zjednoczonych, to uważam, że z ufnością powinniśmy patrzeć na amerykań-
ską konstytucję i na wypracowane przez lata procedury demokratyczne. Stany 
Zjednoczone, jako dojrzała demokracja, na pewno sobie z tą sytuacją poradzą. 
Przemoc, blokowanie parlamentu i wezwania do obalania legalnych władz siłą 
nigdy nie są rozwiązaniem. To dotyczy oczywiście również Polski. Dodatkowo 
niektóre próby, że tak powiem, przyklejania wydarzeń z Waszyngtonu do Prawa 
i Sprawiedliwości są w mojej ocenie niegodziwe. Przypominam, że jedyną siłą, 
która jak dotąd próbowała okupować i blokować polski parlament, była opozy-
cja. Jeżeli ktokolwiek kwestionuje wyniki wyborów, to jest to opozycja. Przecież 
ostatnio to właśnie ci, którzy protestowali ramię w ramię z liderami Strajku 
Kobiet, stwierdzili, że władzę należy usuwać siłą. Wiele takich głosów pojawiło 
się niestety w przestrzeni publicznej.

W mojej opinii proponowany projekt rezolucji godzi w politykę zagraniczną 
rządu i nie ma nic wspólnego z polską racją stanu. Nie może być tak, że Senat 
rości sobie prawa do kompetencji prowadzenia własnej polityki zagranicznej, 
a takim elementem jest w mojej opinii przedmiotowy projekt. Dlatego wnoszę 
o jego odrzucenie.
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Przemówienie senatora rafała Ślusarza  
w dyskusji nad punktem 16. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Podobnie jak wszyscy państwo senatorowie jestem poruszony wydarzeniami, 

które miały miejsce w ostatnich dniach w Stanach Zjednoczonych. 
Polsko-amerykańskie relacje można opisać poprzez wiele działań, postaci, 

wypowiedzi. Przychodzi na myśl budząca naszą dumę aktywność polskich boha-
terów, Tadeusza Kościuszki i Kazimierza Pułaskiego, w wojnie o niepodległość. 
Przychodzi na myśl budząca naszą wdzięczność działalność prezydenta demo-
kraty Woodrowa Wilsona i prezydenta republikanina Ronalda Reagana. Jednak 
nie sposób zapomnieć o budzącej nasze rozczarowanie działalności prezydenta 
Theodore’a Roosevelta, choćby w kontekście sprawy Holocaustu i oddania Polski 
Stalinowi w Jałcie. Na szczęście ostatnie lata dają podstawy do satysfakcji z roli, 
jaką Stany Zjednoczone odgrywają w budowaniu bezpieczeństwa politycznego 
i militarnego Polski bez względu na to, kto sprawuje władzę w każdym z krajów.

To rozważanie daje podstawy do podjęcia z pełnym przekonaniem decyzji 
o odrzuceniu projektu rezolucji. Wydarzenia, do których się odwołuje, nie zakoń-
czyły się i nie zostały ostatecznie ocenione nawet przez samych Amerykanów. 
Toczą się zarówno śledztwa, jak i procedury demokratyczne, więc wydaje się 
przedwczesne, a nawet niewłaściwe, aby Senat RP w jakikolwiek sposób zaj-
mował stanowisko, zwłaszcza tak jednostronne. Zauważyć bowiem należy, że 
w ostatnich dniach mieliśmy do czynienia nie tylko z atakiem na Kapitol, ale 
również z bezprecedensowym zastosowaniem cenzury mediów społecznościo-
wych, cenzury potępionej przez opinię publiczną i polityków Unii Europejskiej. 
O tych faktach ten projekt zastanawiająco milczy.

Pozwólmy nowemu panu prezydentowi, katolikowi, na wypowiedzenie się 
na temat tego, jak chce kształtować nasze dwustronne stosunki, pozwólmy na-
szym sojusznikom Amerykanom na spokojne rozwiązanie kryzysu. Im ta re-
zolucja nie jest do niczego potrzebna. Może zatem warto postawić pytanie: do 
czego potrzebna jest ta rezolucja politykom polskiej opozycji? Dlaczego tak pręd-
ko, tak ochoczo, z wyraźnego i niejednokrotnie demonstracyjnego dystansu do 
spraw amerykańskich przechodzą na pozycję entuzjastów, składając hołdy no-
wej administracji?

Myślę, że powodem jest poczucie winy za dotychczasowe postępowanie. 
Myślę, że chcą wyraźnie zaznaczyć, że żałują. Jeśli rzeczywiście żałują, to niech 
głosują za projektem rezolucji. Ja nie mam sobie w tej kwestii nic do zarzucenia, 
więc nie muszę się kajać.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 17. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jak czytamy w projekcie uchwały Senatu, „18 października 2019 roku Senat 

Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II jako 
wyraz wdzięczności za dar pontyfikatu papieża Polaka w stulecie jego urodzin. 
W uchwale, ustanawiającej ten rok, podkreślono, że Jan Paweł II zajmuje szcze-
gólne miejsce w naszej historii, a jego wybór na Stolicę Piotrową w październiku 
1978 r. i pierwsza pielgrzymka do ojczyzny w czerwcu 1979 r. oraz pielgrzymki 
w 1983 i w 1987 roku stanowiły przełom w dziejach naszego narodu na drodze 
ku wolności”.

Od początku procedowania niniejszego projektu uchwały na posiedzeniu 
Komisji Ustawodawczej prowadzono dyskusję, czy taka uchwała na zakończenie 
Roku Świętego Jana Pawła II jest potrzebna. Otóż uważam, że jak najbardziej 
jest potrzebna, ponieważ nawet jeżeli w tym konkretnym wypadku wprowa-
dzamy pewien wyjątek od reguły, to olbrzymie znaczenie i wielkość postaci, 
jaką był św. Jan Paweł II, jak najbardziej zasługuje na to, żeby jak najczęściej 
wspominać o jego ponadczasowych naukach i wielkiej roli, jaką odegrał dla 
naszego narodu, ale też dla całego świata. Dlatego w pełni popieram niniejszy 
projekt uchwały. Ubolewam, że wielu głosowało przeciw jego procedowaniu na 
niniejszym posiedzeniu.

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, św. Jan Paweł II wpisał się w historię Polski 
i całej Europy jako wspaniały papież, pasterz, opiekun narodów i niezwykły, 
dobry i odważny nauczyciel. Wpisał się w nią także jako symbol solidarności – 
fundamentu każdej wspólnoty, krzewiąc w każdej z nich wiarę, miłość do bliź-
niego oraz poczucie solidarności i odpowiedzialności za każde istnienie.

Karol Wojtyła przyszedł na świat 18 maja 1920 r. w Wadowicach, a wycho-
wując się w skromnej rodzinie, od najmłodszych lat niósł ciepło, radość z ży-
cia i ducha walki – w tym walki sportowej. Mimo iż jego dzieciństwo nie było 
beztroskie, to zawsze towarzyszyła mu modlitwa, od początku swojej drogi we 
wszystkich ważnych momentach udawał się bowiem do kościoła i medytował 
w ciszy oraz spokoju. Poświęcał swój wolny czas na naukę i pogłębianie wiedzy, 
a wyróżniając się pobożnością, nigdy nie odmawiał niesienia pomocy i wsparcia 
rówieśnikom. Wchodząc w dorosłość, poświęcając swoje całe życie Bogu, teo-
logii i nauce, zagłębiał się w pełen wiary i rygoru los pasterza bożego. Udzielał 
ślubów, chrztów i wygłaszał inspirujące kazania, a spędzając dużo czasu z mło-
dzieżą, zarażał ją pasją do teatru oraz dobrem. Stąpając trudną drogą, począt-
kowo wikariusza, a następnie biskupa i kardynała, stał się papieżem, będącym 
człowiekiem pokoju i nadziei.

„W nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II znajdujemy to, co w naszych dzie-
jach najważniejsze. Jego postawa, Jego nauczanie są głęboko wrośnięte w dzieje 
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naszego narodu. Ojciec Święty nauczał, jak bardzo od uznania godności czło-
wieka, od przestrzegania jego praw, od umiejętności dialogu i przebaczenia, od 
budowy ładu społecznego na prawdzie, wolności i sprawiedliwości, od szacunku 
dla każdego człowieka, od obrony każdego życia ludzkiego od poczęcia do natu-
ralnej śmierci, od poszanowania rodziny i naturalnej więzi międzyludzkiej, od 
budowania cywilizacji miłości, jak bardzo od tego wszystkiego zależą szanse 
społeczeństw i rozwój oraz pokój, zarówno wewnętrzny, jak i międzynarodo-
wy” – czytamy w uchwale Sejmu, który, tak jak izba wyższa, również wyszedł 
z inicjatywą ustanowienia roku 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II.

Na przestrzeni lat Jan Paweł II stał się więc uosobieniem wielu cnót, m.in. 
otwartości, wyrozumiałości, a także nieustającej, wytrwałej walki w obronie 
podstawowych wartości chrześcijańskich. Jego pogoda ducha, nieograniczona 
dobroć i wsparcie niosły i niosą nadal światło wiernym. „Był On i jest dla nas 
drogowskazem, zgodnie z którym możemy pewnie kroczyć. Jego postępowanie 
było wyrazem nadzwyczajnej odwagi. W 1981 roku przeżył zamach na swoje 
życie. Na placu św. Piotra został postrzelony przez tureckiego zamachowca, naj-
pewniej na zlecenie sowieckich służb specjalnych” – zaznaczono w dokumencie.

Dawał światło i ukojenie umęczonym, błogosławił, nawoływał do nawrócenia 
się i podążania drogą Boga, zjednywał sobie ogromne grupy młodzieży i przy-
pominał, jak ważna jest rodzina. „Święty Jan Paweł II, będąc jeszcze pośród nas, 
mówił, że chciałby zostać zapamiętany jako papież rodziny. Nieustannie pod-
kreślał, że rodzina to największy skarb narodu, gdyż jest szkołą cnót społecz-
nych stanowiących o życiu i postępie społecznym. Święty Jan Paweł II uczynił 
centrum swojego nauczania troskę o rodzinę i słowem oraz przykładem uczył, 
jak ważna jest tradycyjna rodzina w życiu społecznym i narodowym, rodzina, 
która jest prawdziwym środowiskiem życia i miłości. Jakże przejmujące są Jego 
słowa: «O jakże bardzo pragnę, ja, który życie, wiarę i język zawdzięczam polskiej 
rodzinie, aby rodzina ta nie przestawała być Bogiem silna. Ażeby przezwyciężała 
wszystko, co ją osłabia i rozbija – wszystko, co nie pozwala jej być prawdziwym 
środowiskiem życia i miłości»”. Wszystko to, co uczynił dla ludzkości, wszelkie 
dobro, które pozostawił na wieczność, sprawiło, że został beatyfikowany, a na-
stępnie kanonizowany.

Ku czci działalności papieża Jana Pawła  II odrębnie Sejm i  Senat 
Rzeczypospolitej Polskiej podjęły uchwały ustanawiające rok 2020 Rokiem 
Świętego Jana Pawła II. W dniu dzisiejszym „Senat Rzeczypospolitej Polskiej – 
na zakończenie Roku Świętego Jana Pawła II – wyraża wdzięczność i uznanie 
wszystkim instytucjom, szkołom, uczelniom wyższym, muzeom, fundacjom, 
placówkom kultury, jak również osobom, które czynnie się przyczyniły do upa-
miętnienia życia i dzieła naszego Wielkiego Rodaka. Niech mijająca 100. rocz-
nica urodzin Jana Pawła II będzie przypomnieniem mądrości płynącej z jego 
nauczania oraz ze spuścizny intelektualnej”.
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oświadczenie złożone przez senatorów  
krzysztofa Brejzę, Bogdana zdrojewskiego,  
Jana filipa libickiego, Jerzego fedorowicza,  

ryszarda Bobera, Janusza Gromka, alicję chybicką, 
Joannę sekułę, kazimierza michała ujazdowskiego, 

ryszarda Świlskiego, sławomira rybickiego, 
stanisława Gawłowskiego, Barbarę zdrojewską, 

Jerzego wcisłę, władysława komarnickiego,  
wojciecha ziemniaka, Jadwigę rotnicką,  

Bogdana Borusewicza, Barbarę Borys-damięcką, 
Gabrielę morawską-stanecką, leszka czarnobaja, 

Bogdana klicha, Beatę małecką-liberę,  
krzysztofa kwiatkowskiego,  

agnieszkę kołacz-leszczyńską,  
kazimierza kleinę, Janusza Pęcherza,  

marka Borowskiego, ewę matecką, marcina 
Bosackiego, wadima Tyszkiewicza,  

agnieszkę Gorgoń-komor, Beniamina Godylę,  
aleksandra Pocieja, adama szejnfelda,  

Tomasza Grodzkiego, wojciecha koniecznego, 
stanisława lamczyka, michała kamińskiego,  
halinę Biedę, artura dunina, Pawła arndta,  

danutę Jazłowiecką, marka Plurę,  
Jolantę hibner, Jacka Burego, zygmunta frankiewicza,  

antoniego mężydło, magdalenę kochan  
i andrzeja kobiaka 

na 20. posiedzeniu senatu

oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego 
zbigniewa ziobry

Szanowny Panie Prokuratorze Generalny!
Prokuratura Okręgowa w Gdańsku już od 2 lat prowadzi śledztwo w spra-

wie zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Śledztwo przedłuża-
ne jest z powodu trudności w ustaleniu, czy przebywający obecnie w areszcie 
podejrzany S. W., opuszczając przed zabójstwem zakład karny, był osobą chorą 
psychicznie.
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Pierwsza opinia wydana przez biegłych stwierdzała, że podejrzany był i jest 
chory psychicznie oraz miał wyłączoną zdolność kierowania swoim postępowa-
niem, co wykluczałoby proces sądowy w sprawie zabójstwa Pawła Adamowicza. 
Opinia ta wzbudziła wielkie wątpliwości – również w szeregach samej prokura-
tury. W związku z tym zarządzono przesłuchanie biegłych w zakresie wydanej 
przez nich opinii, po czym uznano, że wydana opinia jest niejasna i niespójna.

Decyzją prokuratury został powołany kolejny zespół biegłych pod kie-
rownictwem prof. Janusza Heitzmana, który jednoznacznie uznał, że zabójca 
może być sądzony. To orzeczenie przyjęła zarówno prokuratura, jak i – co 
wiadomo z mediów – obrońca zabójcy oraz sam sprawca. Żadna ze stron nie 
ma żadnych zastrzeżeń co do tej opinii. Następnie prokuratura przekazała 
podejrzanemu do zapoznania się akta sprawy, co wskazywało, że śledztwo 
zmierza do jego zamknięcia, a następnie do skierowania do sądu aktu oskar-
żenia. Jednak po 4 miesiącach od wydania jednoznacznej opinii przez zespół 
prof. Heitzmana prokuratura niespodziewanie postanowiła powołać kolejny 
zespól biegłych.

Dwie odmienne od siebie opinie spowodowały, że prokuratura 2 grudnia 
2020 r. wydała postanowienie o dopuszczeniu dowodu z uzupełniającej opinii 
biegłych krakowskich. Chodziło o to, czy w świetle opinii sądowo-psychiatrycz-
nej zespołu prof. Heitzmana z 30 lipca 2020 r. biegli podtrzymują swoje wnioski 
zawarte w swojej opinii z 30 września 2019 r. Najwcześniej, tego samego dnia – 
czyli 2 grudnia 2020 r. – prokuratura przekazała do Krakowa liczącą 337 stron 
opinię zespołu prof. Heitzmana, a już dnia 3 grudnia 2020 r. biegli krakowscy 
wydali uzupełniającą opinię, podtrzymującą ich wcześniejszą opinię, wraz z li-
czącym sześć i pół strony uzasadnieniem. Dnia 3 grudnia 2020 r. opinia ta wpły-
nęła do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

W związku z powyższym w trybie oświadczenia senatorskiego zwracamy się 
do Pana Prokuratora, wnosząc o odpowiedź na następujące pytania.

1. Czy decyzja o powołaniu nowych biegłych została podjęta przez Prokuraturę 
Okręgową w Gdańsku, czy też w ramach nadzoru przez Prokuraturę Regionalną 
lub Prokuraturę Krajową?

2. Kto z Prokuratury Krajowej – wnosimy o podanie imienia i nazwiska – 
nadzoruje śledztwo w sprawie zabójstwa Pawła Adamowicza prowadzone przez 
Prokuraturę Okręgową w Gdańsku oraz jaką funkcję pełni ta osoba?

3. Czy akta śledztwa lub ich kopie były przekazywane do Prokuratury 
Regionalnej lub Prokuratury Krajowej?

4. Czy Pan Prokurator zapoznał się z aktami śledztwa i czy wydał w tej spra-
wie jakiekolwiek polecenia w formie ustnej lub pisemnej?

5. Czy prokurator krajowy, p. Bogdan Święczkowski zapoznawał się z akta-
mi śledztwa i czy wydał w tej sprawie jakiekolwiek polecenia w formie ustnej 
lub pisemnej?

6. Kto wpłynął na decyzję o powołaniu kolejnych biegłych i przedłużeniu 
śledztwa?

7. Jak wygląda kwestia obiektywizmu postępowania prokuratury, skoro – 
wobec zasadniczych wątpliwości co do opinii krakowskiej – biegli ci byli do-
słuchiwani? Opinię zespołu prof. Heitzmana przyjęto bez żadnych zastrzeżeń, 
a nagle powołany został trzeci zespół biegłych.

8. Czy ta decyzja nie świadczy o tym, iż na pracę i wnioski zespołu prof. 
Heitzmana prokuratura nie miała wpływu, a powołując trzeci zespół, liczy na 
wydanie opinii o określonej treści?
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9. Czy w związku z ekspresowym wydaniem (w 1 dzień) przez biegłych kra-
kowskich opinii uzupełniającej z dnia 3 grudnia 2020 r. prokuratura uzgodniła 
wcześniej z nimi treść tej opinii?

Z wyrazami szacunku 

Krzysztof Brejza  
Kazimierz Kleina 
Bogdan Zdrojewski  
Janusz Pęcherz 
Jan Filip Libicki  
Marek Borowski 
Jerzy Fedorowicz  
Ewa Matecka 
Ryszard Bober  
Marcin Bosacki 
Janusz Gromek  
Wadim Tyszkiewicz 
Alicja Chybicka  
Agnieszka Gorgoń-Komor 
Joanna Sekuła  
Beniamin Godyla 
Kazimierz Michał Ujazdowski  
Aleksander Pociej 
Ryszard Świlski 
Adam Szejnfeld 
Sławomir Rybicki  
Tomasz Grodzki 
Stanisław Gawłowski  
Wojciech Konieczny 
Barbara Zdrojewska  

Stanisław Lamczyk 
Jerzy Wcisła  
Michał Kamiński 
Władysław Komarnicki  
Halina Bieda 
Wojciech Ziemniak  
Artur Dunin 
Jadwiga Rotnicka  
Paweł Arndt 
Bogdan Borusewicz  
Danuta Jazłowiecka 
Barbara Borys-Damięcka  
Marek Plura 
Gabriela Morawska-Stanecka Jolanta 
Hibner 
Leszek Czarnobaj  
Jacek Bury 
Bogdan Klich  
Zygmunt Frankiewicz 
Beata Małecka-Libera  
Antoni Mężydło 
Krzysztof Kwiatkowski  
Magdalena Kochan 
Agnieszka Kołacz-Leszczyńska 
Andrzej Kobiak
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oświadczenie złożone 
przez senator alicję chybicką

oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji 
Mariusza kamińskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Ochotnicza Straż Pożarna Grupa Ratownictwa Specjalistycznego Strażacy 

Wspólnie przeciw Białaczce to każdego dnia od niespełna 4 lat rosnąca w siłę 
w całym kraju oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej kilkusetosobo-
wa grupa strażaków ochotników. W jej skład wchodzą także funkcjonariusze 
Państwowej Straży Pożarnej, Wojskowej Straży Pożarnej, Policji, przedstawi-
ciele wojska i służby medycznej. Wszystkich połączyła nie tylko pasja ratowania 
życia w akcjach ratowniczych i ratowniczo-gaśniczych, lecz także chęć pomocy 
ludziom chorym na nowotwory krwi, w tym na białaczkę.

Działania polegają na propagowaniu idei dawstwa szpiku poprzez rejestrację 
potencjalnych dawców szpiku dla polskiego ośrodka dawców szpiku Medigen 
przy okazji wyjazdów na coraz to większe wydarzenia. Biorąc w nich udział, 
grupa zabezpiecza je także medycznie oraz szkoli z zakresu pierwszej pomocy 
medycznej czy też przedmedycznej. Po niespełna 4-letniej działalności grupa 
odnotowała 4-krotny sukces w postaci znalezienia bliźniaka genetycznego dla 
chorych w Stanach Zjednoczonych, Republice Czeskiej oraz 2-krotnie w Polsce, 
co przełożyło się na uratowanie ich życia.

Działania grupy zostały objęte patronatem honorowym przez komendanta 
głównego Państwowej Straży Pożarnej, pana Andrzeja Bartkowiaka, oraz preze-
sa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej, pana Waldemara Pawlaka. Dwukrotnie na zaproszenie prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy, grupa brała udział w gali rozda-
nia nagród „Dla Dobra Wspólnego”. Działania zostały również dostrzeżone poza 
granicami kraju. W dniu 1 marca 2019 r. grupa wzięła udział w gali rozdania na-
gród „Conrad Dietrich Magirus Award” w Ulm, gdzie spośród kilkuset zgłoszeń 
z całego świata zajęła bardzo wysokie, szóste miejsce w kategorii „Wolontariat 
Straży Pożarnych”. W dniu 18 maja 2019 r. grupa wzięła udział w Ogólnopolskim 
Konkursie „Floriany 2019”, podczas którego w kategorii „Edukacja” zdobyła 
nagrodę specjalną. W maju 2019 roku, podczas siedemdziesiątych piątych ob-
chodów rocznicy bitwy o Monte Cassino we Włoszech grupa zabezpieczała uro-
czystość wspólnie z Chorągwią Harcerstwa Polskiego.

W październiku 2019 roku grupa zorganizowała pierwsze Międzynarodowe 
Manewry Techniczno-Medyczne na terenie Aeroklubu Zagłębia Miedziowego 
w Lubinie, w których wzięli udział członkowie grupy z całego kraju, jak rów-
nież przedstawiciele Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo ODC 
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–Obrony Cywilnej z Włoch. Przełożyło się to na podpisanie listu intencyjnego 
o współpracy między organizacjami.

Grupa bierze stały udział w takich wydarzeniach jak inscenizacja bitwy 
pod Grunwaldem, Bieg Katorżnika w Lublińcu, Formoza Challenge czy też 
Międzynarodowy Turniej Piłki Prądowej „Wasserball” w Przechodzie. Corocznie 
biorą udział w kilkuset wydarzeniach, na których propagują ideę dawstwa szpi-
ku, rejestrują potencjalnych dawców szpiku, szkolą z zakresu pierwszej pomocy, 
zabezpieczają medycznie te wydarzenia, szkolą się, podnosząc swoje umiejęt-
ności. Pomagają w każdym miejscu, nie tylko w kraju, lecz także poza jego gra-
nicami, czego przykładem jest akcja „Wielkanocna paczka dla Kresowiaka od 
strażaka” – Ukraina. Dwukrotnie pomagali zorganizować zebranie darów dla 
dzieci w Afryce, a na przełomie sierpnia i września 2020 r. na prośbę przy-
jaciół z Obrony Cywilnej Włoch w Anconie oraz 12 Pułku Ułanów Podolskich 
w Rzymie zorganizowali oraz przewieźli w wyznaczone miejsce we Włoszech 
środki ochrony indywidualnej przeciw COVID-19. Od czasu ogłoszenia stanu 
pandemii w Polsce grupa odnotowała już kilkaset interwencji przeciw COVID-19 
na terenie powiatu lubińskiego na Dolnym Śląsku. 

Od początku działalności w okresie bożonarodzeniowym grupa prowadzi 
akcję „Paczka dla dzieciaka na święta od strażaka”, podczas której organizuje 
zbiórkę potrzebnych rzeczy, które w okresie świąt przekazują dzieciom prze-
bywającym w szpitalach, przede wszystkim na oddziałach onkologicznych. 
Wolontariusze w mundurach straży pożarnej są gotowi nieść pomoc na każdej 
możliwej płaszczyźnie oraz w każdym miejscu na Ziemi.

Warto podkreślić, że wszystkie wyjazdy grupy to za każdym razem wydat-
ki z budżetów domowych – grupa nie jest finansowana przez żadną instytucję. 
Jednak dalej chce się rozwijać i dołączyć do swojej specjalizacji akcje poszu-
kiwawczo-ratownicze. I w związku z tym zwracam się o pomoc w sprawie 
zakupu dla grupy pierwszego lekkiego pojazdu ratowniczego, którego koszt sza-
cowany jest na 450.000 tys. zł brutto, wraz z wyposażeniem, oraz kosztującego 
140.000 tys. zł brutto drona m.in. do poszukiwań osób zaginionych.

Wymieniony sprzęt mógłby służyć nie tylko mieszkańcom powiatu lubiń-
skiego, w którym jest zarejestrowana grupa, lecz także wszystkim mieszkańcom 
naszego kraju, ze względu na ogólnopolski charakter działalności oraz współ-
pracę międzynarodową.

W związku z tym kieruję do Pana Ministra prośbę o pomoc w dofinansowa-
niu wspomnianego sprzętu.

Z wyrazami szacunku 
Alicja Chybicka 
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oświadczenie złożone 
przez senator ewę Gawędę

oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra aktywów 
państwowych jacka Sasina oraz do sekretarza stanu w Ministerstwie aktywów 
Państwowych, pełnomocnika rządu do spraw transformacji spółek energetycznych 

i górnictwa węglowego artura Sobonia

Zwracam się do Panów wicepremiera, ministra aktywów państwowych Jacka 
Sasina oraz do wiceministra aktywów państwowych i jednocześnie pełnomocni-
ka rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego 
Artura Sobonia w sprawie zagrożenia dalszego funkcjonowania spółki Rafako 
SA. Występuję w tej sprawie zarówno dlatego, że przedsiębiorstwo to działają-
ce w moim okręgu wyborczym jest ściśle powiązane ze Skarbem Państwa, jak 
i z powodu jego strategicznego znaczenia dla przyszłości sektora energetycz-
nego w Polsce oraz ogromnego wpływu na sytuację społeczną i ekonomiczną 
w naszym regionie.

Od wielu tygodni pojawiają się niepokojące sygnały o trudnej sytuacji spółki 
Rafako SA i jej dalszej przyszłości. Rafako jest jednym z kluczowych pracodaw-
ców w województwie śląskim, który zatrudniał do niedawna blisko 1700 osób. 
Spółka zasila budżet państwa i budżet samorządu lokalnego podatkami. W la-
tach 2015–2019 spółka zapłaciła w Polsce ponad 463 miliony zł podatków z tytułu 
podatków CIT, VAT, podatku od nieruchomości oraz użytkowania wieczystego.

Spółka Rafako w ciągu 70 lat istnienia stworzyła lokalny, gospodarczy eko-
system i rozbudowaną sieć współpracy z podwykonawcami. Blisko 1 miliard zł 
przychodów Rafako trafia do ponad 790 dostawców, a 88% z nich stanowią pol-
skie przedsiębiorstwa.

Przyszłość Rafako na polskim rynku energetycznym pozostaje niepew-
na, a ryzyko upadłości wydaje się być znaczące pomimo tego, że pod koniec 
2020 r. miały miejsce pozytywne zdarzenia, które mogą świadczyć o pewnym 
ustabilizowaniu sytuacji finansowej, tj. przekazanie do użytkowania bloku 
energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III i zawarcie układu 
z wierzycielami w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym. Spółka 
zakomunikowała też rozpoczęcie procesu pozyskania inwestora.

Blok „Jaworzno 910” jest ostatnim dużym blokiem opartym na węglu ka-
miennym, którego źródło pochodzenia jest wyłącznie polskie, a są to kopalnie 
„Sobieski”, „Janina” oraz kopalnie z Polskiej Grupy Górniczej. Warta 6,2 miliar-
da zł inwestycja realizowana przez Grupę Tauron uważana jest za najnowocze-
śniejszą w Polsce. 

Spółka jest ściśle powiązana ze Skarbem Państwa. Jednymi z akcjonariu-
szy są Polski Fundusz Rozwoju, posiadający 9,9% pakietu akcji w spółce, oraz 
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instytucje finansowe zaangażowane w finansowanie bloku 910 MW w Jaworznie, 
tj. Bank Gospodarstwa Krajowego, PZU oraz PKO BP. Rafako realizuje ważne 
projekty inwestycyjne dla spółek Skarbu Państwa, tj. PGE, JSW, Energa.

Rafako od kilkudziesięciu lat uczestniczy w realizacji inwestycji, które są 
ważne dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Spółka dostarczyła kotły do 
prawie wszystkich krajowych elektrowni zawodowych i uczestniczyła w projek-
tach modernizacji wielu obiektów wytwarzania i instalacji ochrony środowiska 
koncernów energetycznych nadzorowanych przez Skarb Państwa. To oznacza, 
że Rafako jest autorem i właścicielem rozwiązań technicznych, które funkcjo-
nują w obiektach infrastruktury krytycznej w kraju i posiada uprawnienia do 
usuwania roszczeń gwarancyjnych.

Rafako SA w restrukturyzacji w konsorcjum z Rafako Manufacturing Sp. 
z o.o. realizuje dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju program badawczo-
-rozwojowy „Bloki 200+. Innowacyjna technologia zmiany reżimu pracy blo-
ków energetycznych klasy 200 MWe”. Wypracowane rozwiązania techniczne 
są odpowiedzią na ograniczenia eksploatowanych w Polsce bloków węglowych. 
Umożliwią one podwyższenie sprawności produkcji energii przy zachowaniu re-
strykcyjnych wymagań dotyczących emisji. Głównymi partnerami III fazy tego 
projektu są zarówno międzynarodowe koncerny technologiczne, jak i liczne pol-
skie przedsiębiorstwa i instytucje badawcze. Rafako we współpracy z partnera-
mi zamierza komercjalizować te innowacyjne technologie w Polsce i za granicą.

Powyższe fakty wskazują, że upadłość Rafako spowoduje dotkliwe skutki 
dla polskiej gospodarki i Skarbu Państwa, ponieważ budżet państwa i budżet 
samorządu utraci wpływy z podatków. Istnieje też duże ryzyko utraty gwaran-
cji technicznych dla strategicznych inwestycji w Polsce. Szacowane straty spół-
ek Skarbu Państwa, np. instytucji finansujących projekt „Jaworzno 910”, mogą 
wynieść kilkaset milionów złotych.

Równie ważne są konsekwencje dla lokalnego rynku pracy. Na bankruc-
twie Rafako ucierpią mieszkańcy województwa śląskiego. Zatrudnienie straci 
wówczas ok. 1500 pracowników, którzy pozostaną bez realnych perspektyw na 
szybkie zatrudnienie w regionie. Szacuje się, że w samym tylko powiecie raci-
borskim stopa bezrobocia może wzrosnąć nawet o 50%.

Ze względu na powyższe okoliczności zasadne wydają się następujące pytania.
1. Z jakiego powodu spółki Skarbu Państwa (z grupy Energa, Gaz-System, 

Polimex) głosowały przeciwko zawarciu przez Rafako układu z wierzycielami 
w ramach toczącego się postępowania restrukturyzacyjnego? Brak podpisania 
układu, za którym głosowali podwykonawcy i inne zagraniczne spółki, równo-
znaczny jest z upadłością Rafako.

2. Czy głosowanie spółek Skarbu Państwa przeciwko układowi restruktu-
ryzacyjnemu nie oznacza braku należytego zabezpieczenia interesów ekono-
micznych Skarbu Państwa na wypadek upadłości Rafako, głównego wykonawcy 
projektów realizowanych polskich koncernów energetycznych – PGE, Tauron 
Polska Energia, JSW?

3. Jakiego wsparcia udzielają lub zamierzają udzielić Rafako instytucje pań-
stwowe (PFR, BGK, ARP), aby pomyślnie zakończyć proces restrukturyzacji 
i oddalić ryzyko upadłości spółki?

4. Czy rząd przewiduje specjalne instrumenty wsparcia dla pracowników 
spółki objętych zwolnieniami i ich rodzin?

5. Czy w świetle decyzji zarządu spółki o pozyskaniu inwestora instytucje 
i podmioty kontrolowane przez Skarb Państwa nadzorują ten proces i podejmują 
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działania, aby zapobiec przejęciu polskiej firmy przez kapitał zagraniczny, np. 
rosyjski czy chiński?

6. Kiedy planowane jest wdrożenie w polskich elektrowniach technologii 
opracowanych w programie NCBR Bloki 200+?

Ewa Gawęda
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oświadczenie złożone 
przez senatora stanisława Gawłowskiego

oświadczenie skierowane do ministra klimatu i środowiska Michała kurtyki

Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnich tygodniach w mediach pojawiło się wiele artykułów prasowych 

zawierających informacje o zaniepokojeniu ze strony mieszkańców powiatu za-
wierciańskiego stanem ochrony środowiska w województwie śląskim, a w szcze-
gólności na obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Mieszkańcy wyrażali 
w nich swoje obawy co do jakości stanu przyrody i środowiska w ich okolicy 
w związku z dalszą eksploatacją przemysłową regionu.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, zwracam się do Pana 
Ministra z prośbą o przekazanie informacji dotyczących kontroli przeprowadza-
nych przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska wobec największych zakładów 
przemysłowych funkcjonujących w powiecie zawierciańskim, w szczególności 
w Hucie „Zawiercie” będącej własnością amerykańskiego koncernu Commercial 
Metal Corporation.

Szanowny Panie Ministrze, proszę o odpowiedzi na następujące pytania 
dotyczące działań podejmowanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Katowicach oraz pozostałe organy Inspekcji Ochrony Środowiska.

1. Czy Inspekcja Ochrony Środowiska posiada dane dotyczące poziomu hałasu 
emitowanego przez Hutę „Zawiercie”, w szczególności tego, jak często i w jakim 
stopniu przekraczane są normy hałasu? Czy w tym zakresie były przeprowa-
dzane kontrole w hucie?

2. Czy Inspekcja Ochrony Środowiska monitoruje pylenie pochodzące z linii 
produkcyjnych Huty „Zawiercie”? Czy w monitorowanym powietrzu pojawia-
ją się jakiekolwiek szkodliwe elementy? Jeżeli tak, to jakie i w jakim stężeniu?

3. W jaki sposób woda wykorzystywana w procesie produkcyjnym huty zwra-
cana jest do środowiska? Czy zrzucana jest do sąsiadujących z zakładem cieków 
napowierzchniowych lub stawów? Czy ta woda jest oczyszczana? Jaka jest jakość 
zrzucanej wody? Czy, a jeśli tak, to jakie kontrole w tym zakresie przeprowa-
dzono? Jaki był ich wynik?

4. Kiedy miała miejsce ostatnia kontrola jakości wody w ujęciu użytkowanym 
przez Hutę „Zawiercie” oraz w stawie przylegającym do terenów zakładu? Jakie 
były wyniki tej kontroli? Czy wykazały one istotne odchyły od norm poziomu 
zanieczyszczeń, szczególnie w zakresie substancji mogących niekorzystnie od-
działywać na zdrowie i życie ludzi i zwierząt?

5. Czy możliwe jest ustalenie, czy filtry w Hucie „Zawiercie” pracują w trybie 
ciągłym? Czy można przy pomocy systemów komputerowych nadzorujących 
pracę filtrów i innych instalacji w Hucie „Zawiercie” zweryfikować ciągłość 
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pracy wymienionych urządzeń w korelacji z procesem produkcyjnym Huty 
„Zawiercie”? Jak często instalacje te są wyłączane ze względu na okresowe prze-
glądy lub konserwacje? Czy są one zgodne z wymogami ochrony środowiska? 
Czy w tym zakresie były przeprowadzane kontrole w hucie?

6. Czy monitorowany jest poziom emisji spalin wytwarzanych przez samo-
chody ciężarowe dowożące złom i inne materiały do Huty „Zawiercie”? Czy 
kontrolowany jest wpływ transportów do Huty „Zawiercie” i z tej huty na na-
tężenie ruchu w mieście?

7. Jakie inne zakłady przemysłowe funkcjonujące w powiecie zawierciań-
skim były kontrolowane w ostatnich latach (od 2015 r.) przez Inspekcję Ochrony 
Środowiska? Jaki był zakres tych kontroli? Jakie były wnioski z kontroli?

Z poważaniem 
Stanisław Gawłowski
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oświadczenie złożone 
przez senator agnieszkę Gorgoń-komor

oświadczenie skierowane do ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej 
tadeusza kościńskiego oraz do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju, 

pracy i technologii, jarosława gowina

W związku z licznymi interwencjami przedsiębiorców z okręgu wyborcze-
go do Senatu RP nr 78, obejmującego powiat bielski, powiat pszczyński i miasto 
Bielsko-Biała, zwracam się z prośbą o podjęcie jak najszybszych działań mają-
cych na celu umożliwienie skorzystania ze wsparcia finansowego w ramach tzw. 
tarczy 6.0 przez przedsiębiorców, których wprowadzone w październiku prze-
pisy o konieczności posiadania w ewidencji REGON zapisu o prowadzeniu prze-
ważającej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności 
2007 wykluczyły z pomocy państwa.

W grudniu 2020 r. zostały uchwalone nowe zasady wsparcia dla branż naj-
bardziej dotkniętych epidemią COVID-19. Rozszerzono m.in. zakres kodów 
PKD, które uprawniają do otrzymania wsparcia. Zwolnienie z płacenia skład-
ki ZUS oraz dodatkowe świadczenie postojowe z tarczy 6.0 uzależnione zosta-
ły od posiadania na dzień 30 września 2020 r. właściwego wpisu w ewidencji 
REGON o przeważającej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji 
Działalności. Wprowadzony zapis uzależniający wsparcie państwa od posiada-
nia właściwego kodu PKD określającego przeważającą działalność gospodarczą 
ograniczył wsparcie dla wielu przedsiębiorców.

Zapisy w ewidencji REGON do czasu pandemii miały znaczenie jedynie sta-
tystyczne. Przedsiębiorcy posiadają zazwyczaj wiele kodów Polskiej Klasyfikacji 
Działalności, ponieważ związane jest to z możliwością dostosowania się do dy-
namiki zmian na rynku gospodarczym. Nie była i nadal nie jest wymagana 
zmiana zapisów w systemie REGON w sytuacji, gdy jeden przedmiot działalności 
gospodarczej, który wcześniej nie był wiodący, z czasem staje się podstawowym 
przedmiotem działalności. 

Zapis tarczy antykryzysowej 6.0 wprowadzający konieczność posiadania 
formalnego wpisu w ewidencji REGON informującego o przeważającym przed-
miocie działalności – niekonieczne jest z kolei udokumentowanie faktycznie 
prowadzonej działalności generującej przychód – eliminuje wiele firm, któ-
re mogłyby skorzystać z pomocy publicznej w czasie pandemii. Wprowadzony 
wymóg posiadania odpowiedniego kodu PKD w celu otrzymania pomocy pu-
blicznej może również stworzyć sytuację, w której przedsiębiorcy mający wy-
magany przez ustawę wpis do ewidencji REGON o przeważającej działalności 
gospodarczej, ale nieuzyskujący rzeczywistych przychodów z tej działalności, 
otrzymają nienależne wsparcie. 
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W związku z tym zwracam się z prośbą o podjęcie pilnych działań porząd-
kujących zaistniałą sytuację, tak aby niezależnie od formalnego wymogu posia-
dania odpowiedniego wpisu w ewidencji REGON, który wskazuje przeważającą 
działalność gospodarczą na podstawie kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności, 
pomoc publiczna była udzielana przedsiębiorcom również na podstawie rze-
czywistego przychodu przedsiębiorstwa z prowadzonej aktualnie działalności.

Agnieszka Gorgoń-Komor
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oświadczenie złożone 
przez senatora Tomasza Grodzkiego

oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju, 
pracy i technologii jarosława gowina

Szanowny Panie Premierze!
Zwracam się do Pana Ministra, działając w głębokim przekonaniu, że los 

polskich przedsiębiorców i pracowników jest Panu szczególnie bliski.
W grudniu 2020 r. zostały uchwalone nowe zasady wsparcia dla przedsiębior-

ców działających w branżach, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku 
z wprowadzonymi zasadami bezpieczeństwa mającymi zapobiegać rozprzestrze-
nianiu się COVID-19. Wsparcie w ramach tzw. tarczy 6.0 obejmuje 40 branż naj-
bardziej dotkniętych epidemią COVID-19, oznaczonych odpowiednimi kodami 
PKD. Wsparciem w ramach tarczy 6.0 objęte zostały m. in. podmioty, których 
działalność oznaczona jest kodem 47.62Z – „sprzedaż detaliczna obuwia i wyro-
bów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach”, jeżeli wskazana 
działalność jest przeważającym przedmiotem działalności podmiotu. Pomoc ta 
nie może dotyczyć podmiotów, których przeważającym przedmiotem działalno-
ści jest „pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych 
sklepach (kod PKD 47.19.Z). Jeśli przełożyć tę uwagę na konkretnych przedsię-
biorców, oznacza to, że pomoc finansowa będzie mogła być udzielona firmie 
Wittchen czy Ochnik, lecz nie może być ona skierowana do firmy Puccini sp. 
z o.o., pomimo iż są to firmy o tożsamym przedmiocie działalności, a różni je 
posiadanie innego kodu PKD jako wiodącego, co jest różnicą czysto formalną.

Założona w 1996 r. spółka działająca pod firmą Puccini sp. z o.o. z siedzibą 
w Skarbimierzycach jest znaczącym polskim producentem walizek, torebek 
i akcesoriów podróżnych oraz galanterii skórzanej. Firma aktualnie zatrudnia 
153 pracowników i prowadzi sprzedaż w 26 sklepach stacjonarnych zlokalizo-
wanych w obiektach handlowych (tzw. centra lub galerie handlowe). Około 70% 
obrotu gospodarczego Puccini uzyskiwała z handlu walizkami podróżnymi, zaś 
popyt na jej wiodący asortyment był zawsze ściśle związany z rozwojem bran-
ży turystycznej, hotelarskiej, przewozów lotniczych i autokarowych. W latach 
2016–2019 spółka prawie podwoiła swoje obroty i tylko w 2019 r. odprowadzi-
ła do budżetu państwa tytułem podatków kwotę 12 987 249,86 zł. W związku 
z wybuchem pandemii koronawirusa nastąpiło załamanie branż powiązanych 
z turystyką, co dotkliwie odczuła również firma Puccini. Zamknięcie centrów 
handlowych przyczyniło się do znacznego spadku sprzedaży produktów firmy. 
W obliczu dramatycznych skutków gospodarczych, jakie niesie za sobą pandemia 
koronawirusa, zwracam się do Pana Ministra o podjęcie działań, które umożli-
wią skorzystanie z tarczy 6.0 także takim podmiotom, jak spółka Puccini, a tym 
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samym pomogą ochronić miejsca pracy jej pracowników i przetrwać ten trudny 
dla polskiej gospodarki okres.

Z poważaniem 
Tomasz Grodzki
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oświadczenie złożone 
przez senatora mariusza Gromkę

oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Chciałbym zwrócić uwagę na sprawę dotyczącą przebiegu trasy Via Carpatia, 

której przebieg trasą Korycin – Suchowola – Sztabin – Augustów, kończąc na 
węźle Raczki, gdzie łączyłaby się z trasą Via Baltica, byłby najbardziej optymal-
nym, pożądanym i uzasadnionym pod kątem ekonomicznym oraz środowisko-
wym rozwiązaniem.

Wspomniany powyżej wariant to część strategicznej europejskiej sieci trans-
portowej łączącej południe i północ Europy, bez konieczności przedłużania drogi 
o parędziesiąt kilometrów, jak byłoby to w przypadku trasy przez Knyszyn. Na 
względzie należy mieć również rozwój lokalnych firm, którym droga ułatwiłaby 
dostawy, zaopatrzenie, a także dystrybucję towarów. Biorąc pod uwagę aspekty 
przyrodnicze, należy podkreślić, że wariant przebiegający drogą S8 przecina 
dolinę Biebrzy w najwęższym miejscu, w okolicach Sztabina. Ingerencja w ko-
ryto rzeki będzie tam najmniej dolegliwa. Warto zauważyć, że stosunkowo nie-
dawno zostały wydane decyzje środowiskowe na okoliczność budowy obwodnic 
Suchowoli i Sztabina, a więc uwarunkowania środowiskowe zostały zbadane 
przez odpowiednie instytucje i nie stoją w sprzeczności z inwestycjami drogowy-
mi, czego nie można powiedzieć na temat drogi nr 65, nieopodal której znajduje 
się Biebrzański Park Narodowy. Uważam, że tańszym i szybszym rozwiązaniem 
będzie przebudowa obwodnicy Augustowa, aby spełniała ona wszystkie warunki 
drogi ekspresowej, niż budowa tego rodzaju drogi od podstaw w innym miejscu.

Najważniejszym jednak argumentem przemawiającym za przedłużeniem Via 
Carpatia po drodze krajowej nr 8 jest ogromne natężenie ruchu, co przekłada się 
na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Drogą tą od wielu lat jeżdżą 
samochody ciężarowe, a i natężenie ruchu samochodów osobowych jest równie 
duże, zwłaszcza w okresie wiosenno-letnim. Posiłkując się oficjalnymi danymi 
GDDKiA Oddziału w Białymstoku, musimy stwierdzić fakty, które wskazują, że 
średnie natężenie ruchu samochodów osobowych na drodze DK nr 65 jest o po-
nad 50% niższe niż na drodze DK nr 8, zaś natężenie ruchu samochodów cięża-
rowych jest tam aż czterokrotnie niższe. Nagminnie słyszymy o śmiertelnych 
wypadkach na drodze DK nr 8, co jest spowodowane bardzo dużym natężeniem 
ruchu i niedostosowaniem jej do transportu samochodów ciężarowych na tak 
wielką skalę, na jaką odbywa on się w tej chwili.

Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wyrażam przekonanie, iż uwzględnie-
nie wniosku o przeprowadzenie wskazanej inwestycji trasą przeze mnie opisaną 
wesprze rozwój ściany wschodniej, upłynni tranzyt, stworzy dobrą komunikację 
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między największymi miastami województwa podlaskiego, przyczyni się do 
bezpieczeństwa na drodze, a przy tym inwestycja ta zostanie wykonana z po-
szanowaniem środowiska.

Z poważaniem 
Mariusz Gromko
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oświadczenie złożone 
przez senatora Jana marię Jackowskiego

oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury, 
dziedzictwa narodowego i sportu Piotra glińskiego oraz do ministra spraw  

zagranicznych zbigniewa Raua

Opinię publiczną w ostatnim czasie obiegła niepokojąca informacja dotycząca 
stanu pamiątek dokumentujących historię brytyjskiej Polonii zgromadzonych 
w dawnym Domu Kombatanta w Manchesterze. W budynku sprzedanym dewe-
loperowi pozostawiono wiele pamiątek, w tym m.in. ręcznie wyszywane sztan-
dary organizacji kombatanckich i wiele symboli narodowych.

W związku z tym proszę o informację, czy MKDNiS oraz MSZ podjęły działa-
nia w tej sprawie mające na celu zachowanie polskiego dziedzictwa kulturowego.

Jan Maria Jackowski
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oświadczenie złożone 
przez senatora Jana marię Jackowskiego

oświadczenie skierowane do minister rodziny i polityki społecznej  
Marleny Maląg

Pani Minister!
Zmiana sposobu wypłacania świadczenia 500+ w roku 2021 oznacza, że rodzi-

ców czeka więcej formalności. Będą także obowiązywać nowe terminy składania 
wniosków. Zwracam się więc z prośbą o informację, czym spowodowana jest 
ta zmiana. Zwracam się również z prośbą o informację, jakie zostaną podjęte 
działania informacyjne, tak aby miliony polskich rodzin, które pobierają to 
świadczenie, nie przeoczyły stosownych terminów.

Jan Maria Jackowski
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oświadczenie złożone 
przez senatora Jana marię Jackowskiego

oświadczenie skierowane do prezydenta miasta stołecznego Warszawy  
Rafała trzaskowskiego

Zwracam się już po raz trzeci w sprawie bezpieczeństwa drogowego na 
ul. Meissnera przy wielostronnym skrzyżowaniu drogi dojazdowej między blo-
kami Meissnera 1/3 i Meissnera 7/11.

Dziękuję za odpowiedzi na moje dotychczasowe oświadczenia. Faktycznie 
trwa przebudowa na ul. Meissnera zgodnie z odpowiedziami, jakie otrzymałem.

Obecnie trwają prace przy wzmiankowanym wyżej skrzyżowaniu, ale, nie-
stety, z tego, o czym informują mnie mieszkańcy osiedla, wynika, że wcale nie 
poprawi się bezpieczeństwo w wyniku prowadzonych prac. Problem polega na 
tym, że włączenie do ruchu następuje na jezdnię jednokierunkową, a niemalże 
bezpośrednio przy samym skrzyżowaniu zostało zaprojektowane miejsce posto-
jowe. Jeżeli będzie ono zajęte, to będzie to sposób drastyczny ograniczało widok 
w lewo na ul. Meissnera wjeżdżającym na ulicę z drogi dojazdowej.

Zwracam się do Pana Prezydenta o spowodowanie korekty w realizowanej 
obecnie przez miasto stołeczne inwestycji polegającej na oddaleniu miejsc posto-
jowych usytuowanych na prawnym pasie jezdni skrzyżowania, tak aby zacho-
wać przynajmniej 10-metrową, zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy – Prawo o ruchu 
drogowym, odległość między skrzyżowaniem a miejscami postojowymi.

Jan Maria Jackowski
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oświadczenie złożone 
przez senatora andrzeja kobiaka

oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju, 
pracy i technologii jarosława gowina

W następstwie znowelizowanej ustawy o prawie budowlanym istnieje moż-
liwość uchylenia pozwolenia na budowę w dowolnym momencie, nawet wiele 
lat po tym, jak dany budynek powstał i służył do użytku. Aktualnie nie można 
stwierdzić nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli od dnia jej do-
ręczenia lub ogłoszenia upłynął okres 5 lat, a dotyczy to również pozwolenia na 
użytkowanie. Nowe regulacje wprowadzają precyzyjnie termin graniczny dla 
określenia nieważności decyzji o pozwoleniu w wyżej wskazanych sytuacjach. 
Pojawia się jednak wątpliwość interpretacyjna. 

Proszę o wskazanie, czy przepis na pewno dotyczy decyzji wydanych także 
przed 19 września 2020 r., kiedy to nie obowiązywały jeszcze znowelizowane 
przepisy wprowadzające graniczny termin na uchylenie.

Andrzej Kobiak 
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oświadczenie skierowane do ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej 
tadeusza kościńskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z pojawiającymi się informacjami związanymi z nowymi re-

gulacjami podatkowymi wielu przedsiębiorców zgłasza szereg obaw co do ko-
nieczności wdrażania kolejnych zmian. Skupienie na formalnych aspektach 
kosztem efektywnego prowadzenia bieżącej działalności będzie mieć wpływ 
na konkurencyjność i pozycję firm na rynku międzynarodowym, dynamikę 
ich rozwoju, szczególnie w dobie kryzysu. Na problem zwraca uwagę również 
Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan. 

Konieczność płacenia nowych podatków, jak chociażby CIT od spółek koman-
dytowych, podatku od sprzedaży detalicznej, ograniczenia w zakresie ustala-
nia indywidualnych stawek amortyzacyjnych, rozszerzenie zakresu transakcji 
objętych obowiązkiem sporządzania dokumentacji cen transferowych, szereg 
kosztów związanych z koniecznością wdrażania zmian to z perspektywy pod-
miotów gospodarczych zmiany bardzo niekorzystne. Nie ulega wątpliwości, że 
kolejnym negatywnym następstwem wprowadzonych od 2021 r. zmian będzie 
stan finansów przeciętnej Polki i Polaka – zarówno podatek cukrowy, jak i po-
datek handlowy niewątpliwie wpłyną na wzrost cen, obawy wzbudza również 
wzrost cen prądu. 

Znane są motywacje wprowadzania kolejnych zmian, niemniej jednak nie-
zrozumiałe jest, aby w dobie tak poważnego kryzysu wywołanego pandemią 
COVID-19 narażać polskich przedsiębiorców na kolejne formalne trudności, 
straty, a polskiego konsumenta – na wzrost kosztów życia. 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o odniesienie się do wskazanych obaw.

Z poważaniem 
Andrzej Kobiak 
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oświadczenie skierowane do ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej 
tadeusza kościńskiego oraz do ministra infrastruktury andrzeja adamczyka

W dniu 15 grudnia 2020 r. Parlament Europejski przyjął nową dyrektywę 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Niewątpliwie 
wiąże się z nią szereg korzyści dla wszystkich Europejczyków, poczynając od 
lepszego dostępu do wyższej jakości wody wodociągowej, poprzez oszczędno-
ści gospodarstw domowych, nie mówiąc już o aspekcie ochrony środowiska. 
Wszystkie państwa członkowskie, w tym Polska, mają 2 lata na wdrożenie zmian 
na rzecz dostosowania się do dyrektywy. Jednym z następstw nowych regulacji 
będzie rezygnacja z wody butelkowanej, a co za tym idzie, wdrażanie możliwości 
otrzymania bezpłatnie lub w niskiej cenie wysokiej jakości „kranówki” w loka-
lach gastronomicznych.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wskazanie, jak w praktyce dokonywana 
będzie ocena stanu systemu zaopatrzenia w wodę, i określanie potrzeb zwią-
zanych z wdrażaniem nowej dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej 
do spożycia. 

Ponadto proszę o odpowiedź, czy wdrażane zmiany wpłyną na kształtowanie 
się cen wody kranowej dla gospodarstw domowych.

Z poważaniem 
Andrzej Kobiak 
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oświadczenie złożone 
przez senatora andrzeja kobiaka

oświadczenie skierowane do ministra klimatu i środowiska Michała kurtyki

Skutki wprowadzenia tzw. opłaty mocowej staną się widoczne na rachun-
kach za energię już na początku 2021 r. To kolejna danina publiczna, która z jed-
nej strony zasili budżety państwowych koncernów energetycznych, a z drugiej 
pogorszy sytuację przedsiębiorców zmagających się ze skutkami pandemii 
COVID-19. Podwyżka cen energii w żadnym stopniu nie sprzyja ratowaniu firm 
i im pomaganiu. Z wcześniejszych zapowiedzi płynących z ministerstwa wy-
nikało, że przedsiębiorcy będą mogli liczyć na rekompensaty za rosnące ceny 
energii. Na ten moment wycofano się z tej formy wsparcia, co stanowi kolejny 
przykład braku stabilności decyzji rządu. Tym samym w tym trudnym czasie 
zmiany odczują nie tylko firmy, które bez wiarygodnej decyzji nie mają możli-
wości przygotowania się do nowej rzeczywistości i kosztów, ale też ostatecznie 
konsument ponoszący wyższy koszt zakupu danego towaru czy też usługi.

W następstwie pytań, jakie kierowane są ze strony przedsiębiorców, zwra-
cam się z uprzejmą prośbą o wskazanie, z jakiego powodu wycofano się z zapo-
wiedzi rekompensat i czy w omawianym zakresie przedsiębiorcy mogą liczyć 
na jakiekolwiek wiarygodne wsparcie.

Andrzej Kobiak 
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oświadczenie złożone 
przez senatora andrzeja kobiaka

oświadczenie skierowane do ministra klimatu i środowiska Michała kurtyki oraz 
do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego zbigniewa ziobry

Wielu sadowników regularnie obcina stare, wysuszone i chore gałęzie. 
W związku z koniecznością podejmowania dalszych prac zalegające po obcię-
ciu gałęzie należy niezwłocznie usunąć. Argumentowane jest to oczywistym za-
grożeniem ze strony rozkładających się odpadów zielonych jako siedliska wielu 
infekcji. Niegdyś wypalanie tych pozostałości było powszechną praktyką.

W myśl przepisów obowiązuje zakaz samodzielnego wypalania pozostałości 
liści i obciętych gałęzi. Dotyczy to sadowników, a nawet użytkowników terenów 
prywatnych takich jak działki. Docierają do mnie sygnały, że jest to kwestia bar-
dzo problematyczna dla wielu sadowników, którzy zmagają się z bardzo dużą 
ilością odpadów zielonych, szczególnie obciętych gałęzi. Trudności pojawiają się 
już na etapie samego transportu takiej ilości odpadów.

Proszę o wskazanie, jakie działania mogą podejmować sadownicy w przy-
padku konieczności natychmiastowego usunięcia bardzo dużych ilości obciętych 
gałęzi. Czy w granicach obowiązującego prawa istnieje jakakolwiek możliwość 
wypalania wspomnianych odpadów zielonych, oczywiście przy zastosowaniu 
środków ostrożności?

Andrzej Kobiak 
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oświadczenie złożone 
przez senatora andrzeja kobiaka

oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego 
zbigniewa ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnim czasie coraz powszechniejsze stało się korzystanie z jednora-

zowych alkotestów. Kierowcy wielokrotnie nie mają świadomości, że alkohol 
jeszcze znajduje się w ich organizmie, gdyż nie wykazują typowych objawów 
upojenia alkoholowego. Z obawy przed konsekwencjami podejmują decyzję o pro-
wadzeniu pojazdu na bazie szacunkowych danych z pomiarów dokonywanych 
powszechnie dostępnymi jednorazowymi alkomatami. Większość tych testów 
to koszt kilku złotych i jest to alternatywa dla bardzo drogich urządzeń. Zgodnie 
z założeniem alkotest wysokiej jakości powinien być wyprodukowany przy za-
stosowaniu najnowszych rozwiązań technologicznych i poddany długotrwałym 
procesom badawczym.

W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi dokładności i wiary-
godności wielu jednorazowych testów zwracam się z prośbą o wskazanie, czy 
dopuszczanie do sprzedaży tego typu produktów jest poddawane kontroli.

Andrzej Kobiak 
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oświadczenie złożone 
przez senatora andrzeja kobiaka

oświadczenie skierowane do ministra zdrowia adama niedzielskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z pandemią COVID-19 funkcjonuje nakaz zakrywania ust i nosa 

w przestrzeni publicznej. Najczęściej odbywa się to przy użyciu maseczek 
ochronnych, np. maseczek wielokrotnego użytku. 

W opinii publicznej pojawia się szereg wątpliwości dotyczących skuteczno-
ści tych środków ochrony, a nawet ich szkodliwości przy niewłaściwym stoso-
waniu. Wiele mówi się również o normach, jakie powinny spełniać maseczki. 
Nie ulega wątpliwości, że w dobie pandemii zasadniczym aspektem jest troska 
o zdrowie i życie obywateli.

Mając na uwadze powyższe, bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na pyta-
nia: czy w obrocie znajdują się jedynie maseczki ochronne posiadające atest i kto 
jest odpowiedzialny za certyfikację maseczek ochronnych (wydawanie atestów)?

Andrzej Kobiak 
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oświadczenie złożone 
przez senatora andrzeja kobiaka

oświadczenie skierowane do ministra zdrowia adama niedzielskiego oraz  
do ministra infrastruktury andrzeja adamczyka

W dobie pandemii COVID-19 należy dopełnić wszelkich czynności, które 
mogą ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa. Minimalizowanie licz-
by zachorowań jest niewątpliwym priorytetem. W ostatnim czasie odbywa się 
to szczególnie przez wyłączanie z użytkowania określonych miejsc, punktów, 
gdzie istnieje ryzyko przenoszenia się wirusa. 

Chciałbym zwrócić uwagę, że wiele z takich siedlisk jest niedostrzeganych. 
Mam tu na myśli chociażby klawiatury domofonów na większości osiedli. 
Większość paneli dotykowych ma określoną czułość, co w praktyce uniemoż-
liwia korzystanie z domofonu np. w rękawiczkach. Szefowie spółdzielni nie są 
zainteresowani problemem, a na ten aspekt zwraca uwagę wielu mieszkańców 
osiedli. Niezależnie od wielkości osiedla panele klawiaturowe domofonów są 
użytkowanie tysiące razy dziennie. 

Bardzo proszę o informację, czy istnieje możliwość wyłączania systemów 
klawiaturowych domofonów w spółdzielniach w okresie pandemii COVID-19.

Andrzej Kobiak 
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oświadczenie złożone 
przez senator agnieszkę kołacz-leszczyńską

oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Docierają do nas sygnały o nieprawidłowościach związanych z otrzymaniem 

kwot przysługujących organizacjom pożytku publicznego, rodzicom i dzieciom 
oraz dorosłym osobom z niepełnosprawnościami. Z ich wyliczeń wynika, że 
otrzymali oni ok. 80% kwot należnych im z tytułu wpłat 1% podatku dochodo-
wego od osób fizycznych. Dodam tylko, że w ślad za tymi okrojonymi środkami 
nie dotarła do nich żadna informacja, która wyjaśniałaby zaistniałą sytuację.

Zdziwienie wywołało także otrzymanie wypłaconych środków z Centrum 
Kompetencyjnego Rozliczeń w Bydgoszczy, a nie, jak dotychczas, z odpowied-
nich urzędów skarbowych. 

W związku z powyższym proszę o następujące informacje.
1. Kto i na jakiej podstawie zmienił dotychczasowy system rozliczeń wpłat 

i wypłat tzw. 1%?
2. Dlaczego kwota wypłat nie obejmuje całości wpłaconych kwot 1% podatku 

od osób fizycznych?
3. Jaka kwota globalna nie trafiła do odpowiednich beneficjentów i co się z nią 

stało? Gdzie została zagospodarowana i na jakiej podstawie?
Dziękuję bardzo.

Agnieszka Kołacz-Leszczyńska
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oświadczenie złożone 
przez senator agnieszkę kołacz-leszczyńską

oświadczenie skierowane do ministra zdrowia adama niedzielskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Mija już 12 dzień stycznia, dlatego zapewne posiada Pan wiedzę na temat tego, 

na jakim etapie jest procedura konkursu, który miał być ogłoszony w związ-
ku z zaprzestaniem funkcjonowania Antydepresyjnego Telefonu Zaufania 
Fundacji „Itaka”, która realizowała program Ministerstwa Zdrowia w ra-
mach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020, pod nazwą Centrum 
Wsparcia. Główne założenia tego programu to zapobieganie samobójstwom, 
pomoc w stanach depresji, jak również zapobieganie innym zachowaniom au-
todestrukcyjnym. Jest to działanie szczególnie ważne, ale także pilne, a w czasie 
naszej izolacji związanej z pandemią koronawirusa staje się ono jednym z prio-
rytetowych działań mających uchronić nas przed dodatkowymi obciążeniami 
psychicznymi z tą sytuacją związanymi.

Dotąd w sytuacjach najtrudniejszych osoby nieradzące sobie z emocjami 
i bodźcami zewnętrznymi mogły skorzystać ze wsparcia Telefonu Zaufania, 
który służył pomocą przez całą dobę, każdego dnia, w każdym tygodniu. Ostatni 
dzień 2020 r. był ostatnim dniem funkcjonowania telefonu, a Ministerstwo 
Zdrowia miało ogłosić konkurs. W związku z ciągłym stanem utrzymania ob-
ostrzeń i zamknięcia obywateli w domach pilną sprawą staje się zapewnienie 
możliwości skorzystania z różnych form wsparcia w sytuacjach najtrudniej-
szych. Stąd moje pytania, przedstawiane poniżej.

1. Czy został ogłoszony wspomniany konkurs Narodowego Programu 
Zdrowia?

2. Kiedy zostanie rozstrzygnięty? A także jak wygląda obecnie (w przejścio-
wej sytuacji) możliwość skorzystania z pomocy przez osoby jej potrzebujące?

Dziękuję bardzo.

Agnieszka Kołacz-Leszczyńska
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oświadczenie złożone 
przez senatora wojciecha koniecznego

oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych zbigniewa Raua

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z niedawnym remontem nagrobka Władysława Studnickiego, 

germanofila, człowieka wypowiadającego jednoznacznie antysemickie poglądy 
i nawołującego do kolaboracji z III Rzeszą, w którym wzięła udział pracownica 
na stanowisku ekspertki politycznej Ambasady RP w Londynie – po pojawieniu 
się kontrowersji w tej sprawie została ona wsparta przez swoje miejsce pracy – 
zwracam się z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.

W projekcie wziął udział także Sławomir Cenckiewicz, dyrektor Wojskowego 
Biura Historycznego im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego, członek 
Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Zajście to odbiło się echem w brytyj-
skich mediach, wpływając negatywnie na międzynarodowe postrzeganie Polski. 
Informacją tą było zbulwersowane również środowisko naukowe polskich hi-
storyków w Wielkiej Brytanii.

W celu nakreślenia obrazu sytuacji, pragnę przedstawić kilka informacji na 
temat W. Studnickiego.

1. W 1936 r. NSDAP zaprosiła go jako jednego z polskich gości na coroczne 
partyjne uroczystości w Norymberdze, podczas których, na raucie urządzonym 
dla wybranego grona, został osobiście przedstawiony Adolfowi Hitlerowi, po-
znał Josepha Goebbelsa oraz odbył dwugodzinną konferencję z Joachimem von 
Ribbentropem.

2. Zdradził państwo polskie w listopadzie 1939 r., sugerując kolaborację 
z III Rzeszą wbrew postanowieniom Rządu Polskiego na uchodźstwie.

3. Był autorem „Sprawy polsko-żydowskiej” w której to: nazwał Żydów „pa-
sożytami na zdrowej gałęzi polskiego drzewa”; sugerował plan stopniowego wy-
siedlania Żydów z ziem polskich.

4. Utrzymywał bliskie kontakty z rządem III Rzeszy przed wojną i podczas 
niej, prosząc nazistów wielokrotnie, aby stworzyć wojsko polskie współpracujące 
z Wehrmachtem, zdradzając ZWZ-AK oraz Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie 
i Wschodzie.

5. Był członkiem kolaborującej z  nazistami Narodowej Organizacji 
Radykalnej, która w 1940 r. przeprowadziła pogromy na ludności żydowskiej 
w okupowanej Polsce, wbrew rozkazom Polskiego Państwa Podziemnego.

6. Zgłosił się dobrowolnie na świadka obrony w procesie feldmarszałka Ericha 
von Mansteina, człowieka, który uczestniczył w inwazji na Polskę, był sądzony 
za zbrodnie wojenne oraz kultywował propagandę „niewinnego Wehrmachtu” 
.
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Chciałbym w związku z powyższym skierować zapytania do Pana Ministra.
1. Dlaczego pozwolono na renowację grobu Władysława Studnickiego? 

Człowiek, który wielokrotnie zdradzał państwo polskie, nie powinien być w ża-
den sposób honorowany przez rząd RP. Jest niedopuszczalne, aby pracownica 
Ambasady RP w Londynie publicznie nazywała osobę nawołującą do kolaboracji 
z III Rzeszą „jednym z największych polskich myślicieli XX w.”.

2. Czy Ambasada RP, Instytut Pamięci Narodowej lub jakikolwiek inny organ 
państwowy miał udział w finansowaniu odnowy nagrobka lub w upamiętnianiu 
Władysława Studnickiego w inny sposób?

3. W jaki sposób Pan Minister postąpi wobec zaistniałej sytuacji oraz jak na-
prawi szkody wyrządzone reputacji Polski na arenie międzynarodowej?

4. Dlaczego groby prawdziwych polskich patriotów w Anglii, jak np. Tadeusza 
Prokopowicza, działacza PPS, Związku Rzemieślników i Robotników w Wielkiej 
Brytanii oraz współtwórcy Polish Solidarity Campaign, podmiotu organizu-
jącego wsparcie dla podziemnych struktur NSZZ „Solidarność”, są zaniedby-
wane do takiego stopnia, że pieniądze na ich renowacje pochodzą ze zbiórek 
obywatelskich?

Dlaczego brakuje funduszy na utrzymywanie pamięci o polskich bohaterach 
w Anglii?

Czy współpraca z organizacjami za granicą chętnymi do upamiętniania wy-
bitnych Polaków będzie natężona?

Szanowny Panie Ministrze, uprzejmie proszę o odpowiedzi na zadane prze-
ze mnie pytania.

Wojciech Konieczny
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oświadczenie złożone  
przez senator Gabrielę morawską-stanecką

oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Otrzymuję ze strony naszych obywateli szereg pytań na temat liczby zatrud-

nianych duchownych/kapelanów, którzy utrzymywani są ze składek podatni-
ków. Kwestia ta, zważywszy na rozdział instytucji państwa od Kościoła, budzi 
uzasadnione kontrowersje, szczególnie dzisiaj, w czasach kryzysu zdrowotnego 
i wynikającego z niego dużego kryzysu gospodarczego, w czasach cięć budżeto-
wych, mrożenia płac w budżetówce, zwolnień oraz bankructw przedsiębiorstw.

W związku z tym proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
1. Ilu duchownych/kapelanów jest zatrudnionych na terenie województwa 

śląskiego na umowę o pracę według stanu na dzień 12 stycznia 2021 r.? Proszę 
o taką informację z podziałem na wyznania oraz instytucje państwowe: Policję, 
Państwową Straż Pożarną, Straż Graniczną, Służbę Celną, Służbę Więzienną, 
Krajową Administrację Skarbową, wojsko i szpitale.

2. Czy w województwie śląskim istnieje inna forma zatrudnienia na wspo-
mnianym stanowisku? Jaka to forma? Ilu duchownych/kapelanów i jakich wy-
znań to dotyczy?

3. Jaka jest mediana wynagrodzeń oraz jakie jest średnie miesięczne wyna-
grodzenie na wymienionym stanowisku?

Gabriela Morawska-Stanecka
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oświadczenie złożone 
przez senator Gabrielę morawską-stanecką

oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego 
zbigniewa ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
Instytut do Walki z Antypolonizmem „Verba Veritatis” to portal prowadzący 

politykę historyczną, który w założeniu ma zwalczać antypolskie zachowania. 
Organizacja jest finansowana przez Fundusz Sprawiedliwości, którego dyspo-
nentem jest minister sprawiedliwości. 

Mój niepokój wzbudziły materiały udostępniane przez instytut na portalach 
społecznościowych. Nacechowane są one promocją postaw nacjonalistycznych, 
a nie patriotycznych. Działacze organizacji składają zawiadomienia do proku-
ratury w przypadku krytycznych, choć niekoniecznie nieprawdziwych wypo-
wiedzi o Polsce. Portal, mimo postulowanej walki o wolność słowa, złożył m.in. 
zawiadomienie na dziennikarkę, która na łamach „Krytyki Politycznej” uzna-
ła, że w Polsce w okresie międzywojennym panowała niechęć wobec Żydów. 
Istnieje uzasadnione podejrzenie, że portal zastrasza tych, którzy uznają inną 
wizję historii niż ta głoszona przez prawicę. Co gorsza, jest to finansowane przez 
Pańskie ministerstwo. 

Jako senatorka RP poczuwam się do obowiązku kontrolowania prawidłowości 
dysponowania pieniędzmi podatników, dlatego proszę o udzielenie odpowiedzi 
na następujące pytania: 

1. Jaki był regulamin i jakie były kryteria oceny wniosków w konkursie wy-
granym przez instytut „Verba Veritatis”? Wnoszę o udostępnienie regulaminu 
tego konkursu oraz kryteriów oceny wraz z możliwą do osiągnięcia punktacją. 

2. Kto przystąpił do konkursu? Wnoszę o podanie listy zgłoszonych. 
3. Ile punktów – łącznie oraz w poszczególnych ocenianych pozycjach – we-

dług karty oceny merytorycznej uzyskały zwycięski podmiot oraz wszystkie 
pozostałe podmioty ubiegające się o dofinansowanie? Wnoszę o podanie uza-
sadnień odmowy przyznania środków w przypadku każdego z odrzuconych 
uczestników konkursu.

4. Ile pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości zostało przyznanych instytu-
towi „Verba Veritatis” w ramach wspomnianego konkursu? Jaką część z nich 
(w procentach) instytut może wydać na swoje koszty ogółem oraz w podziale na 
koszty osobowe (w tym płace, zlecenia, inne umowy dla członków władz insty-
tutu) i pozostałe koszty? Jakie jest tu dopuszczalne maksimum? 

5. Czy ministerstwo kontroluje działalność instytutu w celu sprawdzenia za-
sadności wydawania przyznanych pieniędzy i zgodności tych wydatków z celem 
ich przyznania? Jeśli tak, to jakie są wyniki takiej kontroli? Jeśli nie, to dlaczego? 
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6. Jakie zadania zgodne z ideą założycielską Funduszu Sprawiedliwości wy-
konuje Instytut do Walki z Antypolonizmem?

Gabriela Morawska-Stanecka
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oświadczenie złożone 
przez senator Gabrielę morawską-stanecką

oświadczenie skierowane do ministra zdrowia adama niedzielskiego

Szanowny Panie Ministrze!
6 stycznia br. Europejska Agencja Leków (dalej: EMA) dopuściła do obrotu 

na terenie Unii Europejskiej szczepionkę przeciwko COVID-19 firmy Moderna. 
Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała, że 
Unia Europejska będzie miała do dyspozycji łącznie 160 milionów dawek przed-
miotowego preparatu.

Jak podaje EMA, skuteczność szczepionki zbadano na blisko 28 tysiącach 
ochotników w wieku od 18 do 94 lat. 50% przebadanych otrzymało szczepionkę, 
druga połowa – placebo. Spośród 14 134 zaszczepionych objawy COVID-19 poja-
wiły się jedynie u 11 osób. Wśród 14 074 osób z grupy placebo zachorowało 185. 
To oznacza, iż skuteczność szczepionki firmy Moderna oscyluje w granicach 
niemal 95%. Dodatkowo szczepionka wskazanej firmy jest łatwiejsza w dystry-
bucji i przechowywaniu od szczepionki firm Pfizer i BioNTech z uwagi na to, 
że może być przechowywana przez około 30 dni w temperaturze 2–8 st. C. Dla 
porównania: szczepionka firm Pfizer i BioNTech po rozmrożeniu musi być wy-
korzystana w ciągu 5 dni. Nadto szczepionka Moderny może być transportowana 
w -20 st. C, podczas gdy preparat firm Pfizer i BioNTech potrzebuje aż -70 st. C.

Biorąc pod uwagę przedstawione zalety szczepionki przeciwko COVID-19 
firmy Moderna, niepokojące wydają się doniesienia, że Rzeczpospolita Polska 
zamówiła jedynie 6,6 miliona dawek tego preparatu, mimo iż miała kwalifiko-
wać się do otrzymania ponad 13 milionów dawek (zob. Jillian Deutsch, Ashleigh 
Furlong, Hans von der Burchard i Carlo Martuscelli, „Thanks to deep pockets, 
Germany snaps up extra coronavirus jabs”, Politico, dn. 7 stycznia 2021 roku).

Dawki szczepionki niewykorzystane przez niektóre kraje Unii Europejskiej, 
w tym Polskę, mają być masowo skupowane m.in. przez Republikę Federalną 
Niemiec. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na słowa Michała Dworczyka, 
pełnomocnika rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień przeciwko wi-
rusowi SARS-CoV-2, z których wynika, iż etap I nie zostanie rozszerzony o ko-
lejne grupy, m.in. osoby z niepełnosprawnościami, z uwagi na to, że Polska 
dysponuje zbyt małą liczbą szczepionek (zob. Justyna Suchecka, „Czarnek: szcze-
pienia wszystkich nauczycieli w lutym i w marcu. Dworczyk: nie ma szans na 
pierwszy kwartał”, TVN24, dn. 5 stycznia 2021 roku).

Podsumowując, podkreślę, że w szeroko pojętym interesie społecznym jest 
jak najszybsze i jak najszersze szczepienie Polaków. Dzięki szczepieniom bę-
dzie można uniknąć wielu przedwczesnych zgonów, służba zdrowia zostanie 
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odciążona, a gospodarka będzie mogła powrócić do funkcjonowania w sposób 
niezakłócony, przez co uda się zachować wiele tysięcy miejsc pracy.

W związku z tym proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:
1. Czy prawdą jest, że Rzeczpospolita Polska zamówiła jedynie około połowy 

planowanej liczby dawek szczepionki firmy Moderna?
2. Proszę o imienne wskazanie osoby, która zadecydowała o ograniczonym 

zamówieniu szczepionki, o którym mowa w punkcie 1.
3. Jakie było uzasadnienie zamówienia mniejszej liczby szczepionek firmy 

Moderna?

Gabriela Morawska-Stanecka
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oświadczenie złożone 
przez senator Gabrielę morawską-stanecką

oświadczenie skierowane do marszałka województwa śląskiego  
jakuba chełstowskiego

Szanowny Panie Marszałku!
Otrzymuję liczne pytania ze strony naszych obywatelek oraz obywateli na 

temat liczby zatrudnionych duchownych/kapelanów, którzy utrzymywani są 
ze składek podatników. Kwestia ta, zważywszy na rozdział instytucji państwa 
od Kościoła, budzi uzasadnione kontrowersje, szczególnie dzisiaj, w czasach 
kryzysu zdrowotnego i wynikającego z niego dużego kryzysu gospodarczego, 
cięć budżetowych, mrożenia płac w budżetówce, zwolnień oraz bankructw 
przedsiębiorców.

W związku z tym proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.
1. Ilu duchownych/kapelanów jest zatrudnionych w samorządowych in-

stytucjach województwa śląskiego na umowę o pracę według danych na dzień 
12 stycznia 2021 r.? Proszę o wyszczególnienie ze względu na rodzaj deklaro-
wanego wyznania.

2. Czy istnieje inna forma zatrudnienia na takim stanowisku w samorzą-
dowych instytucjach województwa śląskiego? Jaka to forma? Ilu duchownych/
kapelanów i jakich wyznań ją deklaruje?

3. Jaka jest mediana oraz średnie miesięczne wynagrodzenie na takim 
stanowisku?

Gabriela Morawska-Stanecka
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oświadczenie złożone 
przez senatora sławomira rybickiego

oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Rząd ogłosił „100 dni solidarności” w walce z pandemią COVID-19. Głównym 
przejawem owej solidarności są znaczne ograniczenia, które wywierają ogrom-
ny wpływ na życie milionów Polek i Polaków, w tym negatywne skutki dla se-
tek tysięcy rodzimych przedsiębiorców – głównie jednoosobowych działalności 
gospodarczych, małych i średnich przedsiębiorstw działających w wielu bran-
żach, które zostały pozostawione same sobie, bez efektywnej pomocy ze strony 
państwa.

Solidaryzowania się w tym nadzwyczajnie trudnym w dziejach ludzkości cza-
sie nie widać jednak ze strony rządzących. Oczywiście spółki Skarbu Państwa 
dokonały zakupów sprzętu medycznego i środków ochronnych o wartościach 
przekraczających miliony złotych, ale, niestety, w przypadku tych zakupów nie 
uwzględniono żadnych zasad przejrzystości ani kontroli wydawania publicz-
nych środków, a także monitorowania ich realizacji i dalszego rozdystrybu-
owania produktów (efektywność procesu). Należy podkreślić, że wiele Polek 
i Polaków pozostaje w tej trudnej sytuacji bez pracy lub w jej wielomiesięcznym 
zawieszeniu, bez wynagrodzeń lub z ich znacznym zmniejszeniem – a więc tra-
cą oni swoje dochody, nie otrzymując jednocześnie realnego wsparcia. Według 
najnowszych danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny stopa 
bezrobocia rejestrowanego zwiększyła się w stosunku do pierwszego kwartału 
bieżącego roku oraz wzrosła w odniesieniu do końca września 2019 r. Negatywne 
skutki pandemii społeczeństwo będzie odczuwało przez wiele lat.

Niestety należy stwierdzić, iż dzisiaj solidarność jest głównie na barkach 
społeczeństwa – obywateli, a nie po stronie szeroko rozumianego obozu wła-
dzy. Polacy w obliczu kryzysu pracy i swoich dochodów oraz utraty stabilności 
ekonomicznej oczekują rzeczywistej solidarności, a nie tylko takiej w postaci 
zdjęć z przekazywania sprzętu zakupionego ze środków państwowych spółek, 
a więc z udziałem dobra wspólnego, jakim są środki publiczne. W związku z tym 
proszę o następujące informacje.

1. Czy w ramach ogłoszonych „100 dni solidarności” zmniejszone zostaną 
na równorzędny okres wynagrodzenia prezesów państwowych spółek o 50%? 
Byłoby to wyrazem solidarności wobec obywateli, którzy tracą pracę lub swoje 
dochody, a przede wszystkim wobec przedsiębiorców, których działalności zo-
stały przymusowo zawieszone.

2. Kto odpowiada za kontrolę i jakie są procedury kontroli nad wydawanymi 
przez spółki Skarbu Państwa milionami złotych w ramach zakupów sprzętu 
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medycznego i środków ochrony, przekazywanych później instytucjom i jednost-
kom do walki z pandemią COVID-19?

3. Jaka jest dotychczasowa wysokość środków wydanych na ten cel przez 
spółki Skarbu Państwa, z jakim przeznaczeniem oraz kto był beneficjentem 
tych zakupów? Proszę o zestawienie takich wydatków dokonywanych przez 
poszczególne spółki Skarbu Państwa wraz z informacją, jakie jest obecnie prze-
znaczenie zakupionych przedmiotów, jakim podmiotom i w jakim celu zostały 
one przekazane, a także w jakim stopniu i gdzie są aktualnie wykorzystywane.

Z poważaniem 
Sławomir Rybicki
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oświadczenie złożone 
przez senatora sławomira rybickiego

oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju, 
pracy i technologii jarosława gowina

Rząd w związku z walką z pandemią COVID-19 wprowadził daleko idące ob-
ostrzenia oraz zakazy prowadzenia działalności w branży turystycznej. Wpływa 
to bardzo negatywnie na sytuację wielu przedsiębiorstw i samorządów regio-
nów turystycznych.

11 stycznia br. ogłoszono program wsparcia dla gmin górskich, który ma 
wesprzeć samorządy tylko z południa Polski. Program w tak zaprezentowanej 
formule jest rażąco niesprawiedliwy wobec podmiotów gospodarczych i sa-
morządów z innych turystycznych regionów Polski, w szczególności gmin 
i powiatów nadmorskich. Dzięki wielkim staraniom przedsiębiorców i samo-
rządów w nadmorskich miejscowościach od wielu lat rozwijała się turystyka 
zimowa, która stanowiła bardzo ważny dochód dla działalności gospodarczej 
w okresie zimowym. Od wielu miesięcy branże turystyczna, gastronomiczna 
czy hotelarska, tak ważna dla gospodarki nadmorskich miejscowości, pono-
szą realne i dotkliwe straty. W północnej Polsce istnieje kilkanaście ośrodków 
i stoków narciarskich, które również ze względu na rządowe zakazy ponoszą 
straty, pozostając jednocześnie – tak jak pozostałe wymienione branże – bez 
wsparcia ze strony rządu. O wsparcie dla branży turystycznej w gminach 
i powiatach nadmorskich postulował w grudniu ubiegłego roku Związek Miast 
i Gmin Morskich, jednak pozostało to bez odpowiedzi ze strony rządu. Swój apel 
wystosował także marszałek województwa pomorskiego.

W związku z powyższym proszę o następujące informacje:
1. Z  jakich powodów w  programie wsparcia pominięto nadmorskie 

samorządy?
2. Czy rząd rozszerzy program o nadmorskie miejscowości turystyczne? Jeśli 

tak, to kiedy? Jeśli nie, to z jakich powodów?
3. Czy planuje się wsparcie branży turystycznej w nadmorskich gminach 

i powiatach? Jeśli tak, to jakie i kiedy? Jeśli nie, to z jakich powodów?
4. Z jakiego aktualnie wsparcia mogą skorzystać przedsiębiorcy branży tu-

rystycznej z nadmorskich miejscowości turystycznych?
5. Czy przewiduje się program bezpośredniego finansowego wsparcia pod-

miotów gospodarczych branży turystycznej? Jeśli tak, to jaki i kiedy? Jeśli nie, 
to z jakich powodów?

6. Czy planowane są programy wsparcia dla regionów turystycznych spoza 
południa Polski? Jeśli tak, to jakie i kiedy? Jeśli nie, to z jakich powodów?
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7. Z jakich powodów wsparcie ogranicza się tylko do części kraju? Południowa 
Polska, choć jest bardzo ważnym, to jednak nie jest jedynym regionem tury-
stycznym, nawet w okresie zimowym.

Z poważaniem  
Sławomir Rybicki 
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oświadczenie złożone 
przez senatora sławomira rybickiego

oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury andrzeja adamczyka

Ministerstwo po raz kolejny unieważniło przetarg na wybudowanie stat-
ku wielozadaniowego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (SAR). 
Statek ten miał zastąpić dwudziestoczteroletnią, wysłużoną jednostkę m/s 
Kapitan Poinc i być wykorzystywany m.in. do usuwania zanieczyszczeń che-
micznych, do ratowania rozbitków czy gaszenia pożarów na morzu. Należy 
podkreślić, że najczęściej wykorzystywane w akcjach ratowniczych przez SAR 
statki typu SAR-1500 mają około 20 lat służby. Ponadto na projekt budowy no-
wego statku, którego koszt wynosił 275 milionów zł, udało się uzyskać aż 85% 
dofinansowania z funduszy unijnych, o które zabiegano przez 10 lat. Co równie 
ważne, Polska jest zobowiązana prawem międzynarodowym, m.in. tzw. kon-
wencją londyńską, do utrzymywania wielozadaniowego statku ratowniczego. 
Niestety, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa jest mocno niedofinan-
sowaną służbą, a wiele jej jednostek nie daje już gwarancji odpowiedniej sku-
teczności zwalczania współczesnych zagrożeń na morzu.

W związku z przedstawioną sytuacją proszę o następujące informacje.
1. Z jakich powodów unieważniono przetarg oraz z jakich powodów nie od-

będzie się ponowny przetarg? Czy ministerstwo rezygnuje z wybudowania no-
woczesnej wielozadaniowej jednostki ratowniczej?

2. Czy ministerstwo opracowało lub opracowuje konkretną strategię zakupu 
nowych oraz modernizacji dotychczasowych jednostek ratowniczych SAR? Jeśli 
tak, to jaką? Jeśli nie, to z jakich powodów?

3. Czy ministerstwo opracowało konkretny harmonogram wymiany jedno-
stek SAR? Jeśli tak, to jaki? Jeśli nie, to z jakich powodów?

4. Czy ministerstwo planuje wesprzeć SAR, w tym zabezpieczyć środki fi-
nansowe na inwestycje w nowoczesny sprzęt? Jeśli tak, to w jaki sposób i kiedy? 
Jeśli nie, to z jakich powodów?

5. Czy podjęte zostaną działania mające na celu przekazanie SAR nowocze-
snego wielozadaniowego statku ratowniczego? Jeśli tak, to jakie i kiedy? Jeśli 
nie, to z jakich powodów?

Z poważaniem 
Sławomir Rybicki
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oświadczenie złożone 
przez senatora sławomira rybickiego

oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury andrzeja adamczyka

Z  opublikowanego przez Najwyższą Izbę Kontroli raportu 
„Przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym z zalegania materiałów nie-
bezpiecznych na dnie Morza Bałtyckiego” wynika, że na polskim dnie Morza 
Bałtyckiego zalega 400 wraków zatopionych podczas II wojny światowej, 
w tym ok. 100 w Zatoce Gdańskiej. Zawierają one w sobie wiele różnego 
rodzaju substancji niebezpiecznych, takich jak np. ropopochodne paliwo 
czy broń chemiczna, i niosą bardzo wysokie zagrożenie skażenia wód m.in. 
w rejonie Zatoki Gdańskiej oraz ryzyko ogromnej katastrofy ekologicznej. 
Jednocześnie Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła w raporcie nie-
podejmowanie przez krajowe organy administracji morskiej oraz ochrony 
środowiska właściwych działań mających zapobiegać zagrożeniom wynika-
jącym z zalegania materiałów niebezpiecznych na dnie Morza Bałtyckiego: 
„Zarówno administracja morska, jak i ochrony środowiska nie rozpoznawały 
zagrożeń wynikających z zalegania w zatopionych na dnie Bałtyku wrakach 
ropopochodnego paliwa i broni chemicznej. Nie szacowały też ryzyka z nimi 
związanego i skutecznie nie przeciwdziałały rozpoznanym i zlokalizowanym 
zagrożeniom. Może to doprowadzić do katastrofy ekologicznej na niespotyka-
ną skalę”. Wspólny apel do prezesa Rady Ministrów w sprawie działań ma-
jących zapewnić bezpieczeństwo ekologiczne gminom i powiatom i ochronę 
przed zagrożeniem wynikającym z broni chemicznej i wraków zatopionych 
w obrębie polskich obszarów morskich podczas II wojny światowej wystoso-
wali samorządowcy z Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot oraz 
Związku Miast i Gmin Morskich.

W związku z tym proszę o następujące informacje.
1. Czy przeprowadzona zostanie szczegółowa inwentaryzacja miejsc zato-

pienia broni chemicznej oraz wraków statków w obrębie polskich obszarów 
morskich, tj. rozpoznanie miejsc, ilości, rodzaju i stanu materiałów niebez-
piecznych, w szczególności paliwa i produktów ropopochodnych z wraków 
oraz bojowych środków trujących i produktów ich rozpadu? Jeśli tak, to w ja-
kim terminie? Jeśli nie, to z jakich powodów?

2. Czy opracowane zostaną metodyki i techniki szacowania ryzyka zwią-
zanego ze skażeniem środowiska morskiego? Jeśli tak, to w jakim terminie? 
Jeśli nie, to z jakich powodów?

3. Czy opracowane zostaną metodyki i techniki wydobycia i neutralizacji 
broni chemicznej zalegającej w obrębie polskich obszarów morskich, w szcze-
gólności Głębi Gdańskiej, oraz substancji ropopochodnych z wraków statków, 
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w szczególności tych stanowiących największe ryzyko – Franken i Stuttgart 
zatopionych w wodach Zatoki Gdańskiej? Jeśli tak, to w jakim terminie? Jeśli 
nie, to z jakich powodów?

4. Czy podjęte zostaną aktywności mające na celu wybudowanie i wy-
posażenie wielozadaniowego, specjalistycznego statku ratowniczego, który 
służyłby m.in. do wydobywania broni chemicznej i jej przewozu do miej-
sca utylizacji, wydobywania produktów ropopochodnych z wraków statków 
i ich przewozu do rafinerii w celu utylizacji czy innych działań związanych 
z poszukiwaniem i ratowaniem życia na morzu, zwalczaniem zagrożeń i za-
nieczyszczeń środowiska morskiego, oraz czy zabezpieczone zostaną środki 
finansowe na taką inwestycję? Jeśli tak, to w jakim terminie? Jeśli nie, to 
z jakich powodów?

5. Czy prowadzony będzie stały i kompleksowy monitoring poziomu i wła-
ściwości szkodliwych substancji chemicznych w obrębie polskich obszarów 
morskich? Jeśli tak, to od kiedy? Jeśli nie, to z jakich powodów?

6. Jakie jest stanowisko ministerstwa wobec wyników kontroli NIK? Czy 
podjęto jakieś działania po kontroli, szczególnie w zakresie wdrożenia wnio-
sków pokontrolnych? Jeśli tak, to jakie? Jeśli nie, to z jakich powodów?

7. Jakie działania podjęto dotychczas w zakresie wydobycia lub neutraliza-
cji niebezpiecznych substancji oraz wraków statków zalegających na polskim 
dnie Morza Bałtyckiego oraz jakie działania są planowane w krótkookreso-
wej i długookresowej perspektywie (wraz z planowanym terminarzem ich 
realizacji)?

8. Czy ministerstwo uznaje za priorytetowe kwestię zapewniania bez-
pieczeństwa środowiskowego oraz działania mające zapobiegać zagroże-
niom wynikającym z zalegania materiałów niebezpiecznych na dnie Morza 
Bałtyckiego? Jeśli tak, to jaki jest priorytetowy zakres działań? Jeśli nie, to 
jakich powodów?

Z poważaniem 
Sławomir Rybicki
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oświadczenie złożone 
przez senatora adama szejnfelda

oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Równość między kobietami i mężczyznami to prawo podstawowe, wspólna 
wartość ważna nie tylko w Polsce, ale w całej rodzinie demokratycznych państw 
świata. To także ważny warunek osiągania celów w zakresie wzrostu gospodar-
czego, w tym zatrudnienia i – co istotne – spójności społecznej. Niestety, nie ule-
ga wątpliwości, że przez wieki kobiety były dyskryminowane i znacznie gorzej 
traktowane niż mężczyźni. Co więcej, niestety w Polsce nadal jeszcze w bardzo 
wielu dziedzinach panie napotykają na problemy, bariery i ewidentną nierów-
ność. Czas z tym skończyć.

Pozytywne działania wspierające kobiety są podstawą pełnego włączenia 
kobiet w życie społeczne, w rynek pracy oraz w podejmowanie przez nie decy-
zji gospodarczych czy politycznych, ale propagowanie równości płci musi po-
legać na czymś więcej niż tylko na zakazie dyskryminacji ze względu na płeć. 
Dlatego chciałbym zapytać Pana Premiera, co rząd czyni, by osiągać te cywi-
lizacyjne cele?

Z poważaniem 
Adam Szejnfeld
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oświadczenie złożone 
przez senatora adama szejnfelda

oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju, 
pracy i technologii jarosława gowina

Szanowny Panie Premierze!
Gospodarka oparta na danych to nie przyszłość, ale teraźniejszość. Rozwój go-

spodarki opartej na technologiach ICT (Information and communications techno-
logies) powinien być zatem jednym z głównych elementów strategii budowania siły 
polskiej gospodarki, ba, nie tylko gospodarki, ale i społeczeństwa cyfrowego oraz 
włączenia poprzez to naszego kraju w jednolity rynek cyfrowy Unii Europejskiej. 
Dzięki temu Polska i cała Europa będą miały większe szanse na budowę swojej 
światowej konkurencyjności w sektorach zaawansowanych technologii. Powinno 
to wpłynąć na przyspieszenie ożywienia gospodarczego, a także inwestycji na 
rzecz wzrostu innowacyjności we wszystkich sektorach naszej gospodarki.

Korzyści wynikające z gospodarki opartej na danych – tak na poziomie krajo-
wym, jak europejskim – mają ogromny wpływ na obywateli oraz przedsiębiorców, 
m.in. poprzez generowanie dodatkowego wzrostu PKB. Co więcej, zbudowanie eko-
systemu sprzyjającego rozwojowi technologii informacyjnych i komunikacyjnych 
(IT/ICT), co dotyczy m.in. technologii przetwarzających, gromadzących i przesy-
łających informacje w formie elektronicznej, inwestycji w sieci szerokopasmowe, 
chmury obliczeniowe, a także tzw. internetu rzeczy, wszystko to sprawiło, iż ko-
nieczne będzie również wykształcenie wykwalifikowanych pracowników o zaawan-
sowanych umiejętnościach. Po pierwsze, doprowadzi to w nadchodzących latach 
do stworzenia znacznej liczby nowych miejsc pracy, a także znakomicie podniesie 
kompetencje, a więc i konkurencyjność polskich ekspertów i pracowników na eu-
ropejskim i światowym rynku.

Co jest równie ważne, sama technologia dużych zbiorów danych stwarza 
nowe możliwości także dla konsumentów (np. pod względem wygody, wydajności 
i oszczędności), przedsiębiorstw (przemysł 4.0) i administracji (e-administra-
cja), a także w zakresie mieszkalnictwa (inteligentne miasta), nauki, medycyny 
(e-zdrowie) czy reagowania na klęski żywiołowe i zwalczania przestępczości. 
Wszystko to tworzy same zalety, a zatem zasługuje nie tylko na zainteresowanie 
władzy, ale i aktywne wsparcie.

Chciałbym zatem zapytać Pana Premiera, czy polski rząd dostrzega szanse 
na rozwój naszej gospodarki i jej międzynarodowej konkurencyjności w rozwo-
ju gospodarki opartej na danych, a tym samym rozwoju i wykorzystaniu na tę 
rzecz technologii IT/ICT. Jeśli tak, to jakie rząd ma w tym zakresie plany dzia-
łań, tak bezpośrednich, jak pośrednich?

Z poważaniem 
Adam Szejnfeld
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oświadczenie złożone 
przez senatora adama szejnfelda

oświadczenie skierowane do ministra edukacji i nauki Przemysława czarnka

Panie Ministrze!
Europejska współpraca w dziedzinie kształcenia i szkolenia została przyję-

ta wiele lat temu. Strategia ta przewidziała perspektywę uczenia się obywateli 
przez całe życie po to, aby zapewnić spójną edukację i szkolenie we wszystkich 
fazach życia, od wczesnego dzieciństwa do późnej starości. Jest to bardzo waż-
ne dla budowania wysokowartościowego kapitału ludzkiego w Polsce oraz po-
zostałych krajach europejskich, dlatego pragnę zapytać, jakie efekty do tej pory 
dała ta strategia w Polsce.

„ET 2020”, czyli „Edukacja i szkolenia 2020”, to strategiczny zakres ramowy 
współpracy europejskiej w obszarze edukacji i szkolenia. Określa ona wspól-
ne cele strategiczne dla państw członkowskich, w tym zbiór zasad służących 
do osiągania celów, a także wspólne metody robocze dla każdego cyklu prac 
okresowych.

Celami strategicznymi „ET 2020” były:
1. Realizacja koncepcji uczenia się przez całe życie i rozwój mobilności, czyli 

osiągania postępu w realizacji strategii uczenia się przez całe życie, wypraco-
wanie krajowych ram kwalifikacji powiązanych z europejskimi ramami kwa-
lifikacji i bardziej elastycznych ścieżek edukacyjnych. By to osiągnąć, należało 
m.in. zwiększyć mobilność i stosować zasady ustanowione w Europejskiej Karcie 
na rzecz Jakości Mobilności.

2. Poprawa jakości i skuteczności kształcenia oraz szkolenia, co oznaczało, 
że wszyscy obywatele powinni mieć możliwość nabywania kluczowych kom-
petencji, a wszystkie poziomy edukacji i szkolenia powinny stać się bardziej 
dostępne, atrakcyjne i efektywne.

3. Promowanie równości, spójności społecznej i aktywności obywatelskiej, 
tak aby edukacja i szkolenia dawały wszystkim obywatelom możliwość naby-
wania oraz rozwijania umiejętności i kompetencji zwiększających ich szanse 
na rynku pracy, a także by sprzyjać kontynuowaniu uczenia się, rozwijaniu 
aktywności obywatelskiej i dialogu międzykulturowego. Nierównemu dostę-
powi do edukacji należało jednoznacznie przeciwdziałać, zapewniając w kraju 
wysoką jakość edukacji.

4. Zwiększanie kreatywności i innowacyjności, w tym przedsiębiorczości, 
na wszystkich poziomach kształcenia i szkolenia poprzez promocję nabywania 
przez wszystkich obywateli przekrojowych kompetencji oraz dbanie o pełne 
funkcjonowanie trójkąta wiedzy: edukacja – badania – innowacje. Należało 
wspierać partnerstwo przedsiębiorstw i instytucji oświatowych, a także szersze 
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wspólnoty edukacyjne obejmujące przedstawicieli społeczeństwa obywatelskie-
go i inne zainteresowane strony.

„ET 2020”, oprócz podkreślenia strategii uczenia się przez całe życie, akcen-
tuje równocześnie promowanie równości, w tym równości płci, włączenia spo-
łecznego, innowacyjności, kreatywności i przedsiębiorczości. Wszystko to jest 
bardzo ważne dla naszych obywateli. Niestety dostępne informacje, a także dane 
wskazują, że po latach od zatwierdzenia „ET 2020” osiągnięto jedynie niewielki 
postęp w dziedzinie, do której się on odnosi, i to nie we wszystkich obszarach. 
Szczególnie problematyczna jest m.in. kwestia poziomu zatrudnienia zgodnego 
z wykształceniem osób zaraz po studiach, a także aktywizacja zawodowa senio-
rów. Wydaje się zatem, że z tych powodów istnieje konieczność szczegółowego 
podsumowania wyników dotychczasowego procesu wdrażania strategii oraz 
podejmowania w Polsce dalszych działań mających na celu poprawę efektyw-
ności osiągania celów w dziedzinie kształcenia i szkoleń.

Chciałbym zatem zapytać Pana Ministra, jakie w tym zakresie Pana mi-
nisterstwo ma obecnie informacje i dane, jakie działania są już podejmowane 
przez resort, a jakie działania są planowane, by osiągnąć lepsze efekty, o któ-
rych mowa w „ET 2020”.

Z poważaniem 
Adam Szejnfeld
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oświadczenie złożone 
przez senatora adama szejnfelda

oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi  
grzegorza Pudy

Wieloletni plan Unii Europejskiej w odniesieniu do stad dorsza, śledzia 
i szprota był pierwszym planem w ramach nowej unijnej polityki rybołówstwa, 
który brał pod uwagę interakcje między gatunkami. Do tej pory bowiem, aby 
chronić ławice ryb przed nadmiernym poławianiem, Unia zarządzała pojedyn-
czymi gatunkami, co mogło doprowadzić do ich wyginięcia. Poprzez takie podej-
ście nie brano pod uwagę tego, że dorsze polują na śledzie i szproty, a te drugie 
żywią się ikrą dorsza. W praktyce oznacza to, że wielkość ławic dorszy wpływa 
na wielkość ławic śledzi i szprotów oraz odwrotnie.

Podstawową zasadą przyjętego kilka lat temu planu zarządzania biorącego 
pod uwagę zależności międzygatunkowe było ustanowienie przydziałów, zgodnie 
z którymi Rada mogła ustalić limity połowowe i kwoty połowów. Zarządzanie 
miało się opierać na najbardziej aktualnych danych dostarczanych przez na-
ukowców w sprawie stanu zasobów rybnych, interakcji pomiędzy gatunkami, 
a także wszelkich innych aspektów związanych z ekosystemem i rybołówstwem. 
Przepisy miały zapewnić zbilansowaną i zrównoważoną eksploatację zasobów 
oraz zagwarantować stabilne możliwości połowów, a także utrzymanie dla ry-
baków. Dzięki temu można było liczyć m.in. na poprawę życia polskich rybaków, 
gdyż plan ten miał zapewnić też to, że działalność połowowa na Bałtyku będzie 
prowadzona w sposób bardziej zrównoważony, rozsądny, a przede wszystkim 
opłacalny gospodarczo, bez zbytniego nadwyrężania środowiska naturalnego.

Chciałbym zatem zapytać Pana Ministra: czy cele zostały osiągnięte? 
Chciałbym również zapytać: jaka jest obecnie sytuacja gospodarcza, zawodo-
wa i finansowa polskich rybaków realizujących swoją działalność na Bałtyku?

Adam Szejnfeld
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oświadczenie złożone 
przez senatora adama szejnfelda

oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi  
grzegorza Pudy

Świat powoli zmierza w kierunku epoki postantybiotykowej. Dzieje się tak 
dlatego, że trzeba rozwiązać problem wzrastającej odporności na antybiotyki 
(AMR) w hodowli zwierząt, ale także wśród ludzi. Z tych powodów należy za-
przestać przede wszystkim profilaktycznego stosowania antybiotyków, ale tak-
że rozważyć zakaz stosowania krytycznych dla medycyny antybiotyków wśród 
zwierząt gospodarskich, czyli zwierząt chowanych w celu uzyskania produkcji 
towarowej. Dotyczy to przede wszystkim weterynaryjnych produktów leczni-
czych, ale także m.in. pasz stosowanych do żywienia zwierząt gospodarskich.

W tym zakresie ogromne zadanie do wykonania mają m.in. lekarze wetery-
narii oraz pozostały personel weterynaryjny jako specjaliści w tej dziedzinie. 
Oczywiście trzeba w tym celu wspierać lekarzy i personel medyczny poprzez 
ułatwienie im pracy, a nie tylko poprzez nakładanie dodatkowych obciążeń i re-
gulacji na przedstawicieli tego zawodu. 

Bardzo ważne powinny być przede wszystkim działania na rzecz poprawie-
nia jakości weterynaryjnego leczenia nastawionego na ograniczenie stosowania 
antybiotyków w żywieniu i lecznictwie zwierząt gospodarskich, m.in. poprzez 
wprowadzanie na nasz rynek nowych leków i alternatywnych preparatów, które 
nie zostały jeszcze dopuszczone do sprzedaży, a także należy zapewnić dostęp-
ność leków nieantybiotykowych. W związku z tym wydaje się, że konieczna jest 
reforma prawa weterynaryjnego produktów leczniczych oraz podjęcie innych 
ważnych, potrzebnych działań oraz inicjatyw.

Dlatego chciałbym zapytać: co Pan Minister oraz polski rząd obecnie czyni-
cie w tym zakresie oraz jakie plany kreowane są w tej dziedzinie na przyszłość?

Z poważaniem 
Adam Szejnfeld
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oświadczenie złożone 
przez senatora aleksandra szweda

oświadczenie skierowane do ministra edukacji i nauki Przemysława czarnka

W związku z ponownymi, licznymi prośbami kierowanymi przez nauczycie-
li i rodziców uczniów szkół podstawowych i średnich do mojego biura senator-
skiego w zakresie możliwości doposażenia klasopracowni szkolnych w tablice 
interaktywne, wymiany wyposażenia lub remontu proszę o informację, jaki-
mi możliwościami wsparcia w tym zakresie dysponuje rząd. Czy są lub będą 
w planach projekty w tym zakresie, realizowane w bieżącym roku, w 2021 r.?

Aleksander Szwed
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oświadczenie złożone 
przez senatora aleksandra szweda

oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury andrzeja adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Jak już podkreślałem w jednym z wcześniej złożonych oświadczeń sena-

torskich, z efektów prac prowadzonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA 
w ramach Krajowego Programu Kolejowego o wartości blisko 76 miliardów zł 
korzystają już pasażerowie w całej Polsce. 

Zgodnie z informacją ministerstwa tylko w 2019 r. PKP PLK SA zmodernizo-
wały łącznie ok. 1400 km torów, wymieniły prawie 1300 rozjazdów i zwiększyły 
poziom bezpieczeństwa na 700 przejazdach kolejowo-drogowych. PKP PLK dba-
ją o najwyższy poziom bezpieczeństwa. Na sieci kolejowej montowane są nowe 
urządzenia sterowania ruchem kolejowym, nowe rozjazdy – elementy torów 
zapewniające płynny przejazd pociągów przez stacje. Bezpieczeństwo w ruchu 
kolejowym i drogowym zapewnia modernizacja przejazdów kolejowo-drogo-
wych. Ważnymi elementami inwestycji są nowe bezkolizyjne skrzyżowania czy 
też przejścia pod torami budowane na stacjach i przystankach, dostosowujące 
centra komunikacji do potrzeb mieszkańców. Dzięki działaniom rządu Prawa 
i Sprawiedliwości kolej staje się dostępniejsza i bardziej komfortowa. Te pozy-
tywne zmiany widać też w moim regionie, m.in. w Kłodzku, gdzie realizowany 
jest projekt budowy dworca centralnego oraz odnawiana jest trakcja kolejowa. 
Przywróconych ma być również wiele połączeń.

W związku z licznymi planami realizowanymi również w moim regionie 
proszę o udzielenie informacji: na jakim etapie są realizowane projekty w po-
wiatach dzierżoniowskim, kłodzkim i ząbkowickim ? Jaka jest ich ostateczna 
wartość i jaki jest harmonogram ich realizacji?

Aleksander Szwed
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oświadczenie złożone 
przez senatora aleksandra szweda

oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury andrzeja adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Poprawa bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych 

miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci dro-
gowej – to główne założenia opracowanego w Ministerstwie Infrastruktury 
„Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020–2030”.

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronach ministerstwa, „program 
określa cele i priorytety inwestycyjne w zakresie budowy obwodnic miast na 
sieci dróg krajowych. Wskazuje również źródła finansowania oraz listę zadań 
inwestycyjnych kierowanych do realizacji. Inwestycje związane z budową no-
wych obwodnic będą realizowane przez generalnego dyrektora dróg krajowych 
i autostrad. W ramach rządowego programu powstanie 100 obwodnic na sie-
ci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych 
parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. 
Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść 
dla pieszych. W programie zostały ujęte zadania na różnym etapie przygotowa-
nia. Wybór obwodnic do realizacji odbywał się przy uwzględnieniu stanu prac 
przygotowawczych, natężenia ruchu, w tym ruchu ciężkiego, stanu bezpieczeń-
stwa ruchu w miejscowościach liczonego poziomem wypadkowości i ofiarami 
wypadków, poprawy dostępności połączeń z państwami sąsiednimi oraz ko-
niecznością zachowania zrównoważonego rozwoju kraju”.

Bardzo cieszy mnie fakt, że w ramach planowanych inwestycji dotyczących 
100 obwodnic uwzględniona została tak ważna inwestycja dla naszego regionu, 
jaką jest budowa obwodnicy Złotego Stoku w powiecie ząbkowickim. W związ-
ku z licznymi zapytaniami kierowanymi do mojego biura senatorskiego proszę 
o udzielenie informacji o wartości i planowanym zakresie inwestycji, jak rów-
nież planowanym harmonogramie jej realizacji.

Aleksander Szwed



358

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 20. posiedzenia Senatu

20. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 11, 12 i 13 stycznia 2021 r.

oświadczenie złożone 
przez senatora aleksandra szweda

oświadczenie skierowane do minister rodziny i polityki społecznej  
Marleny Maląg

Szanowna Pani Minister!
Jak podkreślałem już w jednym z wcześniej złożonych oświadczeń senator-

skich, programy skierowane do seniorów są istotnym elementem budowania 
kompleksowego wsparcia dla różnych grup społecznych. Osoby starsze są grupą, 
której potrzebne jest szczególne wsparcie. Dlatego rząd Prawa i Sprawiedliwości 
od ponad 5 lat, uwzględniając zmiany demograficzne zachodzące w polskim 
społeczeństwie, konsekwentnie realizuje politykę senioralną.

Proszę o udzielenie informacji dotyczącej polityki senioralnej rządu, zwłasz-
cza z zakresu realizacji programów „Senior+”, „Opieka 75+” oraz programu ak-
tywności społecznej osób starszych w 2020 r. oraz planów na bieżący rok, 2021. 
Jak wygląda wsparcie z zakresu tych programów w województwie dolnośląskim 
w powiatach: dzierżoniowskim, kłodzkim i ząbkowickim?

Aleksander Szwed
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oświadczenie złożone 
przez senatora aleksandra szweda

oświadczenie skierowane do minister rodziny i polityki społecznej  
Marleny Maląg

Szanowna Pani Minister!
Proszę o udzielenie informacji dotyczącej realizacji programu 500+ w 2020 r. 

Mianowicie proszę o wskazanie, ile rodzin zostało objętych świadczeniem, ile 
dzieci oraz w jakiej wysokości środki przekazano na jego realizację w całym 
kraju oraz w województwie dolnośląskim? 

Szczególnie prosiłbym o uwzględnienie danych dotyczących gmin z 3 powia-
tów: kłodzkiego, dzierżoniowskiego i ząbkowickiego. Ile środków trafiło już do 
polskich rodzin od początku realizacji programu według stanu na koniec 2020 r.?

Aleksander Szwed 
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oświadczenie złożone 
przez senatora aleksandra szweda

oświadczenie skierowane do minister rodziny i polityki społecznej  
Marleny Maląg

Szanowna Pani Minister!
Jak już podkreślałem w jednym z wcześniej złożonych oświadczeń senator-

skich, program „Dobry start” jest kolejnym komponentem kompleksowej i dłu-
gofalowej polityki rodzinnej prowadzonej przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. 
Obejmuje on 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczy-
nających rok szkolny. Jest to wsparcie tym bardziej istotne podczas pandemii 
koronawirusa. Co ważne, rodziny otrzymują świadczenie bez względu na poziom 
dochodu. Jest to inwestycja w edukację polskich dzieci. Zgodnie z informacją na 
stronie ministerstwa, pomoc trafiła już do ponad 4,6 mln uczniów.

W miarę możliwości proszę o informację, jak program „Dobry start” był 
realizowany w województwie dolnośląskim w powiatach: dzierżoniowskim, 
kłodzkim i ząbkowickim. Ile rodzin objął program, ilu uczniów i jakie wsparcie 
otrzymali oni w 2020 r.?

Aleksander Szwed 
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oświadczenie złożone 
przez senatora aleksandra szweda

oświadczenie skierowane do ministra zdrowia adama niedzielskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Od początku pandemii koronawirusa rząd Prawa i  Sprawiedliwości 

i Zjednoczonej Prawicy podjął szereg zdecydowanych działań i uruchomił, po-
przez wprowadzenie tzw. tarczy, olbrzymi program wsparcia polskiego społe-
czeństwa w wielu obszarach. Olbrzymie wsparcie otrzymały również placówki 
służby zdrowia, które są na pierwszej linii frontu walki z pandemią.

W związku z licznymi nieprawdziwymi informacjami, jakie pojawiają się 
w przestrzeni publicznej w moim regionie, o rzekomym braku wsparcia rządu 
dla placówek służby zdrowia w zakresie walki z COVID-19, proszę o udzielenie 
informacji, jak kształtuje się pomoc dla placówek służby zdrowia w tym za-
kresie na terenie 3 powiatów województwa dolnośląskiego: dzierżoniowskiego, 
kłodzkiego i ząbkowickiego.

Aleksander Szwed
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oświadczenie złożone 
przez senatora aleksandra szweda

oświadczenie skierowane do ministra zdrowia adama niedzielskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do mojego biura senator-

skiego, głównie przez osoby starsze, proszę o udzielenie informacji dotyczącej 
realizacji programu „Leki 75+”, tj. wskazanie, jak przebiegała realizacja pro-
gramu w roku 2020, oraz podanie prognozy na przyszły rok wraz z listą leków 
refundowanych. Ile środków zostało skierowanych na realizację programu od 
początku jego realizacji?

Szczególnie prosiłbym o uwzględnienie danych dotyczących szacunkowej 
liczby osób po siedemdziesiątym piątym roku życia korzystających z programu 
„Leki 75+” z terenu 3 powiatów: kłodzkiego, dzierżoniowskiego i ząbkowickiego.

Aleksander Szwed
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oświadczenie złożone 
przez senatora ryszarda Świlskiego

oświadczenie skierowane do ministra zdrowia adama niedzielskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana Ministra z apelem o pilne podjęcie działań, w efekcie 

których pracownicy oraz uczestnicy środowiskowych domów samopomocy zo-
staną wpisani do tzw. etapu 0 w Narodowym Programie Szczepień przeciwko 
COVID-19.

Środowiskowe domy samopomocy wspierają osoby z zaburzeniami psychicz-
nymi, chorobami przewlekłymi oraz z niepełnosprawnościami. Uczestnicy śro-
dowiskowych domów samopomocy mają liczne ograniczenia w zrozumieniu 
konieczności stosowania dystansu społecznego i reżimu sanitarnego. Osoby 
z niepełnosprawnością intelektualną, zwłaszcza sprzężoną, i spektrum autyzmu, 
nie potrafią i nie mogą zasłaniać nosa i ust, zadbać o higienę. Grupa uczestników 
środowiskowych domów samopomocy, która korzysta z transportu zbiorowego 
lub publicznego, by dotrzeć do ośrodków wsparcia, jest narażona w dużo więk-
szym stopniu na zakażenie COVID-19 niż mieszkańcy domów pomocy społecz-
nej. Dlatego tak ważne jest szybkie zaszczepienie tej grupy oraz pracowników 
środowiskowych domów samopomocy, którzy ze względu na specyfikę potrzeb 
uczestników środowiskowych domów samopomocy pracują z nimi w bliskim 
kontakcie fizycznym. Brak jednoznaczności zapisów Narodowego Programu 
Szczepień powoduje, że w niektórych częściach kraju uczestnicy i pracownicy 
środowiskowych domów samopomocy już są zaszczepieni, w innych ciągle ocze-
kują na potwierdzenie przynależności do grupy 0 lub grupy 1.

Wobec powyższego zwracam się z prośbą o interwencję i pilne uzupełnienie 
listy osób uprawnionych do szczepień przeciwko COVID-19 w etapie 0 o uczest-
ników i pracowników środowiskowych domów samopomocy.

Z poważaniem 
Ryszard Świlski
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oświadczenie złożone 
przez senator dorotę Tobiszowską

oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju, 
pracy i technologii jarosława gowina

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana z prośbą o pochylenie się nad kwestią dotyczącą braku 

lub zawieszenia zwoływania walnych zgromadzeń spółdzielni mieszkaniowych 
oraz nad swoistą nierównością w wielu podmiotach spółdzielczych, które róż-
nie zastosowały się do przepisów – jedne przedłużyły swoje kadencje i biernie 
oczekują na zakończenie stanu epidemii na podstawie art. 90a ustawy, a drugie 
podjęły decyzję o organizacji walnych zgromadzeń w reżimie sanitarnym i po-
dzieliły swoje walne zgromadzenia na części. W związku z licznymi pytaniami 
mieszkańców i samorządowców z mojego regionu proszę o udzielenie informa-
cji. Obecny stan trwa już od marca 2020 r. i nie może być dłużej kontynuowany.

Stan faktyczny przedstawia się następująco.
Ustawą 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 do 30 września 2020 r. 
został przesunięty termin na przeprowadzenie walnych zgromadzeń w spół-
dzielniach mieszkaniowych, które, co do zasady, powinny się odbyć do 30 czerw-
ca 2020 r. Dzięki nowym przepisom spółdzielnie we wskazanym terminie mogły 
przyjąć sprawozdanie finansowe oraz w bezpiecznych warunkach zorganizo-
wać obrady. Wprowadzone rozwiązanie wyłączyło zatem stosowanie przepisów 
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie terminu, w jakim zarząd 
obowiązany jest zwołać posiedzenie walnego zgromadzenia lub jego części.

Zgodnie z § 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 
2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (DzU 2020.792): „Do odwołania za-
kazuje się: 1) organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 
lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (DzU z 2019 r. poz. 631)”.

Walne zgromadzenia spółdzielni mieszkaniowych mogą zgodnie z powyż-
szymi zapisami odbyć się w 6 tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia epi-
demicznego albo stanu epidemii – stanowi tzw. tarcza antykryzysowa 1.0. Nie 
wiadomo jednak, kiedy ten stan się zakończy, a od decyzji walnych zgromadzeń 
zależy los spółdzielni.

Wprowadzono możliwość przeprowadzenia walnego zgromadzenia spół-
dzielni mieszkaniowej online, jednak nie był to nakaz, tylko możliwość. Wiele 
spółdzielni z tego nie skorzystało lub nie miało możliwości wdrożenia systemu 
e-głosowania i do dzisiaj nie zorganizowało walnego zgromadzenia członków.
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Jak wskazuję powyżej, ustawa wprowadziła istotną regulację dotyczącą ter-
minu odbycia się walnego zgromadzenia spółdzielni. Zgodnie z art. 90 ustawy 
zmieniającej, jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spół-
dzielni przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego 
albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie ustawy lub ogłoszone-
go bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie ustawy, to ule-
ga on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu. Kolejna zmiana 
w prawie spółdzielczym była spowodowana tarczą 3.0, w której ustawodawca 
w art. 3 dokonał zmiany w ustawie – Prawo spółdzielcze. W art. 35 ustawy § 3 
otrzymał brzmienie: „Statut może przewidywać powołanie także innych orga-
nów niż wymienione w § 1, składających się z członków spółdzielni. W takim 
przypadku statut określa zakres uprawnień tych organów oraz zasady wyboru 
i odwoływania ich członków. Do zwoływania posiedzeń tych organów i warun-
ków podejmowania przez nie uchwał przepisy § 41–44 stosuje się odpowiednio”.

Dodatkowo 14 marca 2020 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie ministra 
zdrowia w sprawie ogłoszenia w Polsce stanu epidemicznego w związku z koro-
nawirusem SARS-CoV-2. Wprowadza ono m.in. zakaz zgromadzeń powyżej 50 
osób, nakaz zamknięcia barów i restauracji, kin, teatrów, klubów, basenów, bi-
bliotek, muzeów, a także ograniczenia w handlu w centrach handlowych. Mowa 
tu o przepisie § 9 rozporządzenia ministra zdrowia z 13 marca 2020 r. w sprawie 
ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiczne-
go. Otóż na podstawie art. 46 ust. 2 i 4 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu 
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w okresie trwania stanu za-
grożenia epidemicznego zakazuje się organizowania zgromadzeń w rozumieniu 
art. 3 ustawy – Prawo o zgromadzeniach. Zakazu zorganizowania zgromadzeń 
nie stosuje się w przypadku, gdy liczba uczestników zgromadzenia wynosi nie 
więcej niż 50 osób, wliczając w to organizatora i osoby działające w jego imie-
niu. Oznacza to, że walne zgromadzenia, które liczą ponad 50 osób (licząc nie 
tylko członków mających prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, ale 
również całą obsługę tego wydarzenia), nie mogą odbyć się zgodnie z treścią – 
w myśl wskazanego przepisu.

Tym samym ustawodawca ograniczył możliwość zorganizowania w tra-
dycyjnej formie walnego zgromadzenia, gdyż stan epidemii nie ustępował – 
a co więcej – nasilał się wraz z przybywającą liczbą chorych na koronawirusa. 
Organizatorzy (zarządy spółdzielni) walnego zgromadzenia tym samym stanęli 
przed decyzją, jak postąpić z organizacją walnego zgromadzenia oraz jak zabez-
pieczyć bieżącą politykę spółdzielni, co wymaga przedyskutowania i podjęcia 
stosownych uchwał na walnym zgromadzeniu.

Słusznym rozwiązaniem zaproponowanym przez ustawodawcę było wydłu-
żenie terminu na zwołanie walnego zgromadzenia. Dzięki temu ucięto wszelkie 
spekulacje, sprowadzające się do naruszenia przepisów dotyczących terminu 
zwołania walnego zgromadzenia, które mogłyby stanowić podstawę powództwa 
o stwierdzenie nieważności uchwały w trybie art. 42 § 2 prawa spółdzielczego. 
Uchwała podjęta przez walne zgromadzenie, zwołane po upływie 6 miesięcy, 
licząc od zakończenia roku obrachunkowego (art. 39 § 1 prawa spółdzielczego), 
może jednak zostać usunięta z obrotu prawnego tylko wówczas, gdy zostanie 
wykazane, że zwołanie walnego zgromadzenia z naruszeniem wskazanego ter-
minu miało (lub mogło mieć) wpływ na treść uchwały.

Konkludując powyższe treści, trzeba zauważyć, że pandemia COVID-19 
w Polsce ma miejsce w niezwykle istotnym dla spółdzielni okresie, gdy odby-
wają się walne zgromadzenia. Walne zgromadzenie powinno być niezakłócone 
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i powinno odbyć się przy zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa człon-
ków spółdzielni, a także równego dostępu wszystkich członków do uczestnictwa 
w nim. Ustawy i rozporządzenia będące aktualnie w obiegu prawnym umoż-
liwiają spółdzielniom przeprowadzanie tzw. e-walnych zgromadzeń przy wy-
korzystaniu środków komunikacji elektronicznej (online) i paradoksalnie nie 
tylko, bowiem w normalnym trybie z reżimem sanitarnym takie walne zgro-
madzenia się odbyły.

Prawo spółdzielcze przez lata istnienia regulacji zachowywało swoją auto-
nomiczność i nie było dostosowywane do zmieniających się realiów i coraz bar-
dziej powszechnej techniki, która umożliwia odstąpienie od tradycyjnej formy 
organizowania walnych zgromadzeń i podejmowanych podczas nich uchwał.

Ustawodawca w sposób lekkomyślny wprowadził zmiany w prawie spółdziel-
czym, które radykalnie zmieniają dotychczasowy pogląd na walne zgromadzenie 
i stany faktyczne poszczególnych spółdzielni. Bowiem część z nich zorganizowa-
ła walne zgromadzenia, a części z nich nadal korzysta z treści przepisu art. 90a. 
Od początku spółdzielczości w Polsce walne zgromadzenia i uchwały podejmo-
wane były w sposób tradycyjny poprzez podniesienie ręki. Niewiele spółdzielni 
korzystało przed pojawieniem się wirusa SARS-CoV-2 z elektronicznych urzą-
dzeń zliczających głosy. Wynikało to z założenia osobistego udziału członków 
w walnych zgromadzeniach. Tym samym przed pojawieniem się epidemii nie 
było potrzeby wprowadzania w regulaminach walnych zgromadzeń odpowied-
nich przepisów dających możliwość spółdzielni na przeprowadzenie obrad wal-
nego zgromadzenia w sposób zdalny. Teraz, gdy koronawirus wymógł zmiany 
w zakresie organizowania walnych zgromadzeń, kolejnym problemem poza 
legislacją, może być mentalność członków spółdzielni i istniejące po ich stronie 
obawy dotyczące sprawności takiej formy zgromadzeń.

Co istotne, na koniec, wprowadzone zmiany doprowadziły do sytuacji, w któ-
rej część zarządów spółdzielni interpretuje zapisy w ten sposób, że nie organizują 
one walnego zgromadzenia, ponieważ stosują się do art. 90a, który przedłużył 
kadencję rady nadzorczej do dnia zwołania pierwszego po pandemii walnego 
zgromadzenia. Obecny stan trwa już od marca 2020 r. i nie może być dłużej 
kontynuowany. Tym samym zarządy z premedytacją oczekują na zakończenie 
stanu epidemii, który nie wiadomo, kiedy nastąpi. Niektóre spółdzielnie podję-
ły decyzję o organizacji walnego zgromadzenia i członkowie spółdzielni mogli 
skorzystać ze swojego prawa celem wybrania nowych członków organów.

Uważam, iż przedmiotowe przepisy powinny być unormowane, bowiem do 
rozstrzygnięcia pozostało wiele kwestii, które do tej pory nie mogły zostać pod-
jęte, jak np. wybór biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych, 
wybór przedstawicieli do krajowej komisji rewizyjnej, wybór nowych członków 
rad nadzorczych i wiele innych ważnych kwestii, które należą tylko do kompe-
tencji walnego zgromadzenia członków spółdzielni. W tej sprawie wypowiedział 
się również RPO w dniu 7 września 2020 r w piśmie do Jadwigi Emilewicz, ów-
czesnej wiceprezes Rady Ministrów.

Podsumowując, należy podkreślić, że wystąpiła swoista nierówność w wielu 
podmiotach spółdzielczych, które różnie zastosowały się do przepisów, prze-
dłużając swoje kadencje i biernie oczekując na zakończenie stanu epidemii albo 
podejmując decyzję o organizacji walnych zgromadzeń w reżimie sanitarnym. 
Warto w tym miejscu wskazać, że niektóre zarządy spółdzielni działają z pre-
medytacją i wykorzystują obecne przepisy wprowadzone tarczą antykryzysową 
i nie organizują walnych zgromadzeń, przez co ograniczają kompetencje swo-
ich członków. W mojej ocenie przepis art. 90a powinien zostać zmieniony w ten 
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sposób, aby zarządy były obowiązane przeprowadzić w określonym terminie 
walne zgromadzenia członków danej spółdzielni, bowiem obecny stan prawny 
pozostawił większość spółdzielni w próżni prawnej. Konieczne jest zatem roz-
ważenie, czy wystarczające i racjonalne jest faktyczne wstrzymanie organi-
zowania walnych zgromadzeń w spółdzielniach mieszkaniowych na tak długi 
okres. Walne zgromadzenie jako jedyny organ posiadający takie kompetencje 
uchwala kierunki rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej 
spółdzielni, a także ocenia pracę zarządu oraz rady nadzorczej. Dziś więc nad 
osobami zarządzającymi nie ma praktycznie żadnej kontroli. Walne zgromadze-
nie również podejmuje uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej lub 
sposobu pokrycia straty. Bez jego organizacji niemożliwe jest więc m.in. zasile-
nie funduszu remontowego dodatkowymi środkami pochodzącymi np. z opłat 
pobieranych za wynajem powierzchni.

Konieczne jest zatem pilne podjęcie prac legislacyjnych w tym zakresie, tym 
bardziej, że wspólnotom mieszkaniowym czy spółkom ustawodawca stworzył 
ramy prawne umożliwiające funkcjonowanie ich najwyższych organów także 
w czasie stanu epidemii.

Z poważaniem  
Dorota Tobiszowska 
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oświadczenie złożone przez senatorów  
wadima Tyszkiewicza i krzysztofa kwiatkowskiego

oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 
oraz do ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej tadeusza kościńskiego

Szanowni Panowie!
W związku z licznymi zapytaniami obywateli, które do nas napływają 

w ostatnim czasie, w sprawie problemów z przekazywaniem należnych im środ-
ków pieniężnych pochodzących z tzw. 1% podatku na cele organizacji pożytku 
publicznego, stowarzyszeń i fundacji, prosimy o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.

Osoby, które się do nas zgłosiły z prośbą o pomoc w powyższej sprawie, otrzy-
mywały od dłuższego czasu środki finansowe na konto prowadzonych przez nie 
OPP, stowarzyszeń i fundacji, stworzonych dla celów wspomagania osób z nie-
pełnosprawnościami. Ponieważ proces ten trwał od wielu lat oraz w niektórych 
przypadkach współpraca była zawiązana z konkretnymi przedsiębiorstwami, 
a obie strony mają bezpośredni kontakt ze sobą, łatwo jest zweryfikować, czy 
w ogóle i jakich kwot mogłyby te organizacje się spodziewać. Jednakże mimo 
posiadania tych informacji, ww. organizacje nie otrzymały oczekiwanych kwot, 
a co więcej, były one w znacznym stopniu zminimalizowane. Organizacje te nie 
są też w stanie uzyskać jasnej i pełnej informacji od organów odpowiedzialnych 
za przekazywanie tych środków, tj. od Centrum Kompetencyjnego Rozliczeń, któ-
re od 1 stycznia 2020 r. przejęło zadanie przekazywania kwot pochodzących z 1% 
podatku, od jakich kwot był naliczany podatek 1% ani dlaczego obecnie otrzy-
mywane kwoty są tak drastycznie niższe od tych w okresach poprzedzających.

Biorąc pod uwagę fakt, że znaczna część beneficjentów 1% podatku to orga-
nizacje otaczające opieką osoby z niepełnosprawnościami, które otrzymują od 
państwa pomoc finansową w wysokości, która nie jest w stanie pokryć chociażby 
w większym stopniu realnego zapotrzebowania osób z niepełnosprawnościami 
na leki, rehabilitację, opiekę itp., lub nie otrzymują tej pomocy wcale, środki uzy-
skiwane z 1% podatku są w większości przypadków głównym źródłem utrzy-
mania tych osób, podnoszącym znacznie ich komfort życia.

Nadmieniamy, że niekorzystne zmiany w zakresie wypłacania kwot po-
chodzących z 1% podatku zostały zauważone od momentu powołania Centrum 
Kompetencyjnego Rozliczeń. W związku z tym prosimy o udzielenie odpowie-
dzi na poniższe pytania.

1. Jaka kwota wpłynęła łącznie do wszystkich organizacji pożytku publicz-
nego, stowarzyszeń i fundacji w Polsce w latach 2017, 2018, 2019 i 2020 roku 
z tytułu 1% podatku?

2. Jaka kwota łącznie została wstrzymana do wypłaty do wszystkich OPP, 
stowarzyszeń i fundacji łącznie w Polsce w latach 2017, 2018, 2019 i 2020?
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3. Jakie są przyczyny wstrzymania lub całkowitego zablokowania kwot po-
chodzących z 1% podatku dla wszystkich beneficjentów z tego tytułu w latach 
2017–2020? Prosimy o zestawienie na poszczególne lata.

4. Ile OPP, stowarzyszeń i fundacji otrzymało środki pochodzące z 1% podat-
ku w latach 2017–2020? Prosimy o zestawienie na poszczególne lata.

5. Ile OPP, stowarzyszeń i fundacji nie otrzymało środków pochodzących 
z 1% podatku, mimo że dane przedsiębiorstwa wskazały je jako beneficjentów 
1% podatku? Prosimy o informację na poszczególne lata 2017–2020.

6. Jakie są przesłanki powołania do życia Centrum Kompetencyjnego 
Rozliczeń?

7. Jaka jest rola i zakres kompetencji Centrum Kompetencyjnego Rozliczeń?
8. Jakie są procedury w Centrum Kompetencyjnym Rozliczeń w zakresie ob-

sługi przekazywania 1% z podatku dla OPP, stowarzyszeń i fundacji?
9. Jaki zakres informacji mogą pozyskać OPP, stowarzyszenia i fundacje od 

Centrum Kompetencyjnego Rozliczeń w zakresie należnych im kwot pochodzą-
cych z 1% podatku?

10. Czy OPP, stowarzyszenia i fundacje mogą otrzymać pełne informacje od 
Centrum Kompetencyjnego Rozliczeń dotyczące łącznej kwoty podatku płaco-
nego przez wszystkich darczyńców, od których naliczana jest kwota 1% przeka-
zywana na cele ich OPP, stowarzyszeń i fundacji?

11. Jaka instytucja sprawuje bezpośrednią kontrolę nad działalnością 
Centrum Kompetencyjnego Rozliczeń i jaki jest zakres tej kontroli?

12. Czy istnieje, a jeśli tak, to jak wygląda procedura odwoławcza, którą mogą 
zastosować OPP, stowarzyszenia i fundacje, które nie zgadzają się z przekazaną 
im przez CKR kwotą pochodzącą z 1% podatku?

Z wyrazami szacunku 
Wadim Tyszkiewicz 
Krzysztof Kwiatkowski
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oświadczenie złożone przez senatorów  
wadima Tyszkiewicza i krzysztofa kwiatkowskiego

oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 
oraz do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza kamińskiego

Szanowni Panowie!
W związku z doniesieniami prasowymi dotyczącymi szkoleń funkcjona-

riuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, które odbyły się we wrześniu 
2020 r. na indonezyjskiej wyspie Bali, prosimy o udzielenie odpowiedzi na po-
niższe pytania.

1. Czy wspomniane szkolenie rzeczywiście się odbyło? W jakich dniach?
2. Ilu funkcjonariuszy ABW i  innych podległych Ministerstwu Spraw 

Wewnętrznych i Administracji jednostek wzięło w nim udział? 
3. Jaki był całkowity koszt szkolenia, łącznie z kosztami samego szkolenia 

(wynajem pomieszczeń szkoleniowych, trenerów, ekspertów itd.), przelotu, po-
bytu, ubezpieczeń itd.?

4. Jaki był cel szkolenia i w jakim zakresie został on realnie zrealizowany?
5. Czy ze względu na okoliczności, z jakimi zmagaliśmy się wszyscy w 2020 r. 

(zakazy lotów zagranicznych, ograniczenia wydatków budżetowych, nieplano-
wane rządowe programy pomocowe mocno obciążające budżet państwa), nie 
dałoby się osiągnąć celów tego szkolenia, przeprowadzając je w Polsce?

6. Ile szkoleń zostało przeprowadzonych dla funkcjonariuszy ABW w 2020 r., 
jakie to były szkolenia i ilu funkcjonariuszy brało w nich udział? Jaki był koszt 
tych szkoleń? Prosimy o zestawienie danych dotyczących poszczególnych 
szkoleń.

7. Prosimy o podanie całkowitych kwot wszystkich szkoleń funkcjonariuszy 
ABW w latach 2015–2020 wraz z podaniem miejsca ich odbywania się.

Z wyrazami szacunku 
Wadim Tyszkiewicz 
Krzysztof Kwiatkowski
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oświadczenie złożone przez senatorów  
wadima Tyszkiewicza i krzysztofa kwiatkowskiego

oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju, 
pracy i technologii jarosława gowina

Szanowny Panie Premierze!
Obecnie w Polsce wiele osób prowadzących działalność gospodarczą lub mają-

cych swoje firmy nie może tej działalności prowadzić, a firmy musiało zamknąć 
z uwagi na zakaz prowadzenia działalności wydany przez rząd, uzasadniany 
względami epidemicznymi – pandemią koronawirusa. Przedsiębiorcy ci często 
korzystali z kart bankowych i kart płatniczych, bezpłatnie lub z bardzo niskimi 
opłatami, ale było to obwarowane warunkiem zasilania takiego rachunku okre-
śloną kwotą, np. wpływami firmowymi lub wpływem wynagrodzenia. Niestety 
teraz w związku z zamknięciem działalności osoby te tych wpływów nie mają.

Tak samo było także w przypadku posiadania konta w pakiecie z kartą de-
betową. Ta z kolei będzie bezpłatna, jeśli będzie używana, a więc trzeba zapła-
cić nią kilka razy w miesiącu albo wydać określoną kwotę. Jeżeli nie spełniamy 
tych warunków, bank nalicza nam nawet kilkadziesiąt złotych miesięcznie. 
Przypominamy, że były okresy radykalnego ograniczenia możliwości wychodze-
nia z domu, a nadal istnieją znaczące ograniczenia dla handlu i w związku z tym 
także ograniczenia możliwości robienia zakupów przez obywateli i płacenia kar-
tą. Sytuacja przedsiębiorców jest dużo gorsza niż obywateli. W sytuacji gdy wiele 
branż jest zamkniętych, np. hotelarstwo, prowadzenie usług noclegowych, tury-
stycznych czy miejsc krótkotrwałego zakwaterowania, czasami występują drama-
tyczne następstwa tych ograniczeń. Są osoby spłacające w banku kredyt, którego 
marża jest uzależniona od wpływów na rachunek. Wpływów, których w obecnej 
sytuacji po prostu nie ma. Bank w tej sytuacji może podwyższyć oprocentowanie 
kredytu. Czyli przedsiębiorca jest karany podwójnie: administracja rządowa za-
myka mu prowadzoną firmę, a bank podwyższa oprocentowanie kredytu. Skoro 
banki same z siebie nie uwzględniają tych obiektywnych okoliczności, to czy rząd 
w swoich programach antykryzysowych wprowadzi mechanizmy zwrotu tych 
dodatkowo ponoszonych kosztów, które wynikły z następstw decyzji rządowych?

Z obowiązku „wyrobienia” takiej finansowej lub „obrotowej” normy powinni 
być zwolnieni zarówno przedsiębiorcy, jak i klienci indywidualni.

Prosimy o informacje o planach rządu w tej sprawie.

Z wyrazami szacunku 
Wadim Tyszkiewicz 
Krzysztof Kwiatkowski
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oświadczenie złożone 
przez senatora wadima Tyszkiewicza

oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra aktywów 
państwowych jacka Sasina

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z doniesieniami prasowymi dotyczącymi przejęcia przez gru-

pę Polski Holding Hotelowy – należącą, według informacji zawartej w wyka-
zie nadzorowanych spółek, publikowanym na stronie Ministerstwa Aktywów 
Państwowych (dostęp: 11.01.201 godz. 9.35) w 100% do Skarbu Państwa, zapisaną 
w KRS pod numerem 0000047774 – wraz z Polskim Holdingiem Nieruchomości, 
należącym wg informacji jw., w 72,17% do Skarbu Państwa, luksusowego hotelu 
Regent Warsaw Hotel zlokalizowanego w Warszawie, proszę o odpowiedzi na 
następujące pytania.

1. Jakie są przesłanki funkcjonowania grupy Polski Holding Hotelowy?
2. Jakie podmioty należą na dzień 11.01.2021 r. do grupy Polski Holding 

Hotelowy?
3. Jaka jest szacowana cena rynkowa poszczególnych podmiotów należących 

do grupy Polski Holding Hotelowy?
4. Ile podmiotów znajdowało się w posiadaniu grupy Polski Holding Hotelowy 

w poszczególnych latach w okresie 2010–2020?
Mając na uwadze fakt, że w maju 2020 r. ogłoszono przetarg na zakup zor-

ganizowanej części Cosmar Polska funkcjonującej pod nazwą Regent Warsaw 
Hotel, na którym to przetargu ceną wywoławczą było 145 milionów zł, a spół-
ka zależna Polskiego Holdingu Nieruchomości, tj. PHN Property Management, 
w trakcie licytacji 23 grudnia zaoferowała najwyższą cenę za podmiot, proszę 
również o odpowiedzi na następujące pytania.

5. Jaki jest cel zakupu ww. nieruchomości przez Polski Holding Hotelowy 
wraz z Polskim Holdingiem Nieruchomości?

6. Jakie podmioty należą na dzień 11 stycznia 2021 r. do Polskiego Holdingu 
Nieruchomości?

7. Jaka jest szacowana cena rynkowa poszczególnych podmiotów należących 
do Polskiego Holdingu Nieruchomości?

8. Ile podmiotów znajdowało się w  posiadaniu Polskiego Holdingu 
Nieruchomości w poszczególnych latach 2011–2020? 

Z wyrazami szacunku 
Wadim Tyszkiewicz
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oświadczenie złożone 
przez senatora wadima Tyszkiewicza

oświadczenie skierowane do przewodniczącego krajowej Rady Radiofonii 
i telewizji Witolda kołodziejskiego oraz do przewodniczącego Rady Mediów 

narodowych krzysztofa czabańskiego

Szanowni Państwo!
Proszę o udostępnienie informacji dotyczącej czasu antenowego, jaki otrzy-

mali poszczególni parlamentarzyści województwa lubuskiego w ciągu całego 
2020 r., tj. od 1 stycznia 2020 r. do dnia przygotowania przez Państwa odpowie-
dzi, w podziale na miesiące. Chodzi o czas antenowy w publicznych mediach 
regionalnych, tj. w Radiu Zachód oraz TVP3 Gorzów Wielkopolski. 

W odpowiedzi proszę uwzględnić następujących parlamentarzystów:
1. poseł Aniśko Tomasz
2. poseł Ast Marek
3. poseł Dajczak Władysław
4. poseł Fedak Jolanta
5. poseł Kamiński Krystian
6. poseł Kucharska-Dziedzic Anita
7. poseł Kurzępa Jacek
8. poseł Materna Jerzy
9. poseł Osos Katarzyna
10. poseł Płonka Elżbieta
11. poseł Sibińska Krystyna
12. poseł Sługocki Waldemar
13. poseł Wontor Bogusław
14. senator Robert Dowhan
15. senator Władysław Komarnicki
16. senator Wadim Tyszkiewicz.

Proszę o przygotowanie informacji według opisanego wzoru.

Z poważaniem  
Wadim Tyszkiewicz 
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przez senatora Jerzego wcisłę

oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
W kontekście przewidzianego w tarczy finansowej Polskiego Funduszu 

Rozwoju 2.0 wsparcia dla branży pilotów i przewodników wycieczkowych (PKD 
79.90.A) niepokój budzi ujęcie wymogu prowadzenia mikrofirmy, w której za-
trudniony jest minimum 1 pracownik. Wynika to chociażby z komunikatu ze 
strony gov.pl z 26 listopada 2020 r. pt. „Kolejne wsparcie dla przedsiębiorców – 
rusza Tarcza Finansowa PFR 2.0”. To nieprzemyślany wymóg, ponieważ w tej 
branży ponad 99,5% podmiotów – z ok. 20 tysięcy zatrudnionych – to jednooso-
bowe działalności gospodarcze (JDG). Przyjęcie tarczy PFR 2.0 rodzi więc sytu-
ację, w której główni zainteresowani są jednocześnie objęci wsparciem i z tego 
wsparcia wykluczeni, bo nie zatrudniają nikogo poza sobą.

Należy podkreślić, że art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – 
Prawo przedsiębiorców stanowi, że mikrofirmą jest ta firma, która zatrudnia 
mniej niż 10 pracowników. W związku z tym należy przyjąć, że postanowienia 
tarczy PFR 2.0 stoją w sprzeczności z obowiązującym już prawem i niesłusznie 
wyłączają ze wsparcia tych, którzy go potrzebują. Budzi to więc wątpliwości co 
do realności wsparcia, jakie miała zapewnić tarcza.

W związku z tym proszę Pana Premiera o odpowiedź na następujące pytania:
1. Dlaczego w tarczy PFR 2.0 ujęto mikrofirmę jako firmę zatrudniającą od 

1 do 9 pracowników, skoro obowiązujące przepisy określają to zupełnie inaczej?
2. Czy rząd pracując nad tarczą PFR 2.0, korzystał ze wsparcia ekspertów 

znających realia opisanych w niej branż?
Uważam, że w tym szczególnie trudnym czasie należy zapewnić przedsię-

biorcom niezbędne do przetrwania wsparcie, które będzie przemyślane, a przede 
wszystkim proste do uzyskania przez zainteresowanych. Niestety przytoczony 
przykład pokazuje, że ruchy rządu są nieprzemyślane i wynikają z nieznajo-
mości specyfiki poszczególnych branż. Mam nadzieję, że rząd wysłucha apelu 
środowiska, a popełnione błędy zostaną naprawione.

Z poważaniem 
Jerzy Wcisła
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przez senatora Jerzego wcisłę

oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Z największym niepokojem przyglądam się dramatycznej sytuacji sze-

roko pojętej branży pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKD 
79.90.A oraz 93.19.2). Po wielu apelach ze strony środowiska, ale również parla-
mentarzystów, rząd w końcu uwzględnił ten problem w tzw. tarczy 6.0. Jednak 
środki, jakie przeznaczono w tym zakresie, na pewno nie są wystarczające. Są 
one co najwyżej symboliczne, zupełnie nieadekwatne do sytuacji tej branży. 

Tarcza 6.0 przewiduje wsparcie postojowe i zwolnienie z ZUS na podstawie 
40-procentowego spadku przychodów w danym miesiącu roku 2020 w stosunku 
do tego samego miesiąca z roku 2019. Jak łatwo zauważyć, przychody tej bran-
ży są związane bezpośrednio z okresem turystycznym, który w naszym kraju 
przypada głównie na czas od czerwca do października. W związku z tym próżno 
szukać wyraźnych spadków w okresie od listopada do marca. 

Podzielam więc apel branży. Aby udzielić realnego wsparcia, należy kierować 
się porównaniem całego roku 2019 do 2020 i obliczać spadki średniomiesięczne. 

W związku z tym proszę Pana Premiera o odpowiedź na poniższe pytania:
1. Czy rząd zapoznał się ze specyficzną sytuacją wymienionych branż przed 

przygotowywaniem tarczy 6.0?
2. Dlaczego rząd nie odniósł się do apeli branży w sprawie porównywania 

okresów umożliwiających przyznanie wsparcia?
W pełni podzielam rozgoryczenie wymienionych branż. Wydaje się, że rząd, 

tworząc kolejną już tarczę, nie zastanowił się nad wyjątkowymi sytuacjami, do 
których niewątpliwie zalicza się opisany przeze mnie przypadek. Mam nadzie-
ję, że apel ten przyniesie skutek. Mimo iż wskazana branża nie jest liczna, bo 
liczy raptem 20 tysięcy podmiotów, powinna ona uzyskać niezbędne do prze-
życia wsparcie.

Z poważeniem 
Jerzy Wcisła
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oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Branża turystyczna zwraca uwagę na problem wybiórczego potraktowania 

przewodników – inaczej tych pracujących na rzecz muzeów, inaczej pilotów 
wycieczek i przewodników turystycznych.

Artykuł 15zs3 ust. 1 pkt 5 ustawy zwanej tarczą 6.0 dotyczy wyłącznie prze-
wodników pracujących na rzecz muzeów. To złe rozwiązanie. Obecnie pozba-
wione wsparcia są kadry, które pracowały na umowach cywilnoprawnych lub 
na umowach o pracę. Należałoby więc rozszerzyć pkt 5 tak, aby pomoc objęła 
podmioty świadczące usługi na rzecz turystyki w rozumieniu ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek 
i przewodników turystycznych, oraz rozszerzyć lit. b pktu 5 o przewodników 
turystycznych i pilotów wycieczek.

Należy także zwrócić uwagę na problem wynikający z wybiórczego trakto-
wania sektora turystyki, PKD 79, w tarczy 6.0. Aby zapewnić realną pomoc, na-
leżałoby ująć w tarczy cały PKD 79, gdzie skupieni są organizatorzy turystyki, 
agencje turystyczne i pośrednicy turystyczni. Obecny stan skupia się jedynie 
na kadrach, co zdaje się przynosić negatywne skutki.

W związku z powyższym proszę Pana Premiera o odpowiedź na następu-
jące pytania:

1. Dlaczego rząd przy ustanawianiu wsparcia nie potraktował branży soli-
darnie w stosunku do przyznanej pomocy?

2. Czy środowisko w związku ze swoim apelem może spodziewać się inter-
wencji ze strony rządu?

Turystyka to niewątpliwie nasze dobro. Tylko od działań rządu zależy, jak 
będzie ona wyglądać po pandemii oraz ile osób, które znalazły tam zatrudnie-
nie, będzie musiało się przebranżowić.

Jako opozycja, a także większość senacka wielokrotnie podkreślaliśmy goto-
wość do współpracy, aby uchronić przez upadkiem jak najwięcej miejsc prac – 
i tak jest w tym wypadku. We wsparciu nie można pominąć nikogo. Pandemia 
nie wybiera, a więc rząd nie może także wybierać komu pomóc, a komu nie.

Z poważaniem 
Jerzy Wcisła
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oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury andrzeja adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Z wielkim smutkiem przyjąłem decyzję o rezygnacji, w zimowej siatce połą-

czeń PKP, z połączenia TLK „Nogat”, relacji Olsztyn – Warszawa – Olsztyn, które 
było przede wszystkim szansą dla mieszkańców Elbląga, ponieważ owe połącze-
nie było jedynym bezpośrednim połączeniem z Elbląga do Warszawy, nie licząc 
absurdalnego 8-godzinnego połączenia przez Białystok. Uważam, że takie po-
łączenie otwierało elblążanom wiele możliwości. Wielką zaletą było także dobre 
skomunikowanie z lotniskiem w Modlinie. Szczególnie teraz, w czasie pandemii, 
uważam, że należy dywersyfikować środki transportu, bo w końcu z przyczyn 
bezpieczeństwa w transporcie publicznym może być zajętych 50% liczby wszyst-
kich dostępnych miejsc. W tym momencie siatka połączeń z Elbląga do stolicy 
naszego kraju jest bardzo uboga, także w zakresie prywatnych przewozów.

Już ponad rok temu poruszałem temat wykluczenia kolejowego Elbląga. Mimo 
wielkich planów budowy ponad 1600 km torów kolejowych, w związku z in-
westycją CPK, Elbląg został pominięty. Należy więc ze smutkiem przyznać, że 
mimo 75 lat Elbląga w granicach Polski nadal bardziej znajduje się on na trasie 
kolejowej Berlin – Królewiec niż Gdańsk – Warszawa.

W związku z powyższym proszę Pana Ministra o odpowiedź na następują-
ce pytania.

1. Czy planowane jest wznowienie wyżej opisanego połączenia w przyszłym 
rozkładzie?

2. Czy istnieją jakiekolwiek plany na poprawę sytuacji komunikacyjnej da-
lekobieżnej Elbląga?

Zdaję sobie sprawę z istniejących połączeń przesiadkowych z Malborka 
i Olsztyna do Warszawy. Uważam jednak, że TLK „Nogat” stanowiło szansę 
dla Elbląga i okolicznych miejscowości ze względu nie tylko na czas przejazdu, 
ale i konkurencyjną cenę, a także miało potencjał do rozwoju. Mianowicie przez 
użycie składu złożonego z dwóch członów sterowniczych (EZT) można by tę 
podróż skrócić, ograniczając konieczny do zmiany kierunku postój w Malborku 
do minimum. Należy zaznaczyć, że misją transportu publicznego jest przecież 
przede wszystkim służba mieszkańcom i tworzenie dla nich nowych szans, a do-
piero potem biznes.

Z poważaniem 
Jerzy Wcisła 
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Szanowny Panie Ministrze!
Z największym niepokojem przyglądam się obecnemu tokowi prac nad bu-

dową olsztyńskiego dworca PKP. Przede wszystkim niepokoi mnie fakt, że w tej 
sprawie od ok. 4 miesięcy nie toczy się żadne postępowanie, a w związku z tym 
pod znakiem zapytania stoi terminowość oraz finansowanie inwestycji.

Niezrozumiałe są też założenia dla planów budowy tego dworca, zakładające 
obsługę 15 milionów pasażerów rocznie. Przypomnę: dzisiaj dworzec obsługuje 
ok. 3 milionów pasażerów, a takie centra jak Warszawa Centralna czy Katowice 
– 12–15 milionów. To pokazuje, że założenia są oderwane od rzeczywistości 
i stawiają pod znakiem zapytania racjonalność wydawania środków publicz-
nych, w tym unijnych.

Najbardziej alarmujące jest jednak podejście administracji państwowej i PKP 
– będącej spółką uzależnioną od państwa – do prywatnych przedsiębiorstw, 
którzy są partnerami przy realizacji inwestycji, oraz do samorządu. Nie widać 
woli współpracy i woli uwzględniania potrzeb lokalnych.

Bez wątpienia idea tworzenia Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego 
(ZCK) i fakt, że miasto Olsztyn ujęło ZCK w miejskim planie zagospodarowania 
przestrzennego, powinny być potraktowane jako ważne wyzwanie. To szansa 
nie tylko na rozwój Olsztyna, ale i na polepszenie możliwości komunikacyjnych 
całego regionu, w tym Elbląga.

Nie wyobrażam sobie, że PKP i resort nie będą współpracować z miastem 
i ze spółką Retail Provider, która ma w posiadaniu dworzec PKS i wykazuje 
chęć inwestycji prywatnych środków. A tak w tej chwili się dzieje, czego dowo-
dem jest fakt, że projekt budowy dworca PKP zaprezentowano bez konsultacji. 
Został on negatywnie oceniony nawet przez miasto, które jest zainteresowane 
tworzeniem ZCK. Dodam, że taką koncepcję miejski plan zagospodarowania 
przewidywał od 2014 roku.

W związku z tym bardzo proszę Pana Ministra o przeanalizowanie przywo-
łanych faktów, ustosunkowanie się do nich i odpowiedź na następujące pytania:

1. Z czego wynika niechęć do współpracy strony rządowej przy budowie no-
wego dworca PKP?

2. Czy prawdą jest, że PKP zażądało od Retail Provider zaakceptowania no-
wego projektu dworca bez jakichkolwiek konsultacji?

3. Z jakich analiz wynika decyzja dotycząca planu budowy dworca, który 
miałby możliwość obsłużenia aż 15 milionów pasażerów rocznie?
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Uważam, że współpraca w wypadku owych inwestycji jest niezbędna. ZCK 
jest szansą nie tylko dla Olsztyna, ale także dla województwa. Jego realizacja nie 
jest jednak możliwa bez zaangażowania PKP. Naturalne jest, że strona rządowa 
może mieć swoje zastrzeżenia, jednakże należy traktować polskich przedsię-
biorców jako równych partnerów. Przede wszystkim powinien czynić to rząd – 
i podległe mu spółki – który tak często podkreśla szacunek do polskiego kapitału.

Z poważaniem 
Jerzy Wcisła 
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oświadczenie złożone przez senatorów 
Barbarę zdrojewską i Bogdana zdrojewskiego

oświadczenie skierowane do ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej 
tadeusza kościńskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Skutki trwającej pandemii COVID-19 stanowią ogromne wyzwanie dla każ-

dego sektora gospodarki w Polsce, a jej negatywny wpływ szczególnie zauważal-
ny jest w obszarze szeroko pojętego transportu oraz energetyki, co nie pozostaje 
bez wpływu na rynek pracy. W obecnym kryzysie epidemiologicznym bardzo 
ważne jest, by chronić infrastrukturę, technologię, sektory o krytycznym zna-
czeniu dla naszej gospodarki oraz miejsca pracy i pracowników.

Mając to na uwadze, gmina Wrocław, jako kreator pozytywnych zmian 
w regionie, zaplanowała realizację przedsięwzięć odpowiadających na potrze-
by regionu powstałe w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 i ubiega 
się o dofinansowanie z UE połączonych tematycznie projektów „Wzmocnienie 
potencjału wzrostu regionu poprzez rozwój zrównoważonego transportu i li-
kwidację niskiej emisji” oraz „Wzmocnienie kapitału ludzkiego i rozbudowa in-
frastruktury w obliczu zagrożenia pandemicznego” w ramach Krajowego Planu 
Odbudowy. Projekty te wpisują się w ramy KPO i posiadają znaczące, ponadlo-
kalne znaczenie dla walki ze skutkami COVID-19. W swoim oświadczeniu chcie-
libyśmy polecić je uwadze Pana Ministra i przybliżyć ich założenia.

Pierwsze przedsięwzięcie ukierunkowane jest na dokonanie we Wrocławiu 
i aglomeracji wrocławskiej zielonej transformacji obejmującej czyste i wydajne 
wytwarzanie i wykorzystanie energii, rozwój zrównoważonego niskoemisyjnego 
transportu integrującego różne jego formy (transport publiczny – tramwajowy 
i autobusowy – oraz rowerowy), a także rozbudowę infrastruktury drogowej, 
istotnej z punktu widzenia zapewnienia niezakłóconego przepływu towarów 
oraz łańcucha dostaw. Ma ono charakter inwestycyjny oraz strategiczny dla ca-
łego regionu, składa się bowiem z wzajemnie uzupełniających się i komplemen-
tarnych inwestycji prowadzących do dekarbonizacji gospodarki, tj: po pierwsze, 
budowy alei Wielkiej Wyspy (budowa we wschodniej części miasta Wrocławia 
drogi zbiorczej wraz z przeprawami przez rzeki Oława i Odra); po drugie, bu-
dowy wydzielonej trasy tramwajowo-autobusowej na osiedle Swojczyce wraz 
z budową mostów Chrobrego; po trzecie, budowy wydzielonej trasy komuni-
kacji zbiorowej na osiedle Maślice; po czwarte, budowy wydzielonej trasy ko-
munikacji zbiorowej na osiedle Jagodno; po piąte, rozbudowy floty transportu 
nisko- i zeroemisyjnego (zadanie realizowane przez MPK sp. z o.o.); po szóste, 
stworzenia spójnej sieci tras rowerowych we Wrocławiu dla mieszkańców mia-
sta i aglomeracji; po siódme, kompleksowej termomodernizacji wraz z wymianą 
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węglowych źródeł ogrzewania w budynkach wielorodzinnych w komunalnym 
zasobie mieszkaniowym gminy Wrocław oraz termomodernizacji zasobu TBS 
Wrocław wraz z zastosowaniem rozwiązań z zakresu energii odnawialnej oraz 
inteligentnych systemów zarządzania energią. Co ważne, zakres zadań zwią-
zanych z realizacją projektu „Wzmocnienie potencjału wzrostu regionu poprzez 
rozwój zrównoważonego transportu i likwidację niskiej emisji” dobrany został 
w taki sposób, aby nie tylko zniwelowały one negatywne skutki COVID-19, ale 
także stanowiły katalizator dalszych zmian w regionie, tj. powodowały wzrost 
zatrudnienia, wzrost potencjału gospodarczego i pobudzanie gospodarki do roz-
woju nowoczesnych rozwiązań cyfrowych.

Projekt „Wzmocnienie kapitału ludzkiego i rozbudowa infrastruktury w obli-
czu zagrożenia pandemicznego” ma charakter strategiczny, ponadlokalny i trwa-
ły. To kompleksowy program wzmocnienia kapitału ludzkiego regionu i rozwoju 
niezbędnej infrastruktury, którego nadrzędnym celem jest adaptacja miesz-
kańców miasta i regionu do sytuacji kryzysowych oraz ich konsekwencji w uję-
ciu gospodarczym, edukacyjnym i społecznym. Program łagodzić ma skutki 
kryzysu wywołanego zagrożeniem pandemicznym oraz wzmacniać odporność 
społeczeństwa i gospodarki poprzez stworzenie trwałych podstaw do wzrostu. 
Program obejmuje 2 komponenty: infrastrukturalny i społeczny.

Komponent infrastrukturalny wpisuje się w założenia wzrostu gospodar-
czego po okresie zagrożenia pandemicznego poprzez zwiększenie liczby miejsc 
pracy w nowo utworzonych placówkach oraz zwiększenie aktywności zawodo-
wej i uczestnictwa w rynku pracy rodziców i opiekunów poprzez zapewnienie 
lepszego dostępu do edukacji i opieki nad dziećmi. Obejmuje realizację 4 zadań: 
budowa żłobka przy ul. Sołtysowickiej we Wrocławiu wraz z biblioteką i cen-
trum aktywności lokalnej; budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. 
Cynamonowej we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem działki szkolnej i in-
frastrukturą towarzyszącą umożliwiającą dojazd do szkoły; budowa zespołu 
szkolno-przedszkolnego przy ul. Asfaltowej we Wrocławiu wraz z zagospoda-
rowaniem działki szkolnej i infrastrukturą towarzyszącą umożliwiającą dojazd 
do szkoły; budowa przedszkola przy ul. Dębickiej we Wrocławiu wraz z infra-
strukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu. Warto dodać, że nowo bu-
dowane obiekty zaplanowano z uwzględnieniem rozwiązań energooszczędnych 
i proekologicznych (odnawialne źródła, tj. panele fotowoltaiczne, zielone dachy 
– przy ul. Sołtysowickiej i Asfaltowej – skrzynki rozsączające w celu zagospo-
darowania wód opadowych, system filtracji powietrza). Obiekty będą również 
dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Komponent społeczny programu wpisuje się w założenia adaptacji do zmia-
ny oraz wzrostu po okresie zagrożenia pandemicznego poprzez przygotowa-
nie zasobów oświatowych do realizacji nauczania zdalnego lub hybrydowego, 
efektywne świadczenie pracy i usług na rzecz mieszkańców, w tym najbardziej 
potrzebujących, zwiększenie liczby miejsc pracy w najbardziej pożądanych za-
wodach w regionie, eliminowanie barier w aktywnej integracji.

Wrocławskie propozycje projektów do Krajowego Planu Odbudowy mają cha-
rakter inwestycyjny i strategiczny dla całego regionu, dlatego bez wątpienia 
zasługują na wsparcie. Zakres wchodzących w skład projektów zadań został 
dobrany w taki sposób, by nie tylko zniwelować negatywne skutki pandemii 
COVID-19, ale także doprowadzić do pozytywnych zmian w regionie, tj. wzrostu 
zatrudnienia, wzrostu potencjału gospodarczego oraz pobudzenia gospodarki 
w kierunku rozwoju nowoczesnych rozwiązań cyfrowych wraz z zastosowaniem 
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rozwiązań z zakresu energii odnawialnej oraz inteligentnych systemów zarzą-
dzania energią.

Powyższe oświadczenie jest formą dodatkowej rekomendacji i z tego powodu 
brak oczekiwania na odpowiedź w trybie przewidzianym dla oświadczeń sena-
torskich. Mając jednak świadomość wagi projektów Krajowego Planu Odbudowy 
z 21 sierpnia 2020 r. zwracamy uwagę na istotność wrocławskich propozycji, ich 
znaczenie i jakość merytoryczną.

Barbara Zdrojewska 
Bogdan Zdrojewski
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(Obrady w dniu 12 stycznia)
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