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Porządek obrad
21. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 17, 18 i 19 lutego 2021 r. 

1. Ustawa o służbie zagranicznej.

2. Ustawa o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pienięż-
nym dla emerytów i rencistów.

3. Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

4. Ustawa o  zmianie ustawy o  obrocie instrumentami finansowymi oraz 
niektórych innych ustaw.

5. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

6. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia oraz ustawy o Żandar-
merii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych.

7. Drugie czytanie projektu ustawy o  wyrównywaniu strat majątkowych 
wynikających z ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w cza-
sie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

8. Drugie czytanie projektu ustawy o  zmianie ustawy o  pracowniczych 
planach kapitałowych oraz ustawy o  szczególnych rozwiązaniach zwią-
zanych z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

9. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo przedsiębior-
ców.

10. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony śro-
dowiska.

11. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o państwowej kom-
pensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych, usta-
wy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Kodeks postępowa-
nia karnego.

12. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowa-
nia karnego.

13. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne 
orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz 
niepodległego bytu Państwa Polskiego.

14. Drugie czytanie projektu ustawy o  zmianie ustawy o  osobach deporto-
wanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez 
III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.



15. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o rodzicielskim świad-
czeniu uzupełniającym.

16. Wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich.

17. Drugie czytanie projektu uchwały w  50.  rocznicę strajku włókniarek 
w Łodzi.

18. Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zesłania Aleksieja Nawalne-
go do łagru oraz brutalnego tłumienia demonstracji demokratycznej opo-
zycji przez władze Federacji Rosyjskiej.

19. Drugie czytanie projektu uchwały w  sprawie zagrożenia wolności me-
diów w Polsce.

20. Drugie czytanie projektu uchwały w 40. rocznicę podpisania Porozumień 
Rzeszowsko-Ustrzyckich i powstania „Solidarności” Rolników Indywidu-
alnych.

21. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym.

22. Zmiany w składzie komisji senackich.

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

Obecni senatorowie: według załączonej do protokołu listy obecności.

Obecni goście i przedstawiciele urzędów:

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej  – poseł Agnieszka Dziemianowicz-Bąk 
 – poseł Krzysztof Piątkowski 
 – poseł Michał Szczerba

Ministerstwo Finansów  – sekretarz stanu Sebastian Skuza 

Ministerstwo Infrastruktury  – sekretarz stanu Rafał Weber

Ministerstwo Klimatu i Środowiska  – podsekretarz stanu  
     Adam Guibourgé-Czetwertyński

Ministerstwo Obrony Narodowej  – sekretarz stanu Wojciech Skurkiewicz

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii – sekretarz stanu Grzegorz Piechowiak 
 – podsekretarz stanu Marek Niedużak  
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej  – sekretarz stanu Stanisław Szwed

Ministerstwo Spraw Zagranicznych  – podsekretarz stanu Paweł Jabłoński

Ministerstwo Sprawiedliwości  – sekretarz stanu Michał Woś

Powołany przez Sejm na stanowisko  
rzecznika praw obywatelskich  – Piotr Wawrzyk

Zaproszeni goście:

Prezydent Miasta Łodzi  – Hanna Zdanowska
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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 urucha-
miać na terenie gmachu Senatu.

Czy wszyscy państwo znajdujący się w sali 
posiedzeń i sali 217 mają wyłączone aplikacje do 
zdalnego udziału w posiedzeniu?

Z kolei państwa senatorów biorących udział 
w posiedzeniu w sposób zdalny – a jest to dzisiaj 
bodajże 18 osób – 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 dyskusji oraz oświadczenia prosimy przesyłać 
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 
przesłany państwu uprzednio przez Kancelarię 
Senatu.

Do państwa dyspozycji pozostaje także spe-
cjalny numer telefonu. Pod tym numerem mo-
żecie państwo dokonywać konsultacji treści 
wniosków o charakterze legislacyjnym czy zgło-
szeń problemów technicznych.

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

Informuję, że za 15 minut zablokujemy możli-
wość przyłączania się do posiedzenia. Jeżeli ktoś 
z państwa senatorów nie zdąży dołączyć do po-
siedzenia przed zablokowaniem sesji w aplikacji 
bądź ktoś z państwa straci połączenie, prosimy 
o kontakt telefoniczny pod numer uprzednio pań-
stwu przekazany.

(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 01)

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

MaRSzałek
Tomasz Grodzki 

Otwieram dwudzieste pierwsze posiedzenie 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji.

(Marszałek trzykrotnie uderza laską mar - 
sza łkowską)

Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam pana 
senatora Ryszarda Świlskiego oraz pana senato-
ra Aleksandra Szweda. Listę mówców w sali po-
siedzeń prowadzić będzie pan senator Ryszard 
Świlski, a w sali 217 – pan senator Aleksander 
Szwed.

Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie wyzna-
czonych miejsc.

Szanowni Państwo Senatorowie, w związ-
ku ze stanem epidemii po zasięgnięciu opinii 
Konwentu Seniorów podjąłem decyzję o nada-
niu temu posiedzeniu specjalnej formuły. Obrady 
będą toczyć się jednocześnie w sposób tradycyj-
ny oraz z wykorzystaniem środków porozumie-
wania się na odległość, w sposób zdalny. Zasady 
udziału senatorów w  posiedzeniach Senatu 
w sposób zdalny zostały określone w art. 67b 
Regulaminu Senatu.

Państwo senatorowie zgromadzeni w sali po-
siedzeń oraz w sali 217 proszeni są o zapisywa-
nie się do pytań i do głosu w dyskusji u panów 
senatorów sekretarzy. Przypominam, że w sali 
posiedzeń będzie to pan senator Ryszard Świlski, 
a w sali 217 – pan senator Aleksander Szwed. 
Senatorom sekretarzom proszę również przeka-
zywać wnioski o charakterze legislacyjnym, prze-
mówienia w dyskusji oraz oświadczenia.
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Szanowni Państwo, przystąpimy teraz do gło-
sowania, które ma na celu wyłącznie ustalenie li-
sty senatorów biorących udział w posiedzeniu.

Proszę o oddanie jakiegokolwiek głosu w celu 
potwierdzenia obecności.

Senatorom korzystającym z aplikacji do zdal-
nego udziału w posiedzeniu przypominam, że 
rozpoczęcie głosowania, tzw. ankietowanie, 
w  systemie Webex spowoduje pojawienie się 
komunikatu. Aby wziąć udział w głosowaniu, 
klikamy „OK”. Przypominam również o  ko-
nieczności wciśnięcia 2 przycisków „Przekaż” 
lub „Submit” w niektórych tabletach po oddaniu 
głosu: w oknie głosowania oraz w odpowiedzi na 
pytanie o potwierdzenie.

Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 91 senatorów. (Głosowanie nr 1)
Tylu senatorów w chwili obecnej bierze udział 

w posiedzeniu.
Szanowni Państwo, informuję, że Sejm na 

dwudziestym piątym posiedzeniu w dniach 20 
i 21 stycznia 2021 r. przyjął: jedyną poprawkę 
zgłoszoną przez Senat do ustawy o zmianie zakre-
su obowiązywania Konwencji Rady Europy o za-
pobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet 
i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule 
11 maja 2011 r.; część poprawek Senatu zgło-
szonych do ustawy budżetowej na rok 2021, do 
ustawy o zmianie ustawy o szczególnych roz-
wiązaniach związanych z zapobieganiem, prze-
ciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytu-
acji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, 
do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępo-
wania administracyjnego oraz niektórych innych 
ustaw; wszystkie poprawki zgłoszone do ustawy 
o zmianie 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. Ponadto Sejm na tym sa-
mym posiedzeniu odrzucił uchwałę Senatu od-
rzucającą ustawę o rezerwach strategicznych.

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

Informuję, że protokoły dziewiętnaste-
go i dwudziestego posiedzenia Senatu, zgodnie 
z  Regulaminem Senatu, są przygotowane do 
udostępnienia senatorom. Jeżeli nikt z państwa 

senatorów nie zgłosi do nich zastrzeżeń, to zosta-
ną one przyjęte na kolejnym posiedzeniu.

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

Proponuję skreślenie z porządku obrad punk-
tu: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie 
ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz 
niektórych innych ustaw – i rozpatrzenie go na 
następnym posiedzeniu Senatu. Jeżeli nie usły-
szę sprzeciwu, uznam, że Wysoka Izba przyjęła 
przedstawioną propozycję.

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

Proponuję rozpatrzenie punktu piątego pro-
jektu porządku obrad, pomimo że sprawozda-
nie Komisji Infrastruktury w sprawie ustawy 
o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym 
zostało dostarczone w terminie późniejszym niż 
określony w art. 34 ust. 2 Regulaminu Senatu. 
Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka 
Izba przyjęła przedstawioną propozycję.

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

Proponuję uzupełnienie porządku obrad – po 
punkcie dotyczącym wyrażenia zgody na powo-
łanie rzecznika praw obywatelskich – kolejno 
o następujące punkty: drugie czytanie projek-
tu uchwały w 50. rocznicę strajku włókniarek 
w Łodzi; drugie czytanie projektu uchwały w spra-
wie zesłania Aleksieja Nawalnego do łagru oraz 
brutalnego tłumienia demonstracji demokratycz-
nej opozycji przez władze Federacji Rosyjskiej; 
drugie czytanie projektu uchwały w sprawie za-
grożenia wolności mediów w Polsce; drugie czy-
tanie projektu uchwały w 40. rocznicę podpisania 
Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich i powstania 
Solidarności Rolników Indywidualnych; zmiany 
w składzie komisji senackich.

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

Wobec braku głosu sprzeciwu stwierdzam, że 
Senat przedstawioną propozycję przyjął…

(Głos z sali: Jest sprzeciw.)
(Senator Aleksander Szwed: Panie Marszałku, 

był głos sprzeciwu.)
Tak, słucham pana, Panie Senatorze.

SenatoR
aleksander szwed 

Zgłaszam sprzeciw co do uzupełnienia po-
rządku obrad o punkt dotyczący projektu uchwały 
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Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu
Ustawa o służbie zagranicznej

w sprawie rzekomego zagrożenia wolności me-
diów w Polsce.

MaRSzałek
Tomasz Grodzki 

Okej. Do innych punktów, jak rozumiem, pan 
senator nie zgłasza sprzeciwu.

(Senator Aleksander Szwed: Nie, nie zgłaszam.)
Dobrze.
W  związku ze zgłoszonym sprzeciwem 

przystępujemy do głosowania nad przedsta-
wioną przeze mnie propozycją dotyczącą tylko 
tego punktu: drugie czytanie projektu uchwały 
w sprawie zagrożenia wolności mediów w Polsce.

Kto jest za tym, żeby ten punkt wprowadzić do 
porządku obrad? Proszę wcisnąć przycisk i pod-
nieść rękę.

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Jedna osoba z głosujących zdalnie… O, już do-

tarł głos.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 50 było za, 47 – prze-

ciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 2)
Punkt zostanie wprowadzony.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać 

głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?
Stwierdzam…
Pan senator?
(Głos z sali: Nie, nie.)
Stwierdzam, że Senat zatwierdził porządek 

obrad dwudziestego pierwszego posiedzenia 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji.

Jutro, tj. 18 lutego, rozpoczniemy obrady 
o godzinie 9.30 od rozpatrzenia punktu dotyczą-
cego wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika 
Praw Obywatelskich, a następnie, po tym punk-
cie, po głosowaniu, przeprowadzimy drugie 
czytanie projektu uchwały w 50. rocznicę straj-
ku włókniarek w Łodzi. Bezpośrednio po rozpa-
trzeniu każdego z tych punktów – dotyczącego 
włókniarek również – odbędą się głosowania 
w tych sprawach. Pozostałe głosowania zosta-
ną przeprowadzone pod koniec posiedzenia 
Senatu.

Dodam jeszcze, że w zależności od tempa pro-
cedowania nad kwestiami legislacyjnymi bę-
dziemy starali się sterować obradami tak, aby 
państwa obecność była tu jak najbardziej owoc-
na i pracowita.

Pan senator Kwiatkowski w tej sprawie, w spra-
wie porządku? Pytałem wcześniej, ale proszę 
bardzo.

SenatoR
krzyszTof kwiaTkowski 

Panie Marszałku, przepraszam, że troszeczkę 
późno to pytanie zadaję. W porządku obrad dru-
gie czytanie projektu ustawy o wyrównywaniu 
strat majątkowych jest jako punkt 7. My przedsta-
wicieli tych zamkniętych branż informowaliśmy 
wstępnie, że czytanie tego projektu odbędzie się 
w piątek rano, jako pierwszy punkt. Czy koliduje 
to z tą informacją, którą przekazaliśmy?

MaRSzałek
Tomasz Grodzki 

Tak, Panie Senatorze, w tym sensie, że po-
ruszyliśmy ten temat w Konwencie Seniorów 
w kontekście tempa procedowania. Jeżeli tempo 
procedowania będzie takie, jak przewidujemy, to 
ten punkt oraz uchwały okolicznościowe, oprócz 
punktu dotyczącego włókniarek, będą rozpatry-
wane w piątek przed południem. Jeżeli to tempo 
się zmieni, a zwłaszcza gdyby jakimś zrządze-
niem losu przyśpieszyło, to wtedy zwołam ad hoc 
Konwent Seniorów, żebyśmy podjęli decyzję, co 
dalej z tym zrobić. Tak? Dziękuję bardzo.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
pierwszego porządku obrad: ustawa o służbie 
zagranicznej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 316, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 316 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Spraw Zagra-
nicznych i  Unii Europejskiej, pana senatora 
Bogdana Klicha, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

SenatoR SPRaWozdaWca
BoGdan klich 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Jako sprawozdawca komisji mógłbym w zasa-

dzie ograniczyć się do przedstawienia wyłącznie 
efektu głosowania w sprawie ustawy o służbie za-
granicznej, ale…

(Rozmowy na sali)
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(Marszałek Tomasz Grodzki: Bardzo proszę 
o skupienie się na relacji pana senatora. Jeżeli 
istnieje potrzeba rozmów, proszę je prowadzić 
w kuluarach.)

No właśnie, dołączam się do tej prośby.
Proszę państwa, opiszę przebieg posiedzenia 

komisji, dlatego że poświęciliśmy procedowanej 
ustawie bardzo dużo uwagi, uważając, że jest to 
ustawa fundamentalna dla naszej służby zagra-
nicznej i dla pozycji Polski w świecie. Posiedzenie 
komisji trwało ok. 3 godzin. Ostateczny wynik 
głosowania – 6 głosów za odrzuceniem ustawy, 
1 głos przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu 
– odzwierciedla przebieg dyskusji podczas tego 
posiedzenia.

Muszę powiedzieć, że jako przewodniczący 
komisji starałem się dopuścić do przedstawienia 
wszystkich opinii, które były nam przedłożone. 
Tym razem szczęśliwie spłynęło do nas wiele opi-
nii. Była oczywiście relacja wiceministra spraw 
zagranicznych, pana ministra Jabłońskiego, który 
z punktu widzenia rządu przedstawiał argumen-
ty na rzecz tej ustawy. Poza tym głosem nie było 
żadnego pozytywnego głosu w sprawie omawia-
nej ustawy, i to zarówno wśród tych, którzy byli 
formalnymi przedstawicielami instytucji, które 
dzieliły się z nami swoimi opiniami, jak i wśród 
doradców Komisji Spraw Zagranicznych i Unii 
Europejskiej.

Przed posiedzeniem komisji spłynęły do 
nas, proszę państwa, następujące opinie. 
Otrzymaliśmy 2 opinie z Solidarności. Pierwsza to 
była opinia Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, 
bardzo krytyczna wobec tej ustawy, a druga – 
opinia Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
Pracowników Służby Zagranicznej, jeszcze bar-
dziej krytyczna od pierwszej. Można zatem po-
wiedzieć, że związek zawodowy „Solidarność”, 
który dość rzadko wypowiada się w sprawach 
legislacji przedstawianej przez rząd, poddał 
ustawę surowej ocenie i bardzo poważnej kry-
tyce. Mieliśmy również 2 opinie rzecznika praw 
obywatelskich. Pierwsza odnosiła się do pomy-
słu wprowadzenia tzw. tajemnicy dyplomatycz-
nej jako kolejnego, nieobecnego w dotychczasowej 
ustawie o ochronie informacji niejawnych, gry-
fu tajności dla informacji pochodzących z MSZ. 
Druga opinia rzecznika praw obywatelskich od-
nosiła się do całokształtu ustawy i również była 
bardzo krytyczna. Mieliśmy wreszcie, proszę 
państwa, opinie doradców komisji spraw zagra-
nicznych przedstawiane na sali posiedzeń bądź 

zdalnie. Były one, można powiedzieć, miażdżące 
dla tej ustawy.

Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” Pracowników Służby Zagranicznej, 
ambasador Zdzisław Raczyński, który przyszedł 
do służby już w  niepodległej Polsce, zwracał 
uwagę na fakt, że charakter prac nad tą ustawą 
był zupełnie inny niż w przypadku ustawy, któ-
ra została przyjęta w konsensusie w roku 2001. 
Muszę powiedzieć, że prace nad tamtą ustawą 
trwały kilkanaście miesięcy i przebiegały tak, 
jak powinny przebiegać prace nad wszystkimi 
innymi ustawami, co było tradycją przez 25 lat 
Polski niepodległej, przez pierwsze 25 lat Polski 
niepodległej – wysłuchiwało się opinii różnych 
środowisk politycznych, ucierało się te stanowi-
ska i w końcu dochodziło się do jakichś konsensu-
alnych rozwiązań. Obserwowałem te prace jako 
ówczesny minister obrony narodowej w latach 
1999–2000 i muszę powiedzieć, że ostatecznie 
tamta ustawa przyjęta przez rząd mniejszościo-
wy Akcji Wyborczej Solidarność była odzwiercie-
dleniem stanowiska wcześniejszej koalicji Unia 
Wolności – Akcja Wyborcza Solidarność oraz 
innych ugrupowań, które były wówczas w opo-
zycji. Inaczej prace nad tą ustawą opisuje prze-
wodniczący Komisji Zakładowej „Solidarności”, 
który uznał, że były pospieszne i z naruszeniem 
prawa, na co wskazywała analiza biura prawne-
go Komisji Krajowej „Solidarności”, na którą się 
powoływał. Zaznaczam, biuro prawne Komisji 
Krajowej „Solidarności” uważa, że prace nad tą 
ustawą przebiegały z naruszeniem prawa. To po 
pierwsze.

Po drugie, Solidarność zarzuca tej ustawie 
błędną diagnozę obecnego stanu rzeczy i uważa, 
że ta ustawa nie doprowadzi do rozhermetyzowa-
nia służby zagranicznej, ponieważ drogi dostępu 
do służby zagranicznej są wystarczająco otwar-
te, a założenie rządu, że służba zagraniczna jest 
obecnie zbyt hermetyczna, jest założeniem błęd-
nym. Tak zauważa przedstawiciel Solidarności 
w swojej opinii. I podaje fakty, mówi o tym, że 
1/3 ambasadorów Rzeczypospolitej Polskiej na 
świecie i prawie połowa ambasadorów w kra-
jach Unii Europejskiej pochodzi, że tak powiem, 
spoza Ministerstwa Spraw Zagranicznych. To 
bardzo istotne dane na potwierdzenie tej opinii 
Solidarności.

Po trzecie, Solidarność w swojej opinii uzna-
je, że ustawa jest sprzeczna z  ustawą o  dzia-
łach, a właściwie z filozofią przyjętą w ustawie 
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o działach. W przypadku tamtej ustawy rząd był 
zwolennikiem tego, aby wiceministrowie, aby 
podsekretarze stanu zostali włączeni do korpu-
su służby cywilnej, podczas gdy rozwiązania za-
warte w tej ustawie idą w przeciwnym kierunku.

Solidarność, po kolejne, uważa, że ta ustawa 
może wprowadzić głęboką dysfunkcjonalność 
w służbie zagranicznej. Co to znaczy? To ozna-
cza, że może doprowadzić do zwiększenia liczby 
konfliktów, do wystąpienia niejasności w procesie 
zarządzania, do braku jednoznacznych kompe-
tencji, do nakładania się kompetencji pomiędzy 
głównymi filarami polskiej dyplomacji, tj. mi-
nistrem spraw zagranicznych, szefem służby 
zagranicznej, którego rola jest wyjątkowo wyeks-
ponowana w tej ustawie, i, wreszcie, dyrektorem 
generalnym Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 
To tyle, jeżeli chodzi o centralę. A jeżeli chodzi 
o placówki, to ustawa ta doprowadzić może do 
głębokich konfliktów pomiędzy ambasadorem 
i jego zastępcą – ambasadorem, który, przypo-
mnijmy, według tej ustawy miałby pełnić funkcję 
czysto polityczną, realizować funkcję przedsta-
wiciela Rzeczypospolitej Polskiej wobec kraju czy 
organizacji międzynarodowej, przy którym czy 
przy której jest afiliowany, a jego zastępcą, od-
powiedzialnym za całokształt spraw związanych 
z zarządzaniem bieżącym, za finanse, kadry itd. 
Ta dysfunkcjonalność służby zagranicznej – to 
żeby się odnieść do opinii przedstawionej przez 
komisję – polega na zwolnieniu ambasadora od 
odpowiedzialności w dużym obszarze, ale prze-
rzuceniu tej odpowiedzialności właśnie na jego 
zastępcę, co będzie prowadziło do nieuniknio-
nych, zdaniem Solidarności, konfliktów między 
ambasadorem a jego zastępcą, ale także pomiędzy 
dyrektorem generalnym ministerstwa a szefem 
służby zagranicznej, ze względu na brak jasno 
określonych kompetencji tych 2 instytucji na 
miejscu, w kraju.

Solidarność mówi zresztą mocniej, bo mówi 
o tym, że nie do przyjęcia jest zapis zabraniają-
cy urzędnikom – to kolejna sprawa – dyploma-
tom zawodowym pełnienia funkcji w związkach 
zawodowych, że to jest niezgodne z regulacjami 
międzynarodowymi, w tym z konwencją nr 151 
Międzynarodowej Organizacji Pracy, która to 
konwencja precyzyjnie określa, że takie restryk-
cje są możliwe tylko w służbach mundurowych. 
To też był wątek poruszany podczas tego spotka-
nia, że jednak służba zagraniczna nie jest forma-
cją mundurową, nie uchodzi za taką i nie powinna 

nigdy uchodzić. I że nawet w niektórych forma-
cjach mundurowych, jak Policja, dopuszczalne 
jest istnienie związków zawodowych. Dlaczego 
zatem w służbie zagranicznej związki zawodowe 
miałyby nie istnieć?

Na zakończenie tej opinii Solidarności… 
Chciałbym ją państwu bardzo dokładnie przed-
stawić, dlatego że nie wszyscy mieli okazję się 
z nią zapoznać. Mowa jest w niej o tym, że prze-
pisy omawianej ustawy są, po pierwsze, sprzecz-
ne z konstytucją, po drugie, niezgodne z prawem 
międzynarodowym, a po trzecie, niezgodne z obo-
wiązującym w Polsce ustawodawstwem. Myśmy 
bardzo szczegółowo dopytywali o to, dlaczego te 
przepisy miałyby być niezgodne z konstytucją, 
jako że wtedy jeszcze nie dysponowaliśmy opinią, 
która została przygotowana na potrzeby komisji, 
na potrzeby całego Senatu przez konstytucjonali-
stę, prof. Chmaja, który wykazuje to w swojej eks-
pertyzie. A Solidarność przedstawiła taki pogląd. 
Otóż zdaniem Solidarności, niekonstytucyjne są 
restrykcje związane z ograniczeniem wolności 
związkowej, wolności słowa, możliwości publicz-
nego wypowiadania się przez pracowników służ-
by zagranicznej.

Prezydium komisji krajowej otrzymało pro-
jekt ustawy do zaopiniowania bardzo późno. To 
kolejny argument pokazujący, że ta ustawa nie 
tylko zdaniem posłów… ale że prace nad tą usta-
wą przebiegały niezgodnie z jakimikolwiek regu-
łami techniki legislacyjnej, bo prezydium Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność” otrzymało pro-
jekt ustawy do zaopiniowania z MSZ, jak mówi 
przewodniczący Solidarności, ok. godziny 11.00 
22 stycznia, czyli kilkanaście godzin po tym, kie-
dy ustawa została uchwalona. Kilkanaście godzin 
po tym, kiedy przyjęto ustawę w Sejmie.

I wreszcie, pojawił się oczywiście wątek prze-
niesienia ex lege na emeryturę wszystkich dy-
plomatów, którzy ukończyli sześćdziesiąty piąty 
rok życia. Jest tam co prawda furtka dla mini-
stra spraw zagranicznych, który mógłby przyjąć 
odwołanie od takiej decyzji i pozostawić w służ-
bie takiego odwołującego się dyplomatę, ale 
Solidarność mówi wyraźnie, że, po pierwsze, ta 
zasada jest niezgodna z obowiązującym w Polsce 
prawem, a po drugie, taka możliwość bez okre-
ślenia w ustawie kryteriów, na które mógłby się 
powoływać minister spraw zagranicznych, do-
puszcza tak duży woluntaryzm, że praktycznie 
uzależnia los tych wszystkich dyplomatów od 
uznania ministra spraw zagranicznych. A więc 
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nie procedury, nie warunki, nie kryteria, ale wi-
dzimisię ministra spraw zagranicznych mia-
łoby o  tym decydować. To tyle, jeżeli chodzi 
o „Solidarność”.

Wysłuchaliśmy także, proszę państwa, opi-
nii Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu. To 
była opinia bardzo obszerna. Ja powiem tylko 
o najważniejszych sprawach, tj. właśnie o tym 
przepisie, który powoduje, że praca w służbie za-
granicznej wygasa w dniu ukończenia przez daną 
osobę sześćdziesiątego piątego roku życia, czyli 
o art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy. Biuro Legislacyjne 
mówi o tym, że ten przepis, dotyczący członków 
korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzę-
dzie obsługującym ministra spraw zagranicz-
nych w kraju, jak też dyplomatów zawodowych 
i pracowników krajowych zatrudnionych na pod-
stawie powołania w placówce zagranicznej, jest 
niezgodny z zasadą równego traktowania bez 
względu na wiek, która jest jedną z podstawowych 
zasad polskiego prawa pracy. Biuro Legislacyjne 
przypomina, że zgodnie z art. 11 kodeksu pracy 
jakakolwiek dyskryminacja, w tym dyskrymi-
nacja ze względu na wiek, jest niedopuszczalna. 
Kodeks pracy zakazuje bowiem dyskryminacji 
ze względu na wiek w art. 183a §1, zgodnie z któ-
rym pracownicy powinni być równo traktowani 
w zakresie nawiązywania i rozwiązywania sto-
sunku pracy, warunków zatrudnienia, awanso-
wania oraz dostępu do szkolenia dla podnoszenia 
swoich kwalifikacji. Biuro Legislacyjne podkre-
śla również to, że Naczelny Sąd Administracyjny 
wypowiedział się na tle ustawy o komornikach 
sądowych w podobnej sprawie – chodziło o odwo-
łanie z zajmowanego stanowiska komornika, któ-
ry ukończył 65 lat – dokładnie w takim duchu, że 
taka zasada stanowi przejaw dyskryminacji bez-
pośredniej. I Biuro Legislacyjne zwraca uwagę 
również na to, że wyjątki od tej zasady powinny 
znaleźć się w samej ustawie, jak powiedziałem, 
wcześniej, aby nie dopuszczać do woluntaryzmu 
ze strony ministra spraw zagranicznych.

I  wreszcie opinia rzecznika praw obywa-
telskich – to trzecia opinia, o której chciałbym 
poinformować Wysoką Izbę – również miaż-
dżąca, zarówno jeżeli chodzi o ogólną ocenę, jak 
i szczegółową ocenę nowo wprowadzanej tajem-
nicy dyplomatycznej. Rzecznik praw obywa-
telskich uważa, że jest to istotne ograniczenie 
dostępu obywateli do informacji publicznej. I to 
ograniczenie dostępu do informacji publicz-
nej także miałoby charakter woluntarystyczny. 

Ono nie byłoby określone takimi zasadami, ja-
kimi są opisane wszystkie klauzule, począwszy 
od zastrzeżonej przez poufną, tajną i ściśle taj-
ną, w ustawie o ochronie informacji niejawnych. 
Rzecznik uważa, że obywatel ma prawo do tego, 
żeby korzystać z tego dostępu zarówno na pozio-
mie krajowym, jak i na poziomie zagranicznym, 
zarówno jeżeli chodzi o funkcjonowanie instytu-
cji w kraju, jak i tych, które reprezentują Polskę 
na zewnątrz. Jeżeli natomiast w Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych chce się utajnić jakąś in-
formację, czyniąc ją zastrzeżoną, poufną, ściśle 
tajną bądź tajną, to przecież istnieją do tego od-
powiednie narzędzia, żeby tak postąpić. Po co za-
tem wprowadzać dodatkowe ograniczenia, pyta 
rzecznik praw obywatelskich.

Reszta, proszę państwa… A, może Wysokiej 
Izbie przyda się jeszcze jedna opinia, która po-
kazuje, jak wyglądało procedowanie tej ustawy 
w Sejmie. No, tego, że w Sejmie mamy do czynie-
nia z pośpiechem, doświadczamy w ciągu ostat-
nich 5 lat przy okazji każdej ustawy, a zwłaszcza 
tych najważniejszych ustaw. To, że mamy do czy-
nienia z łamaniem zasad techniki legislacyjnej, 
zasad opisanych w odpowiednich regulaminach, 
jest oczywiste. Doświadczamy tego także w tym 
przypadku. Ale posłowie mówią także o tym, 
że projekt tej ustawy został wprowadzony jako 
punkt pierwszy poprzedniego posiedzenia Sejmu 
bez jakiegokolwiek uprzedzenia. To po pierwsze. 
Po drugie, skandaliczny był tryb procedowania 
w komisji, gdzie uniemożliwiono poważną roz-
mowę na temat wad tego projektu i nie poddano 
w ogóle pod głosowanie wniosku o wysłuchanie 
publiczne w tej sprawie. A przecież nie tylko am-
basadorowie, byli ambasadorowie i dyplomaci 
niższego szczebla, ale także przedstawiciele śro-
dowiska akademickiego zajmujący się sprawami 
międzynarodowymi czy europejskimi mają dużo 
do powiedzenia we wszystkich tych kwestiach. 
Skoro obecny rząd spośród pracowników uni-
wersyteckich rekrutował wielu nowych amba-
sadorów, obsadzając nimi tak kluczowe placówki 
dyplomatyczne, jak chociażby te w Paryżu czy 
w Londynie, to dlaczego w przypadku tak gene-
ralnej, zasadniczej zmiany w służbie zagranicznej 
Sejm nie jest gotowy do tego, żeby wysłuchać ich 
opinii? A zatem wniosek o wysłuchanie publiczne 
nie był brany pod uwagę, podobnie jak krytyczne 
oceny Biura Legislacyjnego Sejmu, które również 
zostały oddalone. Przy czym pan poseł zwracał 
uwagę na to, że zastrzeżenia Biura Legislacyjnego 
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Sejmu dotyczyły m.in. naruszeń zasad konstytu-
cyjnych. Wszystkie te uwagi zostały odrzucone 
przez Sejm.

Proszę państwa, potem były wypowiedzi, 
tak jak mówiłem, doradców komisji oraz człon-
ków komisji. Członkowie komisji, państwo se-
natorowie, będą mieli szansę zabrać głos na sali, 
w związku z tym tych wypowiedzi nie będę oma-
wiał. Może przytoczę tylko 1 stwierdzenie. Otóż 
tej ustawy, zdaniem większości komisji spraw 
zagranicznych, po prostu nie da się naprawić. 
W związku z tym przyjmowanie jakichkolwiek 
poprawek do tej ustawy mija się z celem. Ta usta-
wa niestety prowadzi do dalszej destrukcji naszej 
służby dyplomatycznej, a w konsekwencji do dal-
szego obniżania rangi Polski w świecie. Dziękuję 
bardzo, Panie Marszałku.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Kamiński)

WiceMaRSzałek
michał k amiński 

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do se-
natora sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Bardzo proszę, pani senator Magdalena 
Kochan.

SenatoR
maGdalena kochan 

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Przewodniczący, czytaliśmy miaż-

dżące opinie dołączone do projektu… a właści-
wie do ustawy, bo w tej chwili to już jest ustawa. 
Usłyszeliśmy także, jaką opinię wyraziła nasza 
komisja spraw zagranicznych.

Moje pytanie brzmi tak: jaki jest zdaniem pana 
przewodniczącego i zdaniem komisji cel wpro-
wadzenia tych przepisów? Czemu to ma służyć? 
Czemu mają służyć te zmiany, tak krytycznie oce-
niane przez tyle środowisk?

SenatoR
BoGdan klich 

Pani Senator, posłużę się opinią wyrażo-
ną podczas posiedzenia komisji. Zacytuję tutaj 

zdanie jednego z doradców naszej komisji, wie-
loletniego ambasadora, pana Jerzego Marka 
Nowakowskiego, który powiedział, że po przy-
jęciu tej ustawy ulegnie likwidacji profesjonalna 
dyplomacja polska. Koniec cytatu. Moim osobi-
stym zdaniem jest to następny etap niszczenia 
polskiej dyplomacji, po tym, jak najpierw zosta-
ła ona pozbawiona istotnych fragmentów swojej 
odpowiedzialności, po tym, jak oddano w sposób 
formalny pion europejski do KPRM, po tym, jak 
kontrolę nad sprawami bezpieczeństwa zaczął 
w dużej mierze przejmować prezydent i jego kan-
celaria, po tym, jak de facto przestał istnieć wy-
miar ekonomiczny naszej polityki zagranicznej. 
Ostatnio dowiedzieliśmy się o tym, że to wice-
premier Jarosław Gowin nadzoruje agencję inwe-
stycji i handlu wraz z jej zagranicznymi biurami, 
których liczba nie jest do końca znana i z którymi 
jest kontakt tylko poprzez centralę. To wszystko 
opisywaliśmy podczas poprzedniej dyskusji na 
temat polskiej polityki zagranicznej tej chwili 
kontynuowany. Po odcięciu, powiedziałbym, od 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych istotnych 
obszarów kompetencji nadszedł czas na to, aby 
doprowadzić do destrukcji rdzenia polityki zagra-
nicznej, czyli samej służby dyplomatycznej. I ta 
ustawa temu służy. Ona jest prawdopodobnie po 
to, żeby także tam, tzn. w służbie zagranicznej, 
tak jak w innych dziedzinach, znalazło się miej-
sce dla działaczy partyjnych i ich rodzin, co ma 
prowadzić do stworzenia nomenklatury przypo-
minającej nomenklaturę z czasów PRL. Ale to jest 
już moje zdanie.

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Dziękuję 
bardzo.)

Najpierw zacytowałem opinię, która została 
nam przedstawiona, a teraz podzieliłem się moją 
opinią.

WiceMaRSzałek
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senato-

ra Jana Marię Jackowskiego.

SenatoR
Jan maria Jackowski 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, ja mam takie pytanie. Pan 

przedstawił krytyczne głosy na temat tej ustawy, 



Ustawa o służbie zagranicznej

12

21. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 17 lutego 2021 r.

ale w swoim sprawozdaniu nie przedstawił pan 
tego, co minister odpowiadał na stawiane zarzu-
ty. Jak rozumiem, to nie była jednostronna dys-
kusja. Podczas posiedzenia komisji była również 
jakaś interakcja, były jakieś odpowiedzi. Proszę 
powiedzieć, jak minister ustosunkowywał się do 
zarzutów, które, jak rozumiem, były przedmiotem 
dyskusji podczas posiedzenia komisji. Dziękuję.

SenatoR
BoGdan klich 

Minister istotnie ustosunkowywał się do za-
strzeżeń, ale ponieważ jest on obecny na sali, za-
kładam, że przedstawi swoją opinię. Nie będę go 
w tym zakresie wyręczał. Z przykrością muszę 
jednak poinformować pana senatora, że nie było 
ani jednej pozytywnej opinii senatorów uczest-
niczących w posiedzeniu, zaproszonych gości 
oraz tych osób, które wyrażały opinie na piśmie. 
Mówię to ze smutkiem, dlatego że takie sytuacje 
w zasadzie się nie zdarzają, żeby nikt nie wypo-
wiedział dobrego słowa na temat przedstawianego 
aktu prawnego.

WiceMaRSzałek
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
W istocie tak jest, Panie Senatorze – zwracam 

się do pana senatora Jana Marii Jackowskiego – że 
pan senator przedstawia sprawozdanie komisji, 
które jest krytyczne, i w związku z tym rzetelnie 
sprawozdaje powody krytycyzmu wobec ustawy. 
A ponieważ autorem projektu jest rząd, to re-
prezentant rządu, tak jak powiedział pan prze-
wodniczący Klich, za chwilę będzie się do tego 
wszystkiego w oczywisty sposób odnosił.

Bardzo proszę o zadanie pytania pana senato-
ra Aleksandra Szweda.

SenatoR
aleksander szwed 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, mam pytanie dotyczące po-

siedzenia komisji, a także przedstawionych opinii. 
Mam przed sobą opinię Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność”. Ona rzeczywiście jest negatywna 

w stosunku do wielu rozwiązań, ale pojawiają 
się tam elementy pozytywne. Tutaj zacytuję. „Na 
uznanie zasługuje rozszerzenie katalogu zabez-
pieczeń socjalnych urzędników służby zagranicz-
nej zatrudnionych w placówkach zagranicznych, 
przykładowo, pokrycie opłat za przedszkole – 
art. 53 ust. 1 pkt 7 ustawy – czy ubezpieczenie 
zdrowotne, wprowadzenie dodatków na utrzyma-
nie współmałżonka i dzieci, zrównanie wymiaru 
dodatkowego urlopu członków korpusu dyploma-
tycznego z tym, jaki przysługuje mianowanym 
urzędnikom służby cywilnej”. Tak że elementy 
pozytywne również się tu pojawiają.

W przedstawionej opinii Biura Legislacyjnego 
i w innych opiniach są propozycje poprawek do 
ustawy. Wiem, że pan minister na te propozycje, 
na te uwagi merytoryczne był otwarty. Czy na 
posiedzeniu komisji jakiekolwiek poprawki były 
zgłoszone? Dziękuję.

WiceMaRSzałek
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę pana senatora Klicha.

SenatoR
BoGdan klich 

Nie było żadnych poprawek zgłoszonych pod-
czas posiedzenia z wyjątkiem tych uwag, które 
przedstawiła pani legislator, ale które nie zosta-
ły podtrzymane przez żadnego z uczestników 
tego posiedzenia, w tym chyba przez pana, Panie 
Senatorze.

WiceMaRSzałek
michał k amiński 

Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senato-

ra Adama Szejnfelda.

SenatoR
adam szeJnfeld 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Podzielam zdecydowanie opinie… nawet nie 

obawy, tylko opinie, że ta ustawa de facto ma 
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zlikwidować służbę dyplomatyczną w takim ro-
zumieniu, jakie znamy. Chciałbym zapytać pana 
senatora sprawozdawcę o 3 rzeczy.

Po pierwsze: jak ona sytuuje wobec dotychcza-
sowego stanu rzeczy Akademię Dyplomatyczną? 
Po drugie: jak ona wobec obecnego stanu rzeczy 
sytuuje zakres kompetencji dyrektora generalne-
go Ministerstwa Spraw Zagranicznych? I po trze-
cie, tworzy się nowy podmiot, nową instytucję: 
szefa służby zagranicznej. Czym to jest podykto-
wane? Jaka relacja występuje między ministrem 
spraw zagranicznych, dyrektorem generalnym 
oraz szefem służby zagranicznej, oczywiście 
w ramach nowych propozycji regulacji?

Pytam o to dlatego, że wygląda na to, iż te 
przepisy tak de facto zlikwidują kryteria, które 
wiążą się z kompetencjami, wiedzą, doświadcze-
niem i kompetencjami koniecznymi w uprawia-
niu dyplomacji na rzecz Rzeczypospolitej Polskiej, 
a bardziej będą, jak się wydaje, służyły uprawia-
niu służby na rzecz partii rządzącej. Czy ja się 
mylę, czy też takie zagrożenie te nowe przepisy 
niosą? Dziękuję bardzo.

SenatoR
BoGdan klich 

Jeśli dobrze pamiętam, Panie Senatorze, to 
my nie rozmawialiśmy na temat usytuowania 
Akademii Dyplomatycznej, ale tytułem wyja-
śnienia powiem, że ta ustawa istotnie utrzymu-
je Akademię Dyplomatyczną, ale nie jako jedyne 
źródło profesjonalizacji naszego personelu dyplo-
matycznego i awansu, podnoszenia kwalifikacji 
itd., bo wprowadza też boczną furtkę dostępu do 
korpusu dyplomatycznego. Tą boczną furtką jest 
możliwość przystąpienia do takiego korpusu po 
kilku latach służby w przypadku pracowników 
zagranicznych, którzy nie mieli do tej pory żad-
nego doświadczenia, żadnego profesjonalnego 
przygotowania. Tak więc można powiedzieć, że 
Akademia Dyplomatyczna jest drogą, ale za to 
została otwarta boczna furtka, z której kierow-
nictwo ministerstwa – można mieć takie obawy 
– będzie chciało obficie korzystać. To po pierwsze.

Kompetencje dyrektora generalnego są tutaj 
słabo określone, ale niezwykle mocno jest pod-
kreślona rola nowego szefa służby zagranicznej. 
De facto szef służby zagranicznej pełni zasadni-
czą funkcję w naszej dyplomacji, bo to on jest od-
powiedzialny za kadry. Wydaje się, że ta dawno 

już miniona w Polsce leninowska zasada, że kto 
ma kontrolę nad kadrami, ten rządzi, wraca w tej 
ustawie, bo to szef służby zagranicznej ma obo-
wiązek zdawać raz na rok ministrowi spraw za-
granicznych sprawozdanie z tego, jak układa się 
polityka kadrowa. Oczywiście minister spraw za-
granicznych zawsze może zapytać szefa służby 
zagranicznej, jak wyglądają poszczególne sprawy, 
rozstrzygnięcia, tendencje, trendy itd. Ale moż-
na wyobrazić sobie też sytuację, jeżeli tego prawo 
nie zakazuje, że szef służby zagranicznej powie: 
proszę bardzo, następna informacja za rok, Panie 
Ministrze. To jest sytuacja patologiczna, w której 
szef odpowiedzialny za kadry staje się kluczową 
postacią w resorcie, dzięki swojemu urzędowi, 
ograniczając w ten sposób zarówno kompetencje 
ministra spraw zagranicznych, jak i kompetencje 
dyrektora generalnego, co sprawia, że w tym nie-
jasno określonym trójkącie rozmywalnych kom-
petencji w zasadzie mogą dziać się rzeczy, których 
nie chcielibyśmy widzieć.

Ale, tak jak powiadam, jeśli chodzi o Akademię 
Dyplomatyczną, to nie rozmawialiśmy na temat. 
Jeśli chodzi o tę dysfunkcjonalność tego nowego 
układu, to owszem, taka dyskusja na posiedze-
niu komisji spraw zagranicznych się odbyła i, jak 
chyba relacjonowałem, dysfunkcjonalność służby 
zagranicznej była jednym z głównych elementów 
podkreślanych przez przewodniczącego NSZZ 
„Solidarność” Pracowników Służby Zagranicznej 
w resorcie, pana ambasadora Raczyńskiego. Tak.

WiceMaRSzałek
michał k amiński 

Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący.
Jak widzę, nie ma więcej pytań.
Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu.
(Głos z sali: Jest jeszcze, w tej chwili…)
A, przepraszam, pan senator Rusiecki. Bardzo 

proszę.

SenatoR
Jarosław rusiecki 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja mam do pana senatora przewodniczącego 

takie pytanie: jak w tej projektowanej ustawie 
są zabezpieczone interesy niepodległego, suwe-
rennego państwa, aby wykluczyć raz na zawsze 
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z polskich służb dyplomatycznych byłych współ-
pracowników służb aparatu komunistycznego 
PRL? Widzimy czy widzieliśmy do tej pory takie 
sytuacje, że takie osoby pojawiały się w polskiej 
służbie dyplomatycznej. I czy na ten temat była 
rozmowa w kontekście przedłożenia?

SenatoR
BoGdan klich 

Jeśli dobrze pamiętam, wspominał o tym pan 
minister w swoim wprowadzeniu, ale rozmowy 
na ten temat nie było. Przypomnę panu senato-
rowi, że istnieje odpowiednia procedura, która 
w przypadku gdyby ktoś był współpracownikiem 
służb państwa komunistycznego, a zataiłby tę 
informację, dyskwalifikuje go w objęciu jakiej-
kolwiek funkcji publicznej. I mówi o tym usta-
wa lustracyjna – prawda? – którą uchwalaliśmy 
w tym parlamencie, jej modyfikację, na początku 
poprzedniej dekady.

Powiedzmy sobie jednak o tym, że niestety 
ta ustawa przywraca z PRL coś znacznie gor-
szego, co, miałem nadzieję, definitywnie zostało 
w Polsce przez wszystkie ugrupowania zarzuco-
ne. Otóż ta ustawa przywraca, że tak powiem, 
neokomunistyczną nomenklaturę. I to jest naj-
większy problem tej ustawy, to znaczy to, że przy 
pomocy tej ustawy mechanizmy żywcem prze-
jęte z komunistycznego państwa są w tej chwi-
li implementowane do służby zagranicznej. I to 
wydaje mi się największym problemem, z jakim 
się borykamy czy przed którym stajemy w tej 
Izbie. I to znaczy, że ci, którzy będą chcieli wes-
przeć tę ustawę, wezmą na swoje barki odpowie-
dzialność za przywrócenie PRL w polskiej służbie 
dyplomatycznej.

WiceMaRSzałek
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
(Senator Jarosław Rusiecki: Ja chciałbym 

skomentować…)
Panie Senatorze, ja bardzo przepraszam, ale 

teraz jest czas zadawania pytań, a nie komenta-
rzy. Pan ma prawo do 10 minut w debacie i później 
do 5 dodatkowych minut. Teraz jednak nie jest 
moment… Bardzo pana przepraszam, ale teraz to 
nie jest moment na wyrażanie opinii. Może pan 
jednak zadać dodatkowe pytanie. Bardzo proszę.

SenatoR
Jarosław rusiecki 

A więc zadam dodatkowe pytanie.
Oczywiście procedury są, jak myślę, wszyst-

kim nam znane, ale mimo wszystko takie in-
cydenty się zdarzają. Ja wspomnę choćby jedną 
taką sytuację, choć sprzed pewnego już czasu, 
a chodzi o usadowienie jako wysokiego funkcjo-
nariusza polskiej dyplomacji pana ambasado-
ra Turowskiego, który pomimo wszystko został 
dopuszczony do pełnienia tak wysokiej funkcji. 
Czyli takie sytuacje się zdarzały, właśnie pomimo 
procedur. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek
michał k amiński 

Dziękuję, ale w dalszym ciągu nie było to py-
tanie. Niemniej jednak ja oczywiście zgadzam 
się z panem senatorem, bo wciąż mamy, od Sądu 
Najwyższego po dyplomację, bardzo wielu ludzi 
związanych z obozem Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej, nawet wśród sędziów najważniejszych 
trybunałów.

Bardzo proszę o zadanie pytania pana sena-
tora Władysława Komarnickiego. Później będzie 
pani senator Danuta Jazłowiecka.

Jeżeli są jeszcze dodatkowe pytania… Bardzo 
proszę, jeszcze pan senator Czerwiński. Na razie 
mamy 3 zgłoszenia do zadania pytania panu se-
natorowi Klichowi.

Bardzo proszę, pan senator Komarnicki.

SenatoR
władysław komarnicki 

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Przewodniczący, jest pan doświadczo-

nym politykiem, pracował pan w kraju i za gra-
nicą. Mam takie pytanie. Ustawa wprowadza 
definicję tajemnicy dyplomatycznej, a to wiąże 
się z dużą dobrowolnością, jeżeli chodzi o stoso-
wanie tego pojęcia. Obecnie jesteśmy świadkami 
wielu nieprawidłowości i przypadków niegospo-
darności, to nie jest żadną tajemnicą.

Moje pytanie jest więc następujące: czy dostęp 
do tej tajemnicy dyplomatycznej będzie obejmo-
wał również posłów i senatorów wykonujących 
swoje funkcje kontrolne? To jest pierwsze pytanie.
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A teraz moje drugie pytanie. Jednym z proble-
mów z tą ustawą jest zapis mówiący o przymu-
sowym odejściu ze służby po skończeniu 65 lat. 
To będzie, jak uważam, problem prawny, o tym 
mówiło nawet Biuro Legislacyjne. Ale chciałbym 
zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt. Wiedza 
dyplomatyczna – pan to doskonale wie – jest na-
bywana przez wiele, wiele lat. Taka wiedza nie 
pojawia się przecież w rok czy w 2 lata. Moje py-
tanie brzmi: dlaczego mamy odsuwać doświad-
czonych dyplomatów tylko ze względu na ich 
wiek, jeżeli nie ma żadnych zdrowotnych prze-
ciwwskazań do pełnienia przez nich tej funkcji? 
Ja mam 76 lat i nie czuję się źle ani fizycznie, ani 
psychicznie.

WiceMaRSzałek
michał k amiński 

Gratulujemy, Panie Senatorze. Wszyscy bar-
dzo się z tego cieszymy.

Bardzo proszę, aby podbudowany tą informa-
cją pan senator Klich udzielił panu senatorowi 
Komarnickiemu odpowiedzi.

SenatoR
BoGdan klich 

Dziękuję bardzo.
Co do pierwszej sprawy, Panie Senatorze, to 

ten dostęp do informacji Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych będzie dotyczył wszystkich. 
Wśród gości wypowiadających się podczas po-
siedzenia komisji spraw zagranicznych domino-
wał taki pogląd – on został wyrażony jasno przez 
kilka osób – że wystarczy uszczelnić mechani-
zmy informacyjne w zakresie obowiązującej w tej 
chwili ustawy o ochronie informacji niejawnych. 
Tam, gdzie trzeba, rzeczywiście należy wprowa-
dzić klauzulę „zastrzeżone”. Niektóre dokumen-
ty nie powinny być dostępne dla większej grupy 
osób. Tylko z niedbalstwa wynika to, że taka 
klauzula nie jest nakładana, a więc lepiej zmie-
nić przyzwyczajenia, aniżeli wprowadzać nowy 
rodzaj tajemnicy, nieujęty w ustawie o ochronie 
informacji niejawnych i niestosowany w żadnej 
innej dziedzinie. Choć muszę przyznać, że pod-
czas naszej debaty 1 osoba… A konkretnie był to 
były minister spraw zagranicznych, obecny eu-
roposeł Radosław Sikorski, który wypowiedział 

się pozytywnie na temat wprowadzenia tejże ta-
jemnicy dyplomatycznej.

No, jeżeli chodzi o kwestię profesjonalizmu, 
to jest to jeden z najważniejszych powodów, dla 
których tak wiele instytucji i  tak wielu prak-
tyków krytykuje tę ustawę. Otóż funkcja am-
basadora powinna być zwieńczeniem kariery. 
Dyplomata pokonuje poszczególne szczeble wta-
jemniczenia dyplomatycznego, aż w końcu do-
chodzi do tej najwyższej funkcji, jaką jest funkcja 
ambasadora. Tymczasem korpus ambasadorów 
w myśl tej ustawy stanie się korpusem politycz-
nym. Podczas posiedzenia komisji padało sfor-
mułowanie „korpus polityczny”. Prowadząc to 
posiedzenie komisji, zrozumiałem, że tu chodzi 
raczej o upartyjnienie korpusu ambasadorów, bo 
to, że korpus ambasadorów jest polityczny, wy-
nika z natury rzeczy. No, wiadomo, że to są lu-
dzie, którzy za granicą reprezentują politycznie 
państwo polskie wobec innych państw i wobec 
organizacji międzynarodowych. Tak więc cho-
dzi tutaj raczej o upartyjnienie korpusu amba-
sadorów. Skrócenie możliwości posługiwania się 
tytułem dyplomatycznym, tytułem ambasadora, 
tylko do czasu sprawowania funkcji przedstawi-
ciela państwa za granicą, funkcji ambasadora, 
oznacza, że ten korpus ambasadorów pojawia się 
i znika wraz ze zmianą rządu, a zatem podważa 
się ciągłość instytucjonalną państwa polskiego. 
I jest pytanie, jaki to ma sens. Czy nie lepiej było-
by, gdyby ta ciągłość była zagwarantowana, gdyby 
było nabywanie kompetencji w wyniku żmudne-
go wspinania się po szczeblach kariery dyploma-
tycznej? Czy nie lepiej by było mieć profesjonalny 
i zapewniający ciągłość korpus dyplomatyczny 
z ambasadorami, którzy są oczywiście polityczni, 
ale nie są partyjni?

WiceMaRSzałek
michał k amiński 

Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senato-

ra Jerzego Czerwińskiego.

SenatoR
Jerzy czerwiński 

Panie Przewodniczący! Wysoka Izbo! Mam 2 
pytania.
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Pierwsze dotyczy szefa służby zagranicznej. 
Z tego, co pan tutaj przedstawiał… No, w pewnym 
sensie zdemonizował pan tę funkcję. Ja czytam, 
że szefa służby zagranicznej można powołać i od-
wołać właściwie w każdym przypadku i robi to 
minister spraw zagranicznych. Może źle odczy-
tuję tę ustawę. Prosiłbym o wytłumaczenie, czy 
rzeczywiście szef służby zagranicznej może się 
„usamodzielnić”, czy też jest to po prostu osoba, 
która całkowicie podlega ministrowi właściwemu 
do spraw zagranicznych.

I druga kwestia, dotycząca obywatelstwa. Jak 
w tym przypadku jest dotychczas? Może prawo na 
ten temat się nie wypowiadało? Jak jest z obywa-
telstwem naszych przedstawicieli za granicą? Czy 
mogą być obywatelami innych państw? To, że pol-
skie prawo, ustawa o obywatelstwie przewiduje, 
że w przypadku posiadania polskiego obywatel-
stwa nie uwzględnia się ewentualnego posiada-
nia obywatelstwa innego państwa, wiem. Ale jak 
to jest w praktyce? I czy teraz są gdzieś zakazy, 
że nie można być obywatelem innego państwa, 
jeśli się chce pracować w służbie zagranicznej? 
Czyli czy konieczne jest posiadanie tylko jedne-
go obywatelstwa, obywatelstwa polskiego? I jak 
pan ocenia to, że ta ustawa wprowadza taki wy-
móg, że można być tylko i wyłącznie obywatelem 
polskim?

WiceMaRSzałek
michał k amiński 

Dziękuję panu senatorowi.
Bardzo proszę.

SenatoR
BoGdan klich 

Panie Marszałku! Drodzy Państwo!
Ja nie chcę wychodzić ze swojej roli spra-

wozdawcy. W związku z tym odpowiem panu 
senatorowi tak, że po pierwsze, jeżeli chodzi 
o kompetencje szefa służby zagranicznej, to nie 
było mowy o jego – zdaje się, że pan użył takiego 
sformułowania – demoniczności, tzn. o tym, że 
jest on postacią demoniczną. Jednak niewątpliwie 
w tych opiniach i w tych głosach, które padały na 
posiedzeniu komisji, była podnoszona nadmier-
na rola szefa służby zagranicznej oraz jego roz-
budowane kompetencje względem kompetencji 

zarówno jego przełożonego, jakim pozostaje mi-
nister spraw zagranicznych, jak i dyrektora ge-
neralnego ministerstwa.

A co do obywatelstwa naszych dyplomatów… 
Na ten temat dyskusji na posiedzeniu komisji 
spraw zagranicznych nie było.

WiceMaRSzałek
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Jak rozumiem, pan senator Czerwiński nie ma 

już dodatkowych pytań.
(Senator Jerzy Czerwiński: Panie Marszałku, 

i tak nie uzyskam odpowiedzi.)
(Senator Bogdan Klich: Prywatnie może-

my sobie powiedzieć różne rzeczy, ale ja jestem 
sprawozdawcą komisji i informuję pana sena-
tora, że na posiedzeniu komisji na ten temat nie 
rozmawialiśmy.)

Ja mam pytanie, skądinąd w takim trybie 
może nie do końca właściwym, czy jak np. sena-
torowie, którzy mieli 3 obywatelstwa, byli powo-
ływani na ambasadorów, to ten problem też był 
poruszany. Bo były takie przypadki. Ale to jest 
ważny temat, z całą pewnością.

Skoro nie ma więcej pytań, to podziękujemy 
panu przewodniczącemu Klichowi…

(Senator Bogdan Klich: Dziękuję bardzo.)
…za bardzo wyczerpujące odpowiedzi.
Informuję, że projekt ustawy został wniesiony 

przez rząd. Do prezentowania stanowiska rządu 
w toku prac parlamentarnych został upoważnio-
ny minister spraw zagranicznych.

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić 
stanowisko rządu?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych Paweł Jabłoński: Tak.)

Bardzo proszę, Panie Ministrze.
(Rozmowy na sali)
Pan minister Paweł Jabłoński. Bardzo proszę.

PodSekRetaRz StanU
W MiniSteRStWie  
SPRaW zagRanicznych
Paweł JaBłoński 

Bardzo dziękuję.
Szanowny Panie Marszałku! Panie i Panowie 

Senatorowie! Wysoka Izbo!
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Bardzo się cieszę, że mam dzisiaj możli-
wość zabrać głos i przedstawić Wysokiej Izbie 
tę ustawę, w przypadku której – ja tak uważam 
i Ministerstwo Spraw Zagranicznych, i takie jest 
również stanowisko rządu – uważamy, że jest ona 
niezwykle ważna i niezwykle potrzebna. Cieszę 
się z tego, że możemy o tej ustawie dyskutować. 
I pomimo tych różnych krytycznych opinii to sta-
nowisko pozostaje niezmienne.

Ja chciałbym zwrócić jedynie uwagę na pew-
ną rzecz, która w tej dyskusji, niestety, uwidacz-
nia się po raz kolejny. Mamy przed sobą ustawę 
w kompleksowy sposób zmieniającą kluczowy 
element administracji publicznej – służbę za-
graniczną. Ten element, który jest niejako spe-
cjalną kategorią naszej służby cywilnej. Służbę, 
która powołana jest do reprezentowania nasze-
go państwa za granicą w stosunkach dwustron-
nych. Rząd wyszedł z założenia, że po 20 latach 
obowiązywania aktualnie obowiązującej ustawy 
– ta ustawa weszła w życie 27 lipca 2001 r… nie, 
przepraszam, weszła w życie w 2002 r., a została 
uchwalona w 2001 r. – potrzebna jest komplek-
sowa reforma, pewne rzeczy po prostu należy 
usprawnić. I cieszę się, że tego rodzaju prace zna-
lazły odzwierciedlenie w formie najpierw projek-
tu, który następnie – po bardzo długiej, bardzo 
merytorycznej dyskusji w Sejmie – został uzupeł-
niony, poprawiony, wprowadzono do niego kilka-
dziesiąt poprawek w trakcie prac komisji i zyskał 
kształt ustawy, którą dzisiaj będziemy omawiać.

To prawda, że senacka Komisja Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej poświęciła tej 
ustawie ok. 3 godzin, na co wskazywał pan prze-
wodniczący w swoim sprawozdaniu, niemniej 
jednak ja chciałbym wyrazić pewne rozczaro-
wanie faktem, że rzeczywiście – tak jak wskazał 
to, jeśli dobrze pamiętam, pan senator Szwed – 
w trakcie tego posiedzenia nie została zgłoszona 
ani jedna kwestia merytoryczna, ani jedna me-
rytoryczna poprawka. Było bardzo dużo opinii 
bardzo silnie nacechowanych politycznie, bar-
dzo emocjonalnych, także często wskazujących na 
nieznajomość materii, do czego przejdę za chwilę. 
Niestety nie odnotowano jakichkolwiek elemen-
tów, które po prostu mogłyby zostać ocenione 
lepiej lub gorzej i można byłoby o nich dyskuto-
wać, czy po prostu usprawniają funkcjonowanie 
służby zagranicznej, czy też nie usprawniają. Ja 
tego żałuję – bardzo tego żałuję – bo uważam, że 
kształt administracji państwowej sensu largo, 
ale w ogóle państwa polskiego, a w szczególności 

służby zagranicznej, ma niezwykle istotne zna-
czenie i wszystkim nam powinno zależeć na tym, 
żeby to działało sprawnie. Jeśli nie dyskutujemy 
merytorycznie, a padają tu określenia o jakichś 
standardach neokomunistycznych czy woli znisz-
czenia służby zagranicznej, to trudno z tym dys-
kutować inaczej, niż wchodząc w jakąś polemikę 
polityczną – do czego oczywiście mamy prawo, 
nawet mamy taki obowiązek, bo wszyscy jeste-
śmy politykami, ja także jestem tutaj w roli po-
litycznej. Ale jednocześnie, jeśli rozmawiamy 
o ustawie, myślę, że kwestie merytoryczne po-
winny mieć nieco większe znaczenie.

Dlaczego na początku wyszliśmy jako mini-
sterstwo z założenia, że taka ustawa jest potrzeb-
na? Widzimy, że dziś, w momencie kiedy bardzo 
mocno profesjonalizuje się dyplomacja na całym 
świecie, konieczne jest wprowadzenie zasadniczej 
dystynkcji, zasadniczego podziału między dwo-
ma jej aspektami. Bo oczywiście mamy ten nie-
zwykle istotny aspekt – a jego znaczenie rośnie 
–dyplomacji profesjonalnej, aspekt dyplomacji 
zawodowej, ale mamy jednocześnie rolę stricte 
polityczną, rolę, która w naszej konstytucji w za-
sadzie wprost jest wskazana poprzez umiejsco-
wienie ambasadora jako kierownika placówki 
zagranicznej, jako organu pochodzącego z no-
minacji politycznej. W dotychczasowej ustawie 
ten podział był niejasny i często prowadziło to do 
sytuacji, która nie była zdrowa z punktu widze-
nia funkcjonowania państwa. Ta granica między 
zawodową dyplomacją a tym czynnikiem, który 
jest polityczny, ale przede wszystkim jest demo-
kratyczny, bo reprezentuje rząd będący emana-
cją demokratycznie wybranego Sejmu i Senatu… 
Niezbędne jest, aby tego rodzaju jasna granica zo-
stała wprowadzona. I takie klarowne rozdziele-
nie czynnika politycznego, demokratycznego od 
czynnika urzędniczego, profesjonalnego to jest 
esencja tej ustawy. Tego do tej pory brakowało. 
My to tutaj wprowadzamy. I, szczerze mówiąc, są-
dzę, że jeśli spojrzeć na to z dystansu, w oderwa-
niu od naszych bieżących sporów politycznych, 
od tego, że jedna czy druga formacja się w róż-
nych sprawach ze sobą nie zgadzają, to widać, że 
tak naprawdę ta ustawa będzie służyła każdemu 
rządowi, który w przyszłości będzie zarządzał 
państwem i który w przyszłości będzie zarządzał 
również służbą zagraniczną.

To klarowne rozdzielenie powoduje, że będzie-
my mieć jasność sytuacji. Ale jednocześnie samo 
rozdzielenie nie byłoby oczywiście wystarczające. 
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Dlatego też wprowadziliśmy poprawki, zasadni-
cze zmiany do struktury służby zagranicznej. 
Mam tu na myśli wprowadzenie nowej siat-
ki podziału, nowej ścieżki awansu, jeśli chodzi 
o stopnie dyplomatyczne, większej przejrzystości 
w zatrudnieniu do służby i nowych rozwiązań, je-
śli chodzi o wynagrodzenie i zapewnienie zabez-
pieczenia socjalnego, zabezpieczenia społecznego 
członkom służby zagranicznej.

Wychodzimy z takiego założenia, że funda-
mentem funkcjonowania zawodowego korpusu 
służby zagranicznej musi być apolityczność. I dla-
tego wprowadzamy całą listę ograniczeń, które 
rzeczywiście na dyplomatów zawodowych zosta-
ną nałożone, po to, aby tę apolityczność zapewnić. 
Do tych ograniczeń pan przewodniczący też na-
wiązywał, ja się za chwilę do tego krótko odniosę. 
Niemniej jednak niezależnie od tego wszystkiego 
wychodzimy z takiego założenia, że wspomnia-
ne ograniczenia będą służyły profesjonalizacji. 
Bo tu opieramy się przede wszystkim na tym, jak 
kształtuje się służba cywilna.

Również opierając się na kształcie ustawy 
o służbie cywilnej i istniejącym w służbie cywil-
nej stanowisku szefa służby cywilnej wprowa-
dzamy nowe stanowisko, stanowisko szefa służby 
zagranicznej. To jest w zasadzie bardzo podobne 
rozwiązanie. Bo nigdzie, w żadnym innym ob-
szarze administracji państwowej nie ma takiej 
sytuacji, że dyrektor generalny urzędu pełni jed-
nocześnie funkcje, za które odpowiada szef służby 
cywilnej, odpowiadający za cały korpus. Ta sytu-
acja, która w tej chwili ma miejsce w MSZ, rodzi 
liczne problemy natury funkcjonalnej. I wycho-
dzimy z założenia, że wskazane jest powołanie 
odrębnego stanowiska. I – o to pytał wcześniej 
pan senator – stanowisko szefa służby zagra-
nicznej w istocie jest stanowiskiem podległym 
ministrowi spraw zagranicznych. I tutaj nie ma 
mowy o żadnym usamodzielnieniu się tego sta-
nowiska, dlatego że jest to po prostu struktura 
hierarchiczna.

Kolejna kwestia, która została tutaj podnie-
siona, to kwestia otwarcia dyplomacji. Ja sobie 
zdaję sprawę z tego, że można mieć na ten te-
mat różne opinie, i tutaj z tymi opiniami rów-
nież się zapoznawaliśmy. Opinia, że w tej chwili 
dyplomacja jest otwarta w sposób dostateczny 
albo że jest zbyt mocno zamknięta, czasem na-
wet, że jest zbyt mocno otwarta, że należy ją jesz-
cze bardziej zamknąć… Tego rodzaju poprawki 
były zgłaszane w toku prac w komisji sejmowej 

przez posłów Platformy. Mieliśmy w tej sprawie 
debatę i wyszliśmy z założenia, że aktualny me-
chanizm osiągnięcia stopnia dyplomatycznego 
poprzez Akademię Dyplomatyczną należy jak 
najbardziej utrzymać. I tutaj, tak jak pan sena-
tor Szejnfeld zwracał na to uwagę, oczywiście 
Akademia Dyplomatyczna, to, co stworzyliśmy, 
ten mechanizm zawodowej szkoły dla dyploma-
tów, zawodowej szkoły najwyższej jakości, która 
kształci elitę polskiej dyplomacji, zostają utrzy-
mane. A jednocześnie nie mogę się zgodzić z tym, 
co mówił pan przewodniczący Klich: że powsta-
je jakaś boczna ścieżka dojścia, że drogą główną 
jest akademia, a oprócz tego wprowadzamy jakąś 
boczną furtkę. Seminarium dyplomatyczne, któ-
re jest przeznaczone dla osób już zatrudnionych 
w MSZ – bo taka jest struktura tej ścieżki uzy-
skania stopnia dyplomatycznego – także będzie 
prowadzone przez akademię. Nie jest to żadna 
boczna ścieżka. To jest ścieżka, która w tej chwili 
pozwoli znacznej grupie bardzo dobrych fachow-
ców, którzy są zatrudnieni w MSZ, ale którzy nie 
mają stopnia dyplomatycznego, są często wielo-
letnimi pracownikami, mają doskonałe doświad-
czenie, znajomość języków, świetnie się orientują 
w różnych obszarach, czy to terytorialnych, czy 
tematycznych… Oni dzięki seminarium dyplo-
matycznemu będą mogli bez przechodzenia przez 
aplikację dyplomatyczną, która ze swego założe-
nia jest ścieżką kariery przeznaczoną raczej dla 
ludzi młodszych, świeżo po studiach… To semi-
narium dyplomatyczne pozwoli nam na wpro-
wadzenie do zawodowej służby dyplomatycznej 
także tych ludzi, w przypadku których to byłoby 
w tej chwili znacznie utrudnione.

Kolejna sprawa. Panie Marszałku, ja jeszcze 
krótko odniosę się do kwestii, które ta ustawa 
wprowadza. Tutaj została też poruszona kwestia 
tajemnicy dyplomatycznej. Rzeczywiście, jest tak, 
jak wspomniał pan przewodniczący, że… I myślę, 
że to też poniekąd stanowi zaprzeczenie tej tezy, 
jakoby ustawa nie była absolutnie przez nikogo 
pozytywnie oceniana. Pan europoseł Sikorski, 
były minister spraw zagranicznych, którego, jak 
sądzę, większość z państwa po mojej lewej stro-
nie bardzo ceni, jednoznacznie powiedział, że nie 
zgadza się z krytyką tej instytucji, nie zgadza się 
z krytyką instytucji tajemnicy dyplomatycznej, 
bo uważa, że istnieją takie kategorie informa-
cji, które nie są objęte żadnym gryfem tajności, 
żadną klauzulą powodującą, że nie mogą one być 
ujawniane, ale jednocześnie ich ujawnienie może 
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być szkodliwe z punktu widzenia państwa. Z tego 
rodzaju informacjami mamy do czynienia, tego 
rodzaju informacje objęte są kategorią tajemni-
cy dyplomatycznej. Ja bardzo rzadko mam okazję 
zgodzić się w jakiejś sprawie z panem ministrem 
Sikorskim, więc tym bardziej cieszę się, że dziś 
jest taka okazja, bo to rzadka sytuacja, w której 
ponad podziałami politycznymi możemy zgodzić 
się, że pewne rozwiązanie jest dobre dla państwa. 
I chciałbym, żebyśmy w takim duchu tę ustawę 
omawiali.

Dlatego też przejdę teraz do kwestii, które były 
podnoszone w ramach wstępnej części, w toku py-
tań do pana przewodniczącego, bo część tych py-
tań była adresowana bardziej do Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych.

Pan przewodniczący wskazywał na to, że ko-
misja senacka zajęła się niezwykle drobiazgo-
wo tą ustawą, że poświęcono aż 3 godziny na tę 
ustawę na posiedzeniu komisji senackiej. Drodzy 
Państwo, w trakcie posiedzenia komisji sejmo-
wej ustawę omawialiśmy ponad 10 godzin i była 
ona omawiana w sposób niezwykle merytorycz-
ny. Jeden przepis po drugim był dyskutowany, do 
każdego z tych przepisów mogły być zgłoszone 
poprawki i wiele poprawek zostało zgłoszonych, 
wiele poprawek zostało przyjętych. Myślę, że to, 
od czego dzisiaj rozpoczęliśmy posiedzenie… Pan 
marszałek Grodzki wskazywał, że Sejm przyjął 
jedną z poprawek Senatu zgłoszoną do ustawy 
w sprawie zmiany zakresu zastrzeżeń do kon-
wencji stambulskiej. To też ustawa, którą mia-
łem zaszczyt w tej Izbie prezentować wspólnie 
z ministerstwem rodziny oraz Ministerstwem 
Sprawiedliwości. Myślę, że to świadczy o tym, że 
jeżeli poprawki mają charakter merytoryczny, to 
naprawdę jest okazja do tego, żeby merytorycznie 
nad tym pracować i Sejm jest gotowy do przyję-
cia mądrych, merytorycznych poprawek zgłoszo-
nych przez Senat. O to apelował minister spraw 
zagranicznych w Sejmie. O to ja także apelowa-
łem w trakcie posiedzenia komisji, która niestety 
takich poprawek nie zgłosiła, choć, jak wskazał 
słusznie pan senator Szwed, propozycje takich po-
prawek w różnych pismach, w różnych opiniach 
się znajdowały i my byliśmy, i cały czas jesteśmy, 
otwarci na dyskusję w tej sprawie.

Sądzę, że jeśli mówimy o bardzo konkretnych 
kwestiach, które tu zostały poruszone, to po raz 
wtóry chciałbym zwrócić uwagę, bo to jest, my-
ślę, niezwykle istotne, że warto przed krytyką, 
zwłaszcza taką, która nie jest oparta na analizie 

konkretnych przepisów, jednak się zapoznać 
i z obecnymi przepisami, i z tymi, które są za-
warte w ustawie. Uniknęlibyśmy wtedy sytuacji, 
w której po prostu popełniamy pewne błędy czy 
w sposób niezgodny z rzeczywistością opisujemy, 
jak to wygląda.

Kilka kwestii symptomatycznych, bo nieste-
ty to zjawisko było widoczne w Sejmie, w trakcie 
posiedzenia komisji sejmowej, a także w trak-
cie posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych 
i Unii Europejskiej w Senacie. Pierwsza podno-
szona kwestia, której pan przewodniczący Klich 
poświęcił bardzo dużo uwagi, dotyczy rzekome-
go zakazu, niezgodnego z konstytucją ogranicze-
nia członkostwa w związkach zawodowych dla 
dyplomatów zawodowych. Szanowni Państwo, 
ustawa nie zakazuje członkostwa z związkach 
zawodowych. Ustawa zakazuje pełnienia funkcji 
w związkach zawodowych. Jest to regulacja ana-
logiczna, w zasadzie słowo w słowo przepisana 
z art. 78 ust. 6 ustawy o służbie cywilnej. Na tym 
polega profesjonalizacja korpusu urzędniczego, 
że innego rodzaju funkcje, które mogą mieć cha-
rakter kolizyjny z zadaniami służby czy cywilnej, 
czy zagranicznej, nie powinny być przez ludzi na 
tych stanowiskach wykonywane. To jest pewna 
decyzja zawodowa. Jeżeli ktoś decyduje się być dy-
plomatą zawodowym, to z pewnych przywilejów 
rezygnuje. Ale tu chodzi nie o członkostwo, tyl-
ko o pełnienie funkcji w związkach zawodowych, 
bardzo ważna dystynkcja.

Następna kwestia – cieszę się, że pan senator 
Szwed to zauważył – dotyczy zwiększenia zakre-
su ochrony socjalnej, zwiększenia zakresu świad-
czeń dla naszych pracowników, dla członków 
służby zagranicznej. My, pracując nad tą ustawą, 
rzeczywiście bardzo dużo czasu poświeciliśmy na 
analizę tego stanu faktycznego, na rozmowy z na-
szymi pracownikami, na to, żebyśmy zobaczyli, 
jakiego rodzaju problemy pojawiają się w codzien-
nym ich funkcjonowaniu. To dotyczy zarówno 
świadczeń związanych np. z macierzyństwem, 
ze zwrotem opłat za opiekę przedszkolną, z róż-
nego rodzaju dodatkami dla służby zagranicznej, 
z przepisami przejściowymi… Np. w przypadku 
urlopu macierzyńskiego wprowadziliśmy zasadę, 
że wprawdzie w takim przypadku rzeczywiście 
może być konieczne odwołanie ze służby pracow-
nicy czy pracownika – bo dotyczy to też urlopów 
ojcowskich – z uwagi na to, że placówki czasem 
potrzebują szybko zastępstwa, ale zachowujemy 
dodatek zagraniczny wypłacany przez 6 miesięcy, 
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żeby ten pracownik nie był w żaden sposób dys-
kryminowany. Tak że on pozostaje w służbie, 
nie jest zwalniany z pracy czy żadne inne konse-
kwencje go nie spotykają. Tego rodzaju przepisów 
jest tutaj bardzo dużo. Myślę, że niezwykle ważne 
jest to, żebyśmy właśnie o takich konkretach roz-
mawiali, bo jeśli mówimy o tym, czy ustawa ma 
sens, czy nie ma sensu, to trzeba mówić o kon-
kretnych przepisach, analizować także to, co jest 
w tej chwili.

Bardzo dziękuję panu senatorowi Rusieckiemu 
za pytanie o zabezpieczenie polskiej służby za-
granicznej przed obecnością osób, które były 
związane ze służbami specjalnymi, były funkcjo-
nariuszami czy były tajnymi współpracownikami 
służb bezpieczeństwa i innych organów krajów 
totalitarnych. I tutaj znów, nie chciałbym się bar-
dzo szczegółowo, no, czepiać niektórych wypo-
wiedzi, ale trzeba przypomnieć, że to nie ustawa 
lustracyjna zakazuje takim osobom pełnienia tej 
funkcji, bo w ustawie lustracyjnej również tego 
rodzaju zapisy są. To w naszej ustawie o służbie 
zagranicznej wprowadzamy art. 5, który wprost 
mówi, że takie osoby nie mogą być członkami pol-
skiej służby zagranicznej. Bardzo mocno nam na 
tym zależy. Ten artykuł w nieco innym brzmieniu 
jest już w obecnej ustawie, ale przenosimy go do 
tej ustawy i nadajemy mu pełne brzmienie, tak 
żeby rzeczywiście takie sytuacje się nie zdarzały.

Kwestia, która wzbudzała bardzo dużo za-
strzeżeń czy pytań, to jest kwestia wieku eme-
rytalnego dla dyplomatów zawodowych. Tutaj 
wychodzimy, Drodzy Państwo, z takiego założe-
nia, że jakaś granica wieku musi być określona, 
po to, aby służba dyplomatyczna dostosowywała 
się w naturalny sposób do zmieniającego się oto-
czenia. Ten przepis, który wprowadzamy, opar-
ty jest na ogólnej regulacji emerytalnej, a więc 
dotyczy osób w wieku 65 lat, z tym jednym za-
strzeżeniem, że tu, w przypadku służby dyplo-
matycznej, nie wprowadzamy różnicy wiekowej 
między kobietami i mężczyznami. Także z uwa-
gi na charakter tej pracy takie założenie przy-
jęliśmy. Ale oczywiście jest tak, jak wskazywał 
pan senator Komarnicki, że mogą być przypad-
ki, w których osoby po przekroczeniu tego wieku 
nadal świetnie funkcjonują, doskonale pracują, 
są świetnymi dyplomatami. Absolutnie chcemy 
z takimi osobami dalej współpracować, dlate-
go wprowadzamy zasadę, zgodnie z którą każda 
osoba po przekroczeniu wieku 65 lat nadal będzie 
mogła być dyplomatą zawodowym, jeżeli zgodę na 

to wyrazi minister spraw zagranicznych. I tutaj 
chciałbym krótko nawiązać do wypowiedzi pana 
przewodniczącego, jakoby była tu wprowadzana 
taka zasada, że coś się odbywa według widzimi-
się ministra.

Panie Przewodniczący, tak mamy skon-
struowany system państwa, że to rząd ponosi 
odpowiedzialność za funkcjonowanie jego admi-
nistracji. Jeżeli minister spraw zagranicznych 
byłby pozbawiony wpływu na tak kluczowy ele-
ment, jak zarządzanie stanem osobowym, za-
rządzenie korpusem służby zagranicznej czy 
korpusem służby cywilnej, to byłoby to przeja-
wem jakiejś kompletnej dysfunkcjonalności ca-
łego systemu. Minister spraw zagranicznych 
pochodzący z wyboru demokratycznego, będący 
przedstawicielem rządu powołanego przez Sejm 
wybrany w wyborach demokratycznych ponosi 
odpowiedzialność za swoje decyzje. To od mini-
stra spraw zagranicznych musi zależeć to, jak 
funkcjonuje polska dyplomacja, bo w przeciwnym 
razie tej odpowiedzialności nie będzie. Jeżeli po-
zbawimy ministra spraw zagranicznych wpływu 
na tego rodzaju kwestie, to w zasadzie nie będzie 
możliwości pociągnięcia kogokolwiek do odpowie-
dzialności w sytuacji, gdyby były zastrzeżenia do 
funkcjonowania administracji państwowej.

Szanowni Państwo, odniosłem się krót-
ko do kwestii, które były tutaj podniesione, być 
może nie do… Przepraszam, jeszcze pan senator 
Czerwiński pytał – mam to zapisane – o kwestię 
obywatelstwa.

Panie Senatorze, pan podnosił to pytanie 
odnośnie do kwestii obywatelstwa. Tutaj także 
spieszę z informacją. Wprowadziliśmy zasadę, 
zgodnie z którą utrzymujemy obowiązek posia-
dania obywatelstwa polskiego przez osoby gene-
ralnie pracujące w służbie zagranicznej, także dla 
ludzi, którzy nie są dyplomatami zawodowymi. 
W odniesieniu zaś do dyplomatów zawodowych, 
do pracowników zagranicznych, a także do sze-
fa służby zagranicznej wprowadzamy kategorię 
wyłączności, co oznacza, że te osoby mogą mieć 
tylko i wyłącznie obywatelstwo polskie. Zdajemy 
sobie sprawę z tego, że to może budzić czasem za-
strzeżenia, ale wychodzimy z takiego założenia, 
że w przypadku, gdy ktoś pełni funkcję dyploma-
ty zawodowego, nie powinno być jakichkolwiek 
możliwości, żeby były podejrzenia, naciski na 
taką osobę z różnego tytułu, choćby z takiego ty-
tułu, że ktoś może przypisywać mu nieco inne in-
tencje, bo ma inne obywatelstwo, nawet, jeżeli nie 
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ma w tym rzeczywiście nic złego. Jednocześnie 
wprowadzamy jednak pewne odstępstwo od tej 
zasady w odniesieniu do dyplomatów, którzy będą 
pełnili tę funkcję polityczną, dlatego że tutaj ten 
mechanizm sprawdzenia, mechanizm kontroli, 
mechanizm demokratyczny gwarantuje to w spo-
sób dostateczny. Otóż wychodzimy z założenia, że 
nie powinni oni mieć obywatelstwa tego państwa, 
w którym będą na placówce. Jednak teoretycz-
nie mogą być takie sytuacje, że osoby z podwój-
nym obywatelstwem pełnią doskonale służbę dla 
Rzeczypospolitej Polskiej na placówkach w innym 
kraju. To dotyczy ambasadorów, to dotyczy tego 
czynnika politycznego, który, tak jak wspomina-
łem, odróżniamy od czynnika urzędniczego. Z ta-
kiego założenia wyszliśmy. Było to przedmiotem 
obrad i dość długiej dyskusji w trakcie posiedze-
nia komisji sejmowej.

Szanowni Państwo Senatorowie, mam na-
dzieję, że odniosłem się, wprawdzie krótko, ale 
do wszystkich istotnych kwestii, jakie zostały po-
ruszone. Jeżeli jakieś sprawy pozostały niejasne 
czy też chcieliby państwo uzupełnić swoją wiedzę, 
pozostaję otwarty na dalsze pytania. Liczę na to, 
że będziemy dyskutowali tutaj w sposób mery-
toryczny. Nie uciekam od jakichkolwiek sporów 
politycznych czy sporów co do idei tej ustawy, 
niemniej uważam, że jeżeli kwestionujemy pew-
ne konkretne rozwiązania, np. powołanie szefa 
służby zagranicznej czy powołanie zastępcy am-
basadora do spraw administracyjnych, to warto 
jednak wskazać na pewne konkretne rozwiąza-
nia, które się z tym wiążą. Liczę na to, że taki wła-
śnie charakter ta dyskusja będzie miała.

W ocenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 
w ocenie rządu ustawa w obecnym kształcie do-
brze przysłuży się polskiej dyplomacji, dobrze 
przysłuży się służbie zagranicznej, dobrze przy-
służy się polskiemu państwu – ktokolwiek będzie 
w przyszłości sprawował rządy. Dlatego też reko-
menduję Wysokiej Izbie przyjęcie przedstawionej 
ustawy. Bardzo dziękuję.

WiceMaRSzałek
michał k amiński 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miej-

sca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do 
przedstawiciela rządu związane z omawianym 
punktem porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Bardzo proszę, pan senator Aleksander Szwed. 
Bardzo proszę, pan senator Czerwiński. Czy jesz-
cze? Ja też zapisuję się do głosu.

SenatoR
aleksander szwed 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Na początku odniosę się do kwestii, któ-

rą poruszył pan senator sprawozdawca. Na po-
siedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii 
Europejskiej rzeczywiście nie przejąłem propozy-
cji poprawek. One wychodziły niejako naprzeciw 
postulatom zmiany tych artykułów, które zgła-
szali senatorowie większości. No, była krytyka 
poszczególnych artykułów, ale merytorycznych 
zmian już nie zaproponowano. Zaproponowano 
jedynie odrzucenie ustawy w całości.

Panie Ministrze, mam pytanie. W uzasadnie-
niu w druku sejmowym mamy taką informację: 
„Dzisiejszy stan prawny funkcjonujący w obec-
nym kształcie organizacyjnym i funkcjonalnym 
prawie dwie dekady, tj. od dnia 10 maja 2002 r., 
kiedy weszła w życie ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. 
o służbie zagranicznej, jest efektem hybrydy skła-
dającej się z elementów służby dyplomatyczno-
-konsularnej zakorzenionej systemowo w czasach 
PRL i różnych, właściwych dla procesu transfor-
macji, prób ingerencji nienaruszających spu-
ścizny PRL. Wywodzące się z PRL rozwiązania 
sprawiają, że czynnik polityczny i urzędniczy są 
ze sobą połączone”. Tak że, wprowadzając nową 
ustawę o służbie zagranicznej, my niejako zmie-
niamy te rozwiązania, które są rodem z PRL. 
Tymczasem pan senator sprawozdawca, pan se-
nator Klich mówił, że my dopiero niejako wpro-
wadzamy rozwiązania z PRL. Gdyby pan minister 
mógł odnieść się do tego merytorycznie, powie-
dzieć, jakie rozwiązania w ustawie o służbie za-
granicznej zmieniamy, które były tak de facto 
rodem z PRL… Bo, jak rozumiem, nie jest praw-
dą, że my dopiero teraz takie rozwiązania wpro-
wadzamy. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek
michał k amiński 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.
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PodSekRetaRz StanU
W MiniSteRStWie  
SPRaW zagRanicznych
Paweł JaBłoński 

Bardzo dziękuję.
Panie Senatorze! Wysoka Izbo!
Tu zasadniczą kwestią… Ten argument pana 

senatora sprawozdawcy ja traktuję raczej jako ar-
gument natury publicystycznej – chodzi o mówie-
nie o tej neokomunistycznej nomenklaturze. My 
wyszliśmy z założenia, że sytuacja, kiedy powsta-
je w jakimkolwiek urzędzie państwowym pewne-
go rodzaju grupa, która w zasadzie nie dopuszcza 
do jakichkolwiek zmian, nie jest otwarta na no-
wych ludzi… Rozwiązania w przedmiocie czy to 
nadawania nowych stopni dyplomatycznych, czy 
nawet przyjmowania ludzi do pracy w MSZ obję-
te są bardzo szczegółowymi procedurami, które 
w zasadzie gwarantują, że decyzje o zatrudnia-
niu, przyjmowaniu nowych członków służby 
zagranicznej w dużym stopniu spoczywają na 
ludziach, którzy swoje kariery… W tej chwili to 
nawet nie są ludzie, którzy rozpoczynali swoje ka-
riery w czasach PRL – oni, przychodząc do MSZ, 
niestety stykali się jeszcze w znacznym stopniu 
z ludźmi, którzy w takim czasie te kariery rozpo-
czynali. Stąd konieczność tej zasadniczej zmiany. 
Tutaj mamy na myśli przede wszystkim kwestię 
dotyczącą otwarcia dodatkowej ścieżki, prowa-
dzonej także przez akademię dyplomatyczną, co 
po raz kolejny chciałbym podkreślić, otwarcia jej 
dla pracowników przyjętych spoza… I to, jak my-
ślę, jest zasadniczą kwestią.

Druga sprawa to kwestia wprowadzenia szefa 
służby zagranicznej, stanowiska odrębnego od dy-
rektora generalnego urzędu, bo to też powodowa-
ło… Jeżeli jeden organ, jeden urząd odpowiada za 
kwestie zarzadzania bieżącego centralnym urzę-
dem administracji państwowej, a także za wszyst-
kie sprawy kadrowe, począwszy od najniższych 
stanowisk na każdej placówce aż po stanowisko 
ambasadora, bo również tego rodzaju elementy 
w aktualnym systemie obowiązywały, to pro-
wadzi to rzeczywiście do sytuacji, w której może 
powstawać pewna wątpliwość, czy ten układ hie-
rarchiczny jest właściwy. Wprowadzamy zmianę, 
która ma na celu przede wszystkim wprowadzić 
jasny podział między czynnikiem politycznym, 
demokratycznym a czynnikiem profesjonalnym, 
urzędniczym. I sądzę, że ostatnim państwem, 
do którego struktur można by to porównać, jest 

właśnie PRL, dlatego że tam wszystko było pod-
dane partii komunistycznej. Tutaj wprowadzamy 
zasadę, zgodnie z którą zasadnicza część dyplo-
matów, dyplomaci zawodowi będą obwarowani 
jednoznacznymi wymogami apolityczności, które 
nawet tutaj, jak słyszę, wzbudzają kontrowersje. 
Chodzi choćby o pełnienie funkcji w związkach 
zawodowych. Sądzę, że wprowadzenie tych czyn-
ników spowoduje, że będziemy mieć naprawdę 
dobry, profesjonalny korpus dyplomatyczny.

WiceMaRSzałek
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Bardzo proszę, pan senator Czerwiński.

SenatoR
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Mi - 
nistrze!

Pytań o szefa służby zagranicznej już nie będę 
panu zadawał, myślę, że pan to w zupełności wy-
jaśnił. I przekonał mnie pan nawet, zaś pana se-
natora Klicha… Są pewne pytania szczegółowe 
co do zapisów ustawy, które, jak myślę, powinny 
zostać wyjaśnione, żeby ona mogła wejść w ży-
cie i być stosowana w sposób płynny, tak bym to 
określił, czyli chodzi o przepisy przejściowe. Co 
do samych zapisów materialnych nie ma żadnych 
uwag. Trzeba by raczej zapytać, czemu tak późno 
ta ustawa się pojawia, ale to już jest inna kwestia.

Pytanie pierwsze, dotyczące obywatelstwa. Ja 
jestem zwolennikiem tego, żeby pewne funkcje 
państwowe pełnili tylko obywatele polscy, po pro-
stu ze względu na kwestie lojalnościowe. A więc 
dla mnie ten wyłom z ambasadorami, który pan 
tutaj przytoczył, nie jest taki oczywisty. Proszę to 
jeszcze przemyśleć. Ale tu jest jeszcze jeden wy-
łom. Mianowicie pracownikiem krajowym może 
być osoba, która posiada obywatelstwo polskie – 
art. 20. A dlaczego nie tylko i wyłącznie obywa-
telstwo polskie? Jeśli tworzy się pewne wyjątki, 
trzeba to uzasadnić. Prosiłbym o uzasadnienie, 
jeśli chodzi o przepisy materialne.

A, jest jeszcze jedna kwestia dotycząca przepi-
su przejściowego. Mianowicie osoby, które w tej 
chwili w dobrej wierze… No, mają inne obywatel-
stwo, bo na to zezwalało prawo, a teraz mają rok 
na pozbycie się tego obywatelstwa. Ale tu użyto 
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takiego sformułowania: dowód ustania obywatel-
stwa państwa obcego. Pytanie, czy taki dowód jest 
zawsze osiągalny. Proszę zauważyć, że oświad-
czenie woli można złożyć zawsze: „nie będę się 
zachowywał jak obywatel innego państwa, nie 
będę korzystał z tych obowiązków i uprawnień”. 
To będzie oświadczenie woli skierowane w stro-
nę naszego państwa. A oświadczenie woli wo-
bec innego państwa, typu „zrzekam się tamtego 
obywatelstwa obcego państwa” też można złożyć, 
ale jest pytanie, czy zawsze jest tak, że obce pań-
stwo, po pierwsze, chce, a po drugie, musi to po-
twierdzić. Bo tu jest wymieniony dowód ustania 
obywatelstwa państwa obcego. Czy to jest jedyne 
możliwe wyjście z tego obecnego stanu w czasie 
rezygnacji z obywatelstwa obcego? Dla mnie nie 
jest to takie oczywiste. Podejrzewam, że mogą 
być sytuacje, kiedy państwo obce po prostu po to, 
żeby się pozbyć, w cudzysłowie, dobrego dyplo-
maty polskiego, ale obywatela tego państwa, nie 
będzie chciało złożyć takiego dowodu, albo sytu-
acje, kiedy w ogóle nie będzie ścieżki prawnej do 
zrzeczenia się obywatelstwa.

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Dziękuję 
bardzo, Panie Senatorze. Czy jeszcze… Prze pra-
szam, przepraszam.)

Jeśli można, to jeszcze trzecie pytanie, do-
tyczące kwestii związanych z przekazywaniem 
dokumentacji do IPN. Rozumiem, że do tej pory 
nie było takiej ścieżki. Dobrze, że taka ścieżka się 
znalazła, ale nie wiem, czy 60 dni wystarczy, żeby 
to zrobić. Czy ten czas nie jest zbyt krótki? Bo ta-
kie zakreślanie pewnych terminów… No, skoro 
przez 30 lat tego nie zrobiliśmy – może nie przez 
30 lat, bo IPN jest młodszy, ale przez kilkanaście 
lat – to nie ma większego znaczenia, czy to bę-
dzie 60 dni, czy pół roku. Trzeba to zrobić dobrze, 
a nie szybko.

WiceMaRSzałek
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

PodSekRetaRz StanU
W MiniSteRStWie  
SPRaW zagRanicznych
Paweł JaBłoński 

Bardzo dziękuję.
Panie Senatorze! Wysoka Izbo!

Odpowiadam na pytanie pierwsze, czyli py-
tanie o obywatelstwo. Wyszliśmy z założenia, że 
w przypadku… W zasadzie możliwe są różne sytu-
acje. Nasz pracownik, dyplomata, poniekąd także 
dyplomata zawodowy, w teorii może być przecież 
obywatelem Polski i innego państwa, a mimo to 
pozostać człowiekiem całkowicie, 100-procento-
wo lojalnym wobec Polski. Ale z uwagi na to, że 
w przypadku dyplomatów zawodowych procedu-
ra sprawdzająca jest jednak o wiele mniej szcze-
gółowa, w o wiele mniejszym stopniu oparta na 
wspólnych decyzjach kilku najważniejszych orga-
nów państwa, konieczne jest wprowadzenie tutaj 
ogólnej zasady, zgodnie z którą nie można mieć 
podwójnego obywatelstwa.

W  przypadku ambasadorów wychodzimy 
z założenia, że szczegółowość procedury spraw-
dzającej i konieczność podjęcia politycznej decyzji, 
by przedstawić daną kandydaturę prezydento-
wi… Następnie to prezydent podejmuje decyzję 
o powołaniu, mianowaniu takiego ambasado-
ra. A przecież wprowadzamy dodatkowy organ 
w postaci konwentu, który też będzie analizo-
wał wszystkie potencjalne argumenty za i prze-
ciw. Tak że tu możemy pozwolić sobie na to, aby 
wprowadzić pewnego rodzaju odstępstwo. Ta 
procedura sprawdzająca zagwarantuje nam bez-
pieczeństwo. Nawet jeśli dana osoba ma podwójne 
obywatelstwo, to będziemy w stanie sprawdzić, 
czy nie kieruje się ona podwójną lojalnością. No, 
z dotychczasowych doświadczeń wynika, że tego 
rodzaju przypadki się zdarzają. Stąd decyzja, żeby 
to utrzymać.

Jeśli chodzi o pracowników krajowych, to tu 
z kolei wyszliśmy z założenia, że pracownicy kra-
jowi, a zatem pracownicy, którzy są zatrudnie-
ni na podstawie powołania w celu wykonywania 
obowiązków członka personelu pomocniczego, są 
osobami, w stosunku do których można stosować 
nieco łagodniejsze kryteria niż w stosunku do dy-
plomatów. No, te osoby co do zasady nie repre-
zentują państwa na zewnątrz, one stanowią tylko 
personel pomocniczy. Jeżeli mamy do czynienia 
z jakimkolwiek dostępem do informacji niejaw-
nych, to wtedy te osoby przechodzą oczywiście 
normalną procedurę sprawdzającą. Jeśli procedu-
ra sprawdzająca wykaże, że istnieją jakieś wątpli-
wości, to po prostu nie dostaną oni poświadczenia 
bezpieczeństwa. To wynika z ustawy o ochronie 
informacji niejawnych. Dlatego uznaliśmy, że ten 
dodatkowy wymóg w postaci wyłączności pol-
skiego obywatelstwa nie jest w tym przypadku 



Ustawa o służbie zagranicznej

24

21. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 17 lutego 2021 r.

konieczny. Choć zdaję sobie sprawę, że można się 
o to spierać. Jeśli praktyka stosowania tej ustawy 
skłoni nas do tego rodzaju przemyśleń – to nie jest 
wykluczone – będziemy te kwestie analizowali 
ponownie. Ale to wszystko musi zacząć funkcjo-
nować. Za jakiś czas sprawdzimy, jak to wygląda 
w praktyce.

Kwestia pozbycia się obywatelstwa. Tu, Panie 
Senatorze, wychodzimy z założenia, że z uwagi 
na różne przepisy obowiązujące w różnych pań-
stwach nie sposób jest wskazać 1 dokumentu albo 
1 czynności, którą dana osoba musiałaby wyko-
nać. I stąd takie sformułowanie natury ogólnej. 
Jeżeli w jurysdykcji danego państwa… Jeżeli usta-
limy na podstawie naszej analizy przepisów dane-
go państwa, że wystarczy np. samo oświadczenie 
o zrzeczeniu się obywatelstwa, że nie jest wyma-
gany dodatkowy dowód, to będzie to oznaczało, że 
dana osoba tego obywatelstwa się zrzekła. Co naj-
wyżej trzeba będzie wykazać, że to oświadczenie 
zostało złożone w sposób skuteczny, że np. dotarło 
ono do organów administracji danego państwa. 
Chodzi o pewność, że tej osobie rzeczywiście nie 
przysługuje inne obywatelstwo, że został zdany 
paszport innego państwa. Nie sposób wprowadzić 
do tego rodzaju regulacji bardziej kazuistyczne-
go opisu. No, moglibyśmy znaleźć się w sytuacji, 
w której okazałoby się, że nie przewidzieliśmy 
jakiejś procedury. Na świecie jest prawie 200 
państw, więc po prostu nie jesteśmy w stanie za-
pisać tego w akcie rangi ustawowej. Aczkolwiek 
interpretacja tego, czym jest dowód zrzeczenia się 
czy też ustania obywatelstwa sensu largu – no, 
tu może chodzić nie tylko o zrzeczenie się, ale też 
o pozbawienie obywatelstwa – może być bardzo 
szeroka. Myślę, że to będzie dobrze działało.

Co do kwestii przekazania akt do dyspozycji 
Instytutu Pamięci Narodowej, to tutaj chciał-
bym zwrócić uwagę na to, że w toku prac sejmo-
wych ten przepis został doprecyzowany poprzez 
dodanie tego właśnie sformułowania. To zosta-
ło zmienione, my tu wskazujemy, że akta zostają 
przekazane do dyspozycji IPN. To oznacza, że je-
żeli minister spraw zagranicznych… Kalendarz 
dotyczący tej ustawy wygląda następująco: po jej 
uchwaleniu przez Sejm, a następnie podpisaniu 
przez prezydenta i ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw 
muszą upłynąć 3 miesiące do momentu, kiedy ona 
wejdzie w życie, a następnie jest jeszcze 60 dni 
na przekazanie akt do dyspozycji IPN. W naszej 
ocenie jest to dostateczny czas, aby to zobowią-
zanie wykonać. Ale oczywiście będziemy tutaj 

współpracowali z Instytutem Pamięci Narodowej, 
aby ta procedura odbyła się w sposób sprawny, 
taki, żeby wszystkie wymogi zostały dochowane 
– i wymogi z punktu widzenia MSZ, i wymogi 
z punku widzenia IPN. Dziękuję.

WiceMaRSzałek
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Ja również pozwolę sobie zadać panu mini-

strowi pytanie.
Szczerze mówiąc, dziękuję panu senatorowi 

Czerwińskiemu za zwrócenie uwagi na tę spra-
wę, którą pan minister dzisiaj już nam tutaj 
wyjaśniał.

Panie Ministrze, ja mam pytanie, ilu amba-
sadorów Rzeczypospolitej Polskiej posiada obce 
obywatelstwa i jakie to są obywatelstwa. I, Panie 
Ministrze, jakich argumentów użyli ci senatoro-
wie – mężczyźni bądź kobiety –piastujący tak 
honorowe stanowisko, jakim jest stanowisko 
ambasadora Najjaśniejszej Rzeczypospolitej? Co 
jest argumentem dla takiego człowieka? Bo to, że 
państwo nie widzicie tej świętości i uznajecie, że 
od kierowcy należy wymagać posiadania oby-
watelstwa polskiego – i słusznie – ale nie nale-
ży tego wymagać od ambasadora Najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej… Jestem ciekaw, bo na pew-
no, powołując takich ambasadorów, zadawali-
ście państwo pytanie, cóż jest powodem tego, że 
pani nie chce się zrzec 2 obywatelstw, które pani 
oprócz polskiego posiada. Czy są to powody emo-
cjonalne – miłość do Wielkiej Brytanii czy Stanów 
Zjednoczonych – czy są to być może powody ma-
terialne? Otóż posiadanie obywatelstwa wiąże się 
z jakimiś skutkami materialnymi korzystnymi 
dla takiej osoby. Czy osoby te w toku procedury 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych uzasadnia-
ją państwu fakt utrzymania tych obywatelstw? 
I jednak pytania: dlaczego państwo tego nie żą-
dacie, dlaczego tutaj jesteście tacy liberalni? 
I kolejne pytanie, związane z jakże słuszną de-
batą dotyczącą personalnych przeżytków byłego 
okresu: jaka jest średnia wieku, Panie Ministrze, 
służby dyplomatycznej obecnie? Ponieważ, jeżeli 
przyjmiemy za datę upadku PRL rok 1989 r., ktoś, 
kto w roku 1989 miał lat 20, dzisiaj, jak łatwo po-
liczyć, jest już człowiekiem, dla którego emerytu-
ra to dość realna perspektywa. To ile jest realnie 
osób, które w okresie PRL-owskim pracowały 
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w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i dalej 
w nim pracują? I ile lat mają te osoby? Proszę 
zwrócić uwagę, że jeżeli ktoś był ważny w MSZ 
w roku 1989, to raczej nie miał lat 20. No, mu-
siał mieć co najmniej 25 czy 30 lat. To ile jest ta-
kich osób? Po prostu żebyśmy też wiedzieli, jaka 
jest skala zjawiska. Bo czas płynie i czym innym 
była Polska w roku 1991, a czym innym jest Polska 
w roku 2021.

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

PodSekRetaRz StanU
W MiniSteRStWie  
SPRaW zagRanicznych
Paweł JaBłoński 

Bardzo dziękuję.
Panie Marszałku, odnosząc się do kwestii tego, 

czy my tego żądamy… albo odpowiadając na pyta-
nie, dlaczego ktoś się nie chce zrzec obywatelstwa, 
odpowiadam: nie żądamy, dlatego że przepisy 
obecnej ustawy nie wprowadzają takiego obowiąz-
ku. My nie mamy podstawy prawnej, żeby się tego 
domagać. Możemy oczywiście o to zapytać w roz-
mowie indywidualnej, ale prawo nie wprowadza 
takiego wymogu – i nigdy go nie wprowadzało. 
I nie będziemy go wprowadzać w stosunku do am-
basadorów także teraz, z powodów, o których mó-
wiłem. Bo mogą być sytuacje, że w toku procedury, 
tej bardzo szczegółowej procedury sprawdzającej, 
obejmującej znacznie więcej niż tylko sprawdzenie 
kandydata przez służby, ale także w toku proce-
dury politycznej, która nieodłącznie związana jest 
z powoływaniem kogokolwiek na funkcję repre-
zentowania Rzeczypospolitej Polskiej, te kwestie 
są wyjaśniane.

Co do kwestii tego, ilu dokładnie jest senato-
rów… ambasadorów i jacy to są ambasadorowie 
z podwójnym obywatelstwem, to nie chciałbym 
wprowadzić pana marszałka w błąd i dlatego 
odpowiem na to pytanie na piśmie. Podobnie na 
pytanie o średnią wieku w ministerstwie czy 
o liczbę osób, które rozpoczynały swoją karierę 
przed 1989 r., bo tu oczywiście wymagana jest 
precyzja. Przekażemy tę odpowiedź na piśmie.

WiceMaRSzałek
michał k amiński 

Dziękuję.
Ja dokładnie… Intencja mojego pytania była 

nie intencją polityczną, tylko, nazwijmy to, 

statystyczną. Chodziło o to, żebyśmy wiedzieli 
o skali problemu.

Bardzo panu ministrowi dziękuję.
Bardzo proszę, pan senator Czerwiński.

SenatoR
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Panie Ministrze, ja dopytuję dlatego, żeby po-

tem w trakcie stosowania tej ustawy było jasne, 
jak przepisy z niej wynikające stosować. Dobrze, 
że pan uspokoił mnie, jeśli chodzi o ten dowód 
ustania obywatelstwa państwa obcego, że może 
być skutecznie złożone oświadczenie woli, dlatego 
że źle by było, gdyby podmiot trzeci, inny niż pań-
stwo polskie i pracownik dyplomatyczny, mógł 
ingerować w ten proces, czy to przez zaniechanie 
– bo np. nie ma odpowiednich przepisów – czy też 
nawet wykazując złą wolę.

Co do tych 60 dni… Rozumiem, że chodzi tyl-
ko o to, że to archiwum będzie do dyspozycji, ale 
nie będzie przenoszone fizycznie. Bo to jest naj-
gorsze, co się może zdarzyć, jeśli chodzi o kwestie 
archiwalne, że się przenosi archiwum z jednego 
miejsca do drugiego. Jak mi tłumaczyli archiwi-
ści, to jest właśnie najbardziej wrażliwy moment. 
Fizycznie, jak rozumiem, to archiwum, przynaj-
mniej na razie, pozostanie do dyspozycji, ale nie 
będzie przewożone, nie będzie dekompletowane, 
tak bym to określił.

Ale mam jeszcze jedno pytanie, już jakby nie-
związane z poprzednimi. Jest kwestia tajemnicy 
dyplomatycznej. Ona jest zdefiniowana w art. 7 
pkt 12, ale to jest nowa instytucja prawna. To 
oznacza, że będziemy musieli „się nauczyć” ją sto-
sować, głównie państwo oczywiście. Proszę za-
uważyć, że ta definicja, co już zauważyłem, jest 
zbyt wąska: oznacza informacje, z którymi czło-
nek służby zagranicznej zapoznał się w związku 
z pełnieniem obowiązków. Ale może on mieć ta-
kie informacje, z którymi się nie zapoznał, a są 
w jego posiadaniu, bo po prostu nie przeczytał 
jakiegoś dokumentu czy jakiejś informacji. Czy to 
też jest tajemnica, czy nie? On może nie dochować 
staranności w przypadku informacji, które są do 
niego skierowane, a z którymi się jeszcze nie za-
poznał. To jest zbyt wąska według mnie definicja. 
Panie Ministrze, czy nie byłoby bezpieczniej po 
prostu… No bo z niezachowaniem tej tajemnicy 
wiążą się określone skutki.
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Pytanie jest takie, czy nie należałoby po prostu 
odwołać się tutaj do ustawy, tzn. stworzyć taką 
kategorię, ale jeśli chodzi o postępowanie w spra-
wach nieuregulowanych w tej ustawie, odwołać 
się do ustawy o ochronie informacji niejawnych. 
Wtedy o wiele łatwiej byłoby stosować w praktyce 
tę, jak mówię, nową instytucję, która jest po raz 
pierwszy tworzona.

WiceMaRSzałek
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

PodSekRetaRz StanU
W MiniSteRStWie  
SPRaW zagRanicznych
Paweł JaBłoński 

Bardzo dziękuję.
Panie Senatorze, jeśli chodzi o archiwa, to ce-

lowo zostało dopisane to wyrażenie, że akta są 
do dyspozycji, właśnie po to, żeby dać znacznie 
większą swobodę. Ja powiem absolutnie szczerze, 
że nie wiem, jak ostatecznie zostanie to uregu-
lowane, bo to zależy przede wszystkim od zaso-
bów, możliwości, także od chęci i woli IPN. Bo 
wychodzimy z założenia, że jeśli chodzi o te akta 
archiwalne, które chcemy przekazać do dyspozy-
cji IPN, to IPN powinien decydować, w jakiej for-
mie tymi aktami będzie chciał dysponować. Stąd 
właśnie taki termin został wprowadzony, stąd też 
to dodatkowe sformułowanie. Sądzę, że w toku 
konsultacji bezpośrednich pomiędzy ministrem 
spraw zagranicznych a szefem Instytutu Pamięci 
Narodowej się wykształci to, jak to w praktyce bę-
dzie wyglądało.

Co do kwestii tajemnicy dyplomatycznej 
i szczegółowego określenia, czym jest informacja, 
która jest nią objęta, to ja w zasadzie mogę się zgo-
dzić do pewnego stopnia, że mogą być sytuacje, 
w których… No, tak jak pan senator wspomniał, 
może być taka sytuacja, że ktoś będzie próbował 
w taki sposób się bronić, choć uważam, że była-
by to obrona jednak dość rozpaczliwa, gdyż jed-
nocześnie taka osoba przyznawałaby, że narusza 
swoje podstawowe obowiązki pracownicze i nie 
zapoznaje się z dokumentami, w których posiada-
nie wchodzi. A jeżeli dochodziłoby do naruszenia 

przepisów o obiegu dokumentów, to wchodziły-
by w grę również innego rodzaju przepisy, także 
związane z choćby odpowiedzialnością dyscy-
plinarną. Sądzę, że to sformułowanie powinno 
obejmować zasadniczą większość, 99,99% sytu-
acji, z którymi będziemy mieli do czynienia. Bo 
trudno mi sobie wyobrazić sytuację, w której ktoś, 
nie zapoznawszy się z informacją, po prostu ją 
komuś przekazuje, nie wiedząc, co tam jest, bo 
po prostu nie miałoby to większego racjonalnego 
uzasadnienia, choć oczywiście różne sytuacje się 
zdarzają. I myślę, że jeżeli będzie taka sytuacja, 
w której okazywać się będzie, że ta regulacja jest 
niedostateczna, to albo będziemy mogli ją znowe-
lizować w toku prac legislacyjnych, albo będziemy 
mogli przyjąć, tak jak pan senator wskazuje, być 
może poprzez większe powiązanie i odpowied-
nie stosowanie przepisów ustawy o ochronie in-
formacji niejawnych. Myślę, że to wprowadzenie 
nowej kategorii tajemnicy też pokaże… Po pierw-
szych kilku miesiącach obowiązywania ustawy 
będziemy mogli zobaczyć, jak te przepisy funk-
cjonują w praktyce.

WiceMaRSzałek
michał k amiński 

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senato-

ra Jana Marię Jackowskiego.

SenatoR
Jan maria Jackowski 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja mam pytanie dotyczące tej 

cezury w postaci sześćdziesiątego piątego roku 
życia. Otóż jak to w praktyce będzie wyglądało, 
jeżeli będzie np. wola powołania na reprezentan-
ta Rzeczypospolitej Polskiej w kraju trzecim oso-
by, która, załóżmy, za 3 miesiące będzie kończyła 
65 lat? Czy ona, wyrażając zgodę na poddanie się 
tym wszystkim procedurom związanym z po-
wołaniem i możliwością objęcia placówki, będzie 
musiała z automatu składać od razu wniosek do 
ministra spraw zagranicznych o przedłużenie 
tej możliwości, czy nie? Nie mam w tej sprawie 
jasności.

I druga kwestia. Chciałbym poprosić pana 
ministra… Nawiązał do tego pan marszałek 
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Kamiński, niejako uprzedzając mnie w kolejce 
oczekujących na zadanie pytania. Ja bym prosił, 
żeby ta informacja była rozszerzona. Mówię tu-
taj o osobach, które w polskiej służbie dyploma-
tycznej obecnie są i które mają nie tylko polskie 
obywatelstwo, tak to sformułujmy. Nie chodzi tyl-
ko o stanowiska ambasadorskie i kierowników 
przedstawicielstw przy organizacjach międzyna-
rodowych, ale również o osoby, które mają status 
dyplomaty. Nie chodzi mi tutaj o korpus konsu-
larny, nie chodzi mi o pracowników ambasad, bo 
personel pomocniczy może być… Chodzi mi o dy-
plomatów, o osoby, które mają status dyplomaty, 
nie są w korpusie konsularnym. Proszę o infor-
mację, ile takich osób mających obecnie ten sta-
tus ma więcej niż jedno, polskie, obywatelstwo. 
Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek
michał k amiński 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Czy pan minister odpowie?

PodSekRetaRz StanU
W MiniSteRStWie  
SPRaW zagRanicznych
Paweł JaBłoński 

Tak, oczywiście. Dziękuję, Panie Marszałku.
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Bardzo 

proszę.)
Panie Senatorze, odnośnie do pierwszego py-

tania przede wszystkim chciałbym wskazać, że 
ta regulacja z art. 4, dotycząca stosunku pracy 
w służbie zagranicznej, nie dotyczy ambasadorów. 
To jest, myślę, dość istotne. To też warto podkre-
ślić, że jeżeli mówimy o powołaniu na stanowisko 
ambasadora czy kierownika placówki, to ta regu-
lacja nie znajduje zastosowania. To ma zastoso-
wanie do pracowników służby zagranicznej, czyli 
przede wszystkim dyplomatów zawodowych.

Odnośnie do tego terminu… Możemy mieć 
też taką sytuację, że osoba w wieku 64 lat bę-
dzie jako dyplomata zawodowy kierowana na 
placówkę. Przepis mówi, że na 6 miesięcy przed 
ukończeniem sześćdziesiątego piątego roku ży-
cia taka osoba może złożyć do ministra spraw 
zagranicznych wniosek o wyłączenie stosowa-
nia wobec niej tego przepisu. Ten termin będzie 

również stosowany… Niezależnie od tego, czy ktoś 
jedzie na placówkę, czy nie jedzie na placówkę, 
ten termin jest taki sam dla wszystkich. A zatem 
w wieku 64 lat i 6 miesięcy dana osoba może taki 
wniosek złożyć.

(Senator Jan Maria Jackowski: Dopytać chciał-
bym, Panie Marszałku.)

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Bardzo 
proszę…)

A co do drugiej kwestii, to na piśmie przedsta-
wimy odpowiedź.

WiceMaRSzałek
michał k amiński 

Pan senator chciałby jednak dopytać, więc 
proszę.

SenatoR
Jan maria Jackowski 

Dziękuję bardzo za te wyjaśnienia, Panie 
Ministrze.

A jeżeli jest osoba, która legitymuje się ogrom-
nym dorobkiem w zakresie kultury i miałaby 
objąć… Przyznam, że nie wiem, czy dyrektorzy 
instytutów kultury tym regulacjom podlegają. 
Załóżmy, że jest osoba, która ma 64 lata i 10 mie-
sięcy, czyli za 2 miesiące ukończy ten wiek, jest 
wybitnym znawcą problematyki danego kraju 
i byłaby idealnym kandydatem np. na dyrekto-
ra instytutu w kraju trzecim i nie jest w służbie 
zagranicznej w obecnej strukturze. Jaka będzie 
procedura postępowania w stosunku do takiej 
osoby? Ona mogłaby bardzo dobrze reprezento-
wać Polskę czy prowadzić działalność w tym za-
kresie, w którym jest wybitnym specjalistą i ma 
ogromny dorobek. Dziękuję.

WiceMaRSzałek
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

PodSekRetaRz StanU
W MiniSteRStWie  
SPRaW zagRanicznych
Paweł JaBłoński 

Tak, już wyjaśniam. Dyrektor instytu-
tu polskiego to jest w naszej strukturze kie-
rownik placówki, a zatem odpowiada funkcji 
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ambasadora. I tutaj stosuje się takie same prze-
pisy. Ta osoba jest wyłączona ze stosowania tego 
przepisu. Gdyby ta osoba była już w dyplomacji… 
Chciałbym to doprecyzować, bo możemy mieć 
też sytuację, w której osoby aktualnie zatrud-
nione są w takim wieku. Tutaj z kolei przepis 
art. 80, przepis przejściowy, mówi, że po upływie 
3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy ten 
stosunek pracy wygasa, ale można w terminie 
2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy wy-
stąpić do ministra spraw zagranicznych z wnio-
skiem o przedłużenie.

WiceMaRSzałek
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Bardzo proszę…
(Głos z sali: Jeszcze pan senator…)
Bardzo proszę. Pan senator Aleksander Szwed.

SenatoR
GrzeGorz czeleJ 

Grzegorz Czelej.
Panie Ministrze, mam pytanie. Czy ustawa 

zmienia status osób, które mają tytuł ambasado-
ra? Jeżeli tak, to będę chciał zadać kolejne pytanie.

WiceMaRSzałek
michał k amiński 

Bardzo proszę.

PodSekRetaRz StanU
W MiniSteRStWie  
SPRaW zagRanicznych
Paweł JaBłoński 

Dziękuję.
Panie Senatorze, status tych osób ulega zmia-

nie, bo wychodzimy z założenia, że najwyższy 
stopień w służbie zagranicznej to będzie stopień 
ministra pełnomocnego. Ambasador będzie pełnił 
funkcję kierownika placówki, tytuł ambasadora 
będzie powiązany z pełnieniem funkcji kierow-
nika placówki. Takie założenie przyświeca tej 
ustawie.

WiceMaRSzałek
michał k amiński 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Teraz bardzo proszę pana senatora Aleksandra 

Szweda. Przepraszam za nieporozumienie zwią-
zane z panami senatorami.

SenatoR
aleksander szwed 

Dziękuję, Panie Marszałku.
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Jeszcze raz 

przepraszam.)
Panie Ministrze, w dużej mierze 2 kwestie, 

które były poruszone na posiedzeniu komisji 
i które były przedmiotem zarzutów kierowanych 
w stronę ustawy, zostały już przez pana ministra 
wyjaśnione. Po sześćdziesiątym piątym roku ży-
cia, przy zgodzie ministra spraw zagranicznych, 
będzie możliwa praca w służbie zagranicznej. 
A jeśli chodzi o związki zawodowe, to oczywiście 
członkostwo w związkach zawodowych jest moż-
liwe, ale nie można być osobą funkcyjną.

Mam jeszcze 3 pytania szczegółowe. Na jaki 
czas będzie powoływany szef służby zagranicz-
nej? Jaki będzie limit osób wchodzących w skład 
służby zagranicznej? Czy będzie możliwość odwo-
ływania się od decyzji dotyczącej odmowy przy-
znania stopnia dyplomatycznego? Dziękuję.

WiceMaRSzałek
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Słucham, Panie Ministrze.

PodSekRetaRz StanU
W MiniSteRStWie  
SPRaW zagRanicznych
Paweł JaBłoński 

Bardzo dziękuję.
Panie Senatorze, jeśli chodzi o powoływanie 

szefa służby zagranicznej, to ustawa nie określa 
kadencji. Wychodzimy z założenia, że jest to oso-
ba podległa ministrowi spraw zagranicznych. 
Minister spraw zagranicznych powinien mieć 
pełną władzę w tym zakresie, żeby ewentualnie 
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dokonać zmiany, niezależnie od kwestii kadencyj-
ności. Nie chcemy tworzyć jakiegoś organu we-
wnętrznego w służbie zagranicznej, który byłby 
niezależny, bo ta niezależność zaburzałaby tak na-
prawdę właściwy układ hierarchiczny i mogłoby 
dojść do tego, na co niesłusznie wskazywali kry-
tycy ustawy, czyli do jakiegoś usamodzielnienia 
się tego urzędu, a nie taka jest tu intencja.

Jeżeli chodzi o limit osób, to ustawa takie-
go limitu nie przewiduje. Nie dostrzegamy ta-
kiej potrzeby. Uważamy, że braki kadrowe będą 
w sposób naturalny uzupełniane, że służba zagra-
niczna będzie rozrastać się wtedy, kiedy będzie 
to potrzebne, i że będzie ograniczać się w spo-
sób naturalny, jeśli mielibyśmy do czynienia 
z nadzatrudnieniem. Generalnie administracja 
państwowa… Nie przewidujemy tutaj tego rodza-
ju ograniczeń.

Trzecie pytanie dotyczyło… Przepraszam, chy-
ba nie zdążyłem sobie zanotować.

(Senator Aleksander Szwed: Czy będzie możli-
wość odwołania się od decyzji dotyczącej odmowy 
przyznania stopnia dyplomatycznego?)

Czy będzie możliwość odwołania się od decy-
zji? Zaraz sięgnę do konkretnego przepisu.

(Senator Aleksander Szwed: To będę prosił 
o odpowiedź na piśmie.)

Całą procedurę dotyczącą sposobu nadawania 
stopnia dyplomatycznego pozwolę sobie przedsta-
wić na piśmie.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza-
łek Marek Pęk)

WiceMaRSzałek
marek Pęk 

Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę 

chętnych.
Otwieram dyskusję.
Jako pierwszy głos zabierze pan senator 

Marcin Bosacki.

SenatoR
marcin Bosacki 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Na początku chciałbym wyrazić mocne zdzi-

wienie brakiem na sali podczas rozpatrywa-
nia ustawy, która zdaniem samego rządu jest 

kluczowa dla dalszych losów polskiej dyplomacji 
i polityki zagranicznej, ministra spraw zagranicz-
nych, pana Raua. Nie wiem, dlaczego osierocił tę 
ustawę w Senacie. Czy zrobił to dlatego, że po pół 
roku sprawowania urzędu nie czuje się kompe-
tentny, żeby jej bronić, i wysyła swojego zastępcę 
z 14-miesięcznym doświadczeniem zarówno na 
tym stanowisku, jak i w ogóle w dyplomacji? Czy 
też dlatego, że tej ustawy nie da się bronić, po-
nieważ jest to ustawa tak tragicznie zła? To, jak 
jest ona zła i niechlujna, pokazuje fakt, że np. nie 
ma w niej rozdziału 3. Tak, proszę państwa, rząd 
PiS-owski i Sejm PiS-owski, rozpatrując ten pro-
jekt w trybie ekstraordynaryjnie szybkim, przez 
parę dni, pominął rozdział 3. Jest rozdział 2 i po 
nim rozdział 4. Jako żywo, jest to „bardzo dobrze, 
bardzo wnikliwie przygotowana i bardzo staran-
na legislacja”.

Szanowni Państwo, ustawa ta ma zmienić 
ustawę z 2001 r., która – choć oczywiście była po-
prawiana, jak tego typu podstawowe akty orga-
nizujące państwo polskie – dobrze służyła przez 
2 dekady. O tamtej ustawie polityk PiS Czesław 
Bielecki mówił, że jest wyrazem konsensusu na 
rzecz poprawy państwa. I  ten konsensus jest 
dzisiaj przez PiS łamany, rozmontowywany i tą 
ustawą będzie zakończony. Polska straci profe-
sjonalną, odpowiedzialną za wiele sukcesów pol-
skiej polityki zagranicznej służbę zagraniczną, 
profesjonalną dyplomację. To, że przez 26 lat, do 
2015, 2016 r. była w Polsce budowana, a potem 
funkcjonowała klasa urzędników państwowych, 
a nie partyjnych, zwłaszcza w dyplomacji, było 
jednym ze źródeł sukcesów dobrej polskiej poli-
tyki i polskiej polityki zagranicznej. Był to stan-
dard zachodni. W krajach demokracji zachodniej, 
zarówno w Ameryce Północnej, jak i w Europie, 
jest standardem to, że do wysokich urzędów, do 
bardzo wysokich stanowisk mogą dochodzić pro-
fesjonalni urzędnicy, którzy przechodzą przez 
wszystkie szczeble kariery i u jej zwieńczenia sta-
ją się np. wiceministrami, dyrektorami departa-
mentów czy ambasadorami. Ta ustawa tego typu 
rozwiązania, właściwe dojrzałym demokracjom 
Zachodu, kończy. Kończy np. w ten sposób, że pro-
fesjonalny dyplomata nie będzie mógł, bez wyj-
ścia ze służby zagranicznej, bez zrzeczenia się 
miana i pozycji bycia profesjonalistą, zostać am-
basadorem – będzie musiał zostać ambasadorem 
politycznym. Jest to rozwiązanie niemające żad-
nych podobnych wzorców, przykładów w cywili-
zowanym świecie Zachodu. Oczywiście w innych 
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kulturach politycznych, na Wschodzie, ale też np. 
w Ameryce Łacińskiej, takie rozwiązania są sto-
sowane, ale nie w kulturze Zachodu, która jest 
naszym wzorem, do której należymy i którą po-
winniśmy coraz mocniej budować.

Jaki jest więc cel tej ustawy? Bo ta ustawa 
– wbrew temu, co mogłoby się wydawać – jest 
bardzo spójna. Ona jest absolutnie spójnym ak-
tem legislacyjnym, który ma rozmontować 
struktury państwa polskiego, w tym wypadku 
struktury profesjonalnej dyplomacji oparte na 
zawodowcach, i ma zamienić tę strukturę pań-
stwa polskiego, tak jak PiS to robi przez ostatnie 
5 lat, w strukturę państwa, które służy 1 partii 
i jest ręcznie sterowane przez władze tej partii. 
Po to jest ta ustawa. Zamienia państwo służące 
obywatelom i racji stanu w państwo, które służy 
interesom jednej partii. Temu ma służyć np. usta-
nowienie według uznania tego, czy ktoś będzie 
pracował po sześćdziesiątym piątym roku życia, 
czy nie. Jeśli cała służba będzie partyjna, politycz-
na, to jeśli ktoś będzie się zbliżał do tego sześć-
dziesiątego piątego roku życia, to będzie starał się 
– nie ze względów profesjonalnych, ale właśnie 
ze względu na to – tak wszystko robić, żeby nie 
podpaść swoim politycznym zwierzchnikom, po 
to, żeby dostać przedłużenie, będzie starał się nie 
podpaść czymkolwiek politycznym. Temu same-
mu ma służyć absolutnie skandaliczny artykuł 
o tym, że możliwe jest odwołanie dyplomaty za-
wodowego ze stanowiska na placówce po 3 mie-
siącach nieobecności np. z powodu dłuższego 
urlopu macierzyńskiego. Tego typu przepisy ła-
mią konstytucję, łamią prawa pracownicze. O ła-
maniu spraw związkowych pisała Solidarność, 
zarówno Komisja Krajowa, jak i komisja zakłado-
wa w MSZ. Łamią one też prawa człowieka, łamią 
prawa kobiet, łamią prawa rodzicielskie.

Ta ustawa wywołuje również ogromny bała-
gan. Celowo powoduje rywalizację i wprowadza 
strukturalnie zaplanowane sprzeczne ze sobą ele-
menty konkurencji między poszczególnymi ele-
mentami struktury państwowej. Bo oto będzie 
minister spraw zagranicznych, będzie szef służ-
by zagranicznej i będzie dyrektor generalny MSZ. 
Już w tej chwili w PiS-owskim modelu funkcjo-
nującym w MSZ dyrektor generalny – co wiedzą 
wszyscy, którzy zajmują się polską dyplomacją – 
ma dużo więcej do powiedzenia niż minister, bo 
to jest zależne od tego, kto ma tzw. krótsze ucho 
i szybszy telefon do siedziby partii rządzącej. 
W tym modelu będą 3 takie osoby, które będą ze 

sobą rywalizować. Podobnie będzie na placów-
kach. Jeśli rozmontujemy system, w którym am-
basador Rzeczypospolitej odpowiada za całość 
dyplomacji i działań państwa polskiego w danym 
kraju, tak że będzie on musiał pytać swojego za-
stępcę o to, czy może wydać pieniądze na przyję-
cie dyplomatyczne, czy nie, to oczywiście będzie 
to system, w którym tak naprawdę będzie decydo-
wał ktoś inny, ktoś na górze. I o tym, kto w danej 
placówce będzie numerem 1, czy ambasador, czy 
jego zastępca do spraw administracyjnych, będzie 
decydowało to, który z nich będzie miał dojście do 
wyżej usytuowanego telefonu na Nowogrodzkiej, 
tak jak to było do 1989 r., gdy liczył się ten, kto 
miał dostęp do telefonu kogoś wyżej w KC PZPR. 
To jest ten powrót państwa partyjnego, który PiS 
nam niestety proponuje.

Oczywiście ta ustawa jest tylko zwieńcze-
niem procesu, który trwa już 5 i pół roku, procesu 
tworzenia w MSZ, ale też w innych strukturach 
państwa, struktur partyjnych zamiast struktur 
zawodowych, profesjonalnych, państwowych. 
W MSZ, jak państwo doskonale wiecie, sprowadza 
się to do tego, o czym powiedział czy co ujawnił 
pół roku temu odchodzący minister spraw zagra-
nicznych Jacek Czaputowicz. Otóż powiedział on, 
że w kierownictwie MSZ wśród wiceministrów 
nie ma już żadnego człowieka, który zna się na 
dyplomacji, który kiedykolwiek pracował w służ-
bie zagranicznej, który był dyplomatą, bo są to już 
sami nominaci partyjni.

Ws p o m i n a n o  t u t a j  o   A k a d e m i i 
Dyplomatycznej. I tu znów powiem: Akademię 
Dyplomatyczną, pod różnymi formami, niepod-
legła Rzeczpospolita budowała jako profesjonal-
ną kuźnię profesjonalnych kadr od początku lat 
dziewięćdziesiątych do 2015, 2016 r. A kto jest 
w tej chwili szefem Akademii Dyplomatycznej? 
Pani, która dostała… Mniejsza o nazwiska, bo 
chodzi o model, o model partyjnej nominacji, 
a nie profesjonalizmu. Pani, która dostała swój 
pierwszy w życiu stopień dyplomatyczny 3 dni 
przed tym, kiedy została dyrektorką Akademii 
Dyplomatycznej. 3 dni wcześniej.

(Wicemarszałek Marek Pęk: Panie Senatorze, 
czas minął.)

Mogę dokończyć?
A więc to jest ten model, który państwo pro-

ponujecie teraz dla całej polskiej dyplomacji 
i polskiej polityki zagranicznej – model partyj-
ny. Jestem przekonany… Chcę to zadeklarować 
w imieniu klubu Koalicji Obywatelskiej, ale jestem 
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przekonany, że cała większość demokratyczna 
w Senacie odrzuci tę psującą państwo ustawę, 
ponieważ w przeciwieństwie do Sejmu, który 
również jest partyjny, Senat Rzeczypospolitej 
dba o państwo, a nie o interes tej czy innej par-
tii. I dlatego deklaruję, że tę ustawę będziemy 
w Senacie odrzucać.

WiceMaRSzałek
marek Pęk 

Dziękuję bardzo.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Bogdana Klicha.

SenatoR
BoGdan klich 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Kiedy przed kilkoma laty byłem w Kijowie, 

mój przyjaciel premier Jaceniuk poprosił mnie 
o to, abym mu wyjaśnił, jak to jest możliwe, że 
w Polsce, która jest członkiem Unii Europejskiej, 
i to takim poważnym i szanowanym członkiem 
tej organizacji, likwidowana właśnie jest służba 
cywilna, którą przez lata budowaliśmy, ta służ-
ba cywilna niezależna od państwa, ten korpus 
urzędników służących każdemu rządowi, dlate-
go że celem tego korpusu jest służenie państwu. 
Zaprosił mnie do grona, które dyskutowało mię-
dzy sobą, i powiedział: „Powiedz nam, Bogdan, 
jak to jest możliwe, że u was rząd PiS likwiduje 
to apolityczne narzędzie, jakim jest korpus służby 
cywilnej, a od nas, kraju, który chce się tylko sto-
warzyszyć z Unią Europejską, oczekuje się stwo-
rzenia takiego korpusu? Jak to jest możliwe?”. 
Powiem szczerze, że nie miałem odpowiedzi na to 
pytanie, bo przecież przez długie lata tym celem, 
do którego zdążaliśmy, było stworzenie właśnie 
takiej apolitycznej służby, takich urzędników, 
którzy służyliby państwu, a nie partii, którzy by 
byli lojalni w stosunku do państwa, a nie do ak-
tualnie rządzących, których lojalność w stosunku 
do tego państwa byłaby w cenie, a nie lojalność 
w stosunku do tego czy innego ministra. To py-
tanie Jaceniuka, to „powiedz nam: dlaczego tak 
się dzieje w państwie polskim?”, jest pytaniem, 
które dźwięczy mi w uszach do dzisiaj.

Muszę powiedzieć, że to, co rząd przedło-
żył, jest następną odsłoną procesu, który się 

dokonuje w Polsce w ciągu ostatnich lat, a które-
mu na imię: „odtwarzanie partyjnej nomenkla-
tury wszędzie, gdzie to jest możliwe”. Wydawało 
się nam po 1989 r., jeszcze zanim powstał korpus 
służby cywilnej, że już nigdy nie wrócą czasy, 
kiedy nomenklatura będzie decydowała, że nigdy 
już jakiś Jan Kowalski nie będzie pełnił funkcji 
publicznej ze względu na koneksje, ze względu 
na rodzinne układy albo ze względu na to, że jest 
mężem, synem, ojcem, żoną, matką czy córką 
jakiegoś prominentnego polityka. One wróciły. 
I wracają w tej ustawie przez szeroko otwarte 
drzwi, tzn. nomenklatura partyjna dzięki tej 
ustawie wraca szeroko otwartymi drzwiami 
do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Można 
powiedzieć nawet więcej: ta ustawa otwiera na 
oścież drzwi dla odbudowy nomenklatury par-
tyjnej w korpusie służby zagranicznej. Bo to jest 
zawsze, proszę państwa, dylemat: czy lojalność, 
czy profesjonalizm? Ta ustawa opowiada się po 
stronie lojalności, ale źle rozumianej, gdyż po 
stronie lojalności partyjnej. Bo na funkcje am-
basadorów, którzy nie muszą być dyplomatami, 
którzy nie muszą być profesjonalistami, mogą 
być wyznaczani albo ci, którzy utracą swoje 
znaczenie w krajowym życiu politycznym, czy-
li stracą stanowiska, albo tacy, których promo-
torzy będą mieli dużo do powiedzenia, jeżeli 
chodzi o politykę kadrową, niekoniecznie przy-
gotowani, a czasem w ogóle nieprzygotowani. 
A przecież rola współczesnego ambasadora jest 
znacznie bardziej wymagająca aniżeli choćby 
przed 20 laty. Współczesny ambasador musi znać 
się, praktycznie rzecz biorąc, na wszystkim. Bo 
przecież, będąc ambasadorem w Europie, musi 
znać strukturę Unii Europejskiej, musi znać za-
sady funkcjonowania tej organizacji, musi wie-
dzieć, kto za co odpowiada, przecież musi mieć 
koneksje osobiste w państwie docelowym. W ta-
kich Stanach Zjednoczonych musi wiedzieć, co 
to znaczy Brookings Institution, co to znaczy 
CSIS, co to znaczy Carnegie Endowment, i musi 
wiedzieć, jakie osoby są najbardziej wpływo-
we, jeżeli chodzi o dostęp do członków admini-
stracji jednego czy drugiego prezydenta Stanów 
Zjednoczonych. Musi doskonale wiedzieć w każ-
dym kraju europejskim, które osoby mają dużo 
do powiedzenia w środowiskach biznesowych, 
z kim należy rozmawiać itd. To nie jest coś, czego 
można się uczyć, sprawując funkcję ambasado-
ra. Odwrotnie: obejmując funkcję ambasadora, 
trzeba taką wiedzę mieć, ona musi być nabyta 
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wcześniej. W związku z tym zerwanie tej łącz-
ności pomiędzy korpusem dyplomatycznym 
a ambasadorami jest podstawowym grzechem 
tej ustawy. To będzie skutkowało także wieloma 
dramatycznymi konsekwencjami na miejscu, nie 
tylko protokolarnymi, bo ludzie o odpowiednich 
rangach kontaktują się ze sobą na odpowiednim 
poziomie. To będzie utrudnienie kontaktów z in-
nymi ambasadorami w krajach docelowych.

To jest też działanie wbrew trendowi, który 
nie występuje wszędzie, to muszę powiedzieć, 
ale który w większości krajów europejskich ma 
miejsce. Przytoczmy przykład francuski. We 
Francji nominacje polityczne są stosunkowo 
rzadkie, nawet rzadsze, aniżeli były przed 20 czy 
30 laty. Profesjonalizacja stanowisk ambasador-
skich, jeśli chodzi o Republikę Francuską, na-
stępuje z roku na rok. A gdy jest tak, jak to się 
niedawno zdarzyło, że przychylny prezydentowi 
Macronowi pisarz Philippe Besson został przez 
niego powołany na konsula generalnego w Los 
Angeles, to powoduje to natychmiastową decyzję, 
natychmiastową reakcję Rady Stanu. Co zrobiła 
Rada Stanu? Unieważniła dekret z 2018 r., który 
przyznawał prezydentowi republiki możliwość 
wyznaczania na 22 stanowiska konsulów gene-
ralnych osób według własnego uznania, według 
własnego nieprofesjonalnego klucza. Ta decyzja 
Rady Stanu Republiki Francuskiej bardzo precy-
zyjnie odzwierciedla trend, wobec którego twórcy 
tej ustawy zmierzają pod prąd.

Pani senator, chyba senator Kochan, zadała mi 
jako sprawozdawcy pytanie o to, czemu służy ta 
ustawa. Ona ma służyć – jeszcze raz powtórzę – 
odtworzeniu nomenklatury partyjnej za grani-
cą. Ona ma służyć temu, żeby ambasadorami nie 
byli najwybitniejsi z wybitnych dyplomatów, tyl-
ko najlojalniejsi z lojalnych działaczy partyjnych. 
O to chodzi w tej ustawie. Dlatego przeciwko tej 
ustawie się buntujemy i dlatego uważamy, że jest 
ona dokończeniem tego procesu degradacji pol-
skiej dyplomacji, o którym niestety musieliśmy 
mówić w tej Izbie już parokrotnie.

Dziękuję, Panie Marszałku.

WiceMaRSzałek
marek Pęk 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu panią senator Danutę 

Jazłowiecką.

SenatoR
danuTa Jazłowieck a 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wręcz w kosmicznym tempie przepchnięto 

w Sejmie ustawę o służbie zagranicznej. Pan mi-
nister wprawdzie chwalił, że czytano punkt po 
punkcie, że przez 10 godzin, ale… Panie Ministrze, 
wspólne czytanie, powszechne czytanie miało 
miejsce w związku z tym, że posłowie nie mieli 
czasu wcześniej zapoznać się z tym dokumentem. 
Jeżeli taką jakość pracy minister ocenia wysoko, 
to rozumiem, dlaczego mamy do czynienia z tak 
słabą ustawą.

Wysoka Izbo, wynikiem tych pospiesznych 
prac jest ustawa zakładająca bardzo kontrower-
syjne rozwiązania, m.in. stworzenie nowej funk-
cji – szefa służby zagranicznej – dublującej pracę 
dyrektora generalnego MSZ, a poza tym zmianę 
zasad naboru kadr do służby zagranicznej oraz 
zmianę struktury stopni dyplomatycznych, przy 
czym najwyższym stopniem ma być stopień mini-
stra pełnomocnego. W tej systemowo zmieniającej 
służbę zagraniczną ustawie stopień ambasado-
ra tytularnego będzie nadawany przez ministra 
spraw zagranicznych wyłącznie na czas pełnie-
nia służby na placówce, bez odniesienia do doko-
nań zawodowych w dyplomacji czy do długości 
stażu pracy i doświadczenia, czyniąc z ambasa-
dorów nominatów politycznych poza korpusem 
dyplomatycznym. Iście motywujące do rozwoju 
zawodowego. Nieprawdaż? Pytanie tylko, jacy dy-
plomaci będą reprezentować interesy Polski i ja-
kie to będą interesy.

Gdzie tu jest miejsce na przewidywalność ka-
riery zawodowej, o której tak szumnie mówił pan 
minister? W myśl ustawy członkowie służby za-
granicznej nie będą mogli pełnić funkcji w związ-
kach zawodowych, przez co ustawa odbiera im 
podmiotowość, prawo do samorealizacji, a tak-
że pozostaje w sprzeczności z art. 59 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej i  Konwencją nr  151 
Międzynarodowej Organizacji Pracy. Ustawą 
dyskryminowane są też kobiety, ich decyzje o ro-
dzeniu dzieci, urlopie macierzyńskim lub opieko-
waniu się starszymi rodzicami mogą zakończyć 
się utratą pracy.

Pod hasłem odmładzania kadr stosunek pra-
cy w służbie zagranicznej wygasać ma w dniu 
ukończenia przez daną osobę 65 lat, a w przy-
padku osób starszych – w ciągu 3 miesięcy od 
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wejścia w życie ustawy. Dana osoba wprawdzie 
może poprosić kierownictwo MSZ, by wyłączyć 
stosowanie tego przepisu w jej przypadku, ale od 
decyzji, która należeć będzie do ministra spraw 
zagranicznych, nie przysługuje odwołanie. Te 
działania są niekonstytucyjne, po raz kolejny rząd 
dyskryminuje ludzi ze względu na wiek.

Powołując się na rzekomą hermetyczność 
służby zagranicznej, w ustawie wprowadzono 
nową kategorię, kategorię pracownika zagra-
nicznego. Umożliwia to zatrudnienie w placów-
ce osoby znajdującej się dotychczas poza służbą 
zagraniczną. Kandydat musi spełniać znacznie 
mniejsze wymagania niż zawodowy dyploma-
ta, musi posiadać polskie obywatelstwo, średnie 
wykształcenie, znać jeden – to wystarczy – ję-
zyk obcy, mieć fizyczną i psychiczną zdolność do 
pracy w szczególnych warunkach i legitymować 
się niekaralnością. Co więcej, pracownicy zagra-
niczni nie będą musieli ukończyć prowadzonej 
przez Akademię Dyplomatyczną aplikacji dy-
plomatyczno-konsularnej, a w praktyce ambitni 
politycznie za 3 lata, przy tak niskich wymaga-
niach, mogą zdobyć wystarczające dla obecnego 
rządu doświadczenie, by awansować na bardzo 
odpowiedzialne nowe stanowisko szefa służby 
zagranicznej. Z jakich to lat pamiętamy takie 
rozwiązania?

Wysoka Izbo, zaproponowane zmiany grożą 
bardzo niskim poziomem polskiej dyplomacji, 
i tak już widocznym w wielu polskich placów-
kach. Zgodnie z ustawą kandydatów na stano-
wiska ambasadorskie opiniować ma w sposób 
niejawny nowo utworzony Konwent Służby 
Zagranicznej, złożony z ministra spraw zagra-
nicznych, szefa służby zagranicznej, przedstawi-
cieli Kancelarii Prezydenta i Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów, a protokół zawierający osta-
teczną decyzję będzie dokumentem, uwaga, 
tajnym. Dodatkowo prezydent będzie mógł po-
woływać ambasadorów specjalnych do realizacji 
zadań polityki zagranicznej.

Dyplomata będzie mógł być oddelegowany do 
Kancelarii Prezydenta, a o tym, czy tak się sta-
nie, decyzję podejmować będzie… kto? Szef służ-
by zagranicznej na prośbę prezydenta. Czas tej 
delegacji nie będzie dłuższy niż 5 lat, a dyploma-
ta zachowa wszystkie dotychczasowe prawa i po 
zakończeniu delegacji szef służby zagranicznej 
będzie musiał zaoferować takiej osobie zatrud-
nienie na co najmniej równorzędnym stanowi-
sku. Czy to znaczy, że tylko w tym miejscu jest 

jakaś możliwość kariery zawodowej i to ją miał 
na myśli pan minister?

Zgodnie z ustawą, aby zostać szefem służ-
by zagranicznej, nie trzeba być zawodowym 
dyplomatą. Wystarczy 3-letni staż na stanowi-
sku kierowniczym związanym ze stosunkami 
międzynarodowymi. Mimo że w myśl zapisów 
ustawy szef służby zagranicznej ma bardzo od-
powiedzialne zadania. Musi czuwać nad prze-
strzeganiem zasad służby zagranicznej, nadawać 
stopnie dyplomatyczne, wskazywać kryteria 
oceny członków służby zagranicznej, arbitralnie 
kierować procesem zarządzania zasobami ludz-
kimi, przygotowywać projekty aktów prawnych 
dotyczących służby zagranicznej, organizować 
szkolenia, a także, uwaga, kierować Akademią 
Dyplomatyczną i być jedynym organem upraw-
nionym do kierowania kandydatów do akademii. 
Do jego zadań należeć ma także monitorowanie 
i nadzorowanie wykorzystania środków finan-
sowych na wynagrodzenia członków korpusu 
służby zagranicznej. Jak widać, szef służby za-
granicznej ma moc. Jaką moc ma minister spraw 
zagranicznych?

Szefowi służby zagranicznej powierzono 
także unowocześnienie systemu szkoleń w ra-
mach Akademii Dyplomatycznej MSZ. Szkoda, 
że w 2016 r. rząd PiS zlikwidował Polski Instytut 
Dyplomacji, niszcząc przy tym jego wieloletni 
dorobek merytoryczny, instytut, który oferował 
specjalistyczne szkolenia na podstawie umów 
z partnerami zagranicznymi, w tym z NATO, 
i z wybitnymi polskimi wykładowcami.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 
Według autorów ustawy celem wprowadzenia 
zmian jest dostosowanie dyplomacji do współ-
czesnych warunków i wyzwań. Dlaczego zatem 
odchodzi się od profesjonalizmu, ciągłości, sta-
bilności i jedności służby zagranicznej oraz dla-
czego brak zapewnienia gwarancji prawnych 
chroniących przed wewnętrznymi zawirowania-
mi politycznymi?

Wiele jednak wskazuje na to, że faktycznie 
chodzi o skrajne upolitycznienie dyplomacji, jej 
zhierarchizowanie, a przede wszystkim wprowa-
dzenie nowych, choć nieposiadających przygoto-
wania pracowników, zapewniających absolutną 
lojalność wobec PiS.

Zaproponowane przez rząd usytuowanie am-
basadorów poza korpusem dyplomatów spra-
wia, że godność związana z tym stanowiskiem 
została zdewaluowana do poziomu szeregowego 
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funkcjonariusza politycznego. Sprawia to, że za-
wodowi dyplomaci de facto nie będą mogli zostać 
ambasadorami. Ukoronowaniem ich kariery ma 
być stopień ministra pełnomocnego. Przepis ten 
ma wybitnie wykluczający charakter. Trudno też 
nie zauważyć, że wprowadzenie kategorii pra-
cownika zagranicznego oraz możliwości nada-
nia stopnia dyplomatycznego bez konieczności 
odbycia aplikacji dyplomatyczno-konsularnej lub 
ukończenia seminarium dyplomatyczno-konsu-
larnego ułatwi dostęp do zawodu dyplomaty, co 
bardzo obniży jego standardy i prestiż. Przykłady 
przed chwilą podał senator Bosacki.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 
Poza wspomnianymi kwestiami, ustawa zawie-
ra wiele błędów formalnych, np. definicję tajem-
nicy dyplomatycznej, niezdefiniowane pojęcia 
kwoty bazowej dodatku zagranicznego, szko-
ły bazowej oraz nieprecyzyjnie sformułowane 
przepisy przejściowe. Zawiera także liczne błędy 
redakcyjne, nawet takie jak nieprawidłowa nu-
meracja zawartych w niej rozdziałów. Czy nie-
chlujstwo przygotowania ustawy jest zapowiedzią 
większego niechlujstwa prowadzenia polityki 
zagranicznej?

W tej sytuacji jedyną odpowiedzialną decy-
zją, jaką możemy podjąć, jest odrzucenie przesła-
nej do Senatu przygotowanej na kolanie ustawy. 
Dziękuję. (Oklaski)

WiceMaRSzałek
marek Pęk 

Dziękuję bardzo.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Wadima Tyszkiewicza.

SenatoR
wadim Tyszkiewicz 

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka 
Izbo!

Ja bardzo krótko, bo większą część swojego 
przemówienia złożę na piśmie.

Nie mogę się nie odnieść do tego, co powie-
dział pan minister Jabłoński, który apelował o to, 
żeby nie uciekać do spraw politycznych, żeby nie 
upolityczniać tej debaty. Panie Ministrze, ja po-
wiem szczerze, że ja też mam krótki staż, mniej 
więcej taki jak pan, i  mogę szczerze z  pełną 

odpowiedzialnością powiedzieć, że pan jest naj-
bardziej upolitycznionym ministrem, który 
występuje na tej mównicy. Takiej dozy polity-
kierstwa nie spotkałem u żadnego innego mini-
stra, żeby było jasne. Bo pan apeluje o to, żeby nie 
uprawiać polityki, a pan ją naprawdę uprawia i to 
w sposób wyjątkowy. Wie pan, zawsze będzie tak, 
że będzie jakaś racja polityczna, tak jak pan po-
wiedział. No, wszyscy jesteśmy politykami. Nawet 
jeżeli ja jestem senatorem bezpartyjnym i nieza-
leżnym, to też w pewnym sensie jestem zaanga-
żowany politycznie, jestem politykiem. I od tej 
polityki nie uciekniemy.

Ale już żeby nie powtarzać tych wszystkich 
argumentów, z którymi oczywiście się zgadzam, 
jeśli chodzi o moich przedmówców – ja oczywiście 
zagłosuję przeciwko tej ustawie – chciałbym jak 
gdyby tak namacalnie pokazać, jaka jest różni-
ca pomiędzy tą dyplomacją… Albo może inaczej. 
Pan podobnego zwrotu użył… Jaka jest różnica 
między prawdą mojszą a prawdą twojszą? Jest 
mniej więcej taka… Za chwilę odpowiem. Ja jako 
były samorządowiec z 17-letnim stażem na po-
graniczu polsko-niemieckim… A współpracowa-
łem z naszymi partnerami po stronie niemieckiej 
i bardzo często bywałem oczywiście w Berlinie, 
a  przede wszystkim w  Brandenburgii, gdzie 
mamy miasta partnerskie i ta współpraca była 
naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Powiem, 
Panie Ministrze, tak: różnica między dyploma-
cją mojszą i twojszą albo naszą i waszą jest taka, 
jak różnica między poziomem dyplomacji upra-
wianej na moim pograniczu przez ambasadora 
Przyłębskiego a poziomem dyplomacji uprawia-
nej przez ambasadora Marka Prawdę albo pana 
Andrzeja Byrta. Kto zna, kto wie, kto mieszka na 
pograniczu, kto miał do czynienia z tymi ludź-
mi, kto wie, jaka dyplomacja tam była uprawiana, 
a jaka jest… Można się przekonać o tym, pytając 
chociażby samorządowców. Taka jest różnica 
między panem Przyłębskim a panem Markiem 
Prawdą, jak między waszą polityką zagranicz-
ną a naszą polityką zagraniczną. Niech będzie to 
określone w takich kategoriach.

Pozostałe moje zarzuty do tej ustawy i część 
mojej wypowiedzi składam na piśmie. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

WiceMaRSzałek
marek Pęk 

Dziękuję bardzo.
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Proszę o zabranie głosu panią senator, mar-
szałek Gabrielę Morawską-Stanecką.

SenatoR
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Panie 
Ministrze!

O tej ustawie powiedziano już wiele prawdy, 
wiele złego. Wiele powiedziano również na posie-
dzeniu komisji, która, jak pan minister słusznie 
zauważył, bardzo długo zajmowała się tą ustawą. 
W związku z tym ja chcę się skupić tylko na 2 rze-
czach, które dla mnie jako prawniczki, jako poli-
tyka są niedopuszczalne.

Przepisy dyskryminujące. Ta ustawa ma rów-
nież charakter dyskryminujący w stosunku do 2 
grup. I to jest dyskryminacja ze względu na wiek 
i dyskryminacja ze względu na płeć. Oba rodza-
je dyskryminacji w świetle konstytucji są niedo-
puszczalne. Najpierw powiem o dyskryminacji ze 
względu na płeć. Wiadomo, będzie ona dotyczyła 
kobiet. Otóż artykuł mówi o odwołaniu ze stano-
wiska w placówce zagranicznej dyplomaty zawo-
dowego, wówczas gdy jego nieobecność – również 
usprawiedliwiona albo zwłaszcza usprawiedli-
wiona – wynikająca z  przyczyn określonych 
w art. 52 ust. 3, będzie trwała dłużej niż 3 mie-
siące. Będzie on mógł być odwołany. Kogo to głów-
nie dotyczy? Dotyczy to głównie kobiet, które będą 
bądź w zagrożonej ciąży, bądź na urlopach ma-
cierzyńskich. Oczywiście w trakcie obrad komi-
sji pan minister argumentował, że absolutnie to 
nie ma takiego charakteru, ponieważ przecież te 
kobiety dostaną dodatek przez następne 6 miesię-
cy. No i co z tego, skoro awans na kolejny stopień 
dyplomatyczny, a co za tym idzie później wzrost 
wynagrodzenia, zależy m.in. od stażu w placówce 
zagranicznej? W związku z tym, biorąc te wszyst-
kie argumenty pod uwagę, przypuszczam, że za 
kilka lat kobiety zostaną systemowo wyelimi-
nowane z pracy w placówkach zagranicznych. 
Chodzi szczególnie o te kobiety, które będą chcia-
ły być matkami. Jest to niedopuszczalne. Wiemy, 
że państwo nie konsultowali tej ustawy z tą wła-
śnie grupą pracowników służby zagranicznej, bo 
dostawaliśmy od nich sygnały w tej sprawie. Jest 
to sprzeczne również z art. 18 konstytucji, któ-
ry mówi, że macierzyństwo i rodzicielstwo znaj-
dują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej 
Polskiej. A zdaje się, że ten rząd bardzo dużo mówi 

o macierzyństwie, o rodzicielstwie, o rodzinach, 
o dzieciach w różnym stadium rozwoju, również 
tych nienarodzonych. Szkoda, że jednocześnie 
proponujecie takie przepisy, które będą elimino-
wać ze służby kobiety, które chcą zostać matkami, 
a jednocześnie służyć w dyplomacji, pracować na 
placówkach zagranicznych.

Druga sprawa to dyskryminacja ze względu na 
wiek w stosunku do osób, które ukończyły sześć-
dziesiąty piąty rok życia. Kodeks pracy zakazuje 
dyskryminacji ze względu na wiek w art. 183a §1. 
Wprowadzenie regulacji, która mówi, że wygasa 
stosunek pracy z osobą, która ukończyła sześć-
dziesiąty piąty rok życia, jest niekonstytucyjne 
i niezgodne ze wszystkimi zasadami i wszystki-
mi dokumentami – również tymi o charakterze 
międzynarodowym – które chronią nas przed 
dyskryminacją. Chodzi m.in. o dyrektywę Rady 
2000/78/WE z 27 listopada 2000 r. ustanawiającą 
ogólne warunki ramowe równego traktowania 
w zakresie zatrudnienia i pracy. Również nasz 
Sąd Najwyższy wielokrotnie wypowiadał się 
na ten temat, zwracając uwagę na to, że wpro-
wadzanie przepisów ustawowych, które powo-
dują automatyczne wygaszenie stosunku pracy 
poszczególnych grup pracowników, jest działa-
niem dyskryminującym te grupy pracowników. 
Podejmując takie działania, ustawodawca obcho-
dzi zarówno przepisy kodeksu pracy – te o za-
kazie dyskryminacji ze względu na wiek – jak 
i przepisy konstytucji. Sąd Najwyższy w orzecze-
niu z 26 września 2019 r. stwierdził, że działa-
nia ustawodawcy w takim zakresie są niegodne 
z art. 24, 30, 32 i 60 Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Abstrahuję już od tego, że pracownik będzie 
mógł uzyskać zgodę ministra na dalsze pełnie-
nie służby. Oczywiście będzie to decyzja arbi-
tralna, niezaskarżalna. Ustawa nie przedstawia 
żadnych kryteriów, na podstawie których taka 
zgoda miałaby zostać wyrażona. To nie jest kwe-
stia predyspozycji psychofizycznych, doświadcze-
nia, przydatności do pracy na danym stanowisku. 
Należy się spodziewać, że tak jak było w przypad-
ku wszystkich decyzji wydawanych w ciągu ostat-
nich lat, będą to decyzje wydawane na podstawie 
kryterium politycznego. I to jest niedopuszczal-
ne. Te przepisy pozwalają na pozbywanie się 
doświadczonych dyplomatów, którzy długo peł-
nili służbę dla Polski. To dotyczy ludzi w wieku 
65 lat, czyli w wieku, kiedy ludzie w przeważa-
jącej większości śmiało mogą jeszcze pracować. 
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Zresztą popatrzmy na Senat, popatrzmy na Sejm, 
popatrzmy też na członków rządu. No, jeżeliby-
śmy wygaszali stosunki służbowe bądź manda-
ty parlamentarzystów po ukończeniu przez nich 
sześćdziesiątego piątego roku życia, to chyba mało 
by nas tutaj zostało. W związku z tym to jest szko-
dliwe. Szkodliwe nie tylko dla polskiej służby dy-
plomatycznej i dla polskiej dyplomacji – ja już nie 
wiem, co jeszcze może jej zaszkodzić po państwa 
rządach – ale też szkodliwe dla państwa. Dziękuję 
bardzo.

WiceMaRSzałek
marek Pęk 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
(Głos z sali: Senator Bosacki jeszcze raz.)
Pan senator Bosacki – 5 minut, drugie wystą-

pienie. Bardzo proszę.

SenatoR
marcin Bosacki 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Dzisiejsza debata nie byłaby pełna, gdyby nie 

pewne podziękowanie i pewna deklaracja, które 
niniejszym chcę złożyć. Bo niestety obawiam się, 
że po odrzuceniu tej fatalnej dla państwa polskie-
go ustawy PiS-owski partyjny Sejm ją przywróci 
i ona wejdzie w życie, bez rozdziału 3, demontując 
polską profesjonalną służbę zagraniczną, demon-
tując polską dyplomację.

Chciałbym absolutnie jasno podziękować tym 
wszystkim polskim dyplomatom, którzy przycho-
dzili do dyplomacji, pracowali w niej od 1989 r. do 
teraz i uczestniczyli w wielu wielkich sukcesach 
polskiej polityki zagranicznej tych lat, począw-
szy od ustanowienia czy zagwarantowania gra-
nicy na Odrze i Nysie, przez wejście Polski do Unii 
Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego, 
a skończywszy na bardzo ambitnym europej-
skim projekcie Partnerstwa Wschodniego i pol-
skich udanych interwencjach dyplomatycznych, 
np. podczas rewolucji ukraińskich. Te sukcesy 
polskiej polityki zagranicznej skończyły się prak-
tycznie w roku 2016, kiedy jeszcze stara, profe-
sjonalna ekipa dyplomatów zorganizowała, już 
za czasów PiS, szczyt NATO w Warszawie, za 
co niektórzy z tych, którzy go organizowali, jak 

ówczesny ambasador w Stanach Zjednoczonych 
Ryszard Schnepf czy ówczesny ambasador przy 
NATO Jacek Najder, zostali krótko potem zwol-
nieni i odeszli ze służby. Takich osób można by 
wymieniać dziesiątki. Chciałbym im wszystkim 
bardzo podziękować, bo sukcesy polskiej polityki 
zagranicznej w tym okresie to nie tylko sukcesy 
polityków, ale również dyplomatów.

A  deklaracja jest taka. Po rychłym, mam 
nadzieję, zakończeniu najgorszych rządów po 
1989 r., czyli rządów PiS, odbudujemy profesjonal-
ną służbę zagraniczną. Dyplomaci, tak jak człon-
kowie służby cywilnej, nie będą bali się mówić 
prawdy, tak jak było do 2015 r., swoim politycz-
nym zwierzchnikom. Przywrócimy zachodnie 
standardy, które pozwolą państwu polskiemu po-
wrócić do zwycięstw na arenie międzynarodowej. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WiceMaRSzałek
marek Pęk 

Proszę o  zabranie głosu pana senatora 
Bogdana Klicha – 5 minut.

SenatoR
BoGdan klich 

Jeszcze jedna sprawa, proszę państwa, która 
musi wybrzmieć w tej sali. Mianowicie tak jak 
nie może być lekarza, który nie ukończył studiów, 
stażu, żeby skutecznie leczyć pacjentów, tak jak 
nie może być nauczyciela akademickiego, któ-
ry nie ma odpowiedniego tytułu, odpowiednie-
go przygotowania, tak jak nie może być drwala, 
który nie wie, w jaki sposób ścinać drzewa, tak jak 
nie może być stolarza, który nie wie, w jaki sposób 
z tego drewna robić stoły i krzesła, tak samo nie 
będzie w przyszłości takich dyplomatów, którzy 
będą pełnić funkcje ambasadorów, nie będąc dy-
plomatami. Co do tego możecie państwo być pew-
ni, bo w ramach tego przywracania standardu 
profesjonalizmu w polskiej dyplomacji zadbamy 
o to, żeby każdy, kto będzie chciał pełnić odpo-
wiedzialną funkcję w państwie, spełniał podsta-
wowe kryteria. Jednym z tych kryteriów będzie 
kryterium wykształcenia wyższego. Jego spełnie-
nie będzie konieczne, żeby zostać ambasadorem.

Jak nasz kraj będzie postrzegany, jaki będzie 
wizerunek naszego kraju za granicą w momencie, 



Ustawa o służbie zagranicznej

37

21. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 17 lutego 2021 r.

kiedy na placówkę zostanie wysłany ambasador 
bez wyższego wykształcenia? Co to za kraj? – 
będą pytali gospodarze. Jaki kraj wysyła na pla-
cówkę zagraniczną ambasadora bez wyższego 
wykształcenia, ambasadora reprezentującego 
państwo? Czy to jest tak – będą pytali – że moż-
na reprezentować ten kraj, nie mając elementar-
nej wiedzy o świecie współczesnym? Taką wiedzę 
nabywa się w wyniku otrzymania wyższego wy-
kształcenia. Wyższe wykształcenie jest po to, żeby 
maksymalnie rozszerzyć horyzonty człowieka, 
i to bez względu na dziedzinę. Kardynalny błąd 
tej ustawy, jakim jest możliwość wyznaczenia na 
stanowisko ambasadora osoby bez wyższego wy-
kształcenia, zostanie naprawiony.

Dodatkowo postawienie najwyższego z dy-
plomatów w korpusie dyplomatycznym wyżej 
od ambasadora ze względu na wymogi, które ta 
ustawa stawia przed dyplomatami, nie stawiając 
ich przed ambasadorem… Jak tak może być, żeby 
dyplomata musiał znać 2 języki, a ambasador nie? 
To przecież jest tak, jakby ambasador nie miał 
jednej ręki. To jest tak, jakby był pozbawiony za-
sadniczego narzędzia do komunikacji z innymi 
ambasadorami i z władzami państwa, w którym 
jest ambasadorem. Jak będzie na placówce, jeżeli 
się okaże, że dyplomaci mają wyższe wykształ-
cenie, a ambasador nie, że dyplomaci znają 2 ję-
zyki, a ambasador nie? Przecież dyplomaci będą 
pogardzać takim ambasadorem. Na taką pogardę, 
Panie Ministrze, skazujecie tą ustawą przyszłych 
ambasadorów.

W ramach naprawy, o której mówił sena-
tor Bosacki, zadbamy o to, żeby nie decydowa-
ła tu nomenklatura partyjna. Zadbamy o  to, 
żeby w przyszłości to profesjonalizm decydował 
o wszelkich nominacjach w naszej służbie zagra-
nicznej. Zadbamy o to, aby wylać tę mętną wodę, 
którą wprowadzacie do naszej służby zagranicz-
nej, kompletnie zacierając granice kompetencji 
ministra spraw zagranicznych i szefa służby za-
granicznej, dyrektora generalnego. W takiej męt-
nej wodzie najlepiej się pływa, to wiadomo. I wam 
chodzi o to, żeby w takiej mętnej wodzie prowa-
dzić własną politykę, przede wszystkim personal-
ną. Ale polityka to jest dbałość o dobro wspólne, 
w tym wypadku za granicami Polski, a nie dba-
łość o dobro własne i własnej formacji politycznej. 
I to też zostanie zmienione. Mętna woda zosta-
nie wylana i zostaną wprowadzone czyste, jasne, 
przejrzyste zasady, które obowiązują w każdym 
kraju Zachodu. Na Zachodzie, Panie Ministrze, 

jest procedura i instytucja, a nie wolna wola tego 
czy innego sprawującego władzę. Na Zachodzie 
wszystko opiera się na przejrzystych zasadach, 
według których się postępuje, a nie na widzimisię 
ministra, szefa służby zagranicznej czy kogokol-
wiek innego, kto decyduje o kadrach i o polityce 
zagranicznej. To jest wasz największy grzech i ten 
grzech zostanie naprawiony po tym, jak utracicie 
władzę. Dziękuję. (Oklaski)

WiceMaRSzałek
marek Pęk 

Informuję, że lista mówców została wy czer- 
 pana.

Dla porządku informuję, że senatorowie 
Szwed, Godyla, Kołacz-Leszczyńska, Komarnicki, 
Gromko, Gorgoń-Komor, Hibner, Sekuła i Tysz-
kie wicz złożyli swoje przemówienia w dyskusji 
do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Zagranicznych Paweł Jabłoński: Panie Marszałku, 
czy mogę?)

Tak, Panie Ministrze. Wielokrotnie było tutaj 
pana nazwisko wymieniane, więc bardzo proszę 
w trybie ad vocem.

PodSekRetaRz StanU
W MiniSteRStWie  
SPRaW zagRanicznych
Paweł JaBłoński 

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Szanowni Państwo Senatorowie! Wysoka Izbo!
Też chciałbym zacząć od podziękowań. 

Chciałbym zacząć od podziękowań przede wszyst-
kim dla tych państwa senatorów, którzy rzeczy-
wiście dziś mieli wolę merytorycznej dyskusji 
o tej ustawie. Słyszałem takie wypowiedzi zwłasz-
cza w pierwszej części, gdy zadawane były pyta-
nia – przede wszystkim z prawej strony sali. Ale 
doceniam fakt, że pan marszałek Kamiński takie 
pytania również zadawał. To świadczy o woli za-
poznania się z przedmiotem obrad, o woli prze-
analizowania tego, co będzie Senat uchwalał lub 
wobec czego będzie wnosił o odrzucenie, o woli 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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dyskusji na temat tych zmian, które są niezwykle 
istotne dla całego państwa.

Jednocześnie wraz z  tymi podziękowania-
mi chciałbym wyrazić moje pogłębiające się za-
skoczenie postawą pozostałej części państwa 
senatorów, co do których, powiem szczerze, spo-
dziewałem się – po tym, jak ustawa została przed-
łożona Wysokiemu Sejmowi, a było to 13 stycznia, 
czyli ponad miesiąc temu… W trakcie debaty sej-
mowej mieliśmy do czynienia z sytuacją, w któ-
rej zgłaszane poprawki czy pomysły co do zmian 
w ustawie były mniej lub bardziej merytoryczne… 
No, z tą merytorycznością bywało różnie. I by-
łem przekonany, że akurat Senat do pracy nad tą 
ustawą znacznie lepiej się przygotuje, a zwłaszcza 
zrobi tak senacka komisja spraw zagranicznych, 
która bardzo często przedstawia daleko idące po-
stulaty co do kierunku polskiej polityki zagranicz-
nej. Dziś przedstawiciele, członkowie tej komisji, 
występując na sali plenarnej… Byłem przekonany, 
że te uwagi merytoryczne usłyszymy dzisiaj tutaj, 
skoro nie chcieli przedstawić ich w trakcie posie-
dzenia komisji. Wbrew temu, co sugerował tutaj 
pan senator Tyszkiewicz… Ja absolutnie nie ucie-
kam od polityki. Ja, szczerze mówiąc, cieszę się, 
że pan senator Tyszkiewicz wskazał na moją rolę 
polityczną w tym procesie, bo ja się od tego nie 
odżegnuję. Ja jestem politykiem, pełnię funkcję 
polityczną z nadania demokratycznego, realizuję 
mandat rządu, który został wybrany przez Sejm 
– po raz kolejny chciałbym na to zwrócić uwagę. 
My nie uciekamy od polityczności, ale jednocze-
śnie w procesie politycznym omawiamy sprawy 
merytoryczne. I bardzo żałuję, że po raz kolejny 
w dyskusji dało znać o sobie niestety słabe przy-
gotowanie merytoryczne, bo o polityce też można 
merytorycznie rozmawiać.

Chciałbym zwrócić uwagę na kwestię, która 
pojawiała się w trakcie posiedzeń komisji, po-
jawiła się dzisiaj w trakcie mojego wystąpienia, 
a mimo to pani marszałek Morawska-Stanecka 
po raz kolejny to powtórzyła. Tak więc ja to po 
raz kolejny muszę sprostować. Chodzi o kwestię 
dotyczącą odwołania z placówki zagranicznej pra-
cownika, który jest nieobecny przez 6 miesięcy, 
co, jak pani marszałek wskazywała, może mieć 
charakter dyskryminujący w stosunku do ko-
biet w ciąży czy do osób na urlopach macierzyń-
skich, rodzicielskich. No, jeszcze raz podam, jaka 
jest tego przyczyna. Są placówki, w przypadku 
których możemy sobie pozwolić na tego rodza-
ju nieobecność w pracy. Mamy duże placówki, 

gdzie zatrudnionych mamy kilkudziesięciu pra-
cowników – tam nieobecność 1, 2 czy 3 pracow-
ników nie byłaby problemem. Ale mamy też 
i takie placówki, w przypadku których obsada 
jest kilkuosobowa. Jeżeli z powodów losowych, 
z powodów niezawinionych mamy pracownika 
na długotrwałym urlopie – zdrowotnym, macie-
rzyńskim, rodzicielskim – w związku z czym on 
nie może świadczyć pracy, to taka placówka po 
prostu nie może funkcjonować. Zasady funkcjo-
nalności administracji publicznej, a także kluczo-
wych placówek, takich jak służba zagraniczna… 
Myślę, że zdajecie sobie państwo doskonale z tego 
sprawę, że nasze możliwości kadrowe są mniej-
sze niż wielu zamożniejszych państw, z dłuższy-
mi tradycjami. Tak że część placówek po prostu 
jest obsadzona w znacznie mniejszym stopniu, 
niż byśmy tego chcieli. W tej sytuacji konieczne 
jest wprowadzenie tego rozwiązania, ale po to, 
aby ono nie miało właśnie charakteru dyskrymi-
nującego, wprowadzamy zasadę, zgodnie z którą 
ten dodatek zagraniczny, który przysługuje co do 
zasady tylko i wyłącznie osobom na placówce za-
granicznej, będzie przedłużony na te 6 miesięcy. 
Chodzi o to, żeby te skutki negatywne odwrócić 
czy zminimalizować. Co więcej, tak jak podkre-
ślałem, ta osoba, która jest w służbie zagranicznej, 
nie zostaje z niej usunięta, nie zostaje zwolniona 
z pracy, wręcz przeciwnie, będziemy chcieli, aby 
po zniknięciu tej przeszkody losowej kontynu-
owała zatrudnienie.

Następna kwestia to kwestia wieku emery-
talnego, wieku 65 lat. Myślę, Szanowni Państwo, 
że tak naprawdę jest tutaj spór co do idei. Pani 
marszałek Morawska-Stanecka powiedziała coś 
takiego, że osoba, która ma lat 65, może jeszcze 
długo pracować. Przypominam sobie bardzo 
dużo tego rodzaju argumentów w dyskusji nad 
obniżeniem wieku emerytalnego i pamiętam, że 
z państwa strony często padały tego rodzaju ar-
gumenty, że osoba w wieku lat 65 może jeszcze 
długo pracować. To jest prawda, zdarzają się ta-
kie przypadki, ale są też przypadki, w których 
ten wiek jest uznawany za właściwą granicę 
przejścia na emeryturę. Taką mamy regula-
cję ogólną i nie widzimy żadnego powodu, aby 
w przypadku służby zagranicznej miało być ina-
czej. Jak rozumiem z tej zapowiedzi, które przed-
stawiał pan senator Bosacki i pan senator Klich, 
to wszystko zostanie odwrócone, odwołane, i bę-
dzie to dotyczyło także kwestii wieku emerytal-
nego. No, zdecydują o tym wyborcy. Zdecydują 
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o tym ludzie, którzy powierzają nam pełnienie 
funkcji państwowych.

Kolejna kwestia; podnosiła ją tutaj pani sena-
tor Jazłowiecka. Ja bardzo żałuję, że te wszystkie 
informacje, które pani senator Jazłowiecka wy-
powiedziała czy w zasadzie przeczytała… Widać, 
że to było przygotowane zawczasu, bo ja do tych 
kwestii odnosiłem się już we wstępnej części wy-
stąpienia. Myślę też, że gdyby one zostały sfor-
mułowane jako pytania, to mógłbym udzielić 
odpowiedzi i wyprowadzić panią senator z błędu.

(Senator Danuta Jazłowiecka: Było bardzo 
dużo pytań.)

Panie Marszałku, czy…
Pani Senator, powtórzę po raz kolejny: my nie 

zabraniamy członkostwa w związkach zawodo-
wych. Mówiłem o tym na posiedzeniu komisji, 
mówiłem o tym dzisiaj, powtórzę po raz trzeci. 
Członkostwo w związku zawodowym a pełnienie 
funkcji w związku zawodowym to jest coś inne-
go. Ustawa o służbie cywilnej obowiązuje od lat, 
art. 78 ust. 6 obowiązuje, i nikt nie zakwestiono-
wał konstytucyjności tego rozwiązania, a tutaj 
jest dokładnie tak samo.

O urlopach macierzyńskich mówiłem przed 
chwilą, nawiązując do kwestii poruszonej przez 
panią marszałek Morawską-Stanecką, podobnie 
jest z kwestią wieku emerytalnego.

Następna kwestia. Pani senator Jazłowiecka 
wskazała, że pracownicy nie będą musieli koń-
czyć aplikacji prowadzonej przez Akademię 
Dyplomatyczną, To też tłumaczyłem – semina-
rium dyplomatyczne także będzie prowadzone 
przez Akademię Dyplomatyczną. Wprowadzamy 
dodatkową drogę, ale zostawiamy to, co jest. 
Uważamy, że to jest niedostateczne, dlatego chce-
my stworzyć dodatkową ścieżkę kariery, dodat-
kową ścieżkę awansu dla pracowników, którzy są 
pracownikami ministerstwa, są zatrudnieni na 
placówkach, ale nie mają stopnia dyplomatycz-
nego przez to, że Akademia Dyplomatyczna jest 
po prostu, po pierwsze, dość wąska, po drugie, 
jest przeznaczona dla ludzi u progu kariery zawo-
dowej, tych, którzy są świeżo po studiach. Taka 
jest idea tego rodzaju szkół profesjonalizujących, 
w zasadzie zawodowych w swym charakterze, 
oczywiście przeznaczonych dla ludzi z odpowied-
nimi kwalifikacjami.

Wreszcie kwestia, do której nawiązał pan se-
nator Bosacki. Nie widzę, żeby z nami był i bardzo 
tego żałuję, ale może usłyszy to później z odtwo-
rzenia. Powiem szczerze: dziwię się trochę, że pan 

senator Bosacki ma pretensje do kwestii funkcjo-
nowania dyplomacji, funkcjonowania Akademii 
Dyplomatycznej. Tak pogardliwie się wypowiadał 
o pani dyrektor Pileckiej, która kieruje Akademią 
Dyplomatyczną, mówiąc o niej „ta pani”, nie bę-
dzie nawet jej nazwiskiem kalał sobie ust. Pani 
konsul Pilecka została zatrudniona w naszej dy-
plomacji w 2007 r. Pełniła służbę na placówce 
w Bułgarii, pełniła służbę na placówce w Turcji, 
dziś pełni służbę w Akademii Dyplomatycznej. 
Myślę, że pan senator Bosacki, który w przeszłości 
został zrobiony ambasadorem w trybie takim, że 
jako dziennikarz prorządowej gazety został za-
trudniony jako rzecznik prasowy ministerstwa, 
a następnie błyskawicznie powołany na funkcję 
ambasadora w Kanadzie… Decyzja stricte poli-
tyczna. Co do samego mechanizmu ja nie mam 
żadnego zarzutu – to jest prawo każdego ministra 
spraw zagranicznych, żeby…

(Senator Danuta Jazłowiecka :  Panie 
Marszałku, pozwoli pan, żeby pan minister dalej 
w ten sposób udzielał odpowiedzi na nasze py-
tania? To są wycieczki osobiste, personalne… Na 
takie nie ma miejsca w Senacie.)

WiceMaRSzałek
marek Pęk 

Ja nie widzę, żeby pan minister mówił coś 
skandalicznego. Państwo sobie pozwalacie rów-
nież na bardzo personalne, bardzo ostre sformu-
łowania, tendencyjne, obraźliwe dla polskiego 
rządu, więc nie widzę powodu, dla którego pan 
minister nie mógłby pewnych rzeczy wyjaśnić.

(Rozmowy na sali)
(Senator Danuta Jazłowiecka: Naszym obo-

wiązkiem jest mówić obywatelom prawdę, więc 
to robimy.)

To proszę pilnować siebie.
(Głos z sali: To nie jest tryb odpowiedzi, tylko 

komentarz do debaty.)
(Rozmowy na sali)
Proszę bardzo.

PodSekRetaRz StanU
W MiniSteRStWie  
SPRaW zagRanicznych
Paweł JaBłoński 

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku. Będę 
wdzięczny też za pozwolenie mi na dokończenie 
wypowiedzi.
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Ustawa o służbie zagranicznej
Ustawa o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów

Odnoszę się do meritum. Pan senator Bosacki 
wskazywał na tryb polityczny, podczas gdy sam 
został w takim trybie powołany. Rozumiem, że 
taka była decyzja ówczesnego ministra spraw 
zagranicznych. W  momencie, kiedy Prawo 
i Sprawiedliwość stworzyło rząd w 2015 r., to 
w 2016 r. odwołaliśmy pana senatora Bosackiego, 
bo uważaliśmy, że nie mamy do niego odpowied-
niego poziomu zaufania – i do dziś na tym stano-
wisku stoimy, że to była słuszna decyzja. I sądzę, 
że tego rodzaju mechanizm, jeśli chodzi o obsa-
dę stanowisk ambasadorskich, funkcjonował 
w każdym normalnie funkcjonującym państwie.

Pan przewodniczący Klich na koniec wspo-
mniał o tym, że my możemy narażać ambasado-
rów na to, że nie będą szanowani, jeśli nie będą 
mieli wyższego wykształcenia, że wtedy nie będą 
traktowani jako osoby w należyty sposób repre-
zentujące państwo.

Panie Senatorze, po raz kolejny zwracam uwa-
gę na to, że w aktualnie obowiązującej regulacji, 
w aktualnie obowiązującej ustawie również nie 
ma takiego wymogu w stosunku do ambasado-
rów. Nie wiem, czy pan sobie zdaje z tego sprawę. 
Pan wygłosił bardzo płomienną tyradę, że coś ta-
kiego zostaje teraz wprowadzone, a tak jest już 
w tej chwili. Co więcej, w przeszłości mieliśmy 
ambasadorów bez wyższego wykształcenia. I są-
dzę, że przynajmniej w stosunku do jednej z ta-
kich osób jesteście państwo, zwłaszcza po lewej 
stronie sali, przekonani, że była to osoba będą-
ca jednym z najlepszych ambasadorów w histo-
rii Polski. Był to prof. Władysław Bartoszewski. 
On miał tytuł profesora, ale formalnie nie miał 
wyższego wykształcenia, o czym wszyscy świet-
nie wiedzą. I gdybyśmy mieli tego rodzaju prze-
szkodę formalną, to prof. Bartoszewski nigdy nie 
mógłby być ambasadorem.

Ja nie chcę oceniać w tej chwili zbiegu wybo-
rów politycznych, bo wiadomo, że się różnimy, ale 
tego rodzaju przeszkody formalne mogą powo-
dować, że ludzie z doskonałym doświadczeniem, 
z doskonałymi umiejętnościami, także z innych 
branż, z innych dziedzin życia – kulturalnego, 
gospodarczego, społecznego – którzy nie mają 
z jakichś powodów formalnie wyższego wykształ-
cenia… Także pan były minister Sikorski zwracał 
uwagę w trakcie debaty na posiedzeniu komisji na 
to, że nie ma tutaj kwestii, czy to jest wykształ-
cenie wyższe magisterskie, czy wykształce-
nie będące odpowiednikiem licencjata. Bo np. 
w Wielkiej Brytanii obowiązują inne procedury. 

Tam wystarczy zwykle stopień bachelor, czyli ba-
kałarza. No i tak dokładnie jest. My pozwalamy 
na to, aby była tego rodzaju możliwość. I oby to 
było kontynuowane, bo akurat w tym zakresie 
tu się absolutnie nic nie zmienia. I jestem prze-
konany, że gdyby przeczytał pan ustawę, Panie 
Przewodniczący, to doskonale by pan to wiedział. 
Bardzo dziękuję.

(Senator Bogdan Klich: To jest erystyka z pań-
skiej strony. Pan doskonale o tym wie.)

WiceMaRSzałek
marek Pęk 

Dziękuję bardzo.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
drugiego porządku obrad: ustawa o kolejnym 
w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pie-
niężnym dla emerytów i rencistów.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 314, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 314 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej, senatora Artura 
Dunina, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Bardzo proszę.

SenatoR SPRaWozdaWca
arTur dunin 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W imieniu komisji chciałbym przedstawić jej 

stanowisko.
Posiedzenie komisji odbyło się 10 lutego. Wtedy 

to debatowaliśmy i została nam zaprezentowana 
ustawa o dodatkowym rocznym świadczeniu pie-
niężnym dla emerytów i rencistów.

Szanowni Państwo, pan minister, chwaląc się 
tą ustawą, przedstawił nam, że emeryci i renci-
ści otrzymają dodatkowe świadczenie. I tak rze-
czywiście, faktycznie będzie, jeżeli oczywiście ta 
ustawa uzyska większość w Senacie, a potem pod-
pis prezydenta.

Chcę zwrócić państwa uwagę na to, że naj-
więcej uwag do tej ustawy dotyczy przede 
wszystkim sposobu działania. To znaczy, nie 
można tutaj mówić o czternastej emeryturze – 
i bardzo proszę wszystkich państwa senatorów, 
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żeby nie tworzyli takiego pustosłowia – ponie-
waż jest to jednorazowe dodatkowe świadczenie. 
I chcę państwu powiedzieć – zresztą przyznał 
to też pan minister – że ono jest jednorazowe 
i nie dla wszystkich. Chcę państwu powiedzieć, 
Szanowni Państwo, że jest ogranicznik: osoby, 
które przekraczają limit w wysokości 2 tysięcy 
900 zł, nie otrzymają tego jednorazowego, dodat-
kowego świadczenia.

Szanowni Państwo, to, co jeszcze jest tu bardzo 
istotne, to źródło finansowania. Niestety nie bę-
dzie to szło z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 
To świadczenie będzie zabierane z Funduszu 
Solidarnościowego, który powstał dla osób z nie-
pełnosprawnościami. Co więcej, ten Fundusz 
Solidarnościowy zaciągnie kredyt, pożyczkę 
z Funduszu Rezerwy Demograficznej.

Dlatego komisja, po dyskusji, przyjęła popraw-
ki. Pierwszy wniosek był o to, aby przyjąć usta-
wę bez poprawek. Nie uzyskał on większości – 4 
senatorów głosowało za, 4 było przeciw, nikt się 
nie wstrzymał. Ale zostały też zgłoszone przeze 
mnie poprawki, które likwidują tę granicę 2 tysię-
cy 900 zł, jak również przesuwają finansowanie, 
tak aby to dodatkowe, roczne, jednorazowe świad-
czenie było przekazywane właśnie z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych, tak jak to powinno się 
odbywać. Bo jest to precedens, przekazywanie 
tych pieniędzy z Funduszu Solidarnościowego 
jest to, moim zdaniem, niebezpieczny precedens, 
który może wpłynąć bardzo źle na środki dla osób 
niepełnosprawnych.

Szanowni Państwo, to tyle, jeśli chodzi ustawę 
i przebieg prac w komisji.

WiceMaRSzałek
marek Pęk 

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do se-
natora sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pan senator Jerzy Czerwiński.
Panie Senatorze, zapraszam na mównicę.

SenatoR
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Panie Senatorze, dobrze by było, żeby z Senatu 
nie wychodziły mylące informacje, zwłaszcza że 
na te informacje czekają nasi obywatele. Przed 
chwilą stwierdził pan, że osoby, których dochód 
przekracza 2  tysiące 900 zł, nie dostaną tego 
świadczenia, popularnie nazywanego czterna-
stą emeryturą. Czy to jest prawda? Czy pan to 
podtrzymuje?

SenatoR
arTur dunin 

Tak. Już panu odpowiem, Panie Senatorze. 
Rząd tą ustawą znowu dzieli społeczeństwo, 
emerytów, którzy powinni, według mnie, otrzy-
mać to świadczenie, zgodnie z tą ustawą. Rząd 
tworzy tu jakby 3 grupy: pierwsza grupa to ci, 
którzy otrzymają to jednorazowe świadcze-
nie w całości; druga grupa będzie dostawała to 
w układzie złotówka za złotówkę, jeżeli przekro-
czy tę wspomnianą kwotę o jakiś tam poziom; 
i trzecia grupa, która w ogóle nie dostanie tego 
świadczenia. I już panu powiem… Na 9 milionów 
osób, które będą otrzymywały to świadczenie, 
tylko 7 tysięcy 900 tysięcy otrzyma to uposaże-
nie w całości.

(Głos z sali: 7 tysięcy czy 7 milionów? Bo 7 
tysięcy…)

(Głos z sali: Milionów.)
To jest odpowiedź na pana pytanie. Czyli nie 

wszyscy…
(Senator Jerzy Czerwiński: Ja przepraszam, 

Panie Marszałku, bo to zdanie…)
Czyli nie wszyscy otrzymają to świadczenie.
(Senator Jerzy Czerwiński: To większy…)
3 grupy…
(Głos z sali: To ile? 7 tysięcy?)
(Głos z sali: 7 milionów.)
(Wicemarszałek Marek Pęk: Proszę państwa 

o spokój. No, senator ma też prawo czasem się 
pomylić…)

(Głos z sali: 7 tysięcy.)
(Wicemarszałek Marek Pęk: Jeżeli są jakieś 

wątpliwości, to będzie za chwilkę wystąpie-
nie pana ministra i pan minister na pewno to 
wyjaśni.)

Tak, przepraszam najmocniej…
(Głos z sali: 7 milionów dokładnie. Ale ile jest… 

7 milionów i…)
900 tysięcy.
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(Głos z sali: Prawie 8.)
7 tysięcy 900…

SenatoR
Jerzy czerwiński 

Przepraszam, ja… Proszę państwa… Panie 
Marszałku, ja muszę to jednak… To zaczyna już 
być niepokojące. Przepraszam.

Pierwsza kwestia, zasadnicza, co do tej ostat-
niej wypowiedzi. Oczywiście, chodzi o 7…

(Senator Janina Sagatowska: Milionów.)
…ok. 7 milionów 900 tysięcy. Ale użycie słowa 

„tylko”…
(Senator Janina Sagatowska: Tak.)
…kiedy ogólna suma to 9 milionów… To kie-

dy będzie słowo „aż”? Jak to będzie 8 milionów 
999 tysięcy?

Proszę pana…
(Senator Artur Dunin: Już…)
Panie Senatorze, teraz ja mówię.
(Senator Artur Dunin: Bardzo proszę.)
7 milionów 900 tysięcy to jest zasadniczy pro-

cent – ja nie chcę tego wyliczać dokładnie, ale 
przypuszczalnie ok. 90% – łącznej sumy naszych 
emerytów. To jest pierwsza kwestia. Tak że słowo 
„tylko” tutaj kompletnie nie pasuje.

Co do pomyłki w odczytywaniu liczb – daruj-
my sobie. Ale moje pytanie jest bardzo jasne. Bo 
pan powiedział, jeśli dochód wynosi powyżej 2 ty-
sięcy 900 zł, miesięcznie oczywiście, to dany eme-
ryt nie otrzyma… To jest nieprawda. Taki emeryt 
otrzyma, ale w tzw. procesie złotówka za złotów-
kę. Tak więc grupa emerytów, którzy otrzymają 
świadczenie, ale w zmniejszonej wysokości, bę-
dzie… Jeśli dołożyć ją do grupy tych emerytów, 
którzy otrzymają w pełnej wysokości… To będzie 
znacznie więcej. Skoro już pan chce nas tutaj tro-
chę poepatować liczbami, to proszę powiedzieć, 
ilu emerytów otrzymuje w tej chwili świadczenie 
powyżej 2 tysięcy 900 zł. I wtedy zobaczymy, jaka 
to jest liczba w stosunku do liczby ogólnej.

(Senator Artur Dunin: To…)
Dlatego prosiłbym jeszcze raz, aby nie prze-

kłamywać. Czym innym jest kwestia pełne-
go świadczenia, a czym innym kwestia w ogóle 
otrzymania świadczenia. Nie wiem, czy jasno 
się wyrażam. Myślę, że wszyscy tutaj rozumieją. 
Zobaczymy, czy pan to rozumie.

(Senator Artur Dunin: Czy mogę, Panie 
Marszałku?)

WiceMaRSzałek
marek Pęk 

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SenatoR
arTur dunin 

Tak więc jeszcze raz powtórzę. Rząd tą ustawą 
robi 3 grupy emerytów i rencistów. Pierwsza gru-
pa, która dostanie w całości świadczenie, druga, 
która jeszcze załapie się na nie na zasadzie złotów-
ka za złotówkę, i trzecia grupa, która w ogóle tego 
świadczenia nie dostanie. Nie wierzy pan? Niech 
pan zapyta pana ministra.

(Senator Jerzy Czerwiński: To nie jest kwestia 
wiary.)

Ale teraz, jeżeli pan senator pozwoli, to ja będę 
odpowiadał.

Chcę państwu powiedzieć… Występuję tutaj 
jako senator sprawozdawca, ale z uwagi na to, że 
państwo chyba nie rozumiecie… Bo tak naprawdę 
emeryci potrzebują całościowej zmiany, komplek-
sowej. Dlaczego te pieniądze… Za chwilę będziemy 
obradować nad kolejną ustawą o waloryzacji rent 
i emerytur. Dlaczego te kwoty nie są podwyższo-
ne w waloryzacji, tak żeby co miesiąc ci emeryci 
dostawali… I corocznie mogłaby być wyższa wa-
loryzacja od tych pieniędzy, o których tu mowa. 
Nie chcecie tego zrobić. Nie chcecie tego zrobić. 
Lubicie dzielić i rządzić.

Starałem się nie mówić politycznie, pan sena-
tor trochę mnie do takiego zachowania przywołał.

Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem, 
ustawa po przyjęciu wspomnianych 3 poprawek 
uzyskała poparcie. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek
marek Pęk 

Bardzo dziękuję.
Proszę jeszcze poczekać, Panie Senatorze.
(Senator Artur Dunin: Dobrze.)
Pytanie zadaje pan senator Aleksander Szwed.

SenatoR
aleksander szwed 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Panie Senatorze! Mam py-

tanie. No, tę kwestię w zasadzie w dużej mierze 
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rozwinął już senator Czerwiński. Ale w uza-
sadnieniu ustawy mamy, cytuję: „W  2021  r. 
osobom uprawnionym przysługiwać będzie ko-
lejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne 
w wysokości”… I dalej, po pierwsze: „kwoty naj-
niższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 mar-
ca 2021 r.”… I tu rzeczywiście pełną wysokość tej 
czternastej emerytury…

(Senator Artur Dunin: Nie, nie…)
…otrzyma na 9,1  miliona świadczenio-

biorców 7,9 miliona, czyli prawie 8 milionów 
świadczeniobiorców…

I po drugie: „kwoty najniższej emerytury, 
obowiązującej od dnia 1 marca 2021 r., pomniej-
szonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysoko-
ści świadczenia podstawowego”… I tutaj mamy 
1,2 miliona świadczeniobiorców otrzymujących 
świadczenie w wysokości niższej ze względu na 
wysokość otrzymywanego świadczenia powy-
żej 2 tysięcy 900 zł. Tak że nieprawdą jest… Bo 
pan senator mówił 7,9… Ale tam wybrzmiało, że 
700 tysięcy, 900 tysięcy… Takie mniej więcej war-
tości gdzieś tam padały.

I chciałbym zapytać, czy z kwoty tego dodat-
kowego świadczenia będą… Czy ono będzie pod-
legało potrąceniom i egzekucji?

I jaki był stosunek głosów w komisji, jeśli cho-
dzi o przyjęcie ustawy bez poprawek i jeśli chodzi 
o tę zgłoszoną poprawkę? Dziękuję bardzo.

SenatoR
arTur dunin 

Zacznę od końca. Powiedziałem, że jeżeli cho-
dzi o przyjęcie ustawy bez poprawek, to były 4 
głosy za, 4 głosy przeciw i nikt się nie wstrzymał, 
a w głosowaniu na poprawkami – 4 głosy za, 3 
głosy przeciw, a 1 senator się wstrzymał. W gło-
sowaniu nad poprawkami pierwszą, drugą i trze-
cią wynik był taki sam. No, powiedziałem, że… 
Pomyliłem się, przejęzyczyłem się. Jest to 7 milio-
nów 900 tysięcy. Potwierdzam i bardzo serdecznie 
dziękuję pani senator za zwrócenie uwagi. Bardzo 
serdecznie dziękuję.

Czy było jeszcze jakieś pytanie od pana 
senatora?

WiceMaRSzałek
marek Pęk 

Dziękuję bardzo.

(Senator Maria Koc: Ja mam jeszcze pytanie.)
Bardzo proszę, pani senator Maria Koc.

SenatoR
maria koc 

Ja mam pytanie, Panie Senatorze. Czy mnie 
słychać?

(Senator Artur Dunin: Ja słyszę, ale nie wiem, 
czy…)

A, teraz jest dobrze. Przepraszam.
Ja mam pytanie, Panie Senatorze. Jaki będzie 

całkowity koszt… Może pan to powiedział, ale ja 
nie usłyszałam. Jaki będzie koszt tej czternastej 
emerytury, tego świadczenia, które otrzymają 
nasi emeryci? Jaki to będzie koszt całkowity?

I czy dochodziły do pana takie głosy, że trzy-
nasta emerytura w formie dodatkowego świad-
czenia jest bardzo dobrze postrzegana przez 
samych emerytów? Oni twierdzą, że dostając 
taką kwotę jednorazowo, mogą sobie pozwolić na 
jakiś zakup ekstra, na załatwienie jakiejś ważnej 
życiowej sprawy, chociażby tak prozaicznej jak 
zakup węgla czy opłacenie rachunków za ogrze-
wanie. Czy takie głosy do pana dochodziły? Bo np. 
do mnie dochodzą. Emeryci są bardzo zadowoleni 
z trzynastej emerytury, z tego jednorazowego, ale 
rokrocznie udzielanego świadczenia, jak również 
z czternastej emerytury. No, z powodu pandemii 
również emeryci znaleźli się w  trudniejszej 
sytuacji. Takie wsparcie w postaci wyższej kwoty 
wypłacanej jednorazowo, a nie rozłożonej na wiele 
miesięcy, po prostu jest przez nich oczekiwane 
i bardzo dobrze postrzegane.

Co do waloryzacji emerytur, to myślę, że pan 
minister na ten temat się wypowie, bo w tym roku 
jest ona rekordowo wysoka. Zresztą ten punkt 
tego nie dotyczy. Pytałam o kwotę ogólną, o to, 
jaki będzie koszt tego świadczenia, i czy docierały 
do pana te głosy seniorów, o których wspomnia-
łam. Dziękuję.

SenatoR
arTur dunin 

Jeśli chodzi o całościową kwotę, to ta kwota 
nie padła na posiedzeniu komisji, o ile dobrze 
pamiętam. Z mojej wiedzy wynika, że jest to ok. 
11 miliardów zł. Z tym że tych pieniędzy fizycznie 
nie ma w miejscu, z którego państwo chcieliście 
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je wypłacić. Przypomnę, że chcieliście je wypła-
cić z Funduszu Solidarnościowego utworzonego 
dla osób niepełnosprawnych. Nie dość, że tam 
tych pieniędzy nie ma – no, zabieracie pienią-
dze osobom z niepełnosprawnościami – to jesz-
cze fundusz ten zaciąga pożyczkę z Funduszu 
Rezerwy Demograficznej, który też służy do cze-
goś zupełnie innego. Wydaje mi się, że to jest ok. 
11 miliardów zł.

Chciałbym teraz odpowiedzieć na drugie pyta-
nie pani senator. Przeprowadziłem bardzo wiele 
rozmów na temat tego wcześniejszego dodatko-
wego świadczenia, wypłacanego już corocznie. 
Rozmawiałem również o sprawie tego dodatkowe-
go świadczenia, które rząd chce wypłacić w tym 
roku. Przypominam tylko, że to świadczenie, nad 
którym dzisiaj dyskutujemy, jest przewidziane 
tylko na ten rok, przynajmniej na razie. Chcę pani 
oraz wszystkim paniom i panom senatorom po-
wiedzieć, że z moich rozmów wynika, że emeryci 
chcieliby nie płacić podatku od emerytur. Takie 
rozwiązanie bardziej by ich ucieszyło, spowodo-
wałoby wśród nich większe zadowolenie, jak rów-
nież większą zasobność portfeli. Wydaje mi się, 
że takie całościowe rozwiązanie powinno być ce-
lem nas wszystkich, bo każdy z nas w pewnym 
momencie będzie emerytem, każdego to spotka. 
Wydaje mi się, że praca nad całościową noweli-
zacją ustawy odnoszącej się do rent i emerytur 
byłaby zdecydowanie bardziej wskazana niż taki 
jednorazowy… No, nie chcę powiedzieć za dużo, 
ale to taki jednorazowy zastrzyk, i to nieduży, bo 
to jest najniższa emerytura krajowa.

(Senator Maria Koc: Panie Marszałku, czy ja 
mogę jeszcze zabrać głos?)

WiceMaRSzałek
marek Pęk 

Bardzo proszę, Pani Senator.

SenatoR
maria koc 

Tak, słusznie pan zauważył… No, dziwię się, 
że państwo…

(Senator Artur Dunin: Pani Senator…)
Przepraszam, mogę teraz ja?
(Senator Artur Dunin: Tak, tak, przepraszam 

najmocniej.)

…Na posiedzeniu komisji nie dopytaliście, jaki 
to jest ogólny koszt dla budżetu. Jest to 11 miliar-
dów 400 milionów zł, a więc kwota…

(Senator Artur Dunin: Czyli nie pomyliłem się, 
Pani Senator.)

Tak, nie pomylił się pan, to 11  miliardów 
400 milionów zł.

Ja mam pytanie. Bo stwierdził pan, że będzie 
to wypłacane z tego Funduszu Solidarnościowego 
i że jest to robione kosztem osób niepełnospraw-
nych. Czyli jakie świadczenia dla osób niepeł-
nosprawnych zostały ograniczone po to, żeby 
wypłacić tę czternastą emeryturę? Chciałabym 
wiedzieć, jakie konkretnie. I… No, to może tyle. 
Na razie dziękuję.

SenatoR
arTur dunin 

Te świadczenia dla osób niepełnosprawnych 
– i pani senator na pewno o tym dobrze wie – są 
niewystarczające. I zamiast, o czym kiedyś opo-
wiadaliście w kampanii wyborczej, tym osobom 
ulżyć, pomóc im, wesprzeć je, bo po to był ten 
fundusz zrobiony… No, z tych pieniędzy państwo 
nie wypłacacie tych świadczeń w większych wy-
sokościach, tylko zatrzymaliście je na poziomie, 
który jest… Jak rozmawiałem z osobami z niepeł-
nosprawnością, to są one oburzone tym, że nie 
dostają więcej, ledwo mogą przeżyć od pierwszego 
do pierwszego, a teraz jeszcze są zabierane środki 
z tego funduszu.

WiceMaRSzałek
marek Pęk 

Bardzo dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Jerzy Czerwiński.

SenatoR
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pan, powiedziałbym, leitmotiv swojego spra-

wozdania z posiedzenia komisji określił jako 
dzielenie społeczeństwa, no, są według pana 3 ka-
tegorie i pan je wymienił. Proszę pana, właśnie 
tego typu wypowiedź, że rząd zabiera coś nie-
pełnosprawnym, a przekazuje emerytom, to jest 
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właśnie dzielenie społeczeństwa i próba napusz-
czenia jednej kategorii osób w potrzebie na drugą 
kategorię takich osób. To jest pierwsza kwestia.

Druga. Nie wiem, jak to wyjaśnić, ale powiem, 
że powinniśmy operować w przynajmniej jakimś 
określonym zasobie prawdy. Otóż chciałbym od 
pana się dowiedzieć, jakie są kategorie osób, któ-
re otrzymają dodatkowe świadczenie. Bo to nie 
są tylko emeryci. Na tę odpowiedź czeka, jak mó-
wię, bardzo dużo osób, to są miliony ludzi. To nie 
są tylko emeryci, to nawet nie są to tylko eme-
ryci i renciści, ale to są także inne grupy osób, 
które otrzymują świadczenia z bardzo różnych 
źródeł. Tych kategorii, podpowiem, jest 16. Ja nie 
chcę, żeby pan wymieniał je z ustawy, tylko po-
wiedział mniej więcej, kto takie świadczenie może 
uzyskać. No, potem już jest inna kwestia, tego, 
jakie ktoś ma dochody. Kto, jakie kategorie osób 
mogą to uzyskać? Prostym tekstem: emeryci, któ-
rzy renciści itd.

SenatoR
arTur dunin 

Panie Senatorze, proszę przeczytać usta-
wę. W ustawie wszystko jest napisane. Dziękuję 
bardzo.

SenatoR
Jerzy czerwiński 

Proszę państwa – ja się zwracam do tych, któ-
rzy nas słuchają – to jest właśnie poziom dyskusji 
z naszymi oponentami. Państwo się dowiecie od 
nich właśnie tyle, ale obiecać, obiecają wszystko.

No to pytanie dodatkowe, nie chciałem już do-
bijać, ale… Proszę wyjaśnić Wysokiej Izbie, kiedy 
trzynastą i czternastą emeryturę rządy Prawa 
i Sprawiedliwości uchwaliły, przeprowadziły 
i wypłaciły? I ile razy to było?

SenatoR
arTur dunin 

Rząd Prawa i Sprawiedliwości nie przegłoso-
wał trzynastej i czternastej emerytury. Parlament 
przegłosował dodatkowe świadczenie wypłacane 
jednorazowo: to, które zostało wprowadzone… Już 
panu powiem, Panie Senatorze…

(Senator Jerzy Czerwiński: Pomogę może…)
…W 2020 r…
(Senator Jerzy Czerwiński: …kiedy emery-

ci i renciści otrzymali trzynastą lub czternastą 
emeryturę…)

Nie, Szanowny Panie Senatorze…
(Senator Jerzy Czerwiński: …gdy rządziła 

Platforma Obywatelska?)
…to nie jest trzynasta czy czternasta eme-

rytura. Można by powiedzieć, że to trzynasta 
i czternasta emerytura, jeżeliby dostali dokładnie 
taką emeryturę, jaką dostają co miesiąc. Wtedy 
by można było powiedzieć, że jest to trzynasta 
czy czternasta emerytura. A to jest dodatkowe 
świadczenie.

(Senator Jerzy Czerwiński: Kiedy ci emery-
ci dostali dodatkowe świadczenia? Za rządów 
Prawa i Sprawiedliwości – bądźmy precyzyjni – 
ze współkoalicjantem PSL.)

Ale ja powiedziałem: tak, wprowadził to rząd 
Prawa i Sprawiedliwości przy aprobacie całego 
parlamentu.

SenatoR
Jerzy czerwiński 

Uproszczę pytanie: ile razy …
(Rozmowy na sali)
…emeryci i renciści dostali dodatkowe świad-

czenie? Poza emeryturą, rentą, świadczeniami 
przedemerytalnymi itd. Kategorie są…

SenatoR
arTur dunin 

Tuż przed wyborami, bo tak państwo działa-
cie. Dziękuję bardzo. To tyle chciałem powiedzieć.

WiceMaRSzałek
marek Pęk 

Pani senator Maria Koc:

SenatoR
maria koc 

Tak, ja jeszcze mam pytania.
W związku z tym, że pan uparcie twierdzi, że 

z Funduszu Solidarnościowego ma być wypłacana 
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ta czternasta emerytura kosztem osób niepełno-
sprawnych, to chciałabym zapytać, czy znane są 
panu takie liczby: ogólne nakłady państwa pol-
skiego na wsparcie osób z niepełnosprawnościami 
i ich opiekunów w roku 2015 to było 15,5 miliar-
da zł, a w roku 2020, czyli za rok, który się skoń-
czył, to było 29 miliardów 110 milionów zł? Czy 
znane są panu te liczby? I czy dostrzega pan, że 
jest wzrost o ponad 90% nakładów na osoby nie-
pełnosprawne i ich opiekunów, na wsparcie tych 
osób za rządów Prawa i Sprawiedliwości?

SenatoR
arTur dunin 

Tak, znane mi są te liczby, tylko dalej są to 
środki niewystarczające. Przez inf lację, którą 
państwo spowodowaliście, te środki, które są 
w portfelu, dalej są małe. Rzeczy, które obiecy-
waliście w kampaniach, były zdecydowanie bar-
dziej hojne. Ale tylko obiecywaliście.

(Senator Maria Koc: Przepraszam, a czy nie 
uważa pan, że gdyby dynamika wzrostu tych na-
kładów w poprzednich kadencjach, do roku 2015, 
przynajmniej w części była taka…)

(Senator Adam Szejnfeld: Panie Marszałku, 
to już zaczyna być dyskusja. Gadają sobie sena-
torowie ze sprawozdawcą. Nikt nie prosi o głos. 
Co to jest?)

(Senator Jerzy Czerwiński: A pan prosił?)
(Senator Maria Koc: Ale, przepraszam, prze-

cież pan marszałek mi udzielił głosu.)
(Rozmowy na sali)
(Senator Adam Szejnfeld: Są jakieś procedury.)
(Senator Maria Koc: Ale przecież pan marsza-

łek udzielił mi głosu. Ja zadaję pytania.)

WiceMaRSzałek
marek Pęk 

Ja się już odzwyczaiłem od procedur w tej ka-
dencji Senatu. I to nie jest moja wina.

Proszę bardzo, Pani Senator, udzielam pani 
głosu.

SenatoR
maria koc 

No, wiecie państwo, ja też obserwuję ob-
rady, uczestniczę w nich i widzę, jak państwo 

nieraz zadajecie pytania przez 5 minut. A pan 
mi odmawia możliwości zapytania senatora 
sprawozdawcy?

To mam pytanie. Panie Marszałku, czy mogę 
je zadać?

(Wicemarszałek Marek Pęk: Bardzo proszę.)
Czy nie uważa pan, że gdyby dynamika wzro-

stu środków na wsparcie dla osób niepełnospraw-
nych i ich opiekunów była taka, jak za rządów 
Prawa i Sprawiedliwości, to teraz mielibyśmy 
dużo lepszą sytuację osób niepełnosprawnych? 
Czy nie uważa pan?

SenatoR
arTur dunin 

Uważam, że środki, które miały być 
z Funduszu Solidarnościowego, powinny być 
przeznaczane na ten cel, a nie wyciągane na inne 
cele. Jeżeli pani senator pozwoli, to… Proszę te 
pytania zadawać swojemu ministrowi. Myślę, że 
większość z tych pytań… Będziecie mogli sobie 
z dzióbków spijać słowa o tym, ile to przeznacza-
cie. A tak naprawdę to zapytajcie osób z niepeł-
nosprawnościami, jak im się żyje. I  to będzie 
najlepsza odpowiedź.

SenatoR
maria koc 

Panie Marszałku, ja tylko chciałabym powie-
dzieć jedno: że to nie jest nasz minister jako nasz, 
tylko to jest minister…

(Senator Janina Sagatowska: Polski.)
…rządu polskiego, minister Polski, który oczy-

wiście zaraz będzie zabierał głos i którego będzie-
my dopytywać również o te sprawy.

Ponieważ pan podniósł kwestię tego, że czter-
nasta emerytura jest wypłacana kosztem osób 
niepełnosprawnych, to chciałabym pana dopy-
tać, na czym to polega. Mam do tego prawo.

(Senator Artur Dunin: A ja odpowiedziałem.)

WiceMaRSzałek
marek Pęk 

Dobrze.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma.
(Senator Jerzy Czerwiński: Ja mam.)
Pan senator Czerwiński?
Proszę bardzo.
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SenatoR
Jerzy czerwiński 

Ja przepraszam, bo to może jest rzecz oczy-
wista, ale większość tych emerytów, którzy się 
ze mną kontaktowali, to są osoby mające po pro-
stu niskie świadczenia. Z oczywistych względów 
chodzi im o to, żeby rozpiętość świadczeń była 
znacznie mniejsza. Służą temu różne narzędzia. 
Jednym z nich jest np. waloryzacja, w której jest 
określony dolny próg, czyli waloryzacja procen-
towa, ale z gwarantowaną kwotą, co powoduje, że 
się świadczenia nie rozjeżdżają, tzn. procentowo 
są te same, ale kwotowo są różne. I tak w tej chwili 
jest. Nawiasem mówiąc, trzeba przyznać, że wy tę 
ścieżkę zastosowaliście wcześniej, bodajże 2 razy 
była stosowana jeszcze za rządów Platformy. No, 
prawda…

(Senator Artur Dunin: I  raz była tylko 
kwotowa.)

…sama się obroni. Zaś drugą metodą jest 
wypłata dodatkowego świadczenia – które nie 
jest wyliczane, powiedziałbym, jest podstawo-
we – dodatkowego świadczenia kwotowego, 
które powoduje może nie tyle zlikwidowanie, 
ile zmniejszenie tego rozwarstwienia kwotowe-
go, a przede wszystkim ulżenie tym osobom. Bo 
czym innym jest 1 tysiąc zł dla osoby, która ma 
świadczenie w wysokości, załóżmy, 800 zł, 900 zł, 
1 tysiąca 500 zł, a czym innym dla tego, kto ma 
6 tysięcy zł. No, ta różnica jest znaczna.

Czy nie uważa pan, że właśnie tego typu roz-
wiązania wtedy, kiedy można je zastosować, tzn. 
kiedy budżet państwa to wytrzymuje, powinny 
mieć właśnie preferencje, żeby osoby, które mają 
najmniejsze świadczenia, po pierwsze, odczuły to 
świadczenie jednorazowo, a po drugie, kwotowo 
miały tyle samo co inne osoby, te mające wyż-
sze świadczenia? To daje może nie tyle namiastkę 
wyrównania, ile to, że przynajmniej świadomość 
pewnego wyrównania tych różnic, powiedział-
bym, wynikłych nie zawsze… Tu oczywiście są 
zaszłości, ale to nie zawsze wynika z wkładu 
pracy, który się wniosło w wypracowanie swojej 
emerytury.

SenatoR
arTur dunin 

Panie Senatorze, teraz nie wiem, w jakiej roli 
mam występować, czy jako senator Artur Dunin, 

czy jako senator Artur Dunin sprawozdawca ko-
misji. Ale spróbuję panu odpowiedzieć. Przede 
wszystkim sprawy związane z waloryzacją za 
chwilę będziemy omawiać i też będzie pan miał 
prawo mnie odpytać, bo przez komisję zostałem 
delegowany do przedstawienia również tamtego 
sprawozdania. Tak więc zostawmy na razie kwe-
stię waloryzacji. Uważam, że w sytuacji, gdy są 
tak niskie, skandaliczne, wręcz głodowe renty 
i emerytury, które się nie powiększyły za waszych 
czasów, każda złotówka jest dla nich, emerytów 
i rencistów, bardzo ważna. I zostańmy przy tym.

WiceMaRSzałek
marek Pęk 

Pytanie zadaje pan senator Jacek Bury.

SenatoR
Jacek Bury 

Panie Senatorze, widzę tutaj takie przeciąga-
nie liny, że ktoś dał, ktoś nie dał w odpowiednim 
czasie i z jakiego funduszu dał, czy z funduszu 
dla osób z niepełnosprawnościami, czy z innych 
funduszy.

Ja chciałbym zapytać – bo mam pewne podej-
rzenie, ale niech pan senator mnie upewni – skąd 
biorą się te pieniądze, które my tutaj dzielimy jako 
parlament. Czy to są pieniądze rządu, czy może to 
są pieniądze, które są pobierane z pieniędzy cięż-
ko pracujących Polaków? Bo mam takie wrażenie, 
jakbyśmy tu rozdawali nasze, a nie czyjeś pienią-
dze, tzn. pieniądze naszych obywateli. Skąd biorą 
się te pieniądze w tych funduszach?

SenatoR
arTur dunin 

Oczywiście są to pieniądze nasze, wszystkich 
obywateli, wyciągane z podatków, z tzw. podat-
ku solidarnościowego itd. To są nasze wspól-
ne pieniądze, pieniądze wszystkich obywateli 
Rzeczypospolitej Polskiej, którzy odprowadzają 
odpowiednie podatki do budżetu państwa.

(Senator Jacek Bury: Czyli rozumiem, że tak 
naprawdę rząd czy parlament nie robią nic nad-
zwyczajnego poza tym, że dystrybuują to, co wy-
pracowali inni?)



Ustawa o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów

48

21. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 17 lutego 2021 r.

Tak.
(Senator Jacek Bury: Dziękuję.)

WiceMaRSzałek
marek Pęk 

Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań.
Dziękuję panu senatorowi sprawozdawcy.
(Senator Artur Dunin: Dziękuję bardzo, Panie 

Marszałku.)
Proszę bardzo.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 
parlamentarnych został upoważniony minister 
rodziny i polityki społecznej.

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić 
stanowisko rządu?

Witam pana ministra Stanisława Szweda, se-
kretarza stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki 
Społecznej.

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

SekRetaRz StanU
W MiniSteRStWie Rodziny  
i Polityki SPołecznej
sTanisław szwed 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Przedstawiam państwu ustawę o kolejnym 

w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pie-
niężnym dla emerytów i rencistów, popularnie 
zwanym czternastą emeryturą. Zwracam uwagę 
na tytuł, bo mówimy o kolejnym w 2021 r. dodat-
kowym rocznym świadczeniu, a przypomnę, że 
jednocześnie jest ustawa, która wprowadziła tzw. 
trzynastą emeryturę, czyli też dodatkowe roczne 
świadczenie. Zatem w tym roku, 2021 r., będą 2 
świadczenia dodatkowe: tzw. trzynasta emerytu-
ra, która będzie wypłacana w kwietniu, i czterna-
sta emerytura, która, gdy ustawa przejdzie cały 
proces legislacyjny, będzie wypłacana w listopa-
dzie bądź w grudniu.

Rozwiązania, które państwu prezentujemy, są 
skierowane do wszystkich grup, które otrzymu-
ją świadczenia emerytalno-rentowe. W czasie tej 
dyskusji pojawiały się różne opinie, różne głosy. 
Ja nie otrzymywałem nigdy sygnałów, że ktoś jest 
niezadowolony z tego, że otrzymuje czternastą czy 

trzynastą emeryturę. Wręcz przeciwnie, wszyst-
kie głosy są pozytywne. Ludzie twierdzą, że to 
świadczenie jest potrzebne i należy się emery-
tom oraz rencistom.

Jak wygląda kwestia dotycząca tzw. czternastej 
emerytury, na czym opiera się jej wypłata i kogo 
ona obejmuje? Tu też były pewne wątpliwości, 
więc myślę, że warto wymienić wszystkie grupy. 
Dotyczy to emerytur i rent w systemie powszech-
nym, w systemie obejmującym rolników i służby 
mundurowe, emerytur pomostowych, świadczeń 
i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, 
nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, 
rodzicielskich świadczeń uzupełniających oraz 
rent inwalidów wojennych i wojskowych. Czyli 
obejmuje to całą grupę – 9 milionów 600 tysięcy 
osób jest uprawnionych do otrzymywania tych 
świadczeń.

Trzynaste emerytury dostają wszyscy, a przy 
czternastej emeryturze mamy limit do kwoty 
2 tysięcy 900 zł. Na czym to polega? Jeżeli czyjaś 
emerytura przekracza poziom 2 tysięcy 900 zł… 
Ten stan będzie liczony na 31 października. Jeżeli 
czyjaś emerytura nie przekroczy tej kwoty, to 
ten ktoś otrzyma pełną czternastą emeryturę. 
Będzie ona w wysokości najniższego świadcze-
nia, które po waloryzacji będzie wynosiło 1 tysiąc 
250 zł 88 gr. Osób, które otrzymają to świadcze-
nie, będzie ponad 7 milionów 900 tysięcy. To bę-
dzie prawie 94% osób, czyli można powiedzieć, 
że praktycznie wszystkie osoby będą do tego 
uprawnione.

Jeżeli popatrzymy na drugą grupę, w przypad-
ku której będzie zastosowany tzw. mechanizm 
złotówka za złotówkę… Jeżeli czyjaś emerytura 
przekroczy kwotę 2 tysięcy 900 zł, to o to prze-
kroczenie będzie miał on pomniejszoną kwo-
tę najniższej emerytury. Szacujemy, że będzie 
tak w przypadku ok. 1 miliona 100 tysięcy osób. 
Łącznie ponad 9 milionów 100 tysięcy osób sko-
rzysta z czternastej emerytury.

Pozostaje ostatnia, najmniejsza grupa, czyli 
ok. 500 tysięcy osób, które nie skorzystają z czter-
nastej emerytury. Są to osoby, których emerytura 
wynosi ponad 4 tysiące 200 zł, osoby o najwyż-
szych emeryturach. Te osoby z czternastej eme-
rytury nie skorzystają.

Tak jak powiedziałem, większość osób skorzy-
sta z czternastej emerytury, bo prawie 95% ma 
niską emeryturę. Dużą część obejmie mechanizm 
złotówka za złotówkę. Ostatnia, najmniej liczna 
grupa z tej propozycji nie skorzysta.
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Łączny koszt tego świadczenia to 11 miliar-
dów 400 milionów zł – tu oczywiście jest zmia-
na dotycząca wyższego wskaźnika waloryzacji. 
Jeżelibyśmy dodali do tego trzynastą emeryturę… 
Łączne środki na trzynaste i czternaste emerytu-
ry wyniosą ponad 22 miliardy zł.

Padały pytania dotyczące kwestii związa-
nych z egzekucją. Warto podkreślić, że trzynasta 
i czternasta emerytura nie będą miały wpływu na 
sytuację osób, które ubiegają się o świadczenia ro-
dzinne, zasiłki czy wsparcie z pomocy społecznej. 
I bardzo ważna informacja: z czternastej emery-
tury nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje. 
To jest bardzo korzystne rozwiązanie, ta emery-
tura jest wolna od wszelkich tego typu działań.

Teraz 2 zdania… Posłużę się liczbami. Jednym 
z tematów, który był podnoszony w sprawozda-
niu, był temat źródła finansowania. Źródłem 
finansowania jest Fundusz Solidarnościowy, 
który jest zasilany zarówno ze składek, jak i z do-
tacji budżetu państwa. Nie ma żadnego zagro-
żenia, jeśli chodzi o funkcjonowanie Funduszu 
Solidarnościowego. Trzynasta i czternasta eme-
rytura będą wypłacane z tego funduszu.

Nie ma żadnego zagrożenia dla progra-
mów, które są realizowane w ramach wsparcia 
osób niepełnosprawnych. Wszystkie programy 
będą realizowane. Kilka z nich mogę wymienić: 
80 milionów – program „Centra opiekuńczo-
-mieszkalne”; 50 milionów – program „Opieka 
wytchnieniowa”; kolejne 50  milionów – pro-
gram „Opieka wytchnieniowa dla członków ro-
dzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością”; 
80 milionów – program „Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej”; 5 miliardów 54 miliony – pro-
gram wsparcia uzupełniającego dla osób niezdol-
nych do samodzielnej egzystencji. Tu chodzi o ten 
mechanizm dołożenia do najniższej emerytury 
kwoty 500 zł w przypadku osób niezdolnych do 
samodzielnej egzystencji. Tu jest kwota, jak mó-
wiłem, ponad 5 miliardów zł. W tym zakresie 
nie ma żadnej zmiany, a nawet wyższe środki 
są przekazywane na rzecz osób niepełnospraw-
nych. Fundusz Solidarnościowy oprócz tych dzia-
łań, o których powiedziałem… To absolutnie nie 
dotknie osób niepełnosprawnych i te wszystkie 
działania, które są realizowane w ramach tego 
funduszu, będą realizowane.

To tyle wyjaśnień w tej kwestii, tak żebyśmy 
tutaj nie mieli wątpliwości. Nie ma żadnej pożycz-
ki, nie ma żadnych zmian dotyczących Funduszu 
Solidarnościowego. Fundusz jest stabilny, ma 

środki i z tych środków będzie wypłacona czter-
nasta emerytura. To tyle, Panie Marszałku. Jeżeli 
będą pytania, to oczywiście odpowiem. Dziękuję 
bardzo.

WiceMaRSzałek
marek Pęk 

Proszę pozostać, Panie Ministrze, na mów-
nicy, bo zgłasza się do pytania pan senator 
Aleksander Szwed.

SenatoR
aleksander szwed 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Mam py-

tania. Na jedno pytanie w zasadzie już pan odpo-
wiedział. To pytanie zadawałem panu senatorowi 
sprawozdawcy, a chodziło o potrącenia i egzeku-
cję. Rozumiem, że jeśli chodzi o czternastą eme-
ryturę, to żadnych potrąceń i egzekucji nie ma. 
Warto byłoby też obalić tę tezę, którą senator 
sprawozdawca próbował tutaj nam przekazać, że 
czternasta emerytura będzie wypłacana kosztem 
osób niepełnosprawnych. Nie jest to prawda.

Chciałbym zapytać, Panie Ministrze, czy ma 
pan dane, o ile poszczególne świadczenia dla osób 
niepełnosprawnych w stosunku do 2015 r. wzro-
sły. Pytam m.in. o świadczenie pielęgnacyjne, 
o zasiłek opiekuńczy, o zasiłek dla opiekuna czy 
też rentę socjalną. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek
marek Pęk 

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

SekRetaRz StanU
W MiniSteRStWie Rodziny  
i Polityki SPołecznej
sTanisław szwed 

Dziękuję bardzo.
Nie odpowiem dokładnie na te wszystkie 

pytania, ale oczywiście… Jeśli chodzi o  rentę 
socjalną, to podnieśliśmy wysokość renty so-
cjalnej do kwoty najniższej emerytury, to był 
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wzrost o ponad 30%. Świadczenie pielęgnacyjne 
też podnosimy – to będzie kwota ponad 1 tysią-
ca 900 zł, a na początku naszej kadencji to była 
kwota 1 tysiąca 200 zł, czyli nastąpił duży wzrost 
nakładów na świadczenia pielęgnacyjne. W przy-
padku świadczenia uzupełniającego ta kwota bę-
dzie na poziomie 1 tysiąca 772 zł. Uwzględniamy 
tutaj waloryzację przy kwocie uzupełniającej… 
To jest najniższa emerytura plus 500 zł. Jeżeli 
ktoś, powiedziałbym, kwotę najniższej emerytu-
ry przekracza, to działa mechanizm złotówka za 
złotówkę i z tego uprawnienia może skorzystać.

Myślę, że warto podkreślić, jak powiedzia-
ła pani marszałek Koc, że w ostatnich 4 latach 
nakłady na wsparcie osób niepełnosprawnych 
wzrosły dwukrotnie – z 15 miliardów do 30 mi-
liardów zł. I one konsekwentnie są zwiększane. 
Wczoraj pan premier ogłosił plan, strategię do-
tyczącą osób niepełnosprawnych. Mamy przygo-
towany na kolejne lata program wsparcia osób 
niepełnosprawnych, który zakłada wsparcie idą-
ce w miliardy złotych. To jest program dotyczący 
dostępności, który do tego się odnosi, ale i różne 
inne świadczenia. Wiemy, że tutaj potrzeba do-
datkowych środków. Środki, które przekazujemy 
w tej chwili, są zdecydowanie wyższe, niż były 
do tej pory. I można powtórzyć to, co tutaj pani 
senator mówiła, że jeżelibyśmy konsekwentnie 
przez wszystkie lata tak wspierali, to dzisiaj by-
libyśmy w trochę innej sytuacji. Zdecydowaliśmy 
się jako państwo na duży wysiłek, pomagamy, ale 
tu musiała być wola naszego ugrupowania, żeby 
takie działania przeprowadzić i te środki przeka-
zywać. Z tego się możemy tylko cieszyć. Wiemy, 
że tej pomocy potrzeba, tak że działania, które 
podejmujemy, i środki, które przeznaczamy, idą 
w tym kierunku. Program wsparcia dla osób 
niesamodzielnych to jest ponad 5 miliardów zł. 
Nikt takiego programu nie przedstawił. Myśmy 
przedstawili, realizujemy go i korzystają z niego 
osoby, które nie są samodzielne. One mogą z tej 
propozycji – osoby o najniższych świadczeniach 
– skorzystać.

WiceMaRSzałek
marek Pęk 

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Pytanie zadaje pan senator Marek Plura – 

w trybie zdalnym – a następnie pani senator 
Maria Koc.

SenatoR
marek Plura 

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, Drogi Stanisławie, bardzo się 

cieszę z tego, że wzrasta skala wydatków na po-
trzeby osób niepełnosprawnych w ramach tych 
nowych w skali ostatniego dwudziestolecia pro-
gramów takich jak pomoc asystencka, wytchnie-
niowa, pomoc w transporcie. Te liczby rosną.

Ale mam pytanie do pana ministra: jaki jest 
obecnie procent zaspokojenia potrzeb? Świadomie 
tu używam słów „zaspokojenia potrzeb”, a nie 
„zaspokojenia wniosków”, ponieważ wnioski są 
składane oczywiście w odpowiednim systemie, 
w odpowiedniej procedurze. M.in. takiej, która 
często wymaga sporego udziału gminy czy or-
ganizacji, która ma realizować usługi. Dlatego 
śmiało twierdzę, że ilość wniosków jest daleko, 
daleko mniejsza niż ilość potrzeb. Stąd też pyta-
nie o to, jaka jest metodologia badania tych po-
trzeb. Ile osób, zdaniem ministerstwa, powinno 
dziś pracować w Polsce na stanowisku asystenta 
osoby niepełnosprawnej? Ile, zdaniem minister-
stwa, powinno być dzisiaj w Polsce miejsc opieki 
wytchnieniowej czy miejsc całodziennego wspar-
cia dla osób z niepełnosprawnościami? Dziękuję.

WiceMaRSzałek
marek Pęk 

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

SekRetaRz StanU
W MiniSteRStWie Rodziny  
i Polityki SPołecznej
sTanisław szwed 

Dziękuję.
Myślę, Panie Senatorze, że nie odpowiem 

w tej chwili, w tym momencie, na tak zadane py-
tania, bo temat dotyczy dodatkowego rocznego 
świadczenia. Myślę, że możemy się umówić, że 
pisemnie odpowiemy na to pytanie, bo tutaj są 
szczegółowe kwestie, które są w gestii pełnomoc-
nika rządu do spraw osób niepełnosprawnych. Ja 
mogę powiedzieć tylko o tych liczbach, o których 
mówiliśmy, wynikających z programów, które są 
w ramach Funduszu Solidarnościowego. Te na-
kłady rosną z roku na rok i w ramach tej strategii, 
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o której mówiłem przed chwileczką, te środki 
przeznaczone na wsparcie osób niepełnospraw-
nych również będą wyższe.

Jeśli chodzi o te szczegółowe pytania, to posta-
ramy się, żeby pełnomocnik rządu do spraw osób 
niepełnosprawnych na piśmie do tych pytań pana 
senatora się odniósł.

WiceMaRSzałek
marek Pęk 

Dziękuję bardzo.
Jak rozumiem, pan minister zobowiązał się 

odpowiedzieć na pytanie na piśmie.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny 

i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: Tak.)
Dobrze.
Pani senator Maria Koc, bardzo proszę.

SenatoR
maria koc 

Bardzo dziękuję.
No właśnie zależało mi, Panie Ministrze, na 

tym, żeby powiedział pan wprost i jednoznacznie, 
że świadczenia dla osób niepełnosprawnych nie 
ucierpią z tytułu wypłaty czternastej emerytury. 
Pan to powiedział i bardzo się cieszę. A moje py-
tania były właściwie tożsame z pytaniami pana 
senatora Aleksandra Szweda. Ale tutaj była też 
mowa o tym, że to są właściwie środki podatni-
ków. Czy to prawda? No, oczywistą rzeczą jest 
to, że rząd nie ma swoich pieniędzy, że budżet 
państwa to są podatki obywateli. Ale w związku 
z tym, że za rządów Prawa i Sprawiedliwości po-
datki są zmniejszane, a nie zwiększane, bo VAT 
mamy na tym samym poziomie co w 2015 r., ale 
mamy mniejszy PIT i mamy mniejszy podatek 
CIT dla wielu przedsiębiorców…

W związku z tym chciałabym zapytać, Panie 
Ministrze, żeby też niejako rozwiać pewne wąt-
pliwości, bo nie ja pierwsza zaczęłam ten te-
mat: czy prawdą jest to, że za rządów Prawa 
i Sprawiedliwości wzrosły wpływy do budżetu 
państwa, właśnie z tytułu dochodów podatko-
wych, o ponad 100 miliardów zł w stosunku do 
roku 2015, przy takim samym podatku VAT i przy 
zmniejszonym podatku PIT i CIT?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny 
i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: Dziękuję 
za to pytanie…)

WiceMaRSzałek
marek Pęk 

Zapraszam.

SekRetaRz StanU
W MiniSteRStWie Rodziny  
i Polityki SPołecznej
sTanisław szwed 

Oczywiście, tutaj moglibyśmy jeszcze dołożyć 
te programy, które dotyczą ulg, choćby dla mło-
dych osób, do dwudziestego szóstego roku życia, 
które…

(Senator Maria Koc: Tak.)
…nie odprowadzają podatku. Oczywiście 

mogę to tylko potwierdzić. I co jest istotne, to to, 
że w trudnej sytuacji, w jakiej jesteśmy, zwią-
zanej z walką z COVID, potrafiliśmy utrzymać 
programy społeczne i jeszcze je zwiększyć, czego 
przykładem jest to dodatkowe roczne świadczenie 
w postaci czternastej emerytury, a niedługo bę-
dziemy jeszcze mówić o waloryzacji. Łączne środ-
ki, które przeznaczymy w tym roku, tylko z tych 
3 źródeł, jak waloryzacja, trzynasta i czterna-
sta emerytura, to będzie kwota 35 miliardów zł. 
Takie środki trafią do naszych seniorów. I to są 
dobrze, że tak powiem, przeznaczone pieniądze, 
bo wiemy, że potrzeby seniorów są zawsze więk-
sze, niż by nam się wydawało, stąd warto takie 
programy realizować. Będziemy mówić o wa-
loryzacji czy też o stopniu waloryzacji, ale, tak 
jak mówię, trzynasta i czternasta emerytura to 
jest duże wsparcie. Seniorzy na to czekają. Kiedy 
rozmawiamy z nimi również na spotkaniach, to 
wszyscy pytają o to, kiedy to będzie. Myślę, że to 
jest ta odpowiedź, odpowiedź naszego środowi-
ska, ale też rządu w tym przypadku, na postula-
ty dotyczące tego, aby wspierać osoby, które tego 
wsparcia najbardziej potrzebują. Nawet ten me-
chanizm, który zastosowaliśmy… Przecież to jest 
dosyć wysoka kwota. Te 2 tysiące 900 zł w porów-
naniu do innych świadczeń to nie jest najniższa 
kwota. Ona jest na poziomie 120% średniej emery-
tury w naszym kraju. Zastosowaliśmy też mecha-
nizm złotówka za złotówkę, więc tylko ta ostatnia 
grupa – chodzi o osoby, które, tak jak powiedzia-
łem, pobierają emeryturę na poziomie 4 tysięcy 
200 zł – nie otrzyma wsparcia w postaci czter-
nastej emerytury. Chcielibyśmy wesprzeć tych, 
którzy są w najtrudniejszej sytuacji, którzy mają 
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najniższe dochody. W przypadku trzynastej eme-
rytury przyjęliśmy, że otrzymają ją wszyscy, bez 
względu na wysokość otrzymywanych świadczeń.

WiceMaRSzałek
marek Pęk 

Bardzo dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Jerzy Czerwiński.

SenatoR
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 
Ministrze! Wiemy już, kto dostanie świadczenie 
i jaka będzie jego wysokość. Dobrze by było, żeby 
tu, z tej mównicy, padło, kiedy dokładnie to na-
stąpi. Bo większość dostanie w listopadzie, w nor-
malnym terminie, ale są bodajże 2 kategorie osób, 
które dostaną w innych terminach. Chodzi o to, 
żeby ci państwo, nasi obywatele, po prostu się nie 
niepokoili.

I kwestia decyzji. Czy decyzja będzie wyda-
wana wcześniej, czy tuż przed wypłatą świad-
czenia? I w jakiej formie ona będzie wydawana? 
Bo ta decyzja jednak zostaje, nawet jeśli ma być 
pozytywna.

SekRetaRz StanU
W MiniSteRStWie Rodziny  
i Polityki SPołecznej
sTanisław szwed 

Czternasta emerytura będzie wypłaca-
na w tych terminach, w których są wypłacane 
świadczenia emerytalne i rentowe. Jeżeli ktoś 
otrzymuje świadczenie w listopadzie, to otrzy-
ma ją w listopadzie. Ale jest np. grupa osób, które 
otrzymują świadczenia przedemerytalne. Osoby 
te otrzymują je na początku grudnia, więc w grud-
niu otrzymają również to właśnie świadczenie. 
Jest też nieduża grupa osób, które otrzymają je 
w styczniu, bo to wynika z ich okresu rozlicze-
niowego. Tak że w tym przypadku wszystkie oso-
by, które dzisiaj pobierają emerytury, które będą 
miały uprawnienia do emerytury i renty – to są 
te grupy, które już wymieniałem – według sta-
nu na 31 października, w tych terminach, w któ-
rych wypłacane są emerytury i renty, otrzymają 

również to świadczenie. Nie trzeba składać żad-
nego wniosku, będzie to przydzielane z automatu. 
Sprawa jest, powiedziałbym, prosta. Cała odpo-
wiedzialność, w tym również za obliczanie tego 
limitu 2 tysięcy 900 zł, leży po stronie Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli chodzi o mecha-
nizm złotówka za złotówkę, to również będzie to 
wykonywał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 
Osoba, która to świadczenie otrzyma, nie będzie 
miała z tym żadnych problemów. Każdy dostanie 
żywą gotówkę na konto lub do ręki, w zależności 
od tego, jak kto otrzymuje świadczenie.

WiceMaRSzałek
marek Pęk 

Bardzo dziękuję.
P y tanie zadaje pan senator Wadim 

Tyszkiewicz.

SenatoR
wadim Tyszkiewicz 

Panie Ministrze, kilka bardzo krótkich pytań. 
Często pada tu taki argument, że kilka lat temu te 
świadczenia były niższe, a teraz są wyższe. Tylko 
że to jest naturalne. Cały świat się rozwija, gospo-
darka na całym świecie działa coraz lepiej, więc 
w Polsce też jest coraz więcej wpływów. Ale moje 
pytanie brzmi inaczej.

Panie Ministrze, czy pana zdaniem… Czy ma 
pan wiedzę, jaki jest stosunek wzrostu świad-
czeń do wzrostu cen? My mówimy, że świad-
czenia rosną. No tak, tylko że tu chodzi o realny 
pieniądz. Czy zna pan proporcje pomiędzy wzro-
stem świadczeń a wzrostem cen? To jest pierw-
sze pytanie.

Drugie pytanie. Ono już zresztą tutaj padało, 
ja nie będę tego powtarzał. Chodzi o to, skąd po-
chodzą te pieniądze. Bo przecież nie ze składek, 
prawda? Składki, które Polacy wpłacają do ZUS, 
nie wystarczają na pokrycie wszystkich wydat-
ków. Czy ma pan tego świadomość? Albo może 
inaczej zadam to pytanie: czy wie pan, jaki był 
dług Polski w roku 2015, a jaki, powiedzmy, na ko-
niec roku 2020? Bo to, że my weźmiemy pieniądze 
z tej szufladki, a z innej nie, że przełożymy te pie-
niądze z szufladki do szufladki, jest sprawą dru-
gorzędną. Ważne jest to, żeby te pieniądze były, 
a według mnie tych pieniędzy nie ma. A więc to 
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jest to drugie pytanie: czy wie pan, jaki był wzrost 
zadłużenia w latach 2015–2020?

I ostatnie pytanie. Jak te wydatki, te wypła-
cane pieniądze, przełożą się na przyszłe świad-
czenia? Czy w ogóle jest tu jakaś korelacja, jeśli 
chodzi o wypłaty emerytur dla ludzi dzisiaj mło-
dych? Ja nie jestem człowiekiem młodym, mam 
siwe włosy. Jeszcze nie jestem na emeryturze, 
jeszcze kilku lat mi brakuje, ale mam już wyli-
czoną emeryturę. Mimo że jako prezydent miasta 
zarabiałem dosyć sporo, a wcześniej prowadzi-
łem firmę, dostanę emeryturę na poziomie 1 ty-
siąca 950 zł. Taką emeryturę otrzymam zgodnie 
z wyliczeniem. Czy te świadczenia, które państwo 
dzisiaj oferujecie Polakom – może i słusznie, bo 
Polacy na to czekają – przełożą się na emerytury 
dla ludzi takich jak ja, ale przede wszystkim dla 
ludzi młodych? Czy tych pieniędzy, które może-
my przekazywać w ramach emerytur, będzie co-
raz mniej, czy będzie ich coraz więcej? Dziękuję.

SekRetaRz StanU
W MiniSteRStWie Rodziny  
i Polityki SPołecznej
sTanisław szwed 

Pan senator poruszył kilka kwestii, ale może 
rozpocznę od tej osobistej sprawy, o którą pan 
pytał. Musiałbym znać pana drogę życiową, je-
śli chodzi o pracę. Pan mówi, że 1 tysiąc 900 zł 
panu wychodzi, to jest dosyć niska emerytura, 
a wiem, że pan jest senatorem, wcześniej był pan 
prezydentem miasta… Tak że tutaj nie za bardzo… 
Ale oczywiście liczymy cały okres naszej pracy 
zawodowej czy co najmniej okres czterdziestu 
paru lat pracy. Jeżeli we wcześniejszym okre-
sie nie było źródła finansowania czy było jakieś 
inne źródło, to wtedy ta emerytura jest niższa. 
Ale, tak jak mówię, nie chcę się do tego odnosić, bo 
od 1998 r. mamy nowy system emerytalny, gdzie 
każdy z nas ma swoje konto i oszczędza na eme-
ryturę. Ci, którzy już byli przedtem, mają tzw. ka-
pitał początkowy, doliczany do tego okresu, który 
jest… Dlatego tak ważne jest, żebyśmy ten system 
emerytalny stabilizowali, bo on będzie na kolejne 
lata bardzo ważny, szczególnie dla osób młodych. 
I taka ważna uwaga, żebyśmy systemu ubezpie-
czeń nie łączyli z systemem np. podatkowym, bo 
to są dwie różne rzeczy.

Druga sprawa, jeśli chodzi o kwestię inf la-
cyjną. Oczywiście będziemy o tym rozmawiać 
przy okazji waloryzacji, bo waloryzacja jest tym 

czynnikiem, który ujmuje inflację. W przypadku 
waloryzacji wiemy, że to jest współczynnik infla-
cyjny plus 20-procentowy wskaźnik wzrostu wy-
nagrodzeń. Stąd ta różnica. Czyli ci, którzy… Jeżeli 
to jest waloryzacja procentowa, to ona pokazuje 
większą kwotę podwyżki dla tych osób, które z po-
wodu inflacji poniosły tak jakby większą stratę.

Jeżeli chodzi o stabilizację finansową, to my-
ślę, że te dane, które są dzisiaj publikowane, jeśli 
chodzi o nasz kraj… Jeden z najniższych spadków, 
jeśli chodzi o PKB, w krajach Unii Europejskiej 
świadczy o tym, że nasza gospodarka, mimo cięż-
kiej sytuacji związanej z walką z COVID, poradzi-
ła sobie w 2020 r. dobrze i tego się też trzymamy. 
Oczywiście, że wszystkie działania, które podej-
mujemy, o czym też już mówiliśmy, i środki, które 
przeznaczamy, są wypracowywane przez nasze 
społeczeństwo. Jest kwestia tego, jak te środki 
dystrybuujemy, jak uszczelniamy te systemy i na 
co te środki przeznaczamy. To jest zawsze wybór 
każdego rządu. Nasz rząd wybrał: oprócz dzia-
łań gospodarczych bardzo mocno wspiera sfe-
rę społeczną. I to się odbija w tych programach, 
o  których tutaj dzisiaj mówimy, bo mówimy 
o trzynastej emeryturze, czternastej emerytu-
rze, ale też wcześniej mówiliśmy o innych pro-
gramach społecznych, które nasz rząd realizuje. 
Myślę, że przez ostatnie lata pokazaliśmy, że dro-
ga, którą obraliśmy, jest drogą bardzo dobrą i ona 
służy naszemu społeczeństwu.

WiceMaRSzałek
marek Pęk 

Bardzo dziękuję.
Nie ma więcej pytań.
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny 

i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: Dziękuję 
bardzo.)

Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał 
się do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytanie 
zadane przez senatora Marka Plurę.

Otwieram dyskusję.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Aleksandra Szweda.

SenatoR
aleksander szwed 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
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Podczas exposé prezesa Rady Ministrów 
Mateusza Morawieckiego, które odbyło się 
w Sejmie w dniu 19 listopada 2019 r., premier 
zapowiedział dodatkową pomoc dla emerytów 
i rencistów. Od 2020 r. rząd kontynuuje wypłatę 
trzynastej emerytury, natomiast w 2021 r., zgod-
nie z podjętym zobowiązaniem, planuje także 
wypłatę czternastej emerytury. Kolejne dodat-
kowe roczne świadczenie pieniężne w 2021 r. 
zostanie wypłacone, jak tu już była mowa, dla 
ok.  9,1  milionów świadczeniobiorców, w  tym 
prawie 8 milionów świadczeniobiorców otrzy-
ma wypłatę w pełnej wysokości, a ok. 1,1 milio-
na świadczeniobiorców w wysokości niższej ze 
względu na wysokość otrzymywanego świadcze-
nia powyżej 2 tysięcy 900 zł miesięcznie.

Równie ważny jest fakt, że kwota kolejnego do-
datkowego świadczenia pieniężnego nie będzie się 
wliczała do przychodów, o którym mowa w art. 10 
ust. 5 ustawy o rencie socjalnej. Również ustalając 
prawo do świadczeń rodzinnych, o których mowa 
w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadcze-
niach rodzinnych, lub świadczeń z funduszu ali-
mentacyjnego, o których mowa w ustawie z 2007 r. 
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, do 
dochodu członka rodziny nie wlicza się wypłaco-
nej temu członkowi kwoty kolejnego dodatkowego 
rocznego świadczenia pieniężnego. Tak więc kwota 
kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia nie 
będzie miała wpływu na uprawnienia osób ubie-
gających się o świadczenia, dodatki, zasiłki, pomoc 
lub wsparcie wymienione we wspomnianych usta-
wach. Z kwoty kolejnego dodatkowego rocznego 
świadczenia pieniężnego nie dokonuje się potrąceń 
i egzekucji. Koszt wypłaty kolejnego dodatkowego 
świadczenia pieniężnego w 2021 r. to kwota około 
11,4 miliarda zł. Kwota ta zasili budżety emerytów.

Szczególne podziękowania dla pana premiera 
Mateusza Morawieckiego i całego rządu, że po-
mimo tak trudnej sytuacji dotrzymujemy słowa 
i realizujemy ten ważny, dodatkowy program 
wsparcia naszych emerytów i rencistów.

W pełni popieramy niniejszą ustawę. Dziękuję 
bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Gabriela Morawska-Stanecka)

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.

Proszę o zabranie głosu pana senatora Marka 
Plurę, zdalnie.

SenatoR
marek Plura 

Bardzo dziękuję.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Pochylamy się dzisiaj nad ustawą dotyczącą 

dodatkowego świadczenia dla emerytów i ren-
cistów. I wiemy wszyscy doskonale, że tych naj-
biedniejszych właśnie emerytów i rencistów jest 
wielu, zbyt wielu. I dlatego będę wspierał nawet 
tak kulawe, czyli niestabilne rozwiązanie jak ta 
czternasta emerytura. Trzeba pomóc najsłab-
szym. Ale wszystkim emerytom i  rencistom 
trzeba przede wszystkim nowej reformy, nowe-
go systemu.

Prawo i Sprawiedliwość oczekuje od nas, że 
spełnimy obietnice wyborcze, które dotyczyły 
m.in. tego czternastego świadczenia, obietni-
ce rządu, obietnice partii. Szkoda, że nie jest to 
obietnica właśnie takiego systemowego podej-
ścia do zmian. Chyba że ten system będzie po-
legał na tym, że obok trzynastek i czternastek 
kiedyś pojawią się także dwudziestki dwójki, 
dwudziestki trójki i dwudziestki czwórki. Czyli 
system, w którym cały rok będzie wzbogacony 
takimi dodatkowymi świadczeniami. Oby one 
były gwarantowane, a nie stanowiły tylko ele-
ment obietnicy wyborczej.

Ale musimy ciągle pamiętać o tym, że środ-
ki, o których tu mowa, pochodzą z Funduszu 
Solidarnościowego, przeznaczonego na wspar-
cie ogromnie wielkich potrzeb osób z niepełno-
sprawnościami, tak naprawdę powołanego po to, 
żeby zasypać cywilizacyjną wręcz przepaść dzie-
lącą nasze pseudostandardy od tych standardów, 
które funkcjonują w Europie Zachodniej. Dobrze, 
że ten fundusz przynajmniej zaczyna budować 
te normalne gdzie indziej od wielu, wielu nie lat, 
ale dziesiątek lat rozwiązania, jak pomoc asy-
stencka dla osób niepełnosprawnych czy opieka 
wytchnieniowa. Ale ile lat będziemy ciągle zaczy-
nać i budować? Gdyby nie to, że nie znaleziono 
systemowych rozwiązań dla emerytów i renci-
stów, dziś to budowanie, to zasypywanie dziury 
cywilizacyjnej w rozwiązaniach wspierających 
samodzielne życie osób z niepełnosprawnościa-
mi moglibyśmy przyspieszyć o wiele miliardów 
złotych. Bo to w złotówkach mierzy się ten czas, 
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czas, którego nie wszystkim starcza, bo życie tych 
najbardziej niesamodzielnych często jest po pro-
stu krótkie.

Na jakie cele można by wydać te pieniądze? 
Otóż dziś otrzymałem drogą mailową raport, 
bardzo ważny i symboliczny w dniu naszej dzi-
siejszej debaty. Jako człowiek wierzący powiem, 
że jest to zbieg okoliczności wręcz opatrznościo-
wy. Otóż Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia 
Człowieka, tzw. organizacja pro-life, przysłało 
mi – i mam nadzieję, że wszystkim państwu, 
paniom i panom senatorom, również – raport 
na temat ubóstwa, szerokiego i głębokiego ubó-
stwa w rodzinach z osobami niepełnosprawny-
mi. Ja posłużę się bardzo krótkim cytatem: „Dane 
Głównego Urzędu Statystycznego nie pozostawia-
ją żadnych złudzeń. Mimo podejmowania różnych 
prób – lepszych i gorszych – by ulżyć rodzinom 
chorych dzieci, zasięg skrajnego ubóstwa wśród 
rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi nie zmie-
nia się”. I drugi cytat: „Stan ten miała zmienić 
ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu ko-
biet w ciąży i ich rodzin «Za życiem». Na rozwój 
instytucji i programów wsparcia rodzin najbar-
dziej chorych dzieci w latach 2017–2021 przezna-
czono z budżetu zaledwie ponad 3 miliardy zł. Po 
4 latach funkcjonowania ustawy dla większości 
rodziców jedyną formą wsparcia, którą otrzyma-
li, była jednorazowa wypłata 4 tysięcy zł. Nie jest 
to zaskoczeniem, skoro na flagowy program rzą-
dowy, który miał rozwinąć kompleksowe usłu-
gi opieki wytchnieniowej, asystentury osobistej, 
centrów opiekuńczo-mieszkalnych i bezpośred-
niego wsparcia rodzin, przeznaczono zaledwie 
0,17% środków budżetu państwa”. Tak piszą auto-
rzy tego raportu i wskazują na to, że środki, które 
trzeba koniecznie znaleźć – ja dopowiadam: wła-
śnie w Funduszu Solidarnościowym – powinny 
znacznie zwiększyć m.in. zasiłek pielęgnacyjny, 
który dzisiaj wynosi 215 zł. Zdaniem autorów tego 
raportu powinien on wynosić przynajmniej 2 ty-
siące zł miesięcznie, by spełniać swoje zadanie. 
Dopowiem także, że domaga się prawa i sprawie-
dliwości w codziennym życiu także wykonanie 
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, któ-
ry domaga się zrównania świadczeń dla opie-
kunów osób i dzieci z niepełnosprawnościami. 
Takich zadań jest wiele właśnie przed Funduszem 
Solidarnościowym, który teraz wykorzystuje się, 
niestety, docelowo, i niestety w bardzo mocno wi-
doczny sposób, w związku z kampaniami wybor-
czymi. Dziękuję.

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Informuję, że l ista mówców zosta ła 

wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senatorowie 

Mariusz Gromko, Agnieszka Gorgoń-Komor, se-
nator Łuczak, senator Durlak, senator Gromek, 
senator Pęcherz, senator Godyla, senator Kołacz-
Leszczyńska, senator Bury, senator Tyszkiewicz 
złożyli swoje przemówienia w  dyskusji do 
protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trze-
ciego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 313, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 313 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej, pana senatora 
Artura Dunina, o przedstawienie sprawozdania 
komisji, a następnie wniosku mniejszości komisji.

SenatoR SPRaWozdaWca
arTur dunin 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Bardzo serdecznie dziękuję.
Chciałbym w  imieniu Komisji Rodziny, 

Polityki Senioralnej i Społecznej przedstawić 
to, co się wydarzyło na jej posiedzeniu 10 lute-
go, gdy omawialiśmy ustawę o zmianie ustawy 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Szanowni Państwo, zgodnie z  przepisami 
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
– zwanej dalej ustawą o emeryturach i rentach 
z FUS – waloryzacja świadczenia emerytalno-ren-
towego prowadzona jest co roku od dnia 1 mar-
ca, z zastosowaniem procentowego wskaźnika 
waloryzacji, który odpowiada średniorocznemu 
wskaźnikowi cen towarów i usług konsump-
cyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, 

*  Przemówinia złożone do protokołu – w załączeniu.
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zwiększonemu o co najmniej 20% realnego wzro-
stu przeciętnego wynagrodzenia.

Szanowni Państwo, rząd przedstawił jak co 
roku – tak jak przeczytałem przed chwilą, jak 
państwa poinformowałem – ustawę o walory-
zacji. Szanowni Państwo, tak, to należy się ren-
cistom i emerytom, gdyż to się wiąże z inflacją, 
tak jak powiedziałem, i wynika z zapisów ustawy.

Jednak, Szanowni Państwo, z uwagi na to, że 
jak pani marszałek powiedziała, będę reprezen-
tował też mniejszość, to jakby połączę, jeżeli pani 
marszałek pozwoli, te wypowiedzi w jedną.

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

Bardzo serdecznie dziękuję.
Chciałbym przedstawić krótko przebieg de-

baty na posiedzeniu komisji. Po przedstawieniu 
przez pana ministra świadczeń, które będą walo-
ryzowane, padły pewne zastrzeżenia i zgłoszono 3 
poprawki. Jeżeli państwo pozwolicie, to… Dotyczą 
one zwiększenia kwoty minimalnej przyznawa-
nej rencistom i emerytom. Chcę państwu przypo-
mnieć, że zgodnie z waszą zapowiedzią, Szanowny 
Panie Ministrze… Rząd PiS ustami pana premiera 
powiedział, w którejś kampanii zresztą, że renty 
i emerytury nie mogą być mniejsze niż podwyż-
ka… że waloryzacja rent i emerytur nie powinna 
wynosić mniej niż 70 zł. I z uwagi na to wasze 
zapewnienie złożyłem poprawki zmierzające 
właśnie do tego, żeby wyrazy „50 zł”, bo o takim 
minimalnym świadczeniu chcecie mówić i takie 
chcecie zrobić, zastąpić wyrazami „70 zł”, co by-
łoby zgodne z waszą deklaracją. No ale, tak jak 
mówię, to było przed wyborami.

Szanowni Państwo, dlaczego powinniście do-
trzymać słowa? Ano dlatego, że podwyżka cen 
rzeczy ważnych dla tych osób, podstawowych jest 
dużo większa. Wędliny zdrożały o 10,5%, mleko – 
o ponad 8%, chleb – o ponad 9%, owoce – o 28%. 
Ceny usług lekarskich – a funkcjonowanie sys-
temu ochrony zdrowia w związku z COVID jasno 
pokazało, że nie radzicie sobie z tym problemem 
i osoby muszą korzystać z prywatnych lekarzy 
– wzrosły o 9%, a ceny usług stomatologicznych 
o 15%. Ale to nie wszystko. Od stycznia podnieśli-
ście… jest podwyżka cen prądu, jest podatek cu-
krowy, podatek handlowy i wiele, wiele innych. 
Jeżeliby przemnożyć te 50 zł, to minimum, to bę-
dzie to ok. 80 milionów zł, a na TVPiS wydajecie 
2 miliardy zł. Państwo, szykując się do waloryza-
cji, musieliście nawet zweryfikować swoje prze-
liczenia, bo te podwyżki sprawiły, że jest inny 

sposób przeliczania i te pieniądze też musieliście 
przeliczyć.

Szanowni Państwo, podczas dyskusji na po-
siedzeniu Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej został złożony wniosek o przyjęcie 
ustawy bez poprawek. On uzyskał 4 głosy… Zaraz, 
momencik, żeby się nie pomylić… On uzyskał 4 
głosy, były 3 głosy sprzeciwu, nikt się nie wstrzy-
mał. Jednak pani senator Magda Kochan zgłosiła, 
że jej głos nie został policzony. Pan przewodniczą-
cy Jan Filip Libicki już nie dokonywał reasump-
cji głosowania. Stąd złożone zostały poprawki 
mniejszości, 3 poprawki, które zwiększają, tak jak 
wcześniej powiedziałem, kwoty w odpowiednich 
zapisach ustawy: w ust. 1 z 50 zł do 70 złotych, 
w ust. 5 z 37,50 zł do 52,50 zł i w ust. 6 z 25 zł do 
35 zł. To jest uzależnione od tego, jakiej waloryza-
cji podlegały świadczenia danej grupy rencistów 
i emerytów.

To wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję, Pani 
Marszałek.

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do se-
natora sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Proszę pana senatora Aleksandra Szweda o za-
danie pytania.

SenatoR
aleksander szwed 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, mam pewne pytanie. Przed 

chwilą, w poprzednim punkcie, próbował pan 
krytykować czternastą emeryturę w wysokości 
1 tysiąca 255 zł, którą przekażemy emerytom 
i  rencistom, i  wskazywał pan nieprawdzi-
wie, że odbędzie się to kosztem osób niepełno-
sprawnych. Teraz stara się pan krytykować tę 
decyzję o gwarantowanej minimalnej podwyż-
ce, sugerując, że powinna być wyższa o 20 zł, 
a więc wynosić 70 zł. Mam konkretne pytanie… 
W uzasadnieniu, w projekcie sejmowym jest 
takie stwierdzenie: przyjęcie w 2021 r. zasady 
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waloryzacji procentowej z gwarantowaną mini-
malną podwyżką na poziomie 50 zł spowoduje, 
że świadczenie wypłacane w kwocie poniżej 1 ty-
siąca 302 zł 8 gr miesięcznie będzie podwyższone 
w stopniu większym, niż gdyby przeprowadzo-
no waloryzację według obecnie funkcjonujących 
zasad.

Czy na posiedzeniu komisji była mowa o tym, 
ile wynosiłaby ta kwota, gdyby waloryzacja prze-
biegała na starych zasadach? Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Proszę bardzo.

SenatoR
arTur dunin 

Nie było dyskusji na ten temat. Potwierdzę 
jednak to, co powiedziałem wcześniej, Panie 
Senatorze, chociaż nie chcę już wracać, bo za-
mknęliśmy tamten punkt, ale pieniądze na dodat-
kowe, jednorazowe świadczenie będą pochodziły 
z funduszu świadczeń solidarnościowych, który 
był przeznaczony dla osób niepełnosprawnych. 
A jeżeli chce pan dyskutować na ten temat, to tak 
jak powiedziałem, nie było dyskusji w tej sprawie 
na posiedzeniu komisji.

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Czy jeszcze ktoś z państwa?
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Artur Dunin: Dziękuję bardzo, Pani 

Marszałek.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku 

prac parlamentarnych został upoważniony mi-
nister rodziny i polityki społecznej.

Jest na sali pan minister Stanisław Szwed.
Czy pan minister pragnie zabrać głos w spra-

wie rozpatrywanej ustawy?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny 

i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: Tak.)
Proszę bardzo.

SekRetaRz StanU
W MiniSteRStWie Rodziny 
i Polityki SPołecznej
sTanisław szwed 

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Przedstawiamy zmianę ustawy o  eme-

ryturach i  rentach z  Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych, dotyczącą wskaźnika waloryzacji 
świadczeń na 2021 r. Zanim omówię sam projekt… 
Myślę, że warto przypomnieć kilka spraw, które 
doprowadziły do ostatecznej decyzji, dzięki czemu 
tę nowelizację dzisiaj państwu przedstawiamy. 
Kiedy przygotowujemy plany i wskaźnik walo-
ryzacji, zawsze rozpoczynamy pracę w poprzed-
nim roku, w okolicach czerwca. Wskaźniki, które 
przyjmujemy, to są wskaźniki z września. To też 
podlega negocjacjom z partnerami społecznymi 
w Radzie Dialogu Społecznego. I wtedy przyjęli-
śmy… Tutaj warto przypomnieć, że waloryzacja to 
jest średnioroczny wskaźnik wzrostu cen i usług, 
czyli inflacja, plus minimum 20-procentowy re-
alny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w po-
przednim roku kalendarzowym. Czyli odnosimy 
się do roku 2019, jeżeli mówimy o roku 2020, a je-
żeli o 2021, to do roku 2020. Wtedy, we wrześniu, 
przyjęliśmy ten wskaźnik na poziomie 3,84, ta-
kie były prognozy, które szacowaliśmy. Stąd też 
zaproponowaliśmy rozwiązanie, które było już 
wcześniej przez nas przyjmowane, czyli walory-
zację kwotowo-procentową, tak żeby zabezpieczyć 
najniższe świadczenie na odpowiednim pozio-
mie. W tym przypadku zabezpieczyliśmy to na 
poziomie 50 zł, czyli najniższe świadczenia wzra-
stałyby o 50 zł, a więc np. z obecnej kwoty 1 tysią-
ca 200 zł wzrastałyby do kwoty 1 tysiąca 250 zł. 
Jednocześnie wprowadziliśmy taki mechanizm, 
który zabezpiecza w ten sposób, że w przypadku 
wyższej inflacji, która jest zawsze ogłaszana na 
początku lutego danego roku, w tym przypadku 
tego roku… Gdyby się okazało, że ta inflacja jest 
wyższa czy wskaźnik wynagrodzeń jest wyższy, 
to wtedy mamy ten bezpiecznik, żeby móc zasto-
sować waloryzację nie kwotową, ale procentową. 
I tak w tym przypadku się stało, że ogłoszony 
wskaźnik inflacji… Wskaźnik wzrostu wynagro-
dzeń był na poziomie 4,24, czyli przekroczył tę 
granicę, o której mówiliśmy, bezpiecznej, 50-zło-
towej kwoty podwyżki, stąd najniższa emerytura 
wzrasta do kwoty 1 tysiąca 250 zł i 88 gr – i to jest 
ta kwota, od której są wyliczane inne świadcze-
nia. Mogę też podać je dokładnie: 938 zł 16 gr dla 
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osób częściowo niezdolnych do pracy, kwota renty 
rodzinnej jest na poziomie najniższej emerytury, 
czyli to kwota 1 tysiąca 250 zł 88 gr, kwota świad-
czenia przedemerytalnego to 1 tysiąc 262 zł 34 gr, 
kwota świadczenia przedemerytalnego w przy-
padku przekroczenia przychodu to 631 zł 17 gr, 
kwota miesięcznego progu uprawniającego do 
świadczenia wyrównawczego to 2 tysiące 501 zł 
76 gr, a kwota miesięcznego progu uprawniają-
cego do świadczenia uzupełniającego dla osób 
niezdolnych do samodzielnej egzystencji wynosi 
1 tysiąc 772 zł 8 gr.

Warto też tutaj przypomnieć, że cała kwe-
stia waloryzacji obejmuje wszystkich emerytów 
i rencistów w systemie powszechnym, w systemie 
rolniczym i w służbach mundurowych są inne 
świadczenia, które od tego są zależne. Łączny 
koszt waloryzacji będzie w tym roku wynosił 
ok. 10 miliardów 600 milionów zł i jak co roku 
od 1 marca będzie to wypłacane przez Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych bez jakiegoś tam skła-
dania wniosków, po prostu każdy, kto jest upraw-
niony, będzie z tego mógł skorzystać.

I może taka jeszcze dodatkowa informacja: 
w 2020 r. najniższe świadczenie, czyli najniż-
szą emeryturę, pobierało 228 tysięcy osób, rentę 
z tytułu niezdolności do pracy – 185 tysięcy osób, 
a rentę rodzinną – 129 tysięcy osób. Pozostała 
część, czyli prawie 9 milionów 600 tysięcy osób 
uprawnionych, ma wyższe świadczenia. Ich wa-
loryzacje, wtedy już procentowe, też są od tego 
uzależnione.

To tyle, Pani Marszałek. Jeżeli będą jakieś py-
tania, to oczywiście odpowiem.

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miej-

sca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do 
przedstawiciela rządu związane z omawianym 
punktem porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pan senator Czerwiński.

SenatoR
Jerzy czerwiński 

Przepraszam, Pani Marszałek, bo właściwie 
wszystko powinno być jasne…

Czy pan minister mógłby jeszcze raz podać te 
kwoty z tymi groszami? Przepraszam, ale chyba 
się niektóre rozjechały, więc prosiłbym o ich do-
kładne przytoczenie.

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Proszę bardzo.

SekRetaRz StanU
W MiniSteRStWie Rodziny  
i Polityki SPołecznej
sTanisław szwed 

Dobrze, to jeszcze raz. Kwota najniższej renty 
z tytułu niezdolności do pracy to 1 tysiąc 250 zł 
88 gr; oczywiście najniższa emerytura to jest ta 
sama kwota 1 tysiąca 250 zł 88 gr. 938 zł 16 gr – 
dla osób częściowo niezdolnych do pracy. Kwota 
renty rodzinnej jest na tym samym poziomie co 
najniższa emerytura, czyli to 1 tysiąc 250 zł 88 gr. 
Kwota świadczenia przedemerytalnego to 1 tysiąc 
262 zł 34 gr. Kwota świadczenia przedemerytal-
nego zmniejszonego w przypadku przekroczenia 
dopuszczalnej kwoty przychodu wynosi 631 zł 
17 gr. Kwota miesięcznego progu uprawniające-
go do świadczenia wyrównawczego wynosi 2 ty-
siące 501 zł 76 gr. I kwota miesięcznego progu 
uprawniającego do świadczenia uzupełniającego 
dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji 
wynosi 1 tysiąc 772 zł 8 gr.

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

To wszystko, Panie Senatorze? Jest pan 
usatysfakcjonowany?

SenatoR
Jerzy czerwiński 

Przepraszam… No, nie jestem zadowolony. 
Może tu jest po prostu jakiś prosty błąd, które-
go… Ja mam przy sobie druk nr 313, nad tym dru-
kiem teraz debatujemy; mowa o zmianie ustawy 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych oraz niektórych innych ustaw. I te 
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kwoty w tym druku są trochę inne, są nieco niż-
sze, o kilka złotych albo kilkanaście groszy. To 
mnie zaniepokoiło. Ale być może… Mówię o tym, 
dlatego że chciałbym, żeby to było skonkretyzo-
wane. Może ten wskaźnik inaczej wygląda przy 
tym obecnym procencie i przy tym, który był, 
i dlatego… Dlatego proszę ewentualnie zwrócić 
na to uwagę w trakcie dyskusji.

SekRetaRz StanU
W MiniSteRStWie Rodziny  
i Polityki SPołecznej
sTanisław szwed 

To, co podałem, jest na pewno zgodne ze 
wskaźnikiem 4,24. Tamto odnosiło się do tego 
progu zabezpieczającego 4,16, być może stąd wy-
nika to nieporozumienie. Ja tutaj podawałem np. 
kwotę świadczenia uzupełniającego. Gdybyśmy 
tak po prostu doliczyli 500 zł do kwoty 1 tysiąca 
250 zł, toby było mniej, ale my to waloryzujemy 
do kwoty tego świadczenia, czyli tak jakby do tej 
wyższej kwoty. To dlatego te różnice występują. 
Tak że to na pewno jest w tej chwili prawidłowe. 
Ja zresztą odczytałem to z komunikatu pani pre-
zes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To są te 
dane, które panu przeczytałem. To jest już prze-
liczone, te środki w dokładnie takiej wysokości 
pójdą do uprawnionych.

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

To wszystko, Panie Senatorze?
(Senator Jerzy Czerwiński: Nie.)
To proszę bardzo.

SenatoR
Jerzy czerwiński 

Ja mam przed sobą druk nr  313. W  art.  1 
czytam, że w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. 
o emeryturach i rentach z FUS art. 85 ust. 1 i 2 
otrzymują nowe brzmienie. Kwota najniższej ren-
ty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wy-
nosi 1 tysiąc 250 zł, a w przypadku osób częściowo 
niezdolnych do pracy – 937 zł 50 gr. Najniższa 
emerytura to 1 tysiąc 250 zł. Pytam o te groszo-
we sprawy, bo w ustawie są inne kwoty, niż pan 

minister powiedział. Być może to się potem wy-
równa. No, w komunikacie da się to jakoś wypro-
stować, ale w ustawie te kwoty są inne.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny 
i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: Czy mogę 
jeszcze raz, Pani Marszałek?)

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Tak, proszę bardzo.

SekRetaRz StanU
W MiniSteRStWie Rodziny  
i Polityki SPołecznej
sTanisław szwed 

Panie Senatorze, to jeszcze raz wyjaśnię, bo 
może nieprecyzyjnie się wyraziłem. My przyjmo-
waliśmy tę ustawę, nie znając jeszcze wskaźnika 
ogłoszonego przez Główny Urząd Statystyczny. 
Przyjmowaliśmy kwotę zaproponowaną przez 
rząd – najniższe świadczenie miało wzrosnąć 
o 50 zł – i z tego wynikały wszystkie inne prze-
liczenia. W projekcie sejmowym jest kwota 1 ty-
siąca 250 zł. Na początku lutego, czyli już po 
zamknięciu prac w Sejmie, okazało się, że wskaź-
nik inflacji wynosi 4,24. A więc przekroczyliśmy 
kwotę 1 tysiąca 250 zł dokładnie o 88 gr. To jest 
1 tysiąc 250 zł 88 gr. W tych pozostałych wyli-
czeniach też korzystaliśmy ze wskaźnika walo-
ryzacji na poziomie 104,24%. I stąd to się bierze. 
To, co znalazło się w projekcie, było przygotowy-
wane przed ogłoszeniem komunikatu Głównego 
Urzędu Statystycznego. W art. 7 został zastoso-
wany taki bezpiecznik. Jeżelibyśmy odnotowali 
inflację na poziomie 104,16%, to wtedy byłoby to 
50 zł. Ponieważ jest to 104,24%, dochodzi 88 gr. 
Tak to było liczone, no bo nie byliśmy w stanie 
we wrześniu przewidzieć, jaki będzie ostateczny 
wskaźnik inflacji. Wprowadziliśmy ten bezpiecz-
nik, bo mogło być np. ciut więcej, no ale okazało 
się, że ta kwota była niedoszacowana o 88 gr.

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Panie Senatorze?
(Senator Jerzy Czerwiński: Wypłacane będą te 

wyższe kwoty, to najważniejsze.)
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(Wesołość na sali)
Dziękuję bardzo.
Proszę o  zadanie pytania pana senatora 

Aleksandra Szweda.

SenatoR
aleksander szwed 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, ja chciałbym ponowić to py-

tanie, które zadałem panu senatorowi sprawoz-
dawcy. Czy wiemy, jak wyglądałaby ta podwyżka, 
gdyby waloryzację przeprowadzono według obec-
nie funkcjonujących zasad? Dziękuję.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny 
i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: Nie usły-
szałem. Jakby pan jeszcze powtórzył…)

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Pan senator Szwed pytał, jak wyglądałaby ta pod-
wyżka, gdyby waloryzacja została przeprowadzo-
na na podstawie obecnie obowiązującej ustawy.)

Przepraszam, ja może źle to sformułowa-
łem. Cytowałem wcześniej uzasadnienie ustawy, 
w którym była mowa o przyjęciu w 2021 r. zasad 
waloryzacji procentowej z gwarantowaną mini-
malną podwyżką na poziomie 50 zł, co powoduje, 
że świadczenia wypłacane w kwocie poniżej 1 ty-
siąca 302 zł 8 gr miesięcznie będą podwyższone 
w stopniu większym, niż gdyby przeprowadzono 
waloryzację według obecnie funkcjonujących za-
sad. O tę zmianę mi chodziło. Pytałem o zastoso-
wanie tych wcześniejszych zasad. Czy wiemy, o ile 
wzrosłyby wtedy emerytury? Dziękuję.

SekRetaRz StanU
W MiniSteRStWie Rodziny  
i Polityki SPołecznej
sTanisław szwed 

Po zastosowaniu tego mechanizmu, który 
wprowadziliśmy, czyli mechanizmu z kwotą gwa-
rantowaną na poziomie 50 zł… Ale dzisiaj ta kwota 
gwarantowana została przekroczona, wzrost infla-
cji przewyższył tę kwotę. Tak jak powiedziałem, 
wskaźnik 104,24% przewyższa tę kwotę, stąd naj-
niższa emerytura jest na poziomie 1 tysiąca 250 zł 
88 gr. Przekroczyliśmy tę kwotę, którą wcześniej 
zaproponowaliśmy. Tak jak już powiedziałem, 
przygotowywaliśmy to przy prognozach, które 
się przyjmuje, jeśli chodzi o wskaźniki waloryza-
cyjne, bo nie znaliśmy ani wskaźnika inflacji, ani 
wskaźnika wzrostu wynagrodzeń. Te wskaźniki za 

rok 2020 otrzymaliśmy na początku lutego 2021 r. 
Dzisiaj się odnosimy do tej kwestii, ale już nie do 
samego przedłożenia, które dotyczyło propozycji 
przyjmowanych we wrześniu ubiegłego roku.

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Proszę o  zadanie pytania pana senatora 

Artura Dunina.

SenatoR
arTur dunin 

Bardzo serdecznie dziękuję, Pani Marszałek.
Miałem już nie zadawać pytań, ale prosiłbym 

pana ministra… Już nie będę odnosił się do py-
tania pana senatora Szweda, bo te rozwiązania 
– przyznał to jego partyjny kolega – które dzisiaj 
państwo stosujecie, były przyjęte dużo wcześniej. 
I tyle.

Pytania. Prosiłbym pana ministra o odpo-
wiedź „tak” lub „nie”, krótko i na temat. Moje py-
tania też będą krótkie.

Czy to prawda, że… W 2015 r. najniższe, tzw. 
głodowe emerytury, o których mówimy, otrzy-
mywało 70 tysięcy emerytów i rencistów. Czy to 
prawda, że w roku 2020 liczba wypłacanych gło-
dowych emerytur wyniosła ponad 230 tysięcy?

I ostatnie pytanie. Też proszę o krótką opo-
wiedz, „tak” lub „nie”. Czy ta waloryzacja przy-
niesie efekt zmniejszenia liczby głodowych 
emerytur? Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

SekRetaRz StanU
W MiniSteRStWie Rodziny  
i Polityki SPołecznej
sTanisław szwed 

Na tak postawione pytanie nie da się odpowie-
dzieć „tak” lub „nie”.

(Senator Artur Dunin: Da się.)
Jeżeli pan chce, to odpowiadam, że nie. Nie ma 

takiego mechanizmu, o którym pan…
(Senator Artur Dunin: Panie Ministrze, to są 

pana słowa.)
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Nie, nie.
(Senator Artur Dunin: To są pana słowa z po-

siedzenia komisji…)
Ale, Panie...
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Przepraszam bardzo. Może pan minister skończy 
i wtedy pan…)

Jeżeli pan chce uzyskać informację, to ja panu 
powiem, jak działa mechanizm dotyczący tzw. 
emerytur głodowych, o których pan mówił. Ale 
pan doskonale o tym wie. Nie wiem, po co pan 
zadaje takie pytania, skoro pan doskonale wie, 
jak ten mechanizm działa. Jaką odpowiedź chce 
pan uzyskać? Ja chcę to panu wytłumaczyć. Jeżeli 
pan nie chce słuchać moich wyjaśnień, to ich nie 
będę udzielał.

(Senator Artur Dunin: Ile było? 70 tysięcy?)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Panie Senatorze…)
(Senator Artur Dunin: Teraz jest ponad 230 ty-

sięcy. Tak? Czy ta waloryzacja przyniesie jakąś 
zmianę?)

Ja panu mówię, że nie, a pan sobie mówi, że 
tak. No i przy tym pozostaniemy.

(Senator Artur Dunin: Panie Ministrze, czy 
ten wzrost waloryzacji… Zostawmy tamto. Nie 
ma pan racji.)

Nie. Mam.

SenatoR
arTur dunin 

Sam pan publicznie podawał te informacje. 
To są publiczne informacje odnośnie do 2015 r. 
i 2020 r. Pan podawał publicznie te informacje.

Ja zadaję dodatkowe pytanie. Czy wzrost tej 
waloryzacji przyniesie efekt w postaci zmniej-
szenia liczby tzw. emerytur głodowych? Dziękuję.

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Proszę bardzo.

SekRetaRz StanU
W MiniSteRStWie Rodziny  
i Polityki SPołecznej
sTanisław szwed 

Pytanie jest inne. Dlaczego te emerytury gło-
dowe, jak pan je nazywa, się pojawiły? To jest 
pytanie.

(Senator Artur Dunin: Nie…)
Pytajmy o to, jaki jest mechanizm.
(Senator Artur Dunin: Ja zadałem pytanie…)

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Panie Ministrze, myślę, że pytanie jest proste.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny 

i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: To proszę, 
Pani Marszałek. Jak pani mi zada pytanie, to ja 
chętnie odpowiem.)

Czy faktycznie… Ile osób w 2015 r. miało naj-
niższe emerytury? To o to chodziło. Ile osób je 
pobierało?

SekRetaRz StanU
W MiniSteRStWie Rodziny  
i Polityki SPołecznej
sTanisław szwed 

Tak. Ale tu nie można odpowiedzieć, że tak 
powiem, liczbowo, bo zakłamiemy sytuację, je-
śli chodzi o najniższe emerytury. Trzeba przed-
stawić cały mechanizm, wyjaśnić, jak to działa. 
Jeżeli tego nie wyjaśnimy, to w świat pójdzie błęd-
na informacja, a ja błędnych informacji nie będę 
udzielał. O to chodzi. Chcę być precyzyjny. Wiem, 
o czym mówię, bo się tymi sprawami zajmuję. 
Jeżeli ja nie…

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-
Stanecka: Czy w takim razie można odpowiedzieć 
na pytanie, ile osób w 2015 r. pobierało najniższe 
świadczenie?)

Można odpowiedzieć, ale…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

To ile?)
…ważne jest, w jakim kontekście odpowia - 

damy.
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-

Stanecka: Ale ile osób pobierało? Chyba o to panu 
senatorowi chodziło.)

W tej chwili nie mam takich danych.
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

A ile osób teraz pobiera najniższą emeryturę?)
Nie mam w tej chwili takich danych. Podałem 

dane z 2020 r., dane dotyczące najniższej emery-
tury, bo takie dane mam. Nie przygotowywałem 
się, jeśli chodzi o informacje dotyczące tego, ile 
osób jest poniżej granicy.
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WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

A jeżeli poprosiłabym pana o to, żeby udzielił 
mi pan takiej odpowiedzi na piśmie…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny 
i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: Oczywiście. 
Nie ma żadnego problemu.)

Ile osób pobierało najniższe emerytury w roku 
2015, a ile w roku 2020? Dobrze?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny 
i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: Dobrze, 
Pani Marszałek, przedstawię.)

Bardzo proszę.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny 

i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: Ale włącz-
nie z wyjaśnieniem.)

Dobrze. Bardzo dziękuję.
(Senator Artur Dunin: Pani Marszałek, jedno 

słowo…)
Pan senator Dunin jeszcze.
(Rozmowy na sali)
Pytanie, Panie Senatorze. Pytanie.

SenatoR
arTur dunin 

Tak, pytanie.
Czy to są pana słowa? Już panu cytuję. To 

jest posiedzenie komisji z dnia… No, nie podam 
daty, ale posiedzenie komisji sejmowej. „Pani 
Przewodnicząca! Wysoka Komisjo! Dziękuję za 
dyskusję. Odniosę się krótko”… Wcześniej padło 
właśnie pytanie o te 76 tysięcy świadczeń głodo-
wych itd. I padła odpowiedź: mam dane z czerw-
ca 2020 r. – 233 tysiące 600 emerytów pobiera 
najniższe emerytury. To są pana słowa, Panie 
Ministrze, nie wyciągnięte znikąd.

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-
Stanecka: Pytanie, pytanie.)

Czy to prawda? Czy użył pan takich słów? 
Dziękuję bardzo.

SekRetaRz StanU
W MiniSteRStWie Rodziny  
i Polityki SPołecznej
sTanisław szwed 

Ale jak pan przeczyta całą moją wypowiedź…
(Senator Artur Dunin: Bardzo proszę, dam ją 

panu.)

…to będzie to wtedy logiczne. Skoro jednak pan 
tego nie chce robić, to o czym będziemy rozma-
wiać? Pan wyciąga jedną liczbę i pan ją przedsta-
wia. Jak pan przeczyta całą moją wypowiedź, to 
pan wszystkiego się dowie, choć pan doskonale 
wie, co w tej wypowiedzi jest.

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Czy jeszcze są jakieś pytania? Nie ma.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny 

i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: Chętnie 
odpowiem na pytania pani marszałek.)

Dziękuję. Ja właśnie zapisałam to sobie.
Dziękuję, Panie Ministrze.
Informuję, że przedstawiciel rządu zobo-

wiązał się do udzielenia pisemnej odpowie-
dzi na pytanie zadane przez senator Gabrielę 
Morawską-Stanecką.

Otwieram dyskusję.
(Głos z sali: Brak głosów w dyskusji.)
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie 

zapisał się do głosu.
Dla porządku informuję, że senatorowie 

Mariusz Gromko, Aleksander Szwed, Agnieszka 
Gorgoń-Komor i Agnieszka Kołacz-Leszczyńska 
złożyli swoje przemówienia w  dyskusji do 
protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
czwartego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 
oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 312, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 312 A.

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

SenatoR SPRaWozdaWca
k azimierz kleina 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

*  Przemówinia złożone do protokołu – w załączeniu.
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Mam zaszczyt w imieniu Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych przedstawić sprawozda-
nie z prac naszej komisji nad ustawą o zmianie 
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 
oraz niektórych innych ustaw. Nasze sprawozda-
nie zawarte jest w druku nr 312 A. Komisja reko-
menduje przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych roz-
patrywała wspomnianą ustawę w dniu 10 lute-
go br. Ustawa ta została uchwalona 21 stycznia 
2021 r. Tak jak wspomniałem, rekomendujemy 
przyjęcie ustawy bez poprawek.

Krótko omówię tę ustawę, przedstawię jej 
założenia. Ustawa jest bardzo skomplikowana 
i bardzo hermetyczna. Dotyczy dość istotnych, 
ważnych elementów związanych z finansami, 
ale jest ona w dużej mierze ustawą techniczną.

Podstawowym celem ustawy jest dostoso-
wanie polskiego porządku prawnego do pra-
wodawstwa unijnego w  związku z  wejściem 
w życie aktów prawnych Unii Europejskiej, któ-
re są wynikiem przeglądu przepisów dotyczą-
cych europejskich urzędów nadzoru. Opiniowana 
ustawa w swoich regulacjach wdraża dyrektywę 
Parlamentu Europejskiego i Rady, to jest dyrek-
tywa nr 2177 z 2019 r., zmieniającą wcześniejszą 
dyrektywę, z 2009 r., nr 138/WE w sprawie podej-
mowania i prowadzenia działalności ubezpiecze-
niowej i reasekuracyjnej oraz dyrektywę z roku 
2014 nr 65 w sprawie rynków instrumentów fi-
nansowych, a także dyrektywę z 2015 r. w sprawie 
zapobiegania wykorzystywaniu systemu finanso-
wego do prania pieniędzy lub finansowania ter-
roryzmu oraz uzupełnia wdrożenie dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady, także z roku 
2015, w sprawie usług płatniczych w ramach 
rynku wewnętrznego, zmieniającej dyrektywy 
z roku 2002, 2009 i 2013 oraz rozporządzenie Unii 
Europejskiej z 2010 r. nr 1093 w sprawie ustano-
wienia Europejskiego Urzędu Nadzoru, rozpo-
rządzenie Unii nr 1094 w sprawie ustanowienia 
Europejskiego Urzędu Nadzoru… To są rozpo-
rządzenia, które regulują funkcjonowanie tego 
Europejskiego Urzędu Nadzoru. Te rozporządze-
nia ulegają dość istotnym zmianom, co wymaga 
kolejnych zmian i implementacji tych przepisów 
do prawa polskiego.

Ta ustawa wymaga także znowelizowania 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instru-
mentami finansowymi, ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym 
oraz innych ustaw, które związane są z usługami 

płatniczymi czy wprowadzaniem instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obro-
tu oraz spółkami publicznymi. Ta ustawa zmienia 
także ustawę – Kodeks spółek handlowych oraz 
niektóre inne ustawy.

Prawodawca unijny dokonał zmiany przepi-
sów dotyczących działalności dostawców usług 
w  zakresie udostępniania informacji, którzy 
świadczą usługi jako zatwierdzony podmiot pu-
blikujący, zatwierdzony mechanizm sprawozdaw-
czy lub dostawca informacji skonsolidowanych. 
Wprowadzono rozwiązanie przenoszące upraw-
nienia do udzielania zezwoleń dostawcom usług 
w zakresie udostępniania informacji oraz nadzo-
ru nad nimi z poziomu właściwych organów kra-
jowych do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych. Wyjątkiem będą za-
twierdzone podmioty publikujące lub zatwierdzo-
ne mechanizmy sprawozdawcze pod warunkiem 
spełnienia przez nie kryteriów służących identy-
fikacji, określonych w akcie delegowanym wyda-
nym przez Komisję Europejską, o których mowa 
w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 
i Rady z 2014 r., tj. dokumencie o nr 600 z dnia 
15 maja 2014 r.

Dokonano również zmiany służącej poprawie 
ochrony konsumentów. W tym celu wprowadzono 
przepisy dotyczące udostępniania przez dostaw-
ców usług płatniczych broszury sporządzonej 
przez Komisję Europejską, zawierającej infor-
macje dla konsumentów o przysługującym im 
prawach. W dokumencie, o którym wspominam, 
który omawiam, wprowadzono wiele rozwiązań, 
które poprawiają sytuację konsumentów w relacji 
z różnymi instytucjami finansowymi.

Nowela ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ob-
rocie instrumentami finansowymi oraz ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem 
kapitałowym będzie skutkowała wyeliminowa-
niem z polskiego porządku prawnego przepisów 
dotyczących wymogów operacyjnych dla dostaw-
ców usług w zakresie udostępniania informacji 
oraz uprawnień Komisji Nadzoru Finansowego 
w odniesieniu do dostawców takich usług. Celem 
zmian jest także umożliwienie KNF wykonywa-
nia nadzoru i wszelkich czynności z nim związa-
nych w związku ze sprawowaniem nadzoru nad 
zatwierdzonymi podmiotami publikującymi lub 
zatwierdzonymi mechanizmami sprawozdaw-
czymi, o których mowa w aktach delegowanych, 
przyjętych przez Komisję Europejską na podsta-
wie stosownych przepisów.
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W zakresie ustawy z dnia 29  lipca 2005 r. 
o  nadzorze nad rynkiem kapitałowym usta-
wa przewiduje ponadto możliwość przekazania 
przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych do KNF zadań z zakresu nadzoru, 
które do tej pory były w kompetencjach…

Nowela ustawy z 2011 r. o usługach płatni-
czych będzie skutkowała nałożeniem na dostaw-
ców usług płatniczych obowiązku udostępniania 
konsumentowi nieodpłatnie broszury informacyj-
nej Komisji Europejskiej dotyczącej praw konsu-
mentów przy dokonywaniu płatności w Europie.

Jak państwo senatorowie pamiętacie, kwestię 
usług płatniczych, kart płatniczych i tych wszyst-
kich rzeczy, które dotyczą obrotu bezgotówko-
wego, myśmy w Senacie już regulowali w roku 
2011. A więc teraz te przepisy ulegają pewnej no-
welizacji i także do naszego systemu prawnego 
wprowadzamy przepisy, które chronią konsu-
mentów w większym stopniu w oparciu o prze-
pisy europejskie.

Korekta ustawy z dnia 11 września 2015 r. 
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyj-
nej przewiduje nałożenie na KNF obowiązku 
niezwłocznego przekazywania właściwym or-
ganom nadzorczym innych państw członkow-
skich Unii Europejskiej oraz Europejskiemu 
Urzędowi Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych 
Programów Emerytalnych informacji dotyczą-
cych krajowych zakładów ubezpieczeń lub kra-
jowych zakładów reasekuracji, które wykonują 
lub zamierzają wykonywać znaczącą działalność 
transgraniczną na terytorium tych państw, 
oraz o ryzykach związanych z tą działalnością. 
Ponadto KNF zostanie zobowiązana do niezwłocz-
nego przekazywania właściwym organom nad-
zorczym innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej informacji o działalności transgra-
nicznej zagranicznych zakładów ubezpieczeń na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Niezależnie od problemów i spraw, o których 
wspomniałem, ustawodawca dokonuje zmian 
w zakresie funkcjonowania spółek publicznych. 
Zmiany wiążą się z dematerializacją akcji, z odej-
ściem od papierowej postaci dokumentu akcji. 
Od dnia 1 marca 2021 r. akcje będą funkcjono-
wać wyłącznie w postaci zapisu na rachunku 
papierów wartościowych lub w depozycie papie-
rów wartościowych. Zmiany te mają charakter 
porządkujący.

I w związku z brexitem – to jest ostatnia gru-
pa zmian – konieczne stało się uregulowanie 

w  ustawie kwestii związanych z  wykonywa-
niem umów ubezpieczenia, umów reasekuracji 
i innych umów zawartych do dnia 31 grudnia 
2020 r. przez zakłady ubezpieczeń i zakład rease-
kuracji z siedzibą na terytorium Zjednoczonego 
Królestwa Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej 
i Gibraltaru, które na zasadzie jednolitej licencji 
prowadziły działalność na terytorium Polski, do 
dnia wygaśnięcia roszczeń z tych umów. Umowy 
takie co do zasady pozostają ważne. Wystąpienie 
Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej nie 
stanowi przesłanki rozwiązania umowy ani nie 
wpływa na obowiązek spełnienia świadczenia 
umownego.

Generalnie ustawa wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2022 r., z tym że nie dotyczy to wszyst-
kich przepisów. Przepis związany z brexitem 
wejdzie w życie w terminie wstecznym, od dnia 
1 stycznia 2021 r. Zmiana ustawy o usługach płat-
niczych – 14 dni po ogłoszeniu ustawy. Zmiany 
w ustawie o ofercie publicznej i warunkach wpro-
wadzania instrumentów finansowych do zor-
ganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych oraz w ustawie z 2019 r. o zmianie 
ustawy – Kodeks spółek handlowych wejdą w ży-
cie z dniem 1 marca 2021 r. Przepisy dotyczące 
działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 
wejdą w życie z dniem 30 czerwca 2021 r. I to by-
łyby te najistotniejsze elementy ustawy.

Chcę też poinformować Wysoką Izbę, że na 
posiedzeniu komisji z udziałem ministra my-
śmy dyskutowali nad zapisami tej ustawy. Biuro 
Legislacyjne zgłosiło jedną propozycję poprawki, 
ale ona ma charakter legislacyjny. Komisja uzna-
ła, że ta poprawka nie jest istotna, a przedłużenie 
terminu wejścia w życie ustawy spowodowało-
by więcej zagrożeń niż te, które wynikają z tego 
uchybienia legislacyjnego. W związku z tym przy-
jęliśmy propozycję, aby ta ustawa została przyjęta 
bez poprawek.

W trakcie naszych rozmów, i tych na posiedze-
niu komisji, i tych w ramach przygotowywania się 
do posiedzenia komisji, pojawił się problem zwią-
zany z zapisami ustawy – i tu byłoby też pytanie 
do pana ministra, z prośbą o ewentualne wyja-
śnienie tego problemu – dotyczący obrotu akcjami 
spółek, które są w upadłości lub w likwidacji. Bo 
problem, jaki dzisiaj występuje, to jest problem 
polegający na tym, że często odbywa się obrót 
tymi akcjami, szczególnie w przypadku właści-
cieli czy udziałowców mniejszościowych, mimo że 
spółka jest w stanie likwidacji lub upadłości. Czy 
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aby zapobiec ewentualnie w przyszłości takim sy-
tuacjom – temu, że może dochodzić do transakcji, 
wskutek których mogą się czuć oszukani nabywcy 
tych, w skrócie mówiąc, bezwartościowych akcji 
– nie należałoby w tej ustawie, może nie teraz, 
ale przy okazji następnej nowelizacji, dokonać 
stosownej zmiany i takim sytuacjom zapobiec? 
Prosiłbym pana ministra o jakieś ewentualne wy-
jaśnienie, komentarz co do tej sytuacji.

I  to tyle w  ramach mojego sprawozdania. 
Dziękuję bardzo za uwagę.

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do se-
natora sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pan senator Aleksander Szwed.

SenatoR
aleksander szwed 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, mam pytanie. W uzasad-

nieniu mamy informację, że celem projektu jest 
dokonanie zmian w krajowym porządku praw-
nym w związku z wejściem w życie regulacji Unii 
Europejskiej stanowiącej wynik przeglądu przepi-
sów dotyczących europejskich urzędów nadzoru. 
Na europejskie urzędy nadzoru składają się 3 in-
stytucje: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego – 
EBA, Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych – ESMA, a  także Europejski 
Urząd Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych – EIOPA. Chciałbym tu zadać ta-
kie szczegółowe pytanie: czy była na posiedzeniu 
komisji mowa o tym, jakie wyjątki wyszczegól-
niono w kwestii związanej z udostępnianiem in-
formacji Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych? Pytam, bo mówił pan 
o ESMA w swoim sprawozdaniu.

SenatoR
k azimierz kleina 

Tak, mówiłem o tych sprawach, ale myśmy aż 
tak głęboko nie wchodzili w ten problem. Wydaje 

mi się, że pan minister będzie bardziej kompe-
tentny, żeby udzielić odpowiedzi na to pytanie.

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Nie ma więcej pytań.
Projekt ustawy został wniesiony przez…
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 
parlamentarnych został upoważniony minister 
finansów, funduszy i polityki regionalnej.

Witamy na sali pana ministra Sebastiana 
Skuzę. I oczywiście zadaję pytanie: czy pan mini-
ster chciałby zabrać głos w sprawie rozpatrywa-
nej ustawy i przedstawić stanowisko rządu? Tak.

Proszę bardzo.

SekRetaRz StanU
W MiniSteRStWie FinanSóW
seBasTian skuza 

Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Przedłożona ustawa ma na celu implementację 

regulacji prawnych Unii Europejskiej, dotyczą-
cych europejskich urzędów nadzoru. Zmiany te 
dotyczą głównie sektora kapitałowego oraz ubez-
pieczeniowego. W zakresie rynku kapitałowego 
nowelizowane są przepisy dotyczące sprawowa-
nia nadzoru nad dostawcami usług w zakresie 
udostępniania informacji o rynku kapitałowym. 
Ustawa co do zasady przenosi uprawnienia nad-
zorcze nad dostawcami takich usług z pozio-
mu nadzorcy krajowego, którym jest Komisja 
Nadzoru Finansowego, na poziom europejski, do 
Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych, czyli do ESMA.

Należy wskazać iż na europejskim rynku 
finansowym można wyróżnić, przynajmniej 
teoretycznie, 3 kategorie dostawców usług: za-
twierdzony podmiot publikujący, zatwierdzony 
mechanizm sprawozdawczy oraz dostawcę in-
formacji skonsolidowanych. Powiedziałem „teo-
retycznie”, gdyż ta trzecia forma w Europie nie 
występuje jeszcze w żadnym kraju, jest to pojęcie 
prawne, niemniej jednak w praktyce nikt takiej 
instytucji jeszcze nie założył.

I tutaj może bym już odpowiedział na pyta-
nie, które zadał pan senator Szwed, czy będzie 
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przeniesienie spod nadzoru krajowego do ESMA, 
że to będzie zależało od tego, jak duża i znaczą-
ca działalność będzie danej instytucji w zakre-
sie dostarczania informacji. Jeżeli to znaczenie 
nie będzie istotne systemowo, to wtedy na mocy 
wytycznych w  rozporządzeniu delegowanym 
Komisji Europejskiej taka instytucja będzie mogła 
podlegać nadzorowi krajowemu. I tu wyjaśniam, 
że obecnie w Polsce tylko 1 podmiot, mianowicie 
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA, 
posiada zezwolenie na działanie jako zatwierdzo-
ny mechanizm sprawozdawczy.

W zakresie sektora ubezpieczeniowego roz-
wiązania dotyczą kwestii poprawy współpracy 
międzynarodowej. Ustawa zobowiązuje Komisję 
Nadzoru Finansowego do przekazywania okre-
ślonych informacji właściwym organom nad-
zorczym innych państw członkowskich oraz 
Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Ubezpieczeń 
i Pracowniczych Planów Emerytalnych, czyli 
EIOPA. Informacje te będą dotyczyć krajowych 
zakładów ubezpieczeń lub krajowych zakładów 
reasekuracji, które wykonują lub zamierzają wy-
konywać znaczącą działalność transgraniczną na 
terytorium tych państw. Ponadto usprawnienie 
wymiany informacji będzie mogło nastąpić dzię-
ki nowym narzędziom, mianowicie platformom 
współpracy.

Ustawa zawiera także rozwiązania mające na 
celu poprawę ochrony konsumentów, o czym mó-
wił już pan przewodniczący Kazimierz Kleina. 
Zaproponowano regulację umożliwiającą m.in. 
wykonywanie umów ubezpieczenia zawartych do 
31 grudnia 2020 r. przez zakłady ubezpieczeń z sie-
dzibą na terytorium Wielkiej Brytanii. W zakresie 
poprawy ochrony konsumentów zaproponowano 
także przepisy dotyczące udostępniania przez do-
stawców usług płatniczych broszury sporządzonej 
przez Komisję Europejską zawierającej informacje 
dla konsumentów o przysługujących im prawach.

Ustawa zawiera również doprecyzowanie 
dotyczące przepisów związanych z obowiązy-
waniem tych regulacji w zakresie spółek pu-
blicznych, które mają obowiązek ogłoszenia 
wezwania na akcję w sytuacji wycofania spółki 
z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych lub 
z rynku NewConnect. To jest również działanie 
ochraniające inwestorów mniejszościowych, czy-
li de facto można powiedzieć, że w dużej mierze 
prokonsumenckie.

Jeżeli chodzi o dyskusję na posiedzeniu Komisji 
Budżetu i Finansów Publicznych, pamiętam, że 

była tam taka prośba o odniesienie się do uwag 
prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Myślę, że te uwagi… może nie uwagi, tylko wątpli-
wości zostały wyjaśnione w formie pisemnej, jed-
nak jeszcze pozwolę sobie je przytoczyć. Pierwsza 
uwaga prezesa dotyczyła postulatu doprecyzowa-
nia sformułowania „udostępnienie informacji”. 
Chciałbym zwrócić uwagę, że to pojęcie jest de-
finiowane bezpośrednio w rozporządzeniu Rady 
i Parlamentu nr 600/2014, wobec tego to nie może 
zostać zmienione. Druga i trzecia uwaga preze-
sa dotyczyły wątpliwości, czy przekazywanie in-
formacji do organów nadzoru przez dostawców 
usług w zakresie udostępniania informacji, a tak-
że przez zakłady ubezpieczeń dotyczyć będzie da-
nych osobowych. Tutaj chciałbym powiedzieć, że 
to nie będzie dotyczyło takich danych. To będą np. 
informacje w ramach wymiany współpracy na 
platformie pomiędzy nadzorami ubezpieczenio-
wymi i dotyczyć to będzie kwestii profilu ryzyka 
danego zakładu, oferowanych przez zakład w ra-
mach działalności transgranicznej produktów, 
wysokości stawek czy jakichś innych danych fi-
nansowych, np. procedury ustalania w zakładach 
ubezpieczeń rezerw techniczno-ubezpieczenio-
wych czy też kanałów dystrybucji.

Padło też pytanie dotyczące kwestii obrotu ak-
cjami spółek w stanie likwidacji bądź upadłości. 
Jeżeli chodzi o rynek regulowany, to regulują to 
przepisy giełdowe. Co do zasady spółki w upadło-
ści bądź likwidacji nie mogą być dopuszczone do 
tego rynku, niemniej jednak jeżeli na rynku już 
są, to de facto też nie powinny już w nim uczest-
niczyć, jeżeli chodzi o obrót akcjami. Niemniej 
jednak istnieją pewne możliwości… Jeżeli by-
łoby to zasadne, żeby dana spółka jeszcze była 
notowana, to, o ile pamiętam, jest taka możli-
wość. Ale wtedy jest to informacja publiczna, że 
dana spółka jest już w likwidacji bądź w upadło-
ści. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o rynek poza 
rynkiem regulowanym, czyli o rynek prywatny, 
powiem, że to już wykracza poza zakres ustawy 
o obrocie instrumentami finansowanymi, która 
odnosi się głównie do rynku, można powiedzieć, 
regulowanego, publicznego. Niemniej jednak, 
jak myślę, zmiany kodeksu spółek handlowych, 
o których tutaj wspominamy, które dotyczyły de-
materializacji obrotu papierami wartościowymi, 
mogą być takim asumptem do, że tak powiem, 
ograniczenia ryzyka negatywnych konsekwencji 
obrotu akcjami na rynku prywatnym. Dziękuję 
bardzo.
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Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miej-

sca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do 
przedstawiciela rządu związane z omawianym 
punktem porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pan senator Aleksander Szwed chce zadać 
pytanie.

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

SenatoR
aleksander szwed 

Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Przede 

wszystkim chcę bardzo serdecznie podziękować, 
bo pan już odniósł się do tego pytania, które skie-
rowałem do pana senatora sprawozdawcy, jeśli 
chodzi o udostępnienie informacji do ESMA.

Ale mam jeszcze drugie pytanie: jakie mecha-
nizmy zostaną wprowadzone, by przepływ in-
formacji między organami nadzorczymi państw 
członkowskich i Europejskiego Urzędu Nadzoru 
Ubezpieczeń i  Pracowniczych Programów 
Emerytalnych był bardziej sprecyzowany? 
Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

SekRetaRz StanU
W MiniSteRStWie FinanSóW
seBasTian skuza 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! To już jest 
rozwiązanie techniczne i ustawa tylko o nim 
wspomina, że to ma być platforma takiej wza-
jemnej wymiany informacji, skoordynowana 
pomiędzy nadzorami poszczególnych krajów 
państw członkowskich a organem unijnym, tzw. 

EIOPA. Ale powiem, że techniczne kwestie już nie 
są przedmiotem tej regulacji. I na pytanie, jak to 
wszystko będzie technicznie rozwiązane, nie je-
stem w stanie tutaj odpowiedzieć.

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Więcej pytań nie ma.
Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie 

zapisał się do głosu.
Dla porządku informuję, że panowie sena-

torowie Aleksander Szwed i Beniamin Godyla 
złożyli swoje wystąpienia w dyskusji do pro-
tokołu*. Także pani senator Agnieszka Kołacz-
Leszczyńska złożyła wystąpienie do protokołu**.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pią-
tego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo o ruchu drogowym.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 315, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 315 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Infrastruktury, 
panią senator Halinę Biedę, o przedstawienie 
sprawozdania komisji.

SenatoR SPRaWozdaWca
halina Bieda 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisja Infrastruktury wczoraj na swoim 

posiedzeniu rozpatrywała ustawę… Ja tylko dla 
przypomnienia powiem, że był projekt rządowy, 
który do nas dotarł, niemniej jednak oprócz pro-
jektu rządowego był też projekt, który został przy-
gotowany przez grupę posłów. One potem zostały 
scalone i my procedowaliśmy, opiniowaliśmy już 
tekst wspólny, spójny.

Na swoim posiedzeniu komisja przyjęła 1 po-
prawkę, zaproponowaną przez legislatora, i wno-
si do Wysokiego Senatu o przyjęcie załączonego 
projektu uchwały.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
** Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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Ja tylko chciałabym dodać, że na posiedzeniu 
komisji mieliśmy taką uwagę i dużą prośbę do 
rządu, aby kampania informacyjna była prze-
prowadzona w sposób rzetelny, głównie z tego 
tytułu… Chodzi o to, aby nie było takiego poczu-
cia, że niniejsze przepisy powodują, że będzie, 
jak to pan minister powiedział, ale myślę, że 
wszyscy się z tym zgodzimy, jakby mit bezkar-
nego pieszego. Każdy z nas, i jako pieszy, i jako 
kierowca, ma różne doświadczenia z drugą gru-
pą użytkowników drogi. Uważamy, że na pew-
no są potrzebne rozwiązania, które zmierzają 
do zwiększenia bezpieczeństwa pieszego. Myślę 
też, że dobrze by było po roku obowiązywania 
tej ustawy sprawdzić… Chodzi o to, żeby tak jak 
do tej pory monitorować wypadkowość i zoba-
czyć, czy rzeczywiście – a wszyscy mamy taką 
nadzieję – te przepisy coś zmienią i czy liczba 
wypadków, zwłaszcza dotyczących pieszych, się 
zmniejszy. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Pani Senator.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pani 
senator sprawozdawcy.

Pan senator Aleksander Szwed, proszę 
uprzejmie.

SenatoR
aleksander szwed 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pani Senator, mam pytanie, czy na posiedze-

niu komisji była mowa o tym… Bo jeśli chodzi 
o istotę zmian w ustawie, które są proponowane, 
to niewiele tutaj w sprawozdaniu usłyszeliśmy. 
Wiemy jednak, że ta nowelizacja ustawy zmie-
rza do zwiększenia bezpieczeństwa pieszych po-
ruszających się po drogach poprzez przyznanie 
im pierwszeństwa przy wchodzeniu na przejście 
dla pieszych, jak również poprzez wprowadzenie 
zakazu używania telefonów komórkowych i in-
nych podobnych urządzeń w czasie przechodze-
nia przez jezdnię.

Mam pytanie: czy na posiedzeniu komisji była 
mowa o tym, jaką karę poniesie pieszy w razie 
niedostosowania się do tych przepisów? Dziękuję.

SenatoR
halina Bieda 

Niestety, nie było mowy o tym, jaką karę po-
niesie pieszy, używając czy telefonu komórko-
wego, czy innego urządzenia elektronicznego 
podczas wchodzenia na jezdnię czy na przejście 
dla pieszych.

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Pan senator Dowhan, proszę uprzejmie.

SenatoR
roBerT dowhan 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Senator, mam takie pytanie: po co 

zmieniać czy wprowadzać przepisy, które już 
funkcjonują? Ja, będąc w ruchu, poruszając się 
samochodem, obserwuję już od wielu miesięcy 
wzrost kultury, szczególnie na przejściach dla 
pieszych; samochody przeważnie stają i czekają, 
jak już piesi tam dochodzą. To po pierwsze.

Po drugie: jak chcecie państwo mierzyć odle-
głość między samochodami w ruchu? To jest dru-
gie pytanie.

I  trzecie: dlaczego rezygnuje się z  przepi-
su, który funkcjonował przez tyle lat, i nie było 
głośno o żadnych wykroczeniach, wypadkach? 
Przynajmniej ja tych liczb nie znam, jeżeli ta-
kie są. Chodzi tu o zmniejszenie prędkości do 
50 km/h w nocy na terenie zabudowanym.

To takie moje 3 pytania.

SenatoR
halina Bieda 

Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, dlaczego zmie-
niać, to ja myślę, że głównym powodem zmian są 
statystyki, które są zawarte w opiniach na stro-
nie Senatu. Wyraźnie jest tam pokazywana licz-
ba wypadków, która, niestety, nie zmniejsza się, 
a rośnie. A przeglądając informacje czy w me-
diach społecznościowych, czy w prasie, widzimy, 
słyszymy, że tych wypadków jednak jest bardzo 
dużo. I wiadomo, że w starciu z samochodem, 
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tramwajem lub innym pojazdem pieszy na pewno 
jest bardziej narażony na uszczerbek na zdrowiu 
czy utratę życia niż kierujący pojazdem. A więc 
myślę, że na to pytanie tak bym odpowiedziała: 
chronimy zmianami tych słabszych.

Jeśli chodzi o ograniczenie do 50 km/h w nocy, 
to rozmawialiśmy na ten temat. Myślę, że pan 
minister szczegółowo powie, skąd taki zapis. 
W różnych krajach jest to różnie regulowane, 
w niektórych krajach ta prędkość w nocy jest taka 
sama jak w dzień, a w niektórych jest zmniejszo-
na. Aczkolwiek z tego, co pamiętam, wynika, że 
również liczba nocnych wypadków wynika z nad-
miernej prędkości pojazdów.

A środkowego pytania nie pamiętam. Może 
pan senator by powtórzył?

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę 
bardzo.)

(Senator Robert Dowhan: Jak będzie mierzona 
odległość między pojazdami w ruchu?)

Rozumiem. Nie było mowy o tym, jak będzie 
mierzona. Myślę, że to są już szczegółowe pytania 
do służb technicznych. Była jedynie mowa o tym, 
czy pomiaru odległościowego nie zamienić na po-
miar czasowy. Myślę jednak, że to wszystko zale-
ży też od infrastruktury drogowej. Zresztą była 
mowa o tym, że ona mogłaby zostać wzbogacona 
o linie ostrzegające. No, w samochodach też są 
różne czujniki odległości. To na pewno poprawi 
funkcjonowanie na drodze, ułatwi mierzenie tej 
odległości między pojazdami.

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Pani senator Rotnicka.

SenatoR
JadwiGa roTnick a 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Moje pytanie jest po części zbieżne z pytaniem 

pana Dowhana, a po części zahacza o odpowiedź 
pani senator Biedy.

Chciałabym zapytać, czy nie podnoszono argu-
mentu, że ten przepis o, powiedzmy, utrzymywa-
niu odległości równej połowie liczby określającej 
prędkość pojazdu jest niejednoznaczny. Po pierw-
sze, nie ma możliwości, by kierowca, który kieruje 

pojazdem, dobrze to ocenił. Po drugie, to może 
być wykorzystywane przez służby kontrolujące 
prędkość czy odległość. No, to jest niejednoznacz-
ne, ten przepis powinien być jakoś sprecyzowany. 
Dziękuję bardzo.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dzię - 
kuję…)

Jeśli nie było o tym mowy na posiedzeniu ko-
misji, to potem poproszę o odpowiedź pana mini-
stra czy kogoś, kto reprezentuje stronę rządową. 
Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Proszę bardzo, Pani Senator.

SenatoR
halina Bieda 

Częściowo rozmawialiśmy o tych pomiarach 
na posiedzeniu komisji. Nawet się zastanawiali-
śmy, czy nie wprowadzić określonej odległości, 
np. 50 czy 60 m. Ale jeżeli na autostradzie będzie 
ograniczenie prędkości, jeżeli ta maksymalna 
prędkość nie będzie dozwolona, no to wtedy od-
ległość też ulegnie zmianie.

Jeśli chodzi o sposób, w jaki to będzie mierzo-
ne, tu już chyba służby techniczne musiałyby się 
wypowiedzieć. Mam nadzieję, że pan minister od-
powie na pytanie, jak to będzie mierzone. Myślę, 
że Policja musi zakupić takie urządzenia, przy-
rządy, no bo w ruchu na pewno będzie to utrud-
nione. Myślę, że wzbogacenie infrastruktury 
drogowej właśnie o te linie, o których często się 
słyszy, też byłoby dobrym rozwiązaniem. Ale to 
są już takie szczegóły, o których na posiedzeniu 
komisji nie rozmawialiśmy. Dziękuję.

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Pan senator Gogacz zadaje pytanie.

SenatoR
sTanisław GoGacz 

Ja mam pytanie odnośnie do zmieniane-
go art. 13. To, co jest nowe w tym artykule, to 
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oczywiście zapis mówiący o tym, że pieszy wcho-
dzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo 
przed pojazdem. Tym, co mnie bardzo zastanowi-
ło, jest ten wyjątek: „z wyłączeniem tramwaju”. 
No, czy to jest według pani senator…

Czy na posiedzeniu komisji była może prowa-
dzona dyskusja na ten temat? Czy to nie jest tak, 
że my jednak zmuszamy pieszego do tego, żeby po 
prostu zaczął rozróżniać, czy to jest tramwaj, czy 
to jest samochód? To jest właśnie moje pierwsze 
pytanie. Czy pani uważa to za zasadne?

Drugie pytanie dotyczy rozmawiania przez 
komórkę podczas przechodzenia przez przejście 
dla pieszych. Chodzi mianowicie o słowa, które 
tu zacytuję. No, zabrania się korzystania z tele-
fonu komórkowego itd., itd. To, co teraz zacytuję, 
jest bardzo ważne: „w sposób, który prowadzi do 
ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na 
jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych”. Jak 
rozumiem, nie jest tak, że w ogóle zabrania się 
rozmawiania przez telefon. Zabrania się rozma-
wiania w sposób, który utrudnia obserwację. Czy 
pani nie wydaje się, że to może być zbyt skompli-
kowane? Albo się zabrania, albo się nie zabrania. 
Dziękuję.

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Proszę bardzo.

SenatoR
halina Bieda 

Jeśli chodzi o tramwaj, to akurat o tym na 
posiedzeniu komisji nie było mowy. Toczyliśmy 
jednak rozmowy przed posiedzeniem i po posie-
dzeniu. Z tego, co pamiętam, z tego, co rozezna-
łam, wynika, że w przypadku tramwaju chodziło 
o to, że są w nim pasażerowie stojący. Jak tram-
waj gwałtownie hamuje, to oni się przemieszcza-
ją, a to może powodować jakieś okaleczenia czy 
uszkodzenia ciała. Zastanawialiśmy się też nad 
takim argumentem – myślę, że to pan minister 
musi na to pytanie odpowiedzieć – że w takim 
razie również autobus, w którym pasażerowie 
często nie tylko siedzą, ale i stoją, powinien być 
tutaj wyłączony. Autobus także przewozi pasa-
żerów. Tu trzeba by pana ministra dopytać o to, 

jaka argumentacja przesądziła, że tramwaj został 
tutaj wskazany. Ja o takiej argumentacji słysza-
łam, aczkolwiek na posiedzeniu komisji o tym nie 
rozmawialiśmy.

Jeśli chodzi o korzystanie z telefonu, to o tym 
na posiedzeniu komisji też nie było mowy. Ja ab-
solutnie uważam, że… To jest może rzeczywiście 
mało doprecyzowane, ale w ogóle zostało wpro-
wadzone. Do tej pory takiego zapisu w ogóle nie 
było. Tak? Myślę, że większość z nas, jeśli nie 
wszyscy, widuje takie sytuacje, że osoby idące 
przez przejście piszą SMS-y, rozmawiają przez 
telefon. To na pewno nie służy poprawie bezpie-
czeństwa. W jaki sposób będzie to egzekwowane? 
Myślę, że od tego będą konkretne rozporządzenia, 
bo w ustawie tego się nie da zapisać. To trzeba 
przełożyć zarówno na język rozporządzenia, jak 
i przepisów karnych. W jaki sposób to będzie eg-
zekwowane, czy będzie egzekwowane i karane? 
Myślę, że pan minister będzie musiał na to pyta-
nie odpowiedzieć. Dziękuję.

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Pan senator Czerwiński, proszę.

SenatoR
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Senator, 
ja pani współczuję, że pani została wystawiona, 
powiedzmy, na pierwszą linię frontu przy okazji 
tej nowelizacji.

Pierwsze pytanie powinno brzmieć tak: 
czy pani jeździ samochodem? Prowadzi pani 
samochód?

(Senator Halina Bieda: Oczywiście.)
Ale w jakich okolicznościach? (Wesołość na 

sali) Czy po autostradach i w dużych miastach, 
gdzie ruch pieszych i pojazdów jest rozdzielony, 
czy np. w małych miasteczkach, gdzie ten pieszy 
może wejść w każdej chwili na przejście?

SenatoR
halina Bieda 

Panie Senatorze, to na pewno nie było przed-
miotem pracy komisji. (Wesołość na sali)
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(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Pani 
Senatorze, obawiam się dalszych pana pytań.)

(Senator Jerzy Czerwiński: Nie, nie trzeba. 
Skończymy na tym. Zaś już poważnie…)

Ale żeby zaspokoić ciekawość pana senatora, 
powiem, że i po autostradach, i w małych mia-
steczkach też.

SenatoR
Jerzy czerwiński 

Dobrze. Czyli mamy pełny ogląd sytuacji.
(Senator Halina Bieda: Tak.)
Kwestia pierwsza, dotycząca wyprzedzania. 

Ja przytoczę przepis, bo on jest bardzo ciekawy. 
Mamy pewną zasadę: odstęp, wiadomo, połowa 
prędkości… Ale przepisu tego nie stosuje się pod-
czas manewru wyprzedzania. Czy to oznacza, tak 
na logikę, że jeśli mam zamiar wykonać manewr 
wyprzedzania, który jest związany np. ze zmianą 
pasa ruchu, to będę go musiał wykonywać w ten 
sposób, że… Takie samo pytanie pójdzie do pana 
ministra. Załóżmy, że jadę 100 km na godzinę. 
W odległości 50 metrów za samochodem, który 
jest przede mną, muszę włączyć kierunkowskaz, 
bo muszę zasygnalizować, że będę wykonywać 
manewr wyprzedzania, i rozpocząć ten manewr 
w tym momencie. Proszę zauważyć, że jeśli tak 
tego nie określimy, to efekt będzie taki, że każ-
de zbliżenie się do samochodu, który jest przed 
nami… W sytuacji złamania tego przepisu będę 
się mógł zasłonić tym, będę mógł powiedzieć, że 
przecież chciałem wykonać wyprzedzanie, a jesz-
cze nie włączyłem kierunkowskazu. Jak to będzie 
technicznie wyglądało? Ja sobie tego nie potrafię 
wyobrazić.

I  drugie pytanie, jeśli można. To będzie 
o  tym szczęsnym lub nieszczęsnym pieszym 
na przejściu. Zacytuję 2  przepisy. Dodawany 
ust. 1a w art. 13: pieszy wchodzący na przejście 
dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojaz-
dem. No, tramwaje zostawmy na boku. I ust. 3, 
który już istnieje, zdanie drugie w ust. 3, który 
nie jest zmieniany: pieszy jest obowiązany ustą-
pić pierwszeństwa pojazdom. Jeszcze raz, ust. 3 
zdanie pierwsze może wyjaśni… Przechodzenie 
przez jezdnię poza przejściem dla pieszych itd., 
itd. jest… I potem jest zdanie drugie: pieszy jest 
obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom. 
A teraz dodajemy taki przepis: pieszy wchodzący 
na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed 

pojazdem. Czy to się zdaniem pani nie kłóci? No, 
może coś pominąłem. Jak wytłumaczyć tę kwestię 
pierwszeństwa?

SenatoR
halina Bieda 

Panie Senatorze, ja nie będę tego tłumaczyła, 
dlatego że nie było o tym mowy na posiedzeniu 
komisji. To po pierwsze.

Po drugie, musiałabym sobie wydrukować 
tekst obowiązujący… Mam przed sobą tylko zmia-
nę ustawy. Myślę, że pan minister będzie właści-
wym adresatem tego pytania.

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Teraz proszę o zadanie pytania pana senato-

ra Szweda.

SenatoR
aleksander szwed 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pani Senator, mam pytanie o  statystyki. 

W jednej z odpowiedzi na pytania mówiła pani 
o statystykach.

Czy na posiedzeniu komisji były prezentowa-
ne statystyki dotyczące tego, o ile wzrosła licz-
ba śmiertelnych wypadków na przejściach dla 
pieszych i w jakiej perspektywie czasowej? Jak 
kształtują się te statystyki? Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Proszę.

SenatoR
halina Bieda 

Nie była przedstawiana statystyka wypadków.

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Pan senator Dowhan.
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SenatoR
roBerT dowhan 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Pan senator Gogacz już po części zadał moje 

pytanie. Ja obiecuję, że już nie będę pani zadawał 
pytań, wykorzystamy obecność ministra. Ale je-
żeli pieszy przechodzi przez dwupasmówkę i ma 
pierwszeństwo, 2 pasy samochodów stoją…

(Senator Halina Bieda: Ale 2 pasy w jednym 
kierunku?)

W jednym kierunku.
…Jest torowisko i jedzie tramwaj, więc pieszy 

musi mu ustąpić i stoi na pasach, to czy samocho-
dy także stoją, czy też np. ten na prawym pasie już 
może jechać, a ten na lewym pasie stoi?

(Senator Halina Bieda: Ja myślę…)
To jest moje pierwsze pytanie.
Drugie pytanie. Skoro nie była prezentowa-

na liczba wypadków, to skąd pani wie, że ich jest 
więcej? Jak to się ma do budowanej infrastruktu-
ry albo wzrostu liczby samochodów na polskich 
ulicach?

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Proszę.

SenatoR
halina Bieda 

Może zacznę od końca. Jeśli nawet na posiedze-
niu komisji nie była prezentowana statystyka, to 
tak jak powiedziałam, w opinii umieszczonej na 
stronie Senatu ta statystyka jest zawarta.

Jeśli chodzi o infrastrukturę, to pan minister 
wskazywał, że wkrótce będzie uruchomiony pro-
gram wzbogacenia infrastruktury drogowej po-
prawiającej właśnie bezpieczeństwo wywodzący 
się ze zmian, z nowelizacji tej ustawy. Wiem, że 
ten program już chyba był konsultowany z wo-
jewodami i ma być wkrótce ogłoszony, tak aby 
gminy czy właściciele dróg mogli występować 
o zabezpieczenia czy tworzenie takich pasów, 
aby jeśli jest więcej pasów w jednym kierunku 
i w drugim tak samo, pomiędzy nimi były miej-
sca, w których pieszy może poczekać, tak żeby nie 
musiał całego ciągu jezdni przechodzić od razu, 
bo wtedy z drugiej strony rzeczywiście mogą 

jechać samochody. I wiemy, że często tak jest, że 
gdy są 2 pasy, to gdy przechodzimy przez jezd-
nię, jeśli nawet kierowca na jednym pasie nam 
ustąpi, nie zawsze mamy gwarancję, że ten na 
drugim pasie również to zrobi. Tak więc na pew-
no ta poprawa infrastruktury jest potrzebna, ale 
pan minister nas zapewniał… Myślę, że będzie-
my sprawdzać i monitorować, po pierwsze, kiedy 
ten konkurs zostanie ogłoszony, a po drugie, jaka 
będzie skuteczność właśnie tworzenia tej infra-
struktury. Dziękuję.

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Więcej pytań nie ma.
Dziękuję, Pani Senator.
(Senator Halina Bieda: Dziękuję.)
Projekty ustawy zostały wniesione przez po-

słów i rząd. Do prezentowania stanowiska wnio-
skodawcy poselskiego projektu ustawy, zawartego 
w druku sejmowym nr 48, został upoważniony 
pan poseł Michał Szczerba.

Czy pan poseł pragnie zabrać głos w sprawie 
tej ustawy?

Zapraszam do mównicy.

PoSeł 
michał szczerBa 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jest dla mnie wielką radością poinformowa-

nie państwa, że to, nad czym dzisiaj pracujemy, 
jest wynikiem 2 projektów poselskich, projektu 
Koalicji Obywatelskiej, który miałem zaszczyt 
prezentować, i projektu Lewicy, oraz projektu rzą-
dowego. Wydaje mi się, że są takie momenty, są 
takie chwile, w których powinniśmy działać po-
nad podziałami. I wydaje się, że kwestia ludzkiego 
życia i bezpieczeństwa pieszych w starzejącym 
się społeczeństwie jest kwestią najważniejszą. 
Wchodzimy tak naprawdę do kręgu krajów cy-
wilizowanych, kręgu krajów Europy Zachodniej, 
Skandynawii, w których pierwszeństwo pieszych 
jest po prostu oczywistością. I w tej chwili próbu-
jemy ten standard w odpowiedni sposób zapisać 
w akcie prawnym.

Szanowni Państwo, chciałbym zwrócić 
uwagę tylko na jedną kwestię. Bo było pytanie 
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o  statystyki, dane dotyczące wypadków dro-
gowych. Było blisko 39 tysięcy wypadków dro-
gowych w roku 2019. Ale spójrzmy, Szanowni 
Państwo, Wysoka Izbo, na kwestię zabitych. 2 ty-
siące 909 osób poniosło śmierć na polskich dro-
gach. Bardzo dużą grupą w tej liczbie zabitych są 
piesi. Chciałbym zwrócić również uwagę na jesz-
cze jedną kwestię, na to, że najliczniejszą grupę 
zabitych – 914 osób, czyli 31,4% – stanowiły osoby 
w przedziale wiekowym powyżej sześćdziesiątego 
roku życia. My jako Sejm i Senat musimy wziąć 
odpowiedzialność za kwestie dotyczące starze-
jącego się społeczeństwa. Coraz więcej jest osób 
z chorobami otępiennymi, coraz większa jest gru-
pa osób z otępieniem, z ograniczoną percepcją, 
niesamodzielnych czy niepełnosprawnych. To 
wszystko powoduje, że także my jako ustawodaw-
ca musimy odpowiadać na te wyzwania.

Szanowni Państwo, kluczową kwestią w tej 
ustawie jest to, że pieszy uzyskuje ochronę, wcho-
dząc na przejście dla pieszych. To przejście dla 
pieszych musi być dla niego azylem bezpieczeń-
stwa. On musi mieć pełną świadomość, że prze-
chodząc przez przejście, jest bezpieczny. To jest 
główny cel ustawy.

Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem, 
projekt powstał w oparciu o 2 projekty poselskie 
oraz projekt rządowy. Chciałbym powiedzieć, że 
oczywiście wymagało to pewnych kompromisów 
z naszej strony. My jako Koalicja Obywatelska 
uważaliśmy i uważamy nadal, że pierwszeństwo 
pieszych powinno dotyczyć również osób oczeku-
jących na możliwość wejścia na przejście – takie 
rozwiązania funkcjonują chociażby w Norwegii, 
we Francji, w Szwajcarii – ale rozumiemy, że je-
steśmy w pewnym okresie przejściowym. Tak jak 
powiedziała pani senator sprawozdawca, uważa-
my, że po roku od wejścia w życie tej ustawy trze-
ba będzie dokonać swoistego audytu, swoistego 
przeglądu nowych przepisów prawa, aby upewnić 
się, jak one zadziałały.

Bardzo ważnym elementem, o którym wspo-
mniała pani senator sprawozdawca, jest kwestia 
kampanii edukacyjno-informacyjnej. To będzie 
odpowiedzialność ministerstwa i Krajowej Rady 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Bardzo liczy-
my, Panie Ministrze, że jesteście do tego bardzo 
dobrze przygotowani. Ten kilkumiesięczny okres 
będzie bardzo krótkim okresem i tak naprawdę od 
tego, w jaki sposób ta kampania zostanie przepro-
wadzona, zależy to, czy wszyscy uczestnicy ruchu 
drogowego w naszym kraju, i piesi, i kierowcy, 

będą mieli pełną świadomość, że nowe przepi-
sy wchodzą w życie w tej dacie, którą wspólnie 
ustaliliśmy.

Jeszcze raz chciałbym poprosić o działanie 
ponad podziałami. W tej sprawie chodzi o życie 
i w związku z tym bardzo proszę państwa senato-
rów o konstruktywną pracę. My jesteśmy gotowi 
po wprowadzeniu ewentualnej poprawki legisla-
cyjnej, którą również wspieramy, przystąpić do 
pracy w przyszłym tygodniu i tę ustawę uchwalić. 
Dziękuję serdecznie.

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Panie Pośle, jeszcze mogą być do pana pytania.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miej-

sca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do 
upoważnionego przedstawiciela wnioskodaw-
ców związane z omawianym punktem porząd-
ku obrad.

Nie ma takich pytań. Dziękuję.
(Poseł Michał Szczerba: Bardzo dziękuję, Panie 

Marszałku.)
Do prezentowania stanowiska wnioskodawcy 

poselskiego projektu ustawy zawartego w druku 
sejmowym nr 803 została upoważniona pani po-
seł Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Czy pani poseł chciałaby…
(Poseł Agnieszka Dziemianowicz-Bąk: Tak.)
Bardzo ostrożnie, bo tu są schody.
Proszę bardzo, Pani Poseł.

PoSeł 
aGnieszk a dziemianowicz-Bąk 

Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo!
Tak jak było już dzisiaj powiedziane, to, 

o czym rozmawiamy, jest efektem pracy zarówno 
rządu, jak i posłów opozycji, Lewicy oraz Koalicji 
Obywatelskiej, jest efektem dyskusji w podko-
misjach, w sejmowej Komisji Infrastruktury 
i  prac Parlamentarnego Zespołu do spraw 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Przede 
wszystkim jest to jednak efekt presji, a także wie-
loletniej pracy i zabiegów organizacji zrzeszają-
cych osoby walczące o poprawę bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, o poprawę bezpieczeństwa pie-
szych na polskich drogach.
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Ja chciałabym, korzystając z okazji, bardzo 
serdecznie podziękować tym wszystkim działa-
czom, wszystkim aktywistom, wszystkim przed-
stawicielom organizacji, które zrzeszają rodziny 
ofiar wypadków drogowych, za wywieraną przez 
nich presję, za zaangażowanie i wytrwałość, bo 
rzeczywiście, żeby dojść do tego miejsca, w któ-
rym dzisiaj się znajdujemy, ta wytrwałość była 
niezbędna. Trwało to bardzo długo. Niestety 
w mojej ocenie – wiem, że także w ocenie wielu 
kolegów, koleżanek parlamentarzystów – trwało 
to zbyt długo i ceną są tragedie wielu tysięcy pol-
skich rodzin.

Omawiany dzisiaj projekt w obecnym kształ-
cie jest z całą pewnością krokiem w słusznym, 
dobrym kierunku, jeżeli chodzi o poprawę bez-
pieczeństwa pieszych i poprawę bezpieczeństwa 
na polskich drogach. Ale jednocześnie trzeba 
uczciwie powiedzieć, że jest to krok dalece niewy-
starczający, jest to krok mniej odważny, niż wyni-
kałoby to z zapowiedzi premiera Morawieckiego 
wyrażonej w  jego exposé w  2019  r., a  przede 
wszystkim jest to krok niewystarczający, jeżeli 
chodzi o wyzwania i potrzeby bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. Ograniczenie pierwszeństwa 
do pierwszeństwa pieszych wchodzących i prze-
bywających na przejściu, pominięcie jednocze-
śnie pieszych oczekujących na wejście na przejście 
dla pieszych, częściowe przerzucenie odpowie-
dzialności na pieszych korzystających z urządzeń 
elektronicznych, nieprecyzyjność przepisów, któ-
re dotyczą pieszych korzystających z urządzeń 
elektronicznych, czy brak rozwiązań dotyczących 
poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego poza 
terenem zabudowanym – to tylko kilka przykła-
dów ewidentnych słabości projektu w jego obec-
nym kształcie. To są słabości i trzeba mieć tego 
świadomość, słabości, na które trzeba zwracać 
uwagę i jako Lewica będziemy to konsekwentnie 
robić. To są słabości, które zaadresować… któ-
re będzie trzeba rozwiązać, w naszej opinii, już 
w toku kolejnych nowelizacji. Pozostaje mieć na-
dzieję, że na kolejne nowelizacje prawa o ruchu 
drogowym nie będzie trzeba czekać równie długo, 
jak musieliśmy wszyscy czekać na obecny pro-
jekt. Ale zgadzamy się co do tego, że choć jest to 
krok minimalny, to jest to krok w dobrym kierun-
ku. Jest to krok naprowadzający nas na cel, któ-
ry ponad politycznymi podziałami powinien być 
celem polityki w zakresie bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, czyli „Wizję zero”, tj. całkowite wyeli-
minowanie wypadków ze skutkiem śmiertelnym 

na polskich drogach, w tym na przejściach dla 
pieszych.

Dlatego, jak już było tutaj dzisiaj powiedziane, 
klub Lewicy także jest otwarty na szybkie pra-
ce i gotowy do dalszego procedowania, żeby ten 
krok – choć jeszcze raz podkreślam: minimalny 
– mógł zostać dokonany, żebyśmy w przyszłości 
mogli podążać w wytyczonym przez ten projekt 
kierunku. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Pani Poseł.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do upo-
ważnionego przedstawiciela wnioskodawców.

Czy są pytania? Jest pytanie.
Pan senator Dowhan się zgłosił. Proszę.

SenatoR
roBerT dowhan 

Dziękuję bardzo.
Wspomniała pani, że jest niedoprecyzowane 

pojęcie, jak pieszy wchodzi na przejście dla pie-
szych i jak pieszy oczekuje. Nie bardzo rozumiem, 
o co pani chodzi, jaki związek ma jedno z drugim.

PoSeł 
aGnieszk a dziemianowicz-Bąk 

Niedokładnie chodziło mi o nieprecyzyjne 
sfomułowanie tego przepisu. Ale jeżeli chodzi 
o rozróżnienie pieszego wchodzącego i pieszego 
oczekującego na wejście na przejście dla pieszych, 
projekt w omawianym dzisiaj kształcie przyzna-
je pierwszeństwo pieszemu wchodzącemu lub 
przebywającemu już na przejściu dla pieszych. 
Zdaniem Lewicy – zgodnie z poselskim projek-
tem klubu Lewicy, który złożyliśmy – pierw-
szeństwo pieszych powinno obejmować także 
pieszego oczekującego na wejście na przejście dla 
pieszych, wyrażającego wyraźny zamiar wejścia 
na to przejście. Na takie rozwiązanie nie zgo-
dziła się większość parlamentarna, nie zyskało 
ono także akceptacji strony rządowej. W związ-
ku z tym będziemy dalej w kolejnych projektach, 
w kolejnych nowelizacjach zabiegać o to, żeby po-
szerzyć pierwszeństwo pieszych także o pieszych 
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oczekujących na wejście na przejście dla pieszych, 
tak jak jest to w wielu państwach Europy, także 
w tych, które mogą poszczycić się bardziej zado-
walającymi statystykami, jeżeli chodzi o śmier-
telność wypadków na przejściach dla pieszych. 
Tego dotyczyła moja uwaga. Ale zdaję sobie spra-
wę z tego, że nie ma woli politycznej, żeby objąć 
tym pierwszeństwem i zwiększonym zakresem 
bezpieczeństwa także pieszych oczekujących. Jest 
to pieśń przyszłości, choć, mam nadzieję, że odle-
głej mniej niż bardziej.

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Czy są jeszcze jakieś pytania do pani poseł? 
Nie ma.

Dziękuję bardzo.
(Poseł Agnieszka Dziemianowicz-Bąk: Dziękuję 

uprzejmie.)
Czy pan minister Rafał Weber chce zabrać głos 

w sprawie ustawy?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruk-

tury Rafał Weber: Tak.)
Proszę uprzejmie.

SekRetaRz StanU
W MiniSteRStWie inFRaStRUktURy
rafał weBer 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
4 zasadnicze zagadnienia są związane z rzą-

dowym projektem ustawy, o której dzisiaj roz-
mawiamy. Pierwsze zagadnienie to nadanie 
pierwszeństwa pieszemu, który wchodzi na przej-
ście dla pieszych. Dzisiaj pierwszeństwo ma pie-
szy znajdujący się na przejściu dla pieszych, a my 
poszerzamy to pierwszeństwo i obejmujemy nim 
również pieszych, którzy będą na przejście dla 
pieszych wchodzili. Po drugie, zakazujemy korzy-
stania z telefonów podczas przechodzenia przez 
jezdnię, zakazujemy korzystania z telefonów i in-
nych urządzeń elektronicznych, które rozpraszają 
percepcję, rozpraszają uwagę i z których korzy-
stania podczas przechodzenia przez jezdnię mogą 
wynikać złe konsekwencje. Po trzecie, ujednolica-
my dozwoloną prędkość w obszarze zabudowa-
nym. Dzisiaj ta maksymalna dozwolona prędkość 
między godziną 23.00 a 5.00 rano to prędkość do 

60 km/h, a po 5.00 rano do 23.00 to 50 km/h. My 
ujednolicamy tę prędkość do 50 km/h. Takie są 
praktyki w innych krajach europejskich, takie są 
zasady w krajach na zachód od Polski, i myślę, że 
u nas również warto taki przepis wprowadzić.

Tutaj od razu odpowiadam na jedno z pytań, 
które pojawiło się w dyskusji, zresztą wczoraj 
też zostało ono zadane na posiedzeniu senackiej 
Komisji Infrastruktury. Otóż w roku 2019 było 
osiemdziesiąt kilka ofiar pieszych, z czasu po-
między 23.00 a 5.00 rano. Dlatego warto również 
w ten temat zaingerować i uspokoić ruch w porze 
nocnej, mimo że jest mniejsze natężenie, co jest 
zrozumiałe.

I czwarte zagadnienie – to, które, jak wynika 
z wysłuchanej dyskusji, wzbudza najwięcej… no, 
może nie wątpliwości, ale najwięcej pytań, jeżeli 
chodzi o szczegółowość tego zagadnienia – to za-
kaz tzw. jazdy na zderzaku. Warto podkreślić, że 
ten zakaz będzie obowiązywał na drogach szyb-
kiego ruchu, czyli na autostradach i drogach eks-
presowych, i będzie też wyrażony w metrach… 
Prędkość, którą będzie poruszał się kierujący, 
dzielimy przez 2, z czego wychodzi nam minimal-
ny odstęp, który będziemy zobowiązani zacho-
wać, od pojazdu, który będzie poruszał się przed 
nami. Tak że jeżeli będziemy jechać z prędkością 
120 km/h, to minimalna odległość od pojazdu, 
który jest przed nami, to 60 m. Tak że tak wy-
glądają kwestie związane z propozycjami, które 
zostały przygotowane przez rząd. Część tych pro-
pozycji pan premier Mateusz Morawiecki zapo-
wiedział w swoim exposé, dzisiaj przychodzi je 
nam realizować.

Chcę też bardzo mocno podkreślić i powie-
dzieć to z pełną odpowiedzialnością, że nie byłoby 
mnie tutaj, nie proponowalibyśmy tych przepi-
sów, gdyby nie inne systemowe zmiany, które 
chcemy wprowadzić, jeżeli chodzi o budowanie 
bezpieczeństwa na polskich drogach. Pierwszą 
systemową zmianę określa program „Bezpieczna 
infrastruktura”, program ten w postaci uchwa-
ły zostanie przyjęty na najbliższym posiedzeniu 
Rady Ministrów, najprawdopodobniej w najbliż-
szy wtorek. Na ten program mamy już w zasa-
dzie zabudżetowane 2,5 miliarda zł i w ciągu 4 lat, 
w okresie 2021–2024, te środki zostaną wykorzy-
stane na punktowe inwestycje w sieci dróg krajo-
wych, takie jak doświetlenie przejść dla pieszych, 
poprawa otoczenia przejść dla pieszych, budowa 
chodników, ciągów pieszo-rowerowych, bezpiecz-
nych skrzyżowań – czy to z sygnalizacją świetlną, 
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czy to w postaci rond – budowa azyli tam, gdzie 
będzie to możliwe, budowa zatoczek tam, gdzie 
będzie to potrzebne. Tak że będą to punktowe 
inwestycje w sieci dróg krajowych, w ciągu naj-
bliższych 4 lat. Oczywiście te inwestycje są pro-
wadzone i były prowadzone przez ostatnie lata, 
ale teraz motywowani właśnie tymi przepisami 
takich inwestycji na krajówkach będziemy pro-
wadzić więcej.

Inny ważny element infrastrukturalny, in-
westycyjny wiąże się z tym, że takie same inwe-
stycje będą realizowane przez samorządy, gminy 
i powiaty w ramach dodatkowej puli środków fi-
nansowych, która została zabezpieczona w roku 
2020. Wojewodowie jeszcze w tym miesiącu ogło-
szą nabór na projekty z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg, w ramach którego przeznaczymy 
ponad 500 milionów zł właśnie na inwestycje po-
legające m.in. na poprawie przejść dla pieszych. 
Doświetlenie w odpowiedni sposób, oznakowanie 
czy budowa innej infrastruktury, która wpływa 
na bezpieczeństwo przejścia dla pieszych – na to 
wszystko będzie można pozyskać środki finan-
sowe właśnie z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg. I to bardzo szybko, bo tak jak powiedzia-
łem, jeszcze w tym miesiącu wojewodowie taki 
nabór ogłoszą.

Bardzo krótko wspomnę o programie budowy 
dróg krajowych, w którym główną wagę przykła-
dano do budowy dróg szybkiego ruchu. Wspomnę 
również o prowadzonym przez nas programie bu-
dowy 100 obwodnic, który też wpłynie na bez-
pieczeństwo w ruchu drogowym. Obejścia miast 
i miasteczek o czasami zwartej i bardzo wąskiej 
zabudowie są też istotne z punktu widzenia bez-
pieczeństwa w ruchu drogowym. Tak że ta sfera 
inwestycyjna jest prowadzona, ale dzięki decy-
zjom rządu Prawa i Sprawiedliwości, które zo-
stały podjęte tak de facto w poprzednim roku, 
zostanie spotęgowana.

Kolejna bardzo istotna sprawa, o której dys-
kutowaliśmy i w Sejmie, i w Senacie przy oka-
zji tego projektu, to kampania edukacyjna. Tak, 
kampania edukacyjna w związku z tymi prze-
pisami musi być bardzo duża, musi dotrzeć do 
każdego, kto codziennie korzysta z polskiej in-
frastruktury drogowej, a w zasadzie korzystamy 
z niej wszyscy, czy to kierując pojazdem, czy to 
chodząc pieszo, czy jeżdżąc rowerem. Mamy przy-
gotowane już spoty reklamowe, one w odpowied-
nim momencie, kiedy te przepisy będą wchodziły 
w życie, a zgodnie z zapisem mają wejść w życie 

1 czerwca tego roku… Wtedy ta kampania zosta-
nie uruchomiona, tak aby ta świadomość spo-
łeczna o prawidłowych i właściwych postawach 
zarówno pieszych, jak i kierujących pojazdami 
była masowa. W ramach tej kampanii edukacyj-
nej chcemy trafić do każdego uczestnika ruchu 
drogowego, a w zasadzie do każdej Polki i do każ-
dego Polaka. Mamy na to środki finansowe, ponad 
30 milionów zł, z czego 28 milionów to są środki 
z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i śro-
dowisko”. Te spoty są w zasadzie już nakręcone, 
czekamy na, mówiąc kolokwialnie, ich odpalenie 
wtedy, kiedy będzie się zbliżał czas wejścia w ży-
cie tych przepisów prawa.

I kolejny element, który też jest przed nami, 
ale to może dalsza przyszłość, liczona w miesią-
cach albo kwartałach, to również wzmocnienie 
egzekucji. Wielu z państwa zwraca uwagę rów-
nież na taką potrzebę, aby system fotoradarowy 
działał sprawniej i aby każdy, kto dokona wy-
kroczenia polegającego na jeździe szybciej, niż 
wskazuje dopuszczalna prędkość, był ukarany. 
Pracujemy nad takim systemem, który ściągal-
ność mandatów z fotoradarów usprawni. Tak że 
te zmiany, jeżeli chodzi o wzmocnienie egzekucji, 
również są przed nami.

Dlatego należy – powiem tak, już kończąc 
mój wstęp – uznać tę ustawę za część systemo-
wego rozwiązania, które jest związane z popra-
wą w ruchu drogowym. Oczywiście będziemy 
monitorować jej skutki, będziemy monitorować 
jej efekty, a jeżeli będą potrzeby korekt, to też nie 
jesteśmy zablokowani. Nie będziemy się upierać, 
jeżeli jakieś rozwiązania trzeba będzie poprawić 
czy zmienić. Głęboko wierzymy w to, że dzięki 
naszym kompleksowym działaniom, też poprzez 
tę ustawę, bezpieczeństwo w ruchu drogowym zo-
stanie zwiększone. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miej-

sca trwające nie dłużej niż minutę zapytania 
do przedstawiciela rządu związane oczywiście 
z omawianym punktem porządku obrad.

(Głos z sali: Senator Dowhan.)
2 senatorów przed panem senatorem się 

zgłosiło.
Pan senator Gogacz.
Proszę uprzejmie, Panie Senatorze.
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SenatoR
sTanisław GoGacz 

Panie Ministrze, w zmienianym art. 13 przed-
miotowej ustawy, jeżeli chodzi o ust. 1, jest mowa 
o obowiązku zachowania szczególnej ostrożno-
ści przy wchodzeniu na jezdnię, na torowisko itd., 
a w dodawanym ust. 1a, kiedy jest mowa o wcho-
dzeniu na przejście dla pieszych czy już o pobycie 
na przejściu dla pieszych, pominięto ten obowią-
zek zachowania szczególnej ostrożności. Wydaje 
mi się to tym bardziej dziwne, że właśnie w py-
taniach, które już wcześniej przedstawiłem pani 
senator sprawozdawcy, zwróciłem uwagę na to, że 
pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdami, z wy-
łączeniem tramwaju. I teraz, kiedy jeszcze nie ma 
obowiązku szczególnej ostrożności… Wydaje się, 
że jednak ten obowiązek ostrożności nie powinien 
być pominięty.

Drugie moje pytanie dotyczy używania tele-
fonu na przejściu dla pieszych. To, co pan powie-
dział… Pan powiedział o tym, że nie powinno się 
go używać. A jeżeli chodzi o pkt. 8 w art. 14, to 
państwo w drugiej części tej normy wpisujecie: 
„w sposób, który prowadzi do ograniczenia możli-
wości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub 
przejściu dla pieszych”. I moje pytanie: czy można 
używać telefonu, czy nie? Czy to znaczy, że moż-
na używać, kiedy daje to możliwość obserwacji? 
Proszę o wytłumaczenie tego.

I trzecie pytanie. Bardzo często w ustawie, 
w  tej noweli, którą się zajmujemy, jest mowa 
o przejściu dla pieszych. Czy według pana nie po-
winno się zdefiniować tego przejścia dla pieszych? 
Bo my chyba cały czas zakładamy, że sytuacja ma 
miejsce w dzień, a przecież mają miejsce również 
sytuacje w nocy. Co pan myśli o przejściach dla 
pieszych, które nie są oświetlone? Czy wtedy po-
winniśmy nałożyć na kierowców obowiązek, żeby 
zwalniali do minimum, by mogli to przejście wi-
dzieć? Krótko mówiąc, czy nie wydaje się panu, 
że powinno się po prostu doprowadzić jednak 
do nowej definicji przejść dla pieszych – że każ-
de przejście dla pieszych powinno być widoczne 
i oświetlone? Dziękuję.

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

SekRetaRz StanU
W MiniSteRStWie inFRaStRUktURy
rafał weBer 

Dziękuję bardzo.
Zacznę od pytania nr 3. Wspomniałem o tym 

trochę w swoim wystąpieniu. Będziemy chcieli 
każde przejście dla pieszych, a przynajmniej te 
z nich, które są pod zarządem Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad, oświetlić. Już teraz 
zdecydowana większość jest oświetlona – może 
nie w idealny sposób, może nie w dedykowany 
sposób, czyli nie w taki, jak to być powinno. Ale 
w ramach Programu Bezpiecznej Infrastruktury 
Drogowej będziemy chcieli każde przejście dla 
pieszych, które znajduje się w ciągu drogi krajo-
wej, nawet w obszarze zabudowanym, a w zasa-
dzie przede wszystkim w obszarze zabudowanym, 
chociaż za oświetlenie odpowiada jednostka sa-
morządu terytorialnego… Nawet w takim miej-
scu będziemy chcieli to oświetlenie zainstalować, 
żeby pieszy był widoczny na samym przejściu dla 
pieszych, ale oczywiście w jego bliskim otoczeniu 
też. Tak że to jest to zadanie, które sobie postawi-
liśmy w ramach inwestycji drogowych.

Jeżeli chodzi o  pytanie nr  1 – szczególna 
ostrożność w momencie wchodzenia, a później już 
nie… No, uznajemy, że ktoś, kto zachowa szczegól-
ną ostrożność i wejdzie na przejście dla pieszych, 
będzie mógł je swobodnie przekroczyć. I tutaj wy-
starczy wypełnienie tego 1 elementu, żeby móc 
spokojnie, bezpiecznie, cało i zdrowo przejść na 
drugą stronę jezdni.

Pytanie nr 2 mi uciekło, Panie Senatorze.
(Senator Stanisław Gogacz: Pytałem o ko - 

mórki.)
Aha, o telefony komórkowe…
(Senator Stanisław Gogacz: O zapisy…)
To znaczy, w mojej ocenie co do zasady zawsze 

używanie telefonu komórkowego w pewnym sen-
sie zaburza koncentrację, zaburza…

(Głos z sali: Percepcję.)
…percepcję. Zresztą z badania, które co prawda 

zostało przeprowadzone kilka lat temu – ale telefo-
ny, smartfony czy inne urządzenia elektroniczne 
są coraz bardziej popularne i szczególnie młod-
sza część polskiego społeczeństwa jest wpatrzona 
w nie jak w obrazek – wynikało, że to jest najczęst-
sza przyczyna wypadków drogowych, która leży po 
stronie pieszych. Z tego badania wynikało też, że 
85% wypadków na przejściach dla pieszych wynika 
z winy kierującego. Ale jeżeli chodzi o przyczyny, 
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które leżą po stronie pieszych, to właśnie rozpro-
szenie uwagi przez telefon komórkowy. Dlatego 
taka, a nie inna forma tego zapisu. Ta forma była 
oczywiście konsultowana z Ministerstwem Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, czyli, jak rozu-
miem, również z Policją, która będzie już realizo-
wała te przepisy prawa i będzie na ich podstawie 
podejmowała stosowne działania, jeżeli będzie do-
chodziło do tego typu zdarzeń albo, nie daj Panie 
Boże, do wypadków drogowych. Tak że jest to 
przepis, który został bardzo mocno skonsultowa-
ny i uzgodniony z Policją.

(Senator Stanisław Gogacz: Jeżeli można, 
Panie Marszałku… Ad vocem.)

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Panie Senatorze, czekają następni. Czekają 
następni.

(Senator Stanisław Gogacz: Ale chcę tylko… Bo 
pan minister nie odpowiedział na moje pytanie, 
jeżeli chodzi o…)

A, jak nie odpowiedział, to oczywiście. To nie 
ad vocem, tylko chodzi o to, że pan minister nie 
odpowiedział.

SenatoR
sTanisław GoGacz 

Chodzi mi o drugą część zapisu w pkcie 8. Jak 
rozumiem, pan minister powiedział, że zakazuje 
się korzystania z telefonów. Ale w drugiej części 
jest zapis brzmiący tak: „w sposób, który prowa-
dzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytu-
acji na jezdni, torowisku lub przejściu”. Czyli nie 
zabrania się korzystania z telefonu w każdej sytu-
acji, kiedy pieszy przechodzi przez jezdnię, można 
przechodzić i w jakiś sposób korzystać z telefo-
nu, tylko w sposób, który umożliwia obserwację 
terenu. Czy nie wydaje się panu, że powinno się 
postawić kropkę po wyrazach „oraz na przejściu 
dla pieszych”? Bo państwo wpisaliście jeszcze sy-
tuację, która może utrudnić wykładnię, interpre-
tację tego przepisu.

SekRetaRz StanU
W MiniSteRStWie inFRaStRUktURy
rafał weBer 

No właśnie nie. Mówiłem, że ten przepis był 
uzgadniany z Policją, czyli z tymi, którzy będą 

odpowiedzialni za właściwą egzekucję, a później 
ocenę danej sytuacji. I dlatego został skonstru-
owany w taki, a nie inny sposób.

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Panie Ministrze, mam pytania do pana. 
Oczywiście mam podobne obiekcje, jeśli chodzi 
o ten przepis dotyczący używania telefonu, bo ta-
kie sformułowanie będzie powodowało spory in-
terpretacyjne: czy to już jest taka sytuacja, która 
uniemożliwia używanie telefonu, czy nie? Bo ten 
zapis… Rozumiem, że Policja się na to zgadza, ale 
to będzie powodowało spory interpretacyjne, i to 
poważne. Trzeba będzie to jakoś… W zasadzie to 
chyba orzeczenia sądowe doprowadzą do oceny 
w poszczególnych przypadkach.

Ale, Panie Ministrze, ja chcę zadać panu py-
tanie o to, czy wprowadzenie tego typu przepi-
sów w innych krajach… Tutaj jest przepis, który 
obejmuje pierwszeństwo w sytuacji wkraczania 
na przejście – bo jak się już na nim jest, to oczy-
wiście to pierwszeństwo jest zapewnione – czy 
w momencie wykonania kroku… itd. Czy w związ-
ku z tym nie… Jeżeli pan może mi powiedzieć, czy 
przepisy tego typu w innych krajach, jeżeli takie 
przepisy tam są… A wiem, że są przepisy, które 
mówią, że pieszy jest objęty ochroną już przy zbli-
żaniu się do przejścia. Czy to zmniejszyło wypad-
kowość, zakres wypadków, którym ulegają piesi? 
Ja mam pewne obawy i dlatego zadaję to pytanie. 
Otóż obowiązuje jednak zasada ograniczonego 
zaufania w ruchu drogowym. Jeśli wchodzę na 
przejście, to się upewniam, czy jakiś samochód 
nie jedzie. W tej chwili będę miał pewność, że 
mam pierwszeństwo. Czy to nie będzie taka sy-
tuacja, że będą wejścia na… No, daje to taką ochro-
nę psychologiczną…

(Rozmowy na sali)
…że wchodząc na jezdnię, ma się pewność bez-

pieczeństwa, a to jest… W związku z tym zadaję 
pytanie o to, jak wyglądają statystyki w krajach, 
które wprowadziły podobne rozwiązania. No, 
oczywiście nie takie same, ale podobne. W jed-
nym tylko przypadku nie mam pierwszeństwa 
i powinienem się upewnić – w sytuacji, kiedy je-
dzie tramwaj. To jest dla mnie zrozumiałe, dlate-
go że droga hamowania samochodu to jest kilka 
metrów, maksimum kilkanaście.

(Senator Robert Dowhan: Zależy, jaki sa- 
mochód.)
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Przy prędkości do 50 km/h to jest w zasadzie 
kilka metrów, zaś tramwaj ma drogę hamowania 
ok. 30 m. Może te nowsze tramwaje mają krót-
szą, ale to i tak jest znaczna różnica. W związku 
z tym nie może być takiej sytuacji, że ja wchodzę 
na przejście, a tramwaj musi się zatrzymać. No, 
on się nie zatrzyma. Dla mnie jest zrozumiałe, 
dlaczego ten wyjątek dotyczy tramwajów.

Jeżeli może pan odpowiedzieć, tobym to o to 
prosił.

SekRetaRz StanU
W MiniSteRStWie inFRaStRUktURy
rafał weBer 

Ależ oczywiście, Panie Marszałku, bez żadne-
go problemu.

Jeżeli chodzi o telefony, to moja prośba jest 
następująca. No, chodzi właśnie o używanie te-
lefonów komórkowych. Komunikujmy to w bar-
dzo prosty sposób: w momencie przechodzenia 
przez jezdnię czy przez przejście dla pieszych tych 
telefonów nie używamy. I do tego namawiajmy 
wszystkich – i młodszych, i starszych. Myślę, że 
jak na 15 sekund odłożymy telefon komórkowy 
do kieszeni czy do torebki, to naprawdę nic się 
nie stanie. Jak napiszemy SMS chwilę później, jak 
sprawdzimy jakąś wiadomość chwilę później, jak 
odbierzemy telefon chwilę później, jak zadzwoni-
my chwilę później, to nikomu nic się nie stanie, 
nikomu korona z głowy nie spadnie. Dlatego bę-
dziemy chcieli komunikować to w bardzo prosty 
sposób: zakaz używania telefonów komórkowych 
w momencie przechodzenia przez przejście dla 
pieszych i w ogóle za każdym razem, gdy prze-
chodzi się przez jezdnię. Taki komunikat powi-
nien płynąć z każdej strony, o to państwa bardzo 
gorąco proszę.

Jeżeli chodzi o drugie pytanie pana senato-
ra, no to statystyki plasują Polskę na czwartym 
miejscu od końca, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo 
w ruchu drogowym. Tak że mamy co robić w tym 
zakresie, mamy na kim się wzorować, mamy kogo 
gonić w tej statystyce.

Ale nie znosimy obowiązku zachowania przez 
pieszego szczególnej ostrożności. Taki obowią-
zek będzie cały czas w przepisach istniał. Mówił 
o tym pan senator Gogacz. W momencie wchodze-
nia na przejście dla pieszych pieszy będzie musiał 
zachować szczególną ostrożność. No, pamiętam, 
jak mnie uczono jeszcze w przedszkolu: w lewo, 

w prawo, w lewo. Ruszamy tak głową, żeby upew-
nić się, czy żaden samochód nie nadjeżdża, a jeśli 
nadjeżdża, to czy jest w znacznej odległości. Jak 
jest blisko, to nas widzi i hamuje. To jest ta pod-
stawowa zasada, która powinna być wpajana, no 
i ona będzie wpajana – nie tylko poprzez kampa-
nie edukacyjne, ale i na lekcjach.

Wczoraj padło też tutaj pytanie, jak wygląda 
kwestia edukacji szkolnej, jeśli chodzi o wycho-
wywanie komunikacyjne. No, decyzją z 2017 r., 
decyzją pana ministra Andrzeja Adamczyka, 
wychowanie komunikacyjne zostało wydłużone. 
Wcześniej było prowadzone do trzeciej klasy, a te-
raz jest również w czwartej, piątej i szóstej klasie, 
w ramach zajęć technicznych. Tak że pracujemy 
nad młodym pokoleniem, tak aby ono te zasady 
poznawało. Tu chodzi o bezpieczeństwo, o szeroko 
pojęte bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Zasada szczególnej ostrożności pozostaje 
w przepisach prawa i to również musimy komu-
nikować pieszym. Nie ma czegoś takiego jak bez-
względne pierwszeństwo. Czasami można słyszeć 
coś takiego w przekazach medialnych czy nawet 
z ust polityków, ale nie ma czegoś takiego jak bez-
względne pierwszeństwo. Każdy pieszy w mo-
mencie wchodzenia na przejście będzie musiał 
zachować szczególną ostrożność.

Są również inne zakazy, które wynikają 
z ustawy. My tych zakazów nie znosimy, a wręcz 
dodajemy kolejny, ósmy zakaz, ten związany 
z używaniem telefonów komórkowych czy innych 
urządzeń elektronicznych.

(Senator Robert Dowhan: Używać można?)

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Panie Ministrze, a jaka jest liczba wypadków 
w innych krajach, które wprowadziły takie ogra-
niczenia? Czy pan może odpowiedzieć?

SekRetaRz StanU
W MiniSteRStWie inFRaStRUktURy
rafał weBer 

Jest dużo mniejsza niż w Polsce.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Jest dużo 

mniejsza?)
Tak.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Spada?)
Tak.
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WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Teraz pytanie zadaje pan senator Czerwiński.

SenatoR
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Tak, 4 punkty pan tu wymienił, Panie 

Ministrze. Zgadzam się, ale ten piąty, o którym 
pan mówił najwięcej, jest podstawowy. Według 
mnie nie mamy moralnego prawa, by wymuszać 
na kimś takie, a nie inne zachowanie – oczywiście 
oprócz prawa stanowionego – dopóki sami nie do-
prowadzimy do tego, że pieszy na przejściu będzie 
bezpieczny. Mówił pan o tym, że będziemy bu-
dować przejścia na drogach krajowych. Ja myślę, 
że głównie potrzebne są na drogach samorządo-
wych, tych o czasami mniejszym natężeniu ru-
chu, ale niedoświetlonych, tych, na których ruch 
pieszych i ruch samochodów są nierozdzielone, 
na których po prostu piesi poruszają się po jezd-
ni, a także na obszarach zabudowanych, bo tam 
jest ich najwięcej.

Czy nie uważa pan, że należało zacząć od tego, 
żeby po prostu zmienić definicję przejścia dla pie-
szych? Ona jest bardzo prosta: powierzchnia jezd-
ni, drogi dla rowerów lub torowiska przeznaczona 
do przechodzenia przez pieszych oznaczona od-
powiednimi znakami drogowymi. Tutaj ozna-
czenie znakami drogowymi jest, ale może być to 
przejście po prostu niewidoczne, słabo oświetlo-
ne. Czy nie dołączyć tutaj po prostu konieczno-
ści oświetlenia przejścia, które szczególnie teraz, 
w dobie rozwoju techniki, jest bardzo proste, bo to 
2 lampy ledowe naprzeciwko siebie? To naprawdę 
dobrze się sprawdza. I można dać odpowiednie 
vacatio legis, odpowiedni okres przejściowy na 
to, żeby przede wszystkim gminy, bo głównie one 
– no i powiaty – są zarządcami tych dróg lokal-
nych, po prostu oświetliły te przejścia, które są? 
Tych nowych przejść za dużo nie będzie powsta-
wać, nie mówimy o nowych, ale o tych, które są. 
I wtedy będziemy mieli moralne prawo – prze-
praszam za wyrażenie – komplikować sprawy, 
które się dzieją na przejściu, bo powiemy: ty, pie-
szy, jesteś widoczny, a ty, kierowco, uważaj na to. 
To jest pierwsza kwestia. No i trzeba oczywiście 
dać na to pieniądze, pomóc gminom i powiatom, 

szczególnie powiatom, bo te mają największe pro-
blemy finansowe.

Druga kwestia. Pytanie będzie podchwytliwe, 
powiem dlaczego: bo pojawi się potem następne 
pytanie. Dlaczego państwo wyłączyliście tram-
waje z tych przepisów? One mają inny status niż 
samochody. Myślę, że nikt nie zaprzeczy, że ze-
tknięcie się pieszego z tramwajem, który jedzie 
z prędkością 50 km/h, i z samochodem jest równie 
bolesne. Dlaczego on są wyłączone? No, musi być 
jakaś przyczyna i chciałbym ją usłyszeć, a potem 
pociągniemy to dalej.

No i kwestia ostatnia: dlaczego nie ma jed-
noznaczności przepisów? Dlaczego nie zostało 
napisane wprost: nie wolno używać telefonów 
komórkowych na przejściu? Wtedy byłoby to ja-
sne. A tak to w przepisach jest inaczej, a my mamy 
tłumaczyć to inaczej. Tak pan minister zasugero-
wał. Czyli dla kogo są te przepisy? Dla adwokatów, 
dla firm ubezpieczeniowych? No bo takie odnoszę 
wrażenie. Ten pieszy zostanie potrącony, a potem 
będzie się sądził i kierowca będzie udowadniał, że 
miał on przed samymi oczami telefon komórko-
wy. A tamten powie: nie, miałem rękę w kieszeni, 
tam trzymałem ten telefon. No, Panie Ministrze, 
najlepsza jest jednoznaczność przepisów i prosto-
ta tych przepisów.

No i  kwestia ostatnia, czwarte pytanie. 
Kierujący pojazdem na autostradzie, drodze eks-
presowej, ta odległość jako połowa prędkości… 
Przecież jak on będzie wykonywał manewr wy-
przedzania… Jak włączy kierunkowskaz, to może 
jechać tak za tym samochodem poprzedzającym 
kilkanaście kilometrów i będzie mówił, że cały 
czas chce wykonać manewr wyprzedzania. Czy 
to jest w ogóle możliwe do zastosowania? Będzie 
10 m za tamtym, powie, że chce wykonać manewr 
wyprzedzania, bo wtedy przepis nie obowiązuje.

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

SekRetaRz StanU
W MiniSteRStWie inFRaStRUktURy
rafał weBer 

Jeżeli chodzi o pytanie pierwsze, to tak jak po-
wiedziałem, mamy dodatkowe środki finansowe 
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na przekazanie ich samorządom, a te, też przy 
swoim udziale, swoim wysiłku finansowym, do-
świetlą wszystkie przejścia dla pieszych, wszyst-
kie te, na które złożą wniosek, wszystkie te, co 
do których podejmą decyzję, żeby to zrobić, jak 
rozumiem, te najpotrzebniejsze. Tutaj jednym 
z kryterium będzie też wypadkowość na takim 
przejściu dla pieszych: im więcej wypadków, 
tym taki wniosek będzie wyżej na liście i będzie 
miał większe szanse na dofinansowanie. Z nasze-
go audytu jednoznacznie wynika, że wszystkie 
przejścia dla pieszych powinny być doświetlone, 
i idziemy w tym kierunku. Nie chcemy w tym 
momencie na sztywno tego wpisywać w przepi-
sy prawa, czyli nie używamy kija, tylko dajemy 
marchewkę, dajemy szansę, dajemy środki finan-
sowe na to, żeby to wykonać. Myślę, że to jest w tej 
chwili rozwiązanie optymalne.

Pytanie drugie: dlaczego tramwaje są z tego 
wyłączone? Na to pytanie częściowo odpowie-
działa pani senator sprawozdawca. Faktycznie 
jest tak, że tramwaje mają dłuższą drogę hamo-
wania. To jest fakt stwierdzony badaniami. To 
wyłączenie było też konsultowane z przewoźni-
kami, z tymi, którzy odpowiadają za organizację 
transportu tramwajowego w Polsce i jest wyni-
kiem tych konsultacji. Ono do tej pory nie wzbu-
dzało, przynajmniej na etapie sejmowym, jakichś 
większych wątpliwości.

Telefony komórkowe. No, tutaj mogę tylko po-
wtórzyć to, co powiedziałem wcześniej. Przepis zo-
stał skonsultowany z MSWiA. Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji uznało, że to jest 
sformułowanie najlepsze, jeżeli chodzi o potencjal-
ne czynności związane z ustalaniem tego, kto zawi-
nił przy jakimś zdarzeniu drogowym. Dlatego ten 
przepis wygląda tak, a nie inaczej. Powtórzę to, co 
powiedziałem wcześniej. W komunikacji społecz-
nej używajmy najprostszego przekazu: jest zakaz 
używania telefonów komórkowych przy przecho-
dzeniu przez jezdnię. Koniec i kropka. W tym kie-
runku powinniśmy iść.

Jeżeli chodzi o  wyprzedzanie, to przepis 
związany z zakazem jazdy na zderzak i z wyzna-
czaniem tej metrowej odległości istnieje już w pol-
skim porządku prawnym. W tunelach mamy 
zakaz jazdy w odległości bliższej niż 80 m od po-
jazdu przed nami i nie wzbudza to kontrowersji, 
nie wzbudza to wątpliwości. Podobne przepisy 
istnieją w innych krajach Unii Europejskiej, tak 
że tutaj nie wymyślamy prochu, nie odkrywamy 
Ameryki, tylko bazujemy na tym, co od wielu lat 

jest stosowane w innych państwach europejskich, 
w których statystyka co do wypadków jest zdecy-
dowanie lepsza niż u nas.

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Pan senator Czerwiński chce dopytać, tak? 
Proszę bardzo.

SenatoR
Jerzy czerwiński 

Tak, Panie Marszałku.
Chcemy ochronić pieszych, przede wszystkim 

na przejściach. Ale oni nie tylko tam się porusza-
ją. Pierwsza kwestia, zupełnie oboczna. W tej 
chwili jest obowiązek noszenia elementu odbla-
skowego w obszarze niezabudowanym. Czy nie 
rozciągnąć tego, nie objąć tym przepisem także 
obszarów zabudowanych? Czasami tam jest go-
rzej i ciemniej niż na obszarze niezabudowanym. 
Nie widać tych pieszych po prostu, nie ma chod-
ników we wsiach. Ci ludzie chodzą po jezdni w tej 
wsi i niestety zobaczymy ich dopiero na krótkich 
światłach w bardzo małej odległości.

Panie Ministrze, pan dobrze to ujął… W przy-
padku tramwajów stosujecie prawa fizyki. Ma 
większą masę, więc trudniej go zatrzymać – po 
prostu. Jeśli więc podejść konsekwentnie… Tutaj 
niestety, jeśli chodzi o przepisy dotyczące prze-
chodzenia przez przejście, nie stosuje się tych 
praw. Jeśli zastosować zasadę, że mniej chro-
niony jest pieszy, mniej chroniony nie tylko na 
jezdni, ale i na torowisku… To dlaczego nie dać 
przepisu, żeby pociągi się zatrzymywały przed 
przechodzącym pieszym, a motorniczy uważa-
li? To jest po prostu pójście w ślepą uliczkę. Tak, 
pieszy jest mniej chroniony, w kontakcie z samo-
chodem przegrywa, ale kto przede wszystkim ma 
zachować ostrożność? Pieszy jest elementem ob-
cym na jezdni. Ja jestem i pieszym, i kierowcą, 
jak przypuszczalnie każdy z nas tutaj… Głównie 
pieszy. Dlaczego? Bo ma, że tak powiem, mniej-
szą drogę hamowania, krótszą. Jak źle wejdzie, po 
prostu bezmyślnie, to jego droga hamowania wy-
nosi jeden krok, pół metra. Może wrócić. A samo-
chód? Ano różnie, w zależności od prędkości. To 
jest podstawa, fizyka. To może nie idźmy w kie-
runku wzbudzania sytuacji kontrowersyjnych, 
z których prawnicy się ucieszą, jak powiedziałem, 
i firmy ubezpieczeniowe, tylko w kierunku, że tak 
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powiem, niekopania się z fizyką. Pieszy ma uwa-
żać, jak wchodzi na jezdnię – czy wchodzi poza 
przejściem, czy wchodzi na przejściu. Dlatego py-
tałem o stosunek ust. 3 do dodawanego ust. 1a. Bo 
teraz to jest tak, że jak wchodzi na przejściu, to do-
lce vita, może wchodzić, a jak wchodzi poza przej-
ściem, to musi bardzo uważać. To się rozjeżdża. 
Powinien zawsze uważać, bo to jest jego zdrowie, 
jego życie. Ja wiem, że to są rzeczy oczywiste, ale 
najtrudniej się je tłumaczy. Tautologia po prostu…

(Głos z sali: Ale…)
Nie panu ministrowi… Ja to tłumaczę tym, któ-

rzy będą te przepisy potem stosować, a w szczegól-
ności naszym obywatelom. Nikt was, Obywatele 
Drodzy, nie zwalnia z ostrożności. Należałoby ra-
czej zapisać coś, żeby was zmusić do ostrożności 
na przejściu.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze, pytanie.)

Przepraszam. Już zadaję pytanie, Panie Mar- 
szałku.

Czy pan minister nie podziela mojego toku ro-
zumowania, że w ten sposób zmuszamy pieszych 
do ostrożności, bo łatwiej mogą wyjść z sytuacji 
konfliktowej? Nie mówię wcale, żeby kierowca 
nie zachowywał ostrożności. Wprost przeciw-
nie. Szaleńców, którzy jadą z prędkością 130 km/h 
w mieście, należy karać. Bardzo dobry jest przepis 
mówiący, że w nocy można jechać tylko 50 km/h. 
To bardzo dobry przepis, bo wtedy jest najgo-
rzej, wtedy jest najgorsza widoczność. Ale, Panie 
Ministrze, traktujmy wszystkich równo. Każdy 
powinien dbać o swoje zdrowie i życie.

Czy nie uważa pan, że wyłom, którego dokonuje-
my w tej chwili, i to w sytuacji niejasnej, jeśli chodzi 
o pieszego na przejściu, może się skończyć tym… My 
uchwalimy piękne przepisy, a potem będziemy się 
musieli z tego tłumaczyć. Czy nie powinniśmy za-
cząć od oświetlenia przejść? Jeszcze raz to mówię.

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

SekRetaRz StanU
W MiniSteRStWie inFRaStRUktURy
rafał weBer 

Robimy wszystko razem, to idzie w parze. 
Tak jak powiedziałem, jest prawo, są inwestycje 

drogowe, jest kampania edukacyjna. To wszyst-
ko będzie działo się razem od przełomu maja 
i czerwca br. I dopiero wtedy przyniesie to efek-
ty. Powtórzę jeszcze raz: nie przyszedłbym tu 
z ustawą, nie odważyłbym się na taki krok, gdy-
by nie inwestycje drogowe i gdyby nie przemy-
ślana kampania edukacyjna. Potwierdzam, że te 
wszystkie 3 rzeczy, systemowo przygotowane, 
mają przynieść efekty, i ja głęboko wierzę, że ta-
kie efekty przyniosą. Pokazują to inne kraje eu-
ropejskie, w których prawo jest skonstruowane 
w podobny sposób.

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Pan senator Dowhan.

SenatoR
roBerT dowhan 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Nasze pytania sprowadzają się w sumie do 

tego samego. Sam pan minister przyznał, że naj-
pierw tworzymy prawo, a później będziemy pro-
wadzić edukację i zmieniać przejścia. Dlaczego 
nie jest na odwrót? Dlaczego nie zainwestowano 
przez tyle lat w przejścia, w oświetlenie, w nowo-
czesne rzeczy, które już są na Zachodzie? Dzisiaj 
debatujemy o tym, czy tramwaj będzie hamował 
na odcinku 30 m i czy pieszy, który będzie patrzył 
na telefon, będzie winny, czy nie będzie winny. 
A jak będzie czytał gazetę? To nie jest elektro-
nika. No, to wszystko jest trochę zagmatwane. 
Oczywiście nic nie zastąpi zdrowego rozsądku, 
o czym powiem w swoim wystąpieniu. Po raz ko-
lejny wszystko jest robione odwrotnie. Kampania, 
inwestowanie w przejścia… Dlaczego tak się dzie-
je, Panie Ministrze?

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.

SekRetaRz StanU
W MiniSteRStWie inFRaStRUktURy
rafał weBer 

Mam kompletnie inne zdanie w tym temacie. 
Wszystko, że tak powiem, idzie w parze, wszystko 
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dzieje się praktycznie w tym samym czasie. Po co 
robić kampanię edukacyjną wcześniej, pół roku 
przed wprowadzeniem tych przepisów? Jaki był-
by tego sens i cel? To kompletnie nie miałoby ani 
sensu, ani celu.

Kampanię chcemy uruchomić na kilkanaście 
dni przed 1 czerwca, tak aby jak największa liczba 
Polaków wiedziała, jakie są nowe przepisy, jeże-
li chodzi o przejścia dla pieszych, zarówno tych 
Polaków, którzy spacerują po drogach, korzysta-
ją z przejść dla pieszych, jak i tych Polaków, któ-
rzy przez te przejścia przejeżdżają samochodem. 
To musi iść w tym samym czasie i to będzie szło 
w tym samym czasie.

Inwestycje drogowe są prowadzone nie od 2 
czy 5 lat, ale od kilkudziesięciu. Oczywiście nie 
jesteśmy w stanie zmienić wszystkich dróg, czy 
to krajowych, czy to samorządowych, na prze-
strzeni 3 dekad, ale działania inwestycyjne, jeże-
li chodzi o takie kwestie jak przejścia dla pieszych, 
będziemy mnożyć. Nie pracujemy w próżni, nie 
zaczynamy od zera. Będziemy zwielokrotniać to, 
co robiliśmy do tej pory.

Pan senator zwrócił uwagę na to, że doświetle-
nie powinno być obowiązkowe. Chcemy iść w tym 
kierunku, aby każda droga krajowa, która posiada 
przejście dla pieszych, była w tym miejscu oświe-
tlona, aby to oświetlenie wyróżniało dany odcinek 
drogi. Mam nadzieję, że ten program nam wyj-
dzie, że uda się go w miarę szybko zrealizować, 
bo to, w mojej ocenie, da bardzo dużą szansę na 
wymierny i kompletny efekt.

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Pan senator Tyszkiewicz.

SenatoR
wadim Tyszkiewicz 

Panie Ministrze, postaram się zadać kilka py-
tań w miarę szybko, ale mam ich niestety sporo, 
jak zapowiadałem panu wczoraj na debacie. Ale 
postaram się dosyć szybko.

W obawie o to, że niektóre zapisy ustawy będą 
martwe, zadaję następujące pytania. Zmiany 
w ustawie zabraniające tzw. jazdy na zderzak 
wymagają jednoczesnego pomiaru odległości 
pomiędzy 2 kolejnymi pojazdami oraz pomiaru 

prędkości drugiego z nich. Jak będzie przebiegał 
ten proces?

Drugie pytanie. Jakie podmioty będą upraw-
nione do kontroli egzekwowania przestrzegania 
przepisów, o których mowa w art. 19 ust. 3a? Czy 
podmioty te są już wyposażone w urządzenia re-
jestrujące ewentualne wykroczenia? Wczoraj też 
pana o to pytałem. I jakiego rodzaju, typu są te 
urządzenia? Ile takich urządzeń jest na wyposa-
żeniu służb? Ile ich będzie i kiedy będą, jeśli cho-
dzi o następne zakupy?

Czy znany jest proces legalizacji urządzeń 
służących do jednoczesnego pomiaru prędkości 
i odległości pomiędzy pojazdami? Ja pytam o to… 
Gdyby doszło do wypadku drogowego i np. ktoś by 
komuś postawił zarzut jazdy na zderzak, to w jaki 
sposób to będzie liczone i przedstawione jako do-
wód w sprawie?

Kolejne pytanie. Czy urządzenia służące do 
jednoczesnego pomiaru prędkości i odległości 
pomiędzy pojazdami to urządzenia stacjonar-
ne, które będą na stałe lub czasowo zamontowa-
ne w pasie autostrady, czy urządzenia mobilne? 
Czy w przypadku urządzeń stacjonarnych zaist-
nieje konieczność oznakowania lokalizacji bądź 
odcinków drogi, na których dokonywane będą 
pomiary? Jeśli tak, to czy wiadomo, jaki rodzaj 
oznakowania zostanie zastosowany na tego typu 
odcinkach? Czy przewiduje się wprowadzenie do-
datkowego oznakowania informacyjnego, wspo-
magającego kierowców we właściwym określeniu 
odległości od poprzedzającego pojazdu?

Kolejne pytanie. W Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze, przepraszam, ale ja się obawiam, że 
pan minister już zapomniał pierwsze pytanie…)

Okej…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Jeżeli 

mógłby pan to podzielić na części…)
Panie Marszałku…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Bo wi-

dzę, że pan minister nie zapisuje, a nie sądzę, żeby 
zapamiętał.)

Panie Marszałku, ja będę usatysfakcjonowa-
ny, jeżeli pan minister odpowie mi na te pytania 
na piśmie.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: O, tak. 
To niech pan przeczyta resztę pytań.)

Pozwoli pan? Już zostało bardzo mało.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Oczy-

wiście, proszę bardzo.)
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Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto-
strad w swoich materiałach sugeruje tzw. roz-
wiązanie sekundowe, tak jak w większości krajów 
Europy Zachodniej, czyli słynną zasadę 2 sekund 
lub 3 sekund. Proponowane zapisy i wynikające 
z nich odległości stoją w sprzeczności z zalecenia-
mi propagowanymi przez Generalną Dyrekcję 
Dróg Krajowych i Autostrad. Dlaczego?

I już ostatnie pytania. Sposób obliczania mini-
malnej odległości znamy, będzie to połowa pręd-
kości. Czy brali państwo pod uwagę przy pracach 
nad ustawą warunki atmosferyczne? Jazda na 
zderzak latem przy suchej powierzchni i zimą 
przy oblodzonej powierzchni to 2 różne światy.

I ostatnie 2 szybkie pytania. Czy rozważa-
li państwo obowiązek specjalnego oznakowania 
albo obowiązek bezwzględnego oświetlenia przejść 
dla pieszych na drogach o kilku pasach w jednym 
kierunku, szczególnie w obszarze ścisłej zabudo-
wy miejskiej, zwłaszcza w mniejszych miastach? 
Wczoraj o tym dyskutowaliśmy, pan minister mó-
wił o tym, że będą wyznaczone azyle przy wielu 
pasach ruchu na dużych skrzyżowaniach. Mnie 
chodzi o to, że w niektórych miastach, szczegól-
nie niedużych miastach, bardzo często jest tak, że 
są 2 pasy w jednym kierunku, a 2 pasy w drugim 
kierunku są o kilkadziesiąt, a nawet o kilkaset 
metrów przesunięte. Tak więc tam jest najniebez-
pieczniej. W związku z tym ja pytam… i apeluję 
o to, żeby zwrócić szczególną uwagę na takie przej-
ścia. Bo kiedy pieszy będzie wchodził na przejście 
dla pieszych i auto na lewym pasie się zatrzyma, 
istnieje ogromne niebezpieczeństwo, przy dużym 
ograniczeniu widoczności, w takiej ścisłej zabudo-
wie, że samochód na prawym pasie niestety może 
się nie zatrzymać. I wtedy dojdzie do tragedii.

I ostatnie pytanie. Program „Gambit 2005 
– 2007 – 2013”, Krajowy Program Poprawy 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Panie 
Ministrze, to jest program, który powstał w roku 
2005. Jako były samorządowiec mogę śmiało po-
wiedzieć, że bez względu na to, kto rządził w roku 
2005, to był świetny program, który świetnie 
funkcjonował. Wie pan dlaczego? Dlatego, że były 
proste i klarowne zasady, czyli samorząd, stara-
jąc się o dofinansowanie jakiegoś przejścia dla 
pieszych czy jakiejś inwestycji na swojej drodze, 
w prosty sposób mógł wypunktować, czy takie 
pieniądze może otrzymać. Tak więc wielka proś-
ba: proszę się wzorować na już sprawdzonym pro-
gramie Gambit, który powstawał w roku 2005. 
Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruk-

tury Rafał Weber: Czy można na piśmie, Panie 
Marszałku?)

Dobrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruk-

tury Rafał Weber: To na piśmie.)
Pan senator Dowhan. A  nie, do dyskusji, 

w porządku…
Dziękuję bardzo.
Więcej pytań nie ma.
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruk-

tury Rafał Weber: Dziękuję bardzo.)
Panie Ministrze, ale ten zapis dotyczący tele-

fonów komórkowych będzie można pokazać na 
studiach jako przykład tego, jak prawa się nie sta-
nowi. Prawo musi być jednoznaczne.

Teraz, proszę państwa… Dziękując jeszcze raz 
panu ministrowi, informuję, że pan minister zo-
bowiązał się do odpowiedzi na piśmie na pyta-
nia sformułowane przez pana senatora Wadima 
Tyszkiewicza.

Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Roberta 

Dowhana.

SenatoR
roBerT dowhan 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Chcę powiedzieć, że nie neguję tego, co było 

tutaj powiedziane, bo bezpieczeństwo nas wszyst-
kich, zarówno tych, którzy poruszają się na wła-
snych nogach, jak i tych za kółkiem, powinno być 
nadrzędne. Ale chciałbym, żeby tak jak mówił mój 
przedmówca Wadim Tyszkiewicz, to prawo, któ-
re stanowimy, było czytelne, jasne i proste, a nie 
opierało się na populizmie, tak jak mniej więcej 
jest w tym przypadku. Bo wzięło się to ze słyn-
nego wypadku, mającego miejsce chyba 2 lata 
temu, kiedy szalony kierowca, chyba jadący BMW, 
potrącił na pasach ojca z dzieckiem i oni zginę-
li. Wywołało to dyskusję. W tym czasie miliony 
kierowców jeździły bezpiecznie, przestrzegały 
przepisów, ustępowały pierwszeństwa, a nagle 
zrobił się szum, że trzeba coś z tym zrobić. Zawsze 
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zdarzy się, że będzie ktoś – oby było ich jak naj-
mniej i oby w ogóle ich nie było – kto nie będzie 
zwracał uwagi na przepisy, ktoś, kto wsiądzie za 
kółko po spożyciu alkoholu, ktoś, kto będzie chciał 
się wyżyć, bo dorwie się do samochodu i nie bę-
dzie patrzył, czy to jest miasto, czy są piesi, czy są 
dzieci, czy jest szkoła.

Te przepisy, które państwo tutaj proponuje-
cie, chociażby ten odnoszący się telefonów, czego 
dotyczyło tak dużo pytań skierowanych do pana 
ministra, też świadczą o tym, że to jest mega-
niedoprecyzowane. Bo pieszy musi podjąć takie 
kroki i działania, żeby ograniczyć wszystko, co 
możliwe, i przechodzić, zachowując tę szczególną 
ostrożność. Tak samo kierowca. Dużo się mówi, 
że na pasach pieszy ma pierwszeństwo. Mnie za-
wsze mój świętej pamięci ojciec powtarzał, że 
ci, którzy mają pierwszeństwo, już dawno są na 
cmentarzu. Taka jest prawda i o tym wszyscy 
powinni pamiętać. Bo to, że ktoś jest na przej-
ściu, nie oznacza, że ma pierwszeństwo, gdyż ten, 
który będzie jechał, może mieć to, za przeprosze-
niem, gdzieś. Może nie szanować przepisów, może 
być oślepiony przez słońce, nie zauważyć piesze-
go, może się też zdarzyć, co się czasami zdarza, 
zasłabnięcie czy awaria samochodu.

Tak więc musimy uświadamiać. I o to mi, 
Panie Ministrze, chodziło, że u nas brakuje tej 
edukacji, że przy szkołach brakuje miasteczek 
ruchu drogowego, które kiedyś były popularne. 
Ja zdawałem egzamin na prawo jazdy, jak mia-
łem 16 lat, i do dzisiaj jeżdżę, nie zdarzyło mi się, 
odpukać, nic przykrego ani ja niczego złego niko-
mu nie wyrządziłem, więc można. Przepisy się 
zmieniają, dzisiaj 16-latkowie mogą zapomnieć 
o tym, żeby mieć prawo jazdy, ale my nie możemy 
zapomnieć o edukacji, o tym, o czym wspomina-
łem, i nie tylko ja, żeby zacząć nie na bazie tych 
przepisów, tylko na bazie normalnego życia, żeby 
inwestować w infrastrukturę. Dzisiaj oświetlenie 
ledowe i solary, gdzie w ten sposób są już oświetlo-
ne znaki i przejścia w wielu miastach, przecież nie 
są bardzo skomplikowane. Specjalne farby, spe-
cjalne oznaczenia… Ale proszę zobaczyć, jak wzro-
sła kultura kierowców. O tym wspomniałem, że 
ten przepis wprowadzono, ale on tak naprawdę 
już w życiu funkcjonuje. Ja jeżdżę i widzę. Panie 
Ministrze, nie wiem, czy pan, ale ja i większość 
kierowców stajemy i nie jest ważne, czy ten pieszy 
jest przy krawędzi, czy krok przed, czy już jest na 
przejściu. No, rzadko się zdarza, że ktoś przeje-
dzie. Ale na to ani my, ani przepisy, które będą, 

nie będziemy mieli możliwości wpłynąć, gdy nie 
będzie tej edukacji, gdy nie będziemy docierać 
do ludzi, szczególnie do ludzi młodych, którzy 
naprawdę wchodzą na to przejście tak, jak gdy-
by to przejście było tylko dla nich, a nie również 
dla samochodów. Nie patrzą w lewo, nie patrzą 
w prawo, bo oni z tyłu głowy mają, że oni mają 
takie prawo i oni mają pierwszeństwo. No, mają 
pierwszeństwo, ale niech popatrzą w lewo, popa-
trzą w prawo, jak pan mówił, bo nigdy nie wia-
domo, czy ktoś zrobi komuś krzywdę świadomie 
czy nieświadomie, bo różne są sytuacje życiowe.

Pomijając to, Panie Ministrze… Nie usłysza-
łem, czy toczą się inne prace związane z polep-
szeniem czy upłynnieniem ruchu drogowego, 
chociażby jeśli chodzi o te słynne zielone strzałki 
do prawoskrętu, które raz się pojawiają, raz zni-
kają. W celu upłynnienia ruchu w wielu miastach 
na skrzyżowaniach pojawiły się minutniki, ale 
to są też ewenementy, bo tego nie ma dużo, a to 
naprawdę upłynnia ruch. Jest dużo rzeczy, które 
można by dzisiaj skopiować – tak się pan podpie-
ra Zachodem – od nich, np. bezkolizyjne przejścia 
dla pieszych.

Kompletnie nie mogę zrozumieć, mimo że 
powiedział pan, że zginęło 80 osób… To dużo. 
Każdej osoby szkoda. Ale ja nie wiem, jakie były 
przyczyny tych wypadków. Chodzi mi o pręd-
kość 60 km/h między godziną 23.00 a 5.00 rano, 
szczególnie w małych miejscowościach, gdzie tego 
ruchu praktycznie nie ma. Ale też ta dozwolona 
do tej pory prędkość 60 km/h przecież nie zwal-
nia nas z zachowania należytej ostrożności czy 
szczególnej ostrożności, nikogo nie zwalnia, ani 
pieszego, ani rowerzysty, cokolwiek by się działo. 
Bez względu na to, czy znak nakazuje jechać szyb-
ko czy wolno, wsiadając za kółko, przecież musi-
my być odpowiedzialni. I o to w tych wszystkich 
pytaniach, które zadawałem, mi chodziło.

Tak naprawdę przez 2 lata było dużo szumu 
na temat zmian przepisów, ale jak zwykle te prze-
pisy nie do końca są doprecyzowane, jest dużo 
wątpliwości. Wiadomo, że… Tutaj dyskutujemy, 
jak to będzie mierzone. No, raczej nie da się tego 
zmierzyć. Ale każdy świadomy człowiek powinien 
wiedzieć, że ta odległość… Szczególnie dotyczy to 
tirów – jak jadą jeden za drugim, to czasami na-
prawdę ciężko jest wyprzedzić kolumnę takich 
samochodów, bo nie ma gdzie się schować, kiedy 
ktoś nadjeżdża z naprzeciwka.

(Rozmowy na sali)
Proszę? A, przepraszam. Myślałem, że…
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Jako użytkownik drogi często spotykam się 
z tym i sam tego doświadczam, dlatego uważam, 
że te odległości powinny być dużo większe. Ta 
edukacja się udała chociażby w przypadku ko-
rytarza życia. Sprawa była bardzo dobrze nagło-
śniona i dzisiaj już nie trzeba o tym mówić. Jest 
taki przepis, ale to jest jak gdyby już w podświa-
domości, to wynika z kultury jazdy, z obcowania 
z samochodem, z życiowych sytuacji. To samo do-
tyczy jazdy na suwak czy korytarza życia… To jest 
tylko moja sugestia, żeby tworząc prawo, trochę 
czasami przemyśleć i przygotować na tyle precy-
zyjne przepisy, żeby później… Bo, tak jak mówił 
pan senator Czerwiński, później przy jakim-
kolwiek zdarzeniu będziemy znowu debatować, 
a sądy będą myśleć, czy ktoś spoglądał na zegarek, 
czy spoglądał na telefon, jak spoglądał, czy mógł, 
czy nie mógł spoglądać. Po prostu zachowajmy 
zdrowy rozsądek, nie tylko jadąc samochodem, 
ale też przechodząc przez przejścia dla pieszych. 
Dziękuję.

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu… Aha, nie.
Informuję, że l ista mówców zosta ła 

wyczerpana.
Informuję, że następujący senatorowie zło-

żyli swoje wystąpienia w dyskusji do protoko-
łu*. Zrobili to senator Ryszard Świlski, senator 
Mariusz Gromko, senator Aleksander Szwed, 
senator Maciej Łuczak, pani senator Jolanta 
Hibner, pan senator Janusz Gromek, pani sena-
tor Halina Bieda, pani senator Agnieszka Kołacz-
Leszczyńska, pan senator Janusz Pęcherz i pan 
senator Wadim Tyszkiewicz.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punk-
tu szóstego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o ochronie osób i mienia oraz ustawy 
o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach 
porządkowych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 311, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 311 A.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

Proszę sprawozdawcę Komisji Obrony 
Narodowej, pana senatora Jarosława Rusieckiego, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

SenatoR SPRaWozdaWca
Jarosław rusiecki 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałbym przedstawić sprawozdanie senac-

kiej Komisji Obrony Narodowej dotyczące ustawy 
o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia oraz 
ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych 
organach porządkowych. Senacka Komisja Obrony 
Narodowej 11 lutego br. pracowała nad ustawą, 
która jest zawarta w druku senackim nr 311, jak 
również w druku sejmowym nr 764. Mamy do czy-
nienia z przedłożeniem rządowym, które zostało 
przyjęte przez Sejm 21 stycznia 2021 r.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie osób 
i mienia oraz ustawy o Żandarmerii Wojskowej 
i wojskowych organach porządkowych ma na 
celu ustawowe uregulowanie szczegółowych 
rozwiązań w  zakresie sprawowania nadzoru 
nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami 
ochronnymi, w skrócie zwanymi SUFO, które 
działają na obszarach, obiektach i urządzeniach 
jednostek organizacyjnych podległych bądź pod-
porządkowanych ministrowi obrony narodowej 
lub też przez niego nadzorowanych.

Nowelizacja przewiduje, że nadzór nad tymi 
formacjami będzie sprawować minister obrony 
narodowej za pośrednictwem komendanta głów-
nego Żandarmerii Wojskowej. Nadzór będzie do-
tyczył organizacji, zasad działania, uzbrojenia 
i wyposażenia, współpracy z innymi formacja-
mi i służbami, a także zgodności aktualnego sta-
nu ochrony jednostki z planami. Kontrolująca 
formację Żandarmeria Wojskowa będzie miała 
prawo wstępu na teren obszarów i obiektów ob-
jętych ochroną, żądania wyjaśnień, dostępu do 
dokumentacji ochronnej, wstępu na teren sie-
dziby przedsiębiorcy prowadzącego działalność 
ochronną oraz wydawania pisemnych zaleceń 
zmierzających do usunięcia stwierdzonych nie-
prawidłowości, dostosowania działalności fir-
my ochroniarskiej do przepisów prawa. Również 
przebieg czynności nadzoru będzie można reje-
strować. Ustawa przewiduje też, że komendant 
Żandarmerii Wojskowej będzie składał sprawoz-
dania ministrowi obrony narodowej. To są głów-
ne cele tej ustawy.
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Warto od razu zaznaczyć, że w ustawie mówi-
my o nadzorze, który sprawuje minister obrony 
narodowej, ale ten nadzór jest również sprawo-
wany przez komendanta głównego Policji – cho-
dzi tutaj o obszar podległy ministrowi spraw 
wewnętrznych. Chcę tutaj nawiązać do pytania, 
które w czasie dyskusji zadał pan wiceprzewod-
niczący Jerzy Wcisła: dlaczego tylko w pewnym 
zakresie – tym dotyczącym ministra obrony na-
rodowej – ta nowelizacja następuje? Jak wyjaśnił 
pan minister Skurkiewicz, obecny na posiedzeniu 
komisji i też obecny na posiedzeniu Senatu, nie 
było wcześniej zgłoszonych zmian proponowa-
nych przez ministra spraw wewnętrznych czy też 
komendanta głównego w tym zakresie.

W dyskusji zabrał głos również pan senator 
Bogdan Zdrojewski, który poinformował, że pra-
ce w tym zakresie były oczekiwane już znacznie 
wcześniej, i nawet się rozpoczęły – chodzi o pra-
ce dotyczące tego nadzorowania przez ministra 
obrony narodowej. No ale i one znajdują w tej 
chwili, mam nadzieję, swój finał w tym przedło-
żeniu rządowym.

Pan minister Zdrojewski zadał też pytanie 
w czasie obrad komisji: czy z racji tego zwięk-
szy się stan osobowy Żandarmerii Wojskowej? 
Stan osobowy Żandarmerii Wojskowej jako wy-
specjalizowanej służby porządkowej Polskich Sił 
Zbrojnych w tym zakresie się nie zmieni i będzie 
wystarczający do wykonywania zadań.

W czasie dyskusji również pan senator Jerzy 
Czerwiński zadał pytanie: czy w kontekście tych 
zmian trzeba będzie dokonać zmian przepisów 
odnośnie do ochrony i stanu planowania jedno-
stek? Z opinii zarówno pana ministra, jak i pani 
mecenas Mandylis z Biura Legislacyjnego wyni-
kało, że takiej potrzeby nie ma. Zresztą opinia 
prawna była bardzo jednoznaczna. Ustawa bez 
poprawek w tym zakresie jest bardzo oczekiwa-
na, o czym świadczą również opinie dołączone do 
ustawy, przedłożone przez stowarzyszenie pra-
cowników ochrony, jak również związek pracow-
ników ochrony, które podzielają opinię ministra 
obrony narodowej w zakresie wprowadzanych 
zmian.

Ustawa uzyskała pozytywną opinię Komisji 
Obrony Narodowej, przy czym 7 senatorów było 
za, nikt nie był przeciw, a 2 senatorów wstrzyma-
ło się od głosu.

To było, Panie Marszałku, w zwięzły sposób 
przekazanie tego, co było na posiedzeniu komisji. 
Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do se-
natora sprawozdawcy.

Jest, tak?
Pan senator Komarnicki. Proszę bardzo.

SenatoR
władysław komarnicki 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Przewodniczący, jest pan doświadczo-

nym przewodniczącym, a ja w sprawie tej ustawy 
chciałbym zadać panu 3 pytania.

Pierwsze. Czy proponowany zapis o tym, że 
żołnierz Żandarmerii Wojskowej ma prawo wstę-
pu do siedziby przedsiębiorcy – jak pan zapewne 
wie, przez całe swoje życie byłem tym przedsię-
biorcą – nie wykracza poza kompetencje nadzo-
ru i zadania realizowane przez SUFO lub zakres 
ochrony terenów podlegających Ministerstwu 
Obrony Narodowej?

Drugie pytanie. Dlaczego od momentu roz-
poczęcia przygotowania projektu ustawy przez 
stronę rządową w 2016 r. projekt nie był wcze-
śniej przekazany do parlamentu do dalszego pro-
cedowania? Czy możemy się zapoznać z danymi 
dotyczącymi nieprawidłowości, o których mowa 
w uzasadnieniu z roku 2016? Jaka była liczba 
i jaki był rodzaj stwierdzonych podczas kontroli 
nieprawidłowości w latach 2015–2019 i czy ska-
la tych nieprawidłowości w obiektach podlegają-
cych ministrowi obrony narodowej jest większa 
niż w obiektach podlegających nadzorowi komen-
danta głównego Policji lub komendanta głównego 
Straży Granicznej?

I trzecie, ostatnie moje pytanie. Czym według 
pana różni się projektowana regulacja dotycząca 
nadzoru i sposobu jego wykonywania od regu-
lacji obowiązujących dotychczas? Jakie według 
pana są różnice w zakresie nadzoru i jego wy-
konywania między obowiązującym już przecież 
art. 43, na podstawie którego działają komen-
dant główny Policji i komendant główny Straży 
Granicznej, a tym projektowanym? Pytam za-
tem: jakie są różnice i dlaczego są, skoro to doty-
czy, mówiąc szczerze, tej samej kwestii? Bardzo 
dziękuję.
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WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

SenatoR
Jarosław rusiecki 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Jeśli chodzi o taką formułę, która oczywiście 

jest stosowana przy sprawozdaniach, to tak szcze-
gółowych pytań w czasie obrad nie było. Myślę 
jednak, że zasadniczą różnicą między obowiązu-
jącym w tej chwili prawem a wprowadzaną zmia-
ną jest to, że będzie to miało poziom ustawowy, 
jeśli chodzi o uregulowania dotyczące sposobu 
prowadzenia kontroli i nadzoru nad SUFO.

Jeśli chodzi o to prawo wstępu, to ono się odno-
si tylko do zadań kontrolnych w kontekście umów 
związanych z ochroną obiektów nadzorowanych 
przez ministra obrony narodowej.

Pan senator też pytał w kolejnym pytaniu o to, 
co się działo między 2015 r. a 2016 r. Ja chcę panu 
powiedzieć – a właśnie pan minister Zdrojewski 
o tym mówił – że praca czy właściwie idea pracy 
nad tą ustawą rozpoczęła się znacznie, znacznie 
wcześniej, bo na początku 2000 r. No, tak się stało, 
że ona w tej chwili znajduje swój finał. A zarówno 
w opiniach przytoczonych przez związek i stowa-
rzyszenie pracowników ochrony… Takim głów-
nym celem, który jest podzielany przez ministra 
obrony narodowej, jest podwyższenie jakości pra-
cy tych specjalistycznych uzbrojonych jednostek 
ochrony. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Nie widzę zgłoszeń.
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Jarosław Rusiecki: Dziękuję bardzo, 

Panie Marszałku.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez 

rząd. Do prezentowania stanowiska rządu w toku 
prac parlamentarnych został upoważniony mini-
ster obrony narodowej.

Czy pan minister Skurkiewicz pragnie zabrać 
głos w sprawie rozpatrywanej ustawy?

(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Obrony 
Narodowej Wojciech Skurkiewicz: Panie Mar- 
szałku, dziękuję bardzo. Pan przewodniczący 
Rusiecki wyczerpująco przedstawił materię.)

Ale może będą pytania.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miej-

sca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do 
przedstawiciela rządu związane z omawianym 
punktem porządku obrad.

Pytań nie ma.
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Jerzego 

Wcisłę.

SenatoR
Jerzy wcisła 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie 
Ministrze!

Zmiana ustawy o ochronie osób i mienia oraz 
ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych 
organach porządkowych jest niewątpliwie po-
trzebna. Brak należytego nadzoru nad działal-
nością specjalistycznych uzbrojonych formacji 
obronnych już w 2017 r. wytykała Najwyższa Izba 
Kontroli, kierowana wówczas przez obecnego se-
natora Krzysztofa Kwiatkowskiego. I już wtedy, 
bo trwało to od 2016 r., ta ustawa była procedo-
wana. Dlaczego ten proces trwał 5 lat? Tego nie 
wiem. W każdym razie fakt, że legislatorzy sej-
mowi po 5 latach znaleźli w projekcie 36 błędów, 
świadczy o tym, że do jakości tego procesu można 
mieć sporo uwag.

Dlatego też, gdy na pytanie, dlaczego ustawa 
nie obejmuje także formacji ochronnych podle-
głych Policji czy Straży Granicznej, w odpowie-
dzi słyszę od przedstawiciela ministra obrony 
narodowej to, co usłyszałem od pana przewod-
niczącego Komisji Obrony Narodowej, tzn. że 
nie wyrażono takiego zainteresowania, to ja nie 
wiem, czy takiej potrzeby rzeczywiście nie ma, 
czy po prostu to procedowanie było w nieodpo-
wiedni sposób prowadzone. Bo to pytanie powta-
rza się ciągle i ono wręcz samo się narzuca. Ale 
w rezultacie mamy rozwiązanie ustawowe, któ-
re dotyczy tylko służb podległych Ministerstwu 
Obrony Narodowej. I to zdecydowanie świad-
czy o słabości tego rozwiązania. Prawo bowiem 
w swoim założeniu powinno dążyć do powszech-
ności, do obejmowania swoim zakresem wszyst-
kich zagadnień, niezależnie od tego, kogo one 
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dotyczą. Powinno się dążyć do szukania kom-
pleksowych rozwiązań, unifikacji nadzoru, a nie 
tylko wprowadzać jedną formę szczególnego roz-
wiązania. I szczerze mówiąc, nie znalazłem wy-
jaśnienia ani nie spotkałem się z wyjaśnieniem 
tej ułomności. Według mnie to jest alogiczne, że 
uzbrojone formacje ochronne podległe Policji czy 
Straży Granicznej działają na bazie rozporządzeń, 
a w jednostkach podległych MON będą funkcjo-
nowały na mocy ustawy.

Inną wątpliwość budzi to, czy Żandarmeria 
Wojskowa, licząca obecnie około 3,5 tysiąca żoł-
nierzy, mająca sprawować nadzór nad SUFO, jest 
w stanie podołać temu obowiązkowi. Oby się nie 
okazało, że ustawę przyjmiemy, Żandarmeria 
Wojskowa otrzyma nowe, niemałe uprawnienia, 
a nadzór nad SUFO będzie taki jak obecnie, czy-
li iluzoryczny. Bo to też nie jest tak, że MON nie 
miał żadnych narzędzi do kontrolowania forma-
cji ochronnych. To, że wykryto w ich funkcjono-
waniu tyle nieprawidłowości, jest w dużej mierze 
wynikiem zaniedbań. Nie wszystko da się wyja-
śnić brakiem spójnego prawa. Tak jak nie wszyst-
kie uprawnienia, które uzyska komendant główny 
Żandarmerii Wojskowej na mocy tej ustawy, da-
dzą się uzasadnić troską o jakość ochrony pro-
wadzonej przez SUFO. Prawo do wejścia na teren 
siedziby przedsiębiorcy objętego kontrolą czy żą-
danie udostępnienia dokumentacji ochronnej 
może, o czym już była tu dzisiaj mowa, prowadzić 
do nadużyć. Powinny zostać jasno sprecyzowane 
okoliczności, które do takich działań upoważnia-
ją, a tego w ustawie nie ma.

Uwag do tej ustawy jest znacznie więcej. Są 
one tym bardziej drażniące, że, jak mówiłem, nad 
ustawą pracuje się już od 5 lat i dodatkowo posił-
kowano się raportem Najwyższej Izby Kontroli, 
która wiele nieprawidłowości w  działaniach 
SUFO wykazała. Waga choćby tych zastrzeżeń, 
o których mówiłem, jest tak duża, że rodzi oba-
wy, czy taką niedoskonałą ustawę powinno się 
przyjąć.

Ale z drugiej strony nie możemy pozwolić so-
bie na to, by w kraju, który kupuje najnowocze-
śniejsze w świecie samoloty bojowe, magazynów 
wojskowych pilnowali pijani ochroniarze albo by 
pracowali oni na 3 zmiany lub, co gorsza, by do-
puszczano do ochrony tych obiektów formacje, 
których pracownicy nie posiadają stosownego 
wyposażenia ani przeszkolenia. Tak naprawdę 
nie wiemy, jaka jest skala tych nieprawidłowo-
ści, ale fakt, że specjalistyczne uzbrojone formacje 

ochronne strzegą ok. 70% posterunków, nakazu-
je problem traktować bardzo poważnie. I z tych 
powodów należy się cieszyć, że jednak jakieś do-
precyzowanie i uporządkowanie przepisów w tej 
sferze nastąpi. Dlatego nie zagłosuję przeciwko tej 
ustawie, chociaż nie mogę też z czystym sumie-
niem jej poprzeć. Wstrzymam się więc od głosu.

Na zakończenie jeszcze jedna uwaga. Otóż 
śledząc debatę nad tą ustawą, z przerażeniem 
słuchałem pana ministra, który, jak to PiS ma 
w zwyczaju, winą za to, że obiekty wojskowe 
ochraniane są przez SUFO, obarczał poprzed-
nie rządy, sugerując, że najlepiej byłoby wrócić 
do czasów, gdy poborowy robił za ochroniarza. 
Pomijam, że z analizy tej wypowiedzi wynika, że 
to jest problem, którego nie da się rozwiązać, że 
ochroniarz zawsze będzie słabym stróżem mająt-
ku MON. Ale, Panie Ministrze, ja byłem w wojsku. 
Odbyłem ok. 100 wart. I jednego jestem pewien: 
na tych wartach nie przybyło mi żadnej wartości 
bojowej. To było 40 lat temu. Dzisiaj tym bardziej 
trzeba żołnierza intensywnie szkolić do działań 
wojennych, zamiast marnować jego czas na robie-
nie z niego ochroniarza. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Informuję, że lista mówców została wyczer- 

pana.
Dla porządku informuję, że pan senator 

Mariusz Gromko, pan senator Aleksander Szwed 
i pani senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska zło-
żyli swoje wystąpienia do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

(Głos z sali: Minister chce się odnieść…)
Panie Ministrze, jest pan senatorem. Muszę 

panu powiedzieć, że nie ma trybu, w którym w tej 
chwili…

(Głos z sali: Po dyskusji ma prawo zabrać głos 
jako przedstawiciel rządu.)

(Głos z sali: Ma prawo, zgodnie z regulami-
nem, Panie Marszałku.)

No dobrze, ale… Nie zauważyłem pana.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Obrony 
Narodowej Wojciech Skurkiewicz: Machałem… 
no, dyskretnie pokazywałem ręką. Będzie krót-
ko, Panie Marszałku.)

Mniej dyskretnie trzeba było…
(Wesołość na sali)
Proszę bardzo, pan minister.

SekRetaRz StanU
W MiniSteRStWie obRony naRodoWej
woJciech skurkiewicz 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jak wspominałem, pan przewodniczący 

Rusiecki wyczerpująco omówił materię usta-
wy. Jednak wystąpienia pana senatora Wcisły 
nie mogę pozostawić bez jakiegokolwiek komen-
tarza, skoro reprezentuję Ministerstwo Obrony 
Narodowej, bo wiele kwestii, które tutaj poru-
szył pan senator Wcisła, nijak się ma do rzeczy-
wistości, choć problem jest znany od wielu lat. 
Ja też, Panie Senatorze, służyłem w wojsku, też 
mam zaliczonych kilkadziesiąt wart. I też słu-
żyłem w wojsku dość dawno temu, ponad 30 lat 
temu. I też wiem, jak to się odbywało i wiem, jak 
to się odbywa dzisiaj. Proszę nie mylić 2 obszarów. 
Proszę nie mylić sprawy dotyczącej ochroniarzy 
czy ochrony, jak to się pan wyraził, i służby war-
towniczej. To są 2 różne sprawy.

Ja bym chciał tylko zwrócić państwu uwagę, 
że nie twierdziłem na posiedzeniu czy komisji sej-
mowej, czy senackiej, że to jest wina poprzedni-
ków. Wskazywałem tylko, że oczywiście były inne 
uwarunkowania jeszcze kilka czy kilkanaście lat 
temu, kiedy to żołnierze czynnej służby mogli 
prowadzić i prowadzili służbę wartowniczą rów-
nież w formie zajęć. Tak się to odbywało, a takie 
dzisiaj są realia. Ale chciałbym też zwrócić uwagę 
na jedną kluczową kwestię, bo przecież… I tutaj 
ma pan rację, że rzeczywiście odnosiłem się też 
do poprzedników, bo nie kto inny tylko właśnie ci 
poprzednicy – mam tutaj na myśli pana genera-
ła Gocuła, który był szefem Sztabu Generalnego, 
mam na myśli pana wicepremiera Siemoniaka, 
mam na myśli pana generała Nideckiego, który 
był szefem Żandarmerii Wojskowej – wskazywali 
na potrzebę uregulowania tych spraw, bo było tak, 
że niedomagał system dotyczący SUFO.

Dziś obracamy się wokół kwestii planów za-
bezpieczenia poszczególnych jednostek woj-
skowych, które to plany są dokumentami 

niejawnymi. Kontrolę bieżącą i doraźną w sto-
sunku do prowadzących służbę wartowniczą czy 
ochraniającą obiekty Żandarmeria Wojskowa 
prowadzi i w każdej chwili może sprawdzić trzeź-
wość tych pracowników. Ale my nie mamy moż-
liwości weryfikowania, czy to np. nie jest tak, 
że ci ochroniarze, zatrudnieni w jednej firmie, 
nie kończą swojej 12-godzinnej zmiany i nie są 
przerzucani w inne miejsce, np. do jakiegoś su-
permarketu, w którym mają kolejną 12-godzinną 
zmianę. Z takimi patologiami niestety mamy dzi-
siaj do czynienia i chcemy z tym skończyć, dlate-
go też chcemy wyposażyć komendanta głównego 
Żandarmerii Wojskowej w odpowiednie instru-
mentarium. On w imieniu ministra obrony na-
rodowej będzie mógł dokonywać w tym wąskim 
zakresie dotyczącym SUFO, nie całości funkcjo-
nowania przedsiębiorcy, bo to by było, jak pan 
wspomniał, alogiczne… On w tym wąskim zakre-
sie będzie kontrolował tegoż właśnie przedsiębior-
cę – tylko tyle i aż tyle. Chcemy, żeby to było w ten 
sposób realizowane.

I jeszcze jedna rzecz. Absolutnie nie zgadzam 
się z pana opinią, że te 36 poprawek, które zosta-
ły przedstawione w Sejmie, to było coś, co wska-
zywało jednoznacznie, że ta materia ustawowa 
jest nic niewarta. Chciałbym zwrócić uwagę, 
że to były w głównej mierze, w 99% propozycje 
natury redakcyjno-legislacyjnej. I tyle. Nie zgo-
dziliśmy się na to… Zresztą większość sejmowej 
Komisji Obrony Narodowej skierowała tą ustawę 
do podkomisji. W podkomisji praca była bardzo 
merytoryczna i to ze wszystkich stron. Państwa 
formację polityczną reprezentował były senator, 
obecnie poseł Andrzej Szewiński. Ta współpra-
ca była naprawdę bardzo dobra i bardzo mery-
toryczna. Jeżeli państwo mieliście jakiekolwiek 
wątpliwości… My jako Ministerstwo Obrony 
Narodowej absolutnie byliśmy i jesteśmy otwar-
ci na doprecyzowanie czy udoskonalenie tego 
aktu prawnego. To jest akt prawny, który do la-
ski marszałkowskiej trafił 17 czy 18 listopada, 
a dziś mamy już połowę lutego. Tak że nie ma ja-
kiegoś pośpiechu, nie jest tak, że chcemy już, na-
tychmiast, w tej chwili… My chcemy tę procedurę 
legislacyjną przeprowadzić tak, jak wskazania le-
gislacyjne nakazują. Dlatego też zaproponowali-
śmy 30-dniowy okres vacatio legis do tej ustawy. 
Byliśmy i jesteśmy otwarci na daleko idącą współ-
pracę. Jak pan słusznie zauważył – Ministerstwo 
Obrony Narodowej też tak uważa – to jest materia 
szczególnie wrażliwa, bo ci przedsiębiorcy, którzy 
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zatrudniają ochroniarzy w ramach specjalistycz-
nych uzbrojonych formacji ochronnych… Ci ludzie 
ochraniają strategiczne obiekty na mapie kraju. 
Oczywiście to jest jeden z elementów ochrony 
takich obiektów. Oddziały wart cywilnych tak-
że czynią takie działania, żołnierze, którzy są 
w zawodowej służbie wojskowej, również ochra-
niają obiekty. To nie jest nic nadzwyczajnego, ta-
kie dzisiaj mamy realia i w ten sposób działamy. 
Zachęcam do daleko idącej współpracy, bo to na 
pewno będzie z korzyścią przede wszystkim dla 
bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, a na tym nam 
wszystkim powinno jak najszczerzej zależeć. 
Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Ministrze.
W ten sposób zakończyliśmy punkt szósty po-

rządku obrad.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 

ósmego porządku obrad: drugie czytanie pro-
jektu ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych 
planach kapitałowych oraz ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, in-
nych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych.

Przypominam, że projekt ten został wnie-
siony przez Komisję Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności oraz Komisję Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej i zawarty jest w dru-
ku nr 271, a sprawozdanie komisji – w druku 
nr 271 S.

Wobec tego proszę sprawozdawcę Komisji 
Ustawodawczej, Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności oraz Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej, pana senatora Adama 
Szejnfelda, o przedstawienie wspólnego sprawoz-
dania komisji o projekcie ustawy.

SenatoR SPRaWozdaWca
adam szeJnfeld 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Przedstawię państwu sprawozdanie po-

łączonych Komisji Gospodarki Narodowej 
i  Innowacyjności, Komisji Rodziny, Polityki 

Seniora lnej i   Społecznej oraz Komisji 
Ustawodawczej, które zebrały się 28 stycznia i ob-
radowały nad projektem ustawy, o którym roz-
mawiamy. Projekt ustawy zawarty jest w druku 
nr 271, a sprawozdanie – w druku nr 271 S.

Podczas obrad komisji zostały zgłoszone 4 
poprawki. Jedna z  tych poprawek zmierza do 
wprowadzenia korekty w terminach dotyczą-
cych pracowniczych planów kapitałowych i jest 
wynikiem przesunięcia obrad nad tym projek-
tem ustawy na okres po 1 stycznia, w związku 
z czym taka autopoprawka była konieczna. Ta au-
topoprawka została przyjęta przez komisje w gło-
sowaniu: 25 głosów za, 4 – przeciw, 11 senatorów 
się wstrzymało.

Druga poprawka dotyczy tego przepisu, któ-
ry odnosi się do zasiłku chorobowego. Do czasu 
zwolnienia z powodu choroby oraz kwarantanny 
dołożono także izolację, ponieważ w międzyczasie 
przepisy się zmieniły i instytucja izolacji zosta-
ła wprowadzona do prawa. Ta poprawka została 
przyjęta: 22 głosy za, 0 przeciw, 19 senatorów się 
wstrzymało.

Poprawka trzecia również odnosi się do 
przepisów dotyczących PPK. W tym przypadku 
wyłączono spod przepisów te podmioty, które 
w terminie zrealizowały swoje obowiązki.

I ostatnia, czwarta poprawka to jest legisla-
cyjne, formalne uzupełnienie o zapis potwierdza-
jący, iż ustawa ta w swoim zakresie jest zgodna 
z przepisami Unii Europejskiej o udzielaniu po-
mocy publicznej.

Cały projekt ustawy został przyjęty stosun-
kiem głosów 24 głosy za, 16 – przeciw, 2 senatorów 
się wstrzymało, a więc uzyskał przytłaczającą 
większość głosów członków komisji.

To tyle jeżeli chodzi o sprawozdanie z prac ko-
misji. Przypomnę tylko w skrócie, bo zaintereso-
wani wiedzą, ci, którzy brali udział w pierwszym 
czytaniu w komisjach, o czym jest projekt usta-
wy. Przypomnę, że odnosi się do pracowniczych 
planów kapitałowych. W tym zakresie proponuje 
się przesunięcie terminów realizacji obowiązków 
zarówno po stronie przedsiębiorców, jak i wszyst-
kich zobowiązanych podmiotów, także tych, które 
reprezentują sektor finansów publicznych, o 1 rok 
w związku z pandemią. Tak więc dotyczy to czę-
ści tych podmiotów, które realizowały to w dru-
gim, trzecim etapie, i wszystkich tych z czwartego 
etapu. Projektodawca miał na myśli szczególnie 
wsparcie mikroprzedsiębiorców i małych firm 
zatrudniających do 20 pracowników. Te przepisy 
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zawierają również propozycję dokonania abolicji, 
a więc niekarania tych firm, którym nie udało się 
w określonych do tej pory terminach zrealizować 
tych obowiązków.

Kolejna propozycja to propozycja, która do-
tyczy firm niezatrudniających pracowników. 
Chodzi mianowicie o włączenie tych przedsię-
biorstw do systemu pomocy publicznej udzie-
lanej w  trakcie pandemii. Niestety jest tak 
– projektodawcy nie wiedzą, jaki jest tego powód, 
a przedsiębiorcy polscy patrzą na to wszystko ze 
zdumieniem – że w zasadzie cały ten stworzony 
przez państwa system pomocy dla przedsiębior-
ców, obojętnie jak go w tym momencie oceniamy, 
pomija w swoim zasadniczym zakresie… Chodzi 
np. o Państwowy Fundusz Rozwoju. Pomija on 
firmy, które bardzo często zatrudniają bardzo 
dużo pracowników, ale działają w specyficznych 
branżach. No, dość wspomnieć o handlu zdalnym 
czy ubezpieczeniach. Na pewno gros tych firm to 
przedsiębiorstwa turystyczne, gdzie zatrudnia 
się ludzi nie na podstawie stosunku pracy, tyl-
ko w ramach samozatrudnienia albo na podsta-
wie umowy agencyjnej, umowy-zlecenia, umowy 
o dzieło. Te firmy, np. biura turystyczne, w inny 
sposób w ogóle nie mogłyby funkcjonować. Tak 
samo jest z firmami ubezpieczeniowymi, reali-
zującymi swoje biznesy poprzez agencje i agen-
tów. To są firmy, które często mają dziesiątki, 
a nawet setki pracowników, ale o innym statu-
sie prawnym. I z tego tylko formalnego powodu 
zostały one wyłączone z możliwości uzyskiwa-
nia pomocy z Państwowego Funduszu Rozwoju, 
a także z wielu innych instrumentów wsparcia. 
I tak nie może zostać, bo to jest krzywdzące dla 
tych przedsiębiorstw. Gros z nich – ja już wymie-
niłem tutaj chociażby firmy turystyczne – należy 
do tych branż, które kompletnie, totalnie leżą. No, 
można tak kolokwialnie powiedzieć, jeżeli chodzi 
o skutki kryzysu gospodarczego. I te firmy nie 
mogą uzyskać pomocy.

Kolejna propozycja z tego projektu to obję-
cie zasiłkiem chorobowym tych pracowników, 
którzy z powodu choroby, odosobnienia, izola-
cji lub kwarantanny związanej z pandemią nie 
mogą wykonywać swojej pracy w ramach stosun-
ku pracy. Z jednej strony chodzi tutaj o to, aby ci 
pracownicy nie mieli bariery psychicznej, a szcze-
gólnie finansowej – a o tym, że ją mają, świad-
czą informacje praktycznie z całej Polski – aby 
nie ukrywali oni swojego stanu zdrowia czy fak-
tu zarażenia, aby nie próbowali leczyć się sami 

w obawie, że jeśli zgłoszą się do pracodawcy czy 
do lekarza z objawami związanymi z COVID-19, to 
zostaną wysłani albo na leczenie, albo na kwaran-
tannę, albo na izolację. To wszystko kończy się dla 
takiego pracownika stratą finansową. Dlatego jest 
tutaj taka propozycja, aby w tej szczególnej sytu-
acji, w okresie pandemii, pracownicy mogli otrzy-
mywać… a właściwie nie mogli otrzymywać, tylko 
po prostu otrzymywali 100% zasiłku chorobowego 
zamiast 70%. Chodzi o to, żeby nie było tu tej ba-
riery – tak jak powiedziałem, ona jest nie tylko 
psychologiczna, ale przede wszystkim finanso-
wa – która skłania do ukrywania stanu zdrowia. 
Z drugiej strony w czasie, kiedy trwa pandemia, 
pracodawcy mają ogromne problemy finanso-
we i nie powinni ponosić z tego tytułu kosztów. 
Proponujemy więc, aby już od pierwszego dnia – 
a nie od trzydziestego trzeciego, tak jak jest teraz 
w prawie – zasiłek chorobowy wypłacał Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych, a nie pracodawca.

Kolejna propozycja w tym projekcie dotyczy 
instrumentu, który miałby wesprzeć utrzymy-
wanie płynności finansowej przedsiębiorstw 
w trakcie pandemii, nie poza nią, nie wtedy, gdy 
pandemia się skończy. Miejmy nadzieję, że stanie 
się to jak najszybciej. Chodzi mianowicie o skró-
cenie okresu zwrotu podatku VAT z 60 do 14 dni. 
To jest praktycznie non stop powtarzany postu-
lat organizacji reprezentujących przedsiębior-
ców i pracodawców, powtarzany od początku, 
od wybuchu pandemii do teraz. To, co jest naj-
trudniejsze w przypadku firm, które borykają 
się z problemami związanymi ze skutkami pan-
demii, to utrzymanie płynności, wywiązywanie 
się z obowiązków prywatnych i publicznych bez 
zaciągania kredytów, bez zaciągania pożyczek itd. 
Firmy bardzo często, czekając na własne pienią-
dze, te, które im się należą, ale leżą na kontach 
urzędu skarbowego, bo jest 60 dni na ich zwrot, 
muszą ratować się kredytem obrotowym, żeby 
utrzymać płynność. W związku z tym jest tu pro-
pozycja, aby skrócić ten termin z 60 do 14 dni.

Ostatnia propozycja zawarta w tej ustawie jest 
propozycją, by do grona przedsiębiorców i pra-
cowników korzystających z  pomocy włączyć 
wspólników spółek jednoosobowych z ograni-
czoną odpowiedzialnością oraz spółek jawnych, 
czyli partnerskich, komandytowych. Do tej pory 
przepisy prawa nie traktowały w ten sposób tych 
wspólników, w związku z czym te podmioty, te 
spółki oraz ich wspólnicy nie mogli korzystać 
z pomocy, np. udzielanej w formie postojowego. 
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Po wejściu w życie tych przepisów wspólnik jed-
noosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzial-
nością czy spółki partnerskiej będzie traktowany 
tak jak pracownik. Jeżeli wystąpią określone 
przyczyny i będą mogły być zastosowane kryte-
ria dotyczące ubiegania się o przyznanie posto-
jowego, to wtedy taka firma będzie mogła z tego 
skorzystać. Dzisiaj takiego prawa nie ma.

To tyle, jeżeli chodzi o informację z przebie-
gu posiedzenia połączonych komisji oraz przy-
pomnienie idei i celów projektu ustawy.

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku. Dziękuję, 
Pani Marszałek.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Gabriela Morawska-Stanecka)

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwają-

ce nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy komisji i zarazem upoważnionego 
przedstawiciela wnioskodawców.

Przypominam, że wnioskodawcy upoważ-
nili do ich reprezentowania senatora Adama 
Szejnfelda.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pani senator Danuta Jazłowiecka. Proszę 
bardzo.

SenatoR
danuTa Jazłowieck a 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, która to już inicjatywa senac-

ka umożliwiająca naszym obywatelom pokona-
nie problemów, z jakimi się spotykają w związku 
z pandemią, w związku z zamykaniem gospodar-
ki, z ogłaszaniem i odwoływaniem lockdownów? 
Która to już senacka ustawa, która została przez 
Senat przyjęta i wysłana do Sejmu? Co się dzieje 
z tymi ustawami w Sejmie?

SenatoR
adam szeJnfeld 

Pani Senator, jest to oczywiście jedna z wielu 
ustaw, które mają wspierać polskich przedsiębior-
ców i które są autorstwa Senatu. W mojej ocenie, 

ale mam nadzieję, że nie tylko w mojej, wychodzi 
ona naprzeciw oczekiwaniom rządu dotyczącym 
tego, aby różne podmioty, różne środowiska, in-
stytucja, jaką jest Senat, a także kluby opozycyjne, 
współpracowały z rządem. To jest dowód na to, że 
taka konstruktywna współpraca jest realizowa-
na. Tę ustawę należy odczytywać w ten sposób, 
że jest ona ważnym i potrzebnym uzupełnieniem 
ustaw rządowych zwanych tarczami. Dowodem 
na to jest choćby fakt, że poza ustawą o pracow-
niczych planach kapitałowych omawiany projekt 
zmienia właśnie jedną z ustaw, które my nazy-
wamy tarczami antycovidowymi, wprowadzając 
rozwiązania, których w tych tarczach przedsię-
biorcy oczekiwali, a których nie ma.

Mało tego, odpowiadając na pani pytanie, po-
wiem, że to jest kolejna spośród tych ustaw, które 
Koalicja Obywatelska zgłosiła. Zgłosiliśmy 3, do-
tychczasowe 2 zostały już uchwalone. Niestety, 
nie obowiązują, dlatego że są w Sejmie, mimo że 
minęły miesiące, i izba niższa nie znalazła czasu, 
żeby się nimi zająć. Ja pomijam już oczywiście 
setki rozwiązań zgłoszonych w formie poprawek, 
a nie odrębnych ustaw, które zgłaszaliśmy. Tak 
że niewątpliwie w mojej ocenie Wysoka Izba i tą 
ustawą, tym projektem, jak i poprzednimi, speł-
nia oczekiwania z jednej strony przedsiębiorców, 
z drugiej strony rządu, by aktywnie włączać się 
w proces legislacyjny na rzecz polskich przedsię-
biorców i ich pracowników.

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Nie ma więcej pytań.
(Senator Adam Szejnfeld: Dziękuję bardzo.)
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos 

w sprawie przedstawionego projektu ustawy?
Witamy pana ministra Grzegorza Piechowiaka 

i pana ministra Stanisława Szweda.
Który z panów…
Proszę bardzo.

SekRetaRz StanU
W MiniSteRStWie Rodziny  
i Polityki SPołecznej
sTanisław szwed 

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Wspólnie z panem ministrem Grzegorzem 

Piechowiakiem reprezentujemy rząd.
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Postaram się odpowiedzieć też na te pytania. 
Chcę tylko Wysoką Izbę poinformować, że sto-
sowne pismo skierowaliśmy do pana przewod-
niczącego Komisji Ustawodawczej, odpowiadając 
też na postulaty związane z omawianym projek-
tem. Ten projekt ulegał modyfikacji. Jak wiemy, 
na początku dotyczył tylko pracowniczych planów 
kapitałowych, później były kwestie związane z za-
siłkami chorobowymi, ale też jeszcze inne zmia-
ny związane z COVID. I oczywiście jeżeli Wysoki 
Senat tę inicjatywę podejmie, to oficjalnie później 
zajmiemy stanowisko co do tego projektu ustawy 
Senatu jako strona rządowa.

Jeśli chodzi o sam projekt, to odnośnie do kwe-
stii zasiłków chorobowych chcę tylko zwrócić 
uwagę, że jest to rozwiązanie, którego w takim 
kształcie nie możemy zaaprobować jako mini-
sterstwo, przede wszystkim ze względu na koszty, 
które generuje ta zmiana. Sami państwo podaje-
cie w uzasadnieniu, że koszt miesięczny takiego 
rozwiązania to jest ok. 275 milionów zł. Czyli jak-
byśmy to rozciągnęli w czasie 1 roku, to byłyby to 
ponad 3 miliardy zł. Mamy w tym okresie walkę 
z koronawirusem, 3-krotny wzrost, jeżeli chodzi 
o zasiłki chorobowe, to jest olbrzymi przyrost za-
siłków, i oczywiście fundusz chorobowy nie jest 
w stanie się w tej chwili w tym zakresie finan-
sować, musi być dotowany z budżetu państwa. 
On jest dotowany. W tym przypadku ta dotacja 
musiałaby być jeszcze na zdecydowanie wyższym 
poziomie. Dlatego nie będę się tutaj odnosił do po-
szczególnych zapisów, tylko generalnie.

Jeśli chodzi o kwestie związane ze świadcze-
niami postojowymi, to oczywiście tutaj przypo-
mnę, że kolejne zmiany, które rząd wprowadzał 
w życie, te ostatnie, dotyczące poszczególnych 
branż: kolejna możliwość korzystania z posto-
jowego, możliwości rozłożenia spłat na składkę 
ubezpieczeniową, jak również odroczenie spłaty… 
Wszystkie te propozycje dotyczące poszczegól-
nych branż już funkcjonują. Tak że w tym zakre-
sie tej zmiany też nie możemy poprzeć.

Jeśli chodzi o pracownicze plany kapitało-
we, to one funkcjonują i tutaj minister finansów, 
który jest wiodący, jeśli chodzi o pracownicze 
plany kapitałowe, jak również Polski Fundusz 
Rozwoju, nie wyraża zgody na to, aby te terminy 
przesuwać. Uważamy, że trzeci dobrowolny filar 
oszczędzania w systemie emerytalnym jest waż-
ny. I musimy robić wszystko, żeby ten program 
pracowniczych planów kapitałowych maksymal-
nie propagować, udrażniać, żeby to była jakaś 

alternatywa dla obecnego systemu finansowania 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dziękuję.

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo 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?

(Głos z sali: Nie.)
Nie.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny 

i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: Dziękuję 
bardzo.)

Dziękuję, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Adama 

Szejnfelda.

SenatoR
adam szeJnfeld 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Ja postaram się tylko w kilku zdaniach odnieść 

do tego projektu ustawy, ale także, co jest ważniej-
sze, do tła. Projekt został zaprezentowany i wcze-
śniej, i dzisiaj przeze mnie, więc nie ma potrzeby 
powielania tego czy pogłębiania tematu. Ale naj-
ważniejsze jest tło.

Mianowicie Polska od roku – niebawem, za 
niewiele dni minie rok – boryka się z ogrom-
nym problemem epidemii koronawirusa i tenże 
problem dotyka wszystkich osób bez względu na 
środowisko, sektor, branżę, zawód. Jednak w spo-
sób szczególny jest to istotne – oczywiście oprócz 
służby zdrowia i stanu zdrowia społecznego – jeśli 
chodzi o gospodarkę i przedsiębiorców, dlatego że 
z jednej strony są pracodawcy, którzy są źródłem 
dochodów budżetu państwa, a więc tego, co potem 
rząd w swoim imieniu de facto, ale na rzecz oby-
wateli, dokonując redystrybucji, oddaje obywate-
lom, a z drugiej strony są także pracownicy tych 
przedsiębiorców. I mimo że mija już niemalże rok 
tej epidemii, mimo że rząd podejmuje różne inicja-
tywy legislacyjne i faktyczne dotyczące wspierania 
tych 2 środowisk, pracodawców i pracobiorców, 
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o których mówię, to jednak absolutna krytyka 
poczynań rządu jest słyszana niemalże każdego 
dnia. W sposób szczególny to dotyczy tych branż, 
które w wyniku epidemii ucierpiały najbardziej. 
I powiem szczerze, że trudno zrozumieć, nie tylko 
tym przedsiębiorcom i ich pracownikom, ale także 
nam, politykom, dlaczego rządzący mają pełne usta 
deklaracji i obietnic na rzecz tych przedsiębiorców, 
a faktycznie ich nie realizują. Dlaczego rządzący 
mają pełne usta oczekiwań i postulatów – także 
skierowanych do opozycji, wielokrotnie to słyszeli-
śmy z ust pana premiera – dotyczących konstruk-
tywnej współpracy, a jednocześnie faktycznie ją 
negują? Dowody? O dowodach wspomniałem po 
części, odpowiadając jako sprawozdawca na py-
tania – teraz występuję we własnym imieniu, 
w imieniu Koalicji Obywatelskiej – pani senator 
Jazłowieckiej. Dowodem jest to, że pół roku temu 
uchwaliliśmy ustawę, Senat uchwalił ustawę o za-
wieszeniu zakazu handlu w niedziele, który utrud-
nia rozwój tego sektora odpowiadającego za gros 
dochodów budżetu państwa, np. z podatku VAT 
– ale nie tylko z podatku VAT, bo i z PIT, i z CIT 
– gdyż każdy produkt i każda usługa są opodat-
kowane VAT-em. Wpływy są znacznie niższe niż 
w latach poprzednich, a ułatwień dla tych firm nie 
ma. 2 miesiące temu, dokładnie 4 grudnia, uchwa-
liliśmy ustawę, która wprowadzała coś, co jest 
moim zdaniem absolutnie fundamentalne, mia-
nowicie rekompensaty dla firm zamykanych przez 
władze. Mamy oto taki stan w Polsce, że mamy 
autentycznie, można powiedzieć, niespotykaną 
klęskę żywiołową, ponieważ w myśl i konstytu-
cji, i przepisów ustaw epidemia – a tutaj mamy do 
czynienia z pandemią, ze stanem ogólnoświato-
wym – jest podstawą do ogłoszenia stanu wyjąt-
kowego, klęski żywiołowej. I rząd, Rada Ministrów 
tej klęski żywiołowej nie ogłasza, nie wprowadza, 
jednocześnie nie stosując wymiernych instrumen-
tów wsparcia dla firm, którym się np. ogranicza 
działalność gospodarczą albo zakazuje jej. To jest 
coś absolutnie niedopuszczalnego, nieprawdopo-
dobnego w państwie prawnym, żeby wprowadzać 
zakazy prowadzenia działalności gospodarczej, 
wprowadzać ograniczenia działalności gospodar-
czej tak de facto bezprawnie, ponieważ w ramach 
łamania konstytucji i ustaw prawa stanowione-
go, a jednocześnie nie widzieć, nie dostrzegać pro-
blemów, które wytwarza się tymi działaniami po 
stronie pracodawców i ich pracowników, i w ogóle 
nie przewidując żadnych rekompensat, żadnych 
odszkodowań. Moim zdaniem tę władzę może 

można byłoby uznać za uczciwą, gdyby w jakiś 
sposób uargumentowała, że nie wprowadza sta-
nu klęski żywiołowej – ja tego nie rozumiem, chy-
ba nikt tego nie rozumie w naszym kraju – ale 
z drugiej strony wprowadziła rozwiązania, któ-
rych stan klęski żywiołowej wymaga, a więc re-
kompensaty, odszkodowania dla przedsiębiorców. 
Nie ma jednego i nie ma drugiego. Ustawa, o której 
ja mówię, została uchwalona 4 grudnia ubiegłego 
roku i ona wprowadza rekompensaty dla przedsię-
biorstw, którym ogranicza się prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej czy którym zakazuje się jej 
prowadzenia. Wysoki Senat ją uchwalił i ona jest 
od 2 miesięcy w Sejmie, i jest nierozpatrywana. 
Nikomu na tej sali nie trzeba przypominać, kto ma 
większość w Sejmie, a więc kto zadecydował o tym, 
żeby tych rekompensat, broń Boże, w Sejmie nie 
podejmować, bo albo trzeba by je uchwalić i przy-
znać rację opozycji… Ale przede wszystkim tu nie 
chodzi o racje ani Koalicji Obywatelskiej, ani opo-
zycji, nikogo, tylko chodzi o racje przedsiębiorców, 
bo tutaj przedsiębiorcy, którym ogranicza się dzia-
łalność gospodarczą, mają rację, przedsiębiorcy, 
którym zakazuje się działalności gospodarczej, 
mają rację. No, albo tę ustawę odrzucić, co też by 
pokazało stosunek Prawa i Sprawiedliwości oraz 
Zjednoczonej Prawicy do tych słusznych postula-
tów i do tej racji przedsiębiorców. Ta ustawa także 
przewiduje bardzo ważny instrument, a mianowi-
cie prawo zawieszania działalności gospodarczej 
przez mikroprzedsiębiorstwa, a więc firmy, które 
zatrudniają poniżej 9 osób. Te firmy nie mogą za-
wiesić działalności gospodarczej, tak jak np. firma 
jednoosobowa, a to jest często jedyny warunek czy 
jedyna szansa, żeby uratować się przed katastro-
fą, a więc zaprzestać działalności gospodarczej na 
jakiś czas, odczekać, aż polepszy się sytuacja na 
rynku, no i wrócić do działalności. Dzięki temu 
i ratuje się firma, i ratują się miejsca pracy w tej 
firmie. Ale nie wolno. My zaproponowaliśmy, żeby 
oni mogli zawieszać działalność gospodarczą, nie 
na długo, do 6 miesięcy, tak, żeby się sytuacja wy-
jaśniła. Niestety ta ustawa nie jest rozpatrywana. 
Ta ustawa, o której wspominam, która jest uchwa-
lona i która jest w Sejmie, a nie jest rozpatrywa-
na, przewiduje także różne instrumenty na rzecz 
obywateli w tym złym, trudnym czasie, jak np. 
proobywatelska interpretacja prawa. Chodzi o to, 
żeby urząd w określonym czasie, w tym przypadku 
w ciągu 30 dni, wydał decyzję na rzecz obywate-
la, a jeżeli nie wyda, to żeby mogła być zastosowa-
na milcząca zgoda urzędu, czyli instytucja znana 
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polskiemu prawu, mianowicie: nie zająłeś stano-
wiska, to znaczy zgodziłeś się na stanowisko oby-
watela. Dlatego nazywamy to proobywatelską 
interpretacją. Też nie jest ona rozpatrywana. I po-
wiem szczerze, wiele innych przykładów można by 
tu przytoczyć. Chociażby taki przykład: jako opo-
zycja demokratyczna – Koalicja Obywatelska łącz-
nie z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, Polskim 
Stronnictwem Ludowym, z senatorami niezrze-
szonymi – wspólnie tutaj, w Senacie, zgłosiliśmy 
do ustaw zwanych tarczami, kilkaset, naprawdę 
kilkaset poprawek, uzupełnień, propozycji, po to, 
żeby rząd łatwiej, lepiej, szybciej i bardziej efek-
tywniej pomagał przedsiębiorcom, pracownikom 
i obywatelom. Do samej tarczy 6.0 zgłosiliśmy pra-
wie 400 poprawek. Wszystkie one w Sejmie zostały 
odrzucone. Niestety często w sposób cyniczny, bo 
nawet nie udaje się… Większość sejmowa nawet 
nie udaje, że się zastanawia, czy dana propozycja 
jest słuszna, czy niesłuszna, bo przecież ona także 
ma możliwość w czymś się pomylić. No, ale jeżeli 
bierze się 300 poprawek i kieruje do 1 głosowania, 
to wiadomo, że nikt się nie zastanawia, czy w tych 
300 poprawkach są doskonałe, bardzo dobre, dobre, 
dostateczne, niedostateczne. Nie, wszystkie trak-
tuje się pod względem nie merytorycznej wartości, 
tylko ich autorstwa. Nasze poprawki to dobre po-
prawki, opozycji poprawki to złe poprawki i trzeba 
je odrzucić. Przypuszczam, że nikt ich nie czyta.

Dlatego mam nadzieję, że – wyrażałem ją już 
parę razy, zwłaszcza w okresie świątecznym, ten-
że minął, ale przed nami następny – że przyjdzie 
taki moment, być może w przypadku właśnie tej 
ustawy, nad którą dzisiaj obradujemy, i nastąpi 
otrzeźwienie. Wreszcie po roku walki z pandemią 
władza uzna, że najważniejsze jest państwo i spo-
łeczeństwo, a nie rządzenie. Bo rządy raz nale-
żą do jednych polityków czy partii politycznych, 
innym razem do innych, wszystko przemija, ale 
państwo trwa, społeczeństwo trwa, naród trwa. 
Państwo nie ma legitymacji partyjnej, społeczeń-
stwo nie ma legitymacji partyjnej, naród nie ma 
legitymacji partyjnej, przedsiębiorcy nie mają le-
gitymacji partyjnej…

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Panie Senatorze, już…)

…ogół pracowników też nie ma legitymacji 
partyjnej. Nie ma naszych firm i waszych firm, 
naszych pracowników i waszych pracowników, 
naszych branż i waszych branż. Wszystko jest 
wspólne. Dlatego apeluję o to, żeby może właśnie 
ta ustawa była takim pierwszym… taką jaskółką 

czyniącą wiosnę współpracy opozycji i koalicji na 
rzecz dobra państwa. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Kwiatkowski.
(Senator Krzysztof Kwiatkowski: W trybie 

sprostowania)
W trybie sprostowania. Proszę.

SenatoR
krzyszTof kwiaTkowski 

Pan senator Adam Szejnfeld mówił, że po-
prawki do tarcz zgłaszali także senatorowie nie-
zrzeszeni. Ja tylko jedną rzecz sprostuję: zgłaszali 
je senatorowie zrzeszeni, tylko zrzeszeni w Kole 
Senatorów Niezależnych. Sam takie poprawki 
zgłaszałem.

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję za sprostowanie, Panie 
Senatorze.

Proszę o zabranie głosu panią senator Danutę 
Jazłowiecką.

SenatoR
danuTa Jazłowieck a 

Dziękuję, Pani Marszałek.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Bardzo się cieszę, że możemy obradować 

w  kwestii rozwiązań związanych z  zapobie-
ganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem 
COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wy-
wołanych nimi sytuacji kryzysowych. Spadek 
PKB czy wzrost deficytu to nie tylko najbardziej 
widoczne skutki źle przygotowanej przez rząd 
ustawy. Spadek PKB stanowi jedynie wierzchołek 
góry lodowej problemów gospodarczych, z jakimi 
prawie od roku mamy do czynienia w chaosie za-
fundowanym przez rząd. Nowelizacja ustawy jest 
zatem konieczna.

W noweli przedłożono 5 propozycji mających 
poprawić sytuację gospodarczą i finansową kraju 
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w obliczu obserwowanych negatywnych efektów 
obostrzeń antypandemicznych.

Pierwsza z nich dotyczy pracowniczych pla-
nów kapitałowych. Przy ich wprowadzeniu 
w obecnym, trudnym czasie wiele firm boryka 
się z kosztami natury nie tylko finansowej, ale 
także organizacyjnej i administracyjnej. Dotyczy 
to np. zmian w systemach informatycznych, księ-
gowych, obsługi umów czy deklaracji. Dlatego tak 
istotne wydaje się dostosowanie terminu wdro-
żenia tego projektu. W propozycji jest przesunię-
cie o rok wprowadzenia pracowniczych planów 
kapitałowych.

Drugi pakiet propozycji odnosi się do obję-
cia większą ochroną z tarczy finansowej osób 
samozatrudnionych, firm jednoosobowych 
i niezatrudniających pracowników w ramach sto-
sunku pracy, wspólników jednoosobowych spółek 
z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek part-
nerskich i jawnych, np. spółek komandytowych. 
Firmy te i ich wspólnicy są praktycznie wyłącze-
ni z pomocy państwa w czasie pandemii. Jest to 
1 milion 200 tysięcy osób, które zostały wyrzu-
cone na margines pomocy, jak uzasadnia swoją 
propozycję senator Adam Szejnfeld.

Trzecia kwestia to potrzeba skrócenia okresu 
zwrotu podatku VAT z 60 dni do 14. Pomogłoby to 
w utrzymaniu płynności przez przedsiębiorstwa 
w dobie kryzysu.

Kolejna rzecz dotyczy wypłacenia pełnopłat-
nego zasiłku chorobowego osobom, które choru-
ją, są na kwarantannie czy w izolacji z powodu 
COVID, a także odroczenia w czasie obowiązku 
płacenia świadczenia chorobowego przez praco-
dawcę przy jednoczesnym przeniesieniu, z pra-
codawcy na ZUS, obowiązku pokrywania zasiłku 
od pierwszego dnia i zwiększeniu do 100% wyso-
kości tego zasiłku dla pracowników, którzy z po-
wodu COVID poddani są leczeniu, kwarantannie 
lub izolacji. Obecne dane wskazują, że coraz wię-
cej osób umiera na COVID z powodu zbyt póź-
nego zgłoszenia się do lekarzy. Zaproponowane 
rozwiązanie ma służyć zmotywowaniu pracow-
ników do poddawania się rygorom zdrowotnym 
– bez uszczerbku dla ich płacy i budżetów domo-
wych oraz bez zwiększenia kosztów działalności 
pracodawców w tych sytuacjach.

Projekt ustawy zawiera szereg szczegóło-
wych rozwiązań. Sporządzony został także sza-
cunkowy rachunek kosztów wprowadzenia tych 
przepisów. Wynosi on w skali roku ponad 3 mi-
liardy zł i jednocześnie ratuje sytuację milionów 

obywateli. Uważam, że nie jest to zbyt wyso-
ki koszt. Skoro wciąż słyszymy z ust premiera, 
w jak dobrej kondycji jest nasz kraj, to warto tyle 
wydać, by po pandemii Polska szybciej weszła na 
drogę wzrostu.

Warto też podkreślić, że w trakcie prac ko-
misja uwzględniła liczne głosy zgłoszone w trak-
cie konsultacji, co potwierdza, że nasi obywatele 
oczekują na takie zmiany.

Pani Marszałek, Wysoka Izbo, chyba nie ma 
na tej sali osoby, która do tej pory nie spotkała się 
z osobą poszkodowaną przez pandemię oraz towa-
rzyszące jej obostrzenia. Podkreślę jeszcze raz, że 
omawiany projekt wynika ze spotkań z osobami 
poszkodowanymi i jest odpowiedzią na postulaty 
ludzi. Oczywiście możemy dyskutować, czy nale-
żało do tego projektu jeszcze coś dodać albo z nie-
go coś ująć – zapewne tak – ale zarówno polska 
gospodarka, jak i obywatele nie mają na to czasu. 
Nie możemy z założonymi rękami notować spad-
ku PKB przez kolejne lata.

Senat z pewnością nie pozostanie bierny i na-
dal będzie przygotowywał sprawiedliwe i uczci-
we rozwiązania dla poszkodowanych obywateli, 
pomimo obojętności marszałek Sejmu, która od 
czerwca ubiegłego roku trzyma w zamrażarce 
kilka senackich inicjatyw ustawodawczych, nie 
zważając na zawarte w nich rozwiązania, na które 
z niecierpliwością czekają obywatele.

Zachęcam zatem wszystkich do głosowania za 
projektem. Dziękuję.

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Informuję, że lista mówców została wyczer- 

pana.
Dla porządku informuję, że senatorowie 

Aleksander Szwed, Janusz Pęcherz i Agnieszka 
Kołacz-Leszczyńska zgłosili swoje przemówie-
nia 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.

Przystępujemy do rozpatrzenia punk-
tu dziewiątego porządku obrad: drugie 

* Przemówienia złożone do protokołu, również przemówie-
nie senator H. Biedy – w załączeniu.
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czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – 
Prawo przedsiębiorców.

Przypominam, że projekt ten został wniesio-
ny przez grupę senatorów i zawarty jest w dru-
ku nr 200, a sprawozdanie komisji – w druku 
nr 200 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Gospodarki Narodowej i  Inno-
wacyjności, senatora Krzysztofa Kwiat kowskiego, 
o przedstawienie wspólnego sprawozdania komi-
sji o projekcie ustawy.

Informuję państwa, że pan senator Krzysztof 
Kwiatkowski jest również przedstawicielem 
wnioskodawców.

SenatoR SPRaWozdaWca
krzyszTof kwiaTkowski 

Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
Mam poczucie, że będę państwu prezentował 

jeden z niezwykle ważnych i istotnych dla nas 
wszystkich projektów, w sposób szczególny waż-
ny dla 1 miliona 300 tysięcy Polek i Polaków, któ-
rzy mają to szczęście lub to nieszczęście, jak się za 
chwilę państwo przekonacie, być na tzw. samoza-
trudnieniu, prowadzić własną działalność gospo-
darczą jako mikroprzedsiębiorstwo. Chciałbym 
w tym miejscu – rozejrzałem się po sali i zo-
baczyłem, że jest z nami pan poseł Krzysztof 
Piątkowski – podziękować panu posłowi za to, że 
zainspirował mnie do zwrócenia uwagi na pro-
blem nierównego traktowania obywateli w kon-
tekście uprawnień na rynku pracy.

Szanowni Państwo, przedstawiając spra-
wozdanie połączonych komisji – Komisji 
Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności – z prac nad zawar-
tym w druku nr 200 projektem zmiany ustawy 
– Prawo przedsiębiorców, chciałbym państwa po-
informować, że marszałek Senatu skierował już 
15 września do Komisji Ustawodawczej i Komisji 
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności ten pro-
jekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo przedsię-
biorców. Komisje na wspólnych posiedzeniach 
w dniu 15 grudnia oraz później, 28 stycznia roz-
patrzyły projekt w pierwszym czytaniu i wpro-
wadziły do niego poprawki. Komisje wnoszą do 
Senatu o przyjęcie jednolitego projektu z wcze-
śniej przyjętymi poprawkami.

Czego, Szanowni Państwo, projekt dotyczy? 
Tak naprawdę rzeczy fundamentalnych. Art. 66 

konstytucji stanowi, że pracownik ma prawo do 
określonych w ustawie dni wolnych od pracy i co-
rocznych płatnych urlopów. Określone są także 
inne rzeczy, takie jak np. maksymalne normy 
czasu pracy. Sposób określenia tych dni wolnych 
od pracy określa ustawa. To możemy przeczytać 
w konstytucji. Co to w praktyce oznacza? Art. 66 
konstytucji reguluje jedno z podstawowych praw 
pracowniczych, jakim jest prawo do wypoczyn-
ku. To prawo obejmuje gwarancję ustawowo 
określonych dni wolnych od pracy oraz corocz-
nych płatnych urlopów. Prawo do wypoczynku 
zgodnie z tym zapisem konstytucji przysługuje 
pracownikowi. Pojęcie to na gruncie art. 66 ust. 2 
konstytucji ma autonomiczne znaczenie i obejmu-
je nie tylko osobę pozostającą w stosunku pracy, 
ale również każdą inną osobę wykonującą pracę 
w celach zarobkowych. Ustawowe gwarancje pra-
wa do wypoczynku powinny również objąć osoby 
świadczące pracę na innej podstawie niż umowa 
o pracę, co de lege lata, w obowiązującym w Polsce 
systemie prawnym nie ma miejsca.

Szanowni Państwo, musimy się przyznać do 
czegoś, co nas, ustawodawców, stawia w złym 
świetle. Do dzisiaj dopuszczaliśmy, wbrew za-
pisom konstytucji, do sytuacji nierównego trak-
towania obywateli w zależności od tego, czy są 
zatrudnieni u pracodawcy, czy, jak zdecydowa-
na większość, są na tzw. samozatrudnieniu. My 
nie mówimy o  ogromnych przedsiębiorcach, 
my często mówimy o osobach, które były zmu-
szane do przejścia na samozatrudnienie, bo ich 
główny pracodawca uważał, że tak jest wygod-
niej, że to jest sposób budujący dla niego mniej-
sze koszty, że to jest formuła wygodniejsza – dla 
niego, a nie dla pracownika – z punktu widzenia 
wykonywania przez niego obowiązków. Art. 66 
konstytucji nakłada bowiem obowiązki przede 
wszystkim… I o tym musimy pamiętać, bo ustawa 
zasadnicza to obowiązek nałożony na państwo. 
Podstawowym z nich czy jednym z podstawo-
wych obowiązków jest określenie ustawowo tre-
ści i sposobu realizacji praw wskazanych w tym 
przepisie, w tym także uprawnień i obowiązków 
wynikających z prawa do dni wolnych, z prawa 
do wypoczynku.

Szanowni Państwo, urlop, wynagrodzenie 
urlopowe jest świadczeniem socjalnym należ-
nym za sam fakt pozostawania w zatrudnieniu. 
Trybunał Konstytucyjny, który wypowiadał się 
w tej sprawie, i orzecznictwo sądów, które tej 
sprawy w wielu aspektach dotykało, mówi bardzo 
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wyraźnie: prawo do corocznego urlopu, tj. w cią-
gu roku, jest prawem bezwarunkowym. I jest to 
prawo przypisane do pracownika, niezależnie od 
sposobu jego zatrudnienia. Art. 66 konstytucji 
odsyła do ustawy, która to ustawa określa treści 
praw wskazanych w tym przepisie i sposoby ich 
realizacji. Zatem to ustawodawca miał obowią-
zek to doprecyzować. W aspekcie materialnym 
komentowany przepis zobowiązuje do nadania 
przepisom ustawowym takiego kształtu, by moż-
liwa była realizacja tego prawa, czyli prawa do 
wypoczynku. Można więc mówić o pewnym za-
rzucie wręcz niekonstytucyjności w kontekście 
obowiązujących w tym momencie regulacji, które 
de facto pozbawiają tego prawa do wypoczynku 
tak dużą grupę obywateli.

Szanowni Państwo, o czym my w praktyce 
mówimy? Musimy pamiętać, że w Polsce liczba 
tzw. mikroprzedsiębiorców, takich osób, to 2 mi-
liony 80 tysięcy. Spośród tej grupy ok. 1 miliona 
300 tysięcy osób to są osoby pracujące na własny 
rachunek – osoby na tzw. samozatrudnieniu. 
To nie są przedsiębiorcy zatrudniający innych 
pracowników. To są osoby, które na ogół samo-
dzielnie wykonują określone obowiązki, tak jak 
powiedziałem, często w takich firmach, w któ-
rych obok nich jest inny pracownik, zatrudnio-
ny na podstawie umowy o pracę. I proszę sobie 
wyobrazić, do jakich dochodzi sytuacji: ten, któ-
ry jest zatrudniony na umowę o pracę, ma pra-
wo do płatnego urlopu wypoczynkowego, a ten, 
który jest na tzw. samozatrudnieniu, tego prawa 
jest pozbawiony.

Tym projektem ustawy tę jawną niesprawie-
dliwość dla 1 miliona 300 tysięcy Polek i Polaków 
poprawiamy. Przepis art. 66 konstytucji, który 
przyznaje pracownikom prawo do wypoczynku, 
musi być teraz przez nas zrealizowany w postaci 
doprecyzowania ustawowego.

Co projektujemy? Prawo do wypoczynku po-
winno przysługiwać nie tylko pracownikom, ale 
także samozatrudnionym, którzy nie zatrud-
niają żadnego pracownika na podstawie umo-
wy o pracę. Wyłączeni z zakresu podmiotowego 
proponowanego rozwiązania byliby przedsię-
biorcy, pracodawcy, którzy zatrudniają innych 
pracowników. Istotą zmian, które proponujemy, 
istotą nowelizacji ustawy – Prawo przedsiębior-
ców, jest przyznanie tzw. samozatrudnionym 
ulgi w opłacie składek na ubezpieczenia społecz-
ne w jednym miesiącu danego roku kalendarzo-
wego z tytułu realizacji prawa do wypoczynku. 

W dotychczasowym stanie prawnym, tak jak 
mówiłem, brakuje takich narzędzi, które urze-
czywistniałyby prawo samozatrudnionego do wy-
poczynku. Urlop jako taki jest bowiem instytucją 
prawa pracy, ale status tzw. samozatrudnionego 
nie jest regulowany tymi przepisami. W związku 
z tym jedynym racjonalnym rozwiązaniem, któ-
re może pomóc urzeczywistnić prawo do wypo-
czynku tej grupy osób, jest stworzenie narzędzia, 
które redukowałby koszty tzw. samozatrudnienia 
w czasie, gdy osoba taka nie prowadzi działalności 
w związku z tym, że odpoczywa. Następstwem 
proponowanej zmiany będzie usunięcie z systemu 
prawnego luki – jak mówią prawnicy, luki aksjo-
logicznej – w tym zakresie.

Szanowni Państwo, co proponujemy? 
Proponujemy, aby w nowym artykule, który do-
łączamy do przedmiotowej regulacji, tj. w art. 18a, 
przyznać samozatrudnionym, którzy wykonują 
działalność gospodarczą w sposób ciągły przez 
okres przekraczający 6 miesięcy, możliwość sko-
rzystania w danym roku kalendarzowym w jed-
nym wybranym przez siebie miesiącu z obniżenia 
składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 
o 50% z tytułu realizacji prawa do wypoczynku. 
Obniżenie składki nie będzie wpływało na pod-
stawy wymiaru składek. Tzw. samozatrudniony, 
który skorzysta z ulgi, nie poniesie z tego tytułu 
konsekwencji w przyszłości, jego emerytura nie 
będzie niższa. Składkę na obowiązkowe ubezpie-
czenia społeczne do pełnej wysokości finansował 
będzie bowiem budżet państwa za pośrednictwem 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zakłada się 
obniżenie składki o połowę w 1 miesiącu. Mówiąc 
obrazowo, zapewniamy 2-tygodniowy wypoczy-
nek z opłaconą składką na ubezpieczenia.

Mając na względzie stan finansów publicz-
nych, proponujemy, aby przewidziane w pro-
jekcie rozwiązanie stosowane było wyłącznie do 
osób o niskim przychodzie. Beneficjentami ulgi 
na wypoczynek byłyby wyłącznie osoby, których 
przychód z pozarolniczej działalności gospodar-
czej z 6 miesięcy poprzedzających miesiąc zgło-
szenia do ZUS chęci skorzystania z ulgi wynosił 
nie więcej niż 60 tysięcy zł.

Proszę zwrócić uwagę, że jako autorzy, pomy-
słodawcy tego projektu sami się ograniczamy. 
Mówimy „to nie dla wszystkich”. Nie będzie to dla 
tych, którzy są na kontraktach z bardzo wysoką 
płacą, gdzie nie mamy do czynienia z pracowni-
kiem, ale od strony formalnej, można powiedzieć, 
z samozatrudnionym, który w ramach pewnych 
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kontraktów zarabia znaczące środki finansowe, 
przekraczające limit 60 tysięcy zł, który proponu-
jemy. My tę ulgę proponujemy dla mało i średnio 
zarabiających.

Jednocześnie z katalogu beneficjentów wyłą-
cza się przedsiębiorców, którzy spełniają warunki 
określone w artykule o ubezpieczeniu społecz-
nym. Chodzi o osoby, które odprowadzają tzw. 
składki rolnicze.

Warunkiem skorzystania z uprawnienia bę-
dzie dokonanie odpowiedniego zgłoszenia tych 
osób.

Szanowni Państwo, uważam, że projekto-
wana nowelizacja to zniesienie rażącej nie-
sprawiedliwości wobec osób, które są na tzw. 
samozatrudnieniu. Dodatkowo, licząc się z tym, 
że… Nie chodzi nawet o to, że to będą duże wy-
datki finansowe w  danym momencie, bo te 
wydatki faktycznie pojawią się dopiero wte-
dy, kiedy te osoby przejdą na emeryturę. Nie 
mówimy o wypłacie świadczeń, tylko de fac-
to o operacji księgowej na rachunkach Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych. Nawet gdyby zało-
żyć, że skorzystają z tej możliwości wszyscy 
uprawnieni… Od razu państwa informuję, że 
nie będzie takiej sytuacji. Niestety osób będą-
cych na tzw. samozatrudnieniu, prowadzących 
często jakiś mikrobiznes nie stać na to, żeby 
na 2 tygodnie zamknąć swoją działalność, np. 
mały zakład usługowy. Wyliczenie, które mówi 
o maksymalnym zakresie opłacenia tych skła-
dek w wysokości 320 milionów zł, to oczywiście 
wyliczenie wyłącznie hipotetyczne, które obej-
mowałoby odprowadzenie składek za wszyst-
kie osoby uprawnione, a wiemy, że nie jest to 
możliwe. Dodatkowo z tej grupy… Dzisiaj nie 
ma takich szacunków, nawet ZUS nam ich nie 
przekazał. Ta grupa, tak jak powiedziałem, jest 
ograniczona poprzez wprowadzenie limitu wy-
sokości dochodów.

Szanowni Państwo, bardzo państwa proszę, 
rekomenduję… przekonuję państwa, że przyjęcie 
tych przepisów to będzie zmiana sytuacji, w któ-
rej państwo polskie deprecjonuje, gorzej traktuje 
wszystkich tych, którzy są na tzw. samozatrud-
nieniu, pokazuje, że są oni pracownikami dru-
giej kategorii. Naszym obowiązkiem jako władzy 
ustawodawczej jest wypełnić treścią legislacyj-
ną zapis art. 66 konstytucji, który mówi o pra-
wie do wypoczynku. Nie mówi o tym, że prawo 
do wypoczynku jest zagwarantowane wyłącznie 
dla tych, którzy pracują na podstawie umowy 

o pracę. Polska powinna kierować się zapisami 
konstytucji. Ten projekt ustawy to projekt, który 
oddaje sprawiedliwość setkom tysięcy Polaków 
pracującym na tzw. samozatrudnieniu. Gorąco 
proszę o jego przyjęcie.

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy 
komisji, a zarazem do upoważnionego przedsta-
wiciela wnioskodawców.

Przypominam, że wnioskodawcy upoważni-
li do ich reprezentowania senatora Krzysztofa 
Kwiatkowskiego.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Proszę o zadanie pytania pana senatora Józefa 
Zająca.

SenatoR
Józef zaJąc 

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
W związku z tym, że projekt ustawy o zmia-

nie ustawy – Prawo przedsiębiorców stanowi, 
iż przedsiębiorcy będący osobami fizyczny-
mi, ale niezatrudniający pracowników, będą 
mogli skorzystać z ulgi w opłacie składek na 
ubezpieczenie społeczne z  tytułu realizacji 
prawa do wypoczynku, chciałbym dopytać, 
czy w okresie korzystania z prawa do wypo-
czynku przedsiębiorcy ci będą mogli świad-
czyć usługi i sprzedawać towary w zakresie 
prowadzonej działalności, w tym wystawiać 
dokumenty rozliczeniowe, bez konsekwencji 
w postaci utraty prawa do przedmiotowej ulgi. 
Czy skorzystanie z prawa do ulgi będzie powią-
zane z koniecznością faktycznego zaprzestania 
prowadzenia działalności gospodarczej w tym 
okresie? Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.
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SenatoR
krzyszTof kwiaTkowski 

Szanowni Państwo, odpowiedź na to pytanie 
znajduje się w opinii, którą zamówiliśmy. Tak, 
zwraca się tam uwagę na to, że regulacja, któ-
ra wprowadza prawo do urlopu, jest oczywiście 
w interesie pracownika – to od niego zależy spo-
sób wykorzystania urlopu – ale również pociąga 
za sobą prawo ubezpieczyciela do tego, by zwery-
fikować, czy osoba korzystająca z tego uprawnie-
nia korzysta z niego w sposób faktyczny.

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Proszę o  zadanie pytania pana senatora 

Adama Szejnfelda.

SenatoR
adam szeJnfeld 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, popieram w  sposób zde-

cydowany tę inicjatywę, ale chciałbym zapytać 
o perspektywy na przyszłość. Czy pan senator nie 
myśli, że jeśli ona zaistnieje w polskim systemie 
prawa, to w przyszłości powinna zostać rozsze-
rzona? Mianowicie chodzi mi o sytuacje podobne 
do tych, które pan senator opisał, uzasadniając 
tę ustawę. Odnoszę się do pracowników o in-
nym statusie – słowa „pracowników” używam 
oczywiście w cudzysłowie – niż w przypadku sa-
mozatrudnionych, czyli jednoosobowych przed-
siębiorców, a mianowicie do pracowników, którzy 
wykonują swoją pracę np. na podstawie umowy-
-zlecenia. Dzisiaj są oni inaczej traktowani w sys-
temie prawa, ale np. pod względem obowiązku 
składkowego… No, jak wynika w zapowiedzi rzą-
du, przewiduje się oskładkowanie wszystkich 
umów-zleceń, a więc te osoby będą wykonywa-
ły pracę na niemalże takich samych zasadach, co 
pracownik świadczący ją na podstawie stosun-
ku pracy. Ba, w przyszłości – oczywiście gdyby 
to weszło w życie – od tej umowy byłyby opłaca-
ne wszystkie składki, tak jak odprowadza się je 
od umowy o pracę. No ale już uprawnienia typu 
urlop nie mają przecież zastosowania do tych, 
którzy wykonują swoje zadania na podstawie 

umowy-zlecenia. Czy pan senator nie uważa… 
No, zrozumiałbym, gdyby nie udzielił pan odpo-
wiedzi na to pytanie.

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-
Stanecka: Panie Senatorze, 1 minuta. Bardzo pro-
szę kończyć.)

Załóżmy, że w życie wejdą przepisy o obowiąz-
kowym oskładkowaniu umów-zleceń i innych 
umów. Czy nie powinny one zostać objęte takimi 
samymi zasadami? Dziękuję.

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Proszę bardzo.

SenatoR
krzyszTof kwiaTkowski 

Chciałbym bardzo gorąco podziękować panu 
przewodniczącemu, panu senatorowi Adamowi 
Szejnfeldowi za to, że słusznie zwrócił uwagę na 
to, że w momencie, kiedy zaczną obowiązywać 
regulacje wprowadzające takie zasady odprowa-
dzania składek także np. w przypadku umów-
-zleceń, należy absolutnie rozważyć, czy zakresu 
i przedmiotowego, i podmiotowego tej ustawy 
nie rozszerzyć na tego typu osoby. Tego regula-
cja oczywiście nie obejmuje, ale przyjęcie zmian 
w tym zakresie, w zakresie przepisów dotyczą-
cych ubezpieczeń tej grupy pracowników na pew-
no będzie wymagać z naszej strony analizy, czy 
za tym nie powinny iść także zmiany w systemie 
właśnie np. prawa do płatnego urlopu.

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
To ja pociągnę pytanie pana senatora 

Szejnfelda, bo w przypadku tego projektu usta-
wy zwróciłam uwagę również na inny problem, 
problem samozatrudnionych matek, które nie 
mają takich uprawnień w zakresie choroby i ma-
cierzyństwa, zwłaszcza porodu i macierzyństwa, 
jak kobiety zatrudnione, a ich mężowie nie mają 
takich samych możliwości pójścia na urlop jak 
mężowie kobiet, które są zatrudnione na umo-
wę o pracę. Czy w ogóle państwo, analizując te 
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przepisy, dyskryminujące w jakimś sensie nie-
które grupy pracowników, pochylali się nad tym 
problemem i zastanawiali się, czy w przyszłości 
można by tym się zająć?

SenatoR
krzyszTof kwiaTkowski 

Szanowni Państwo, ja odwołam się do opinii 
zamówionej przez nas u pani prof. Magdaleny 
Paluszkiewicz. Ona dostrzega te problemy, któ-
re wskazała pani marszałek i które wskazał pan 
senator. Opinia ta kończy się takim zdaniem: 
„W  świetle nowoczesnych standardów wy-
znaczonych m.in. przez Europejski Filar Praw 
Socjalnych należy wspierać innowacyjne formy 
zatrudnienia, tzn. takie, które gwarantują wyso-
ką jakość warunków pracy, i w tym kontekście 
należy zachęcać do samozatrudnienia, jednak 
osoby samozatrudnione znajdujące się w porów-
nywalnych do pracowników warunkach powinny 
mieć prawo do odpowiedniej ochrony socjalnej”. 
Jeżeli praktyka jest taka, że niezależnie od innej 
formy zatrudnienia ta osoba i tak będzie musiała 
odprowadzać składki na takich samych zasadach 
jak osoba, która jest pracownikiem w danej fir-
mie – oczywiście ja już nie wchodzę w szczegóły, 
w to, na jakich zasadach pracodawca tę składkę 
odprowadza – to ja nie mam żadnej wątpliwości, 
że w XXI w. w demokratycznym państwie pra-
wa, które szczyci się i chlubi, i słusznie, tym, że 
jest państwem, w którym od prawie 30 lat mamy 
do czynienia nieprzerwanie ze wzrostem gospo-
darczym, efekty tych dobrych zmian gospodar-
czych muszą być widoczne także w przepisach 
prawa pracy, które będą coraz bardziej otwarte 
na te różnorakie formy zatrudnienia czy innych 
aktywności, o których mówiła pani marszałek, 
także w zakresie zabezpieczenia tych ludzi na 
przyszłość. I uważam, że bardzo celowe, uzasad-
nione i zasadne jest, żebyśmy w przyszłości za-
stanowili się, czy po wprowadzeniu tej zmiany 
legislacyjnej nie powinniśmy rozważyć przygo-
towania kolejnych.

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Dziękuję bardzo, nie ma więcej pytań.

Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos 
w sprawie przedstawionego projektu ustawy?

Witamy na sali pana ministra Marka 
Niedużaka, przedstawiciela Ministerstwa 
Rozwoju, Pracy i Technologii.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, 
Pracy i Technologii Marek Niedużak: Nie, Pani 
Marszałek. Dziękuję.)

Dziękuję bardzo.
W związku z tym otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Adama 

Szejnfelda.

SenatoR
adam szeJnfeld 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Senatorze 
Sprawozdawco!

Chciałbym z tego miejsca bardzo serdecznie 
podziękować za tę inicjatywę. Powiem zaraz dla-
czego. Mianowicie w naszym kraju najczęściej źle 
– to już tak poza kwestiami prawnymi – traktu-
je się przedsiębiorców. Zły jest stosunek przede 
wszystkim decydentów, ale także dużej części 
opinii publicznej, do przedsiębiorców, do praco-
dawców. Znamy genezę tego. Wywodzi się to ra-
czej z ustroju, który w 1989 r… chcieliśmy, żeby 
minął, ale jakoś tutaj powoli wraca. Ale także – 
a to jest przedmiot naszych prac – widać to w le-
gislacji, w prawie, gdzie jest kompletnie… Prawa 
przedsiębiorców, także te, które odnoszą się do 
praw jakby tożsamych, do praw pracowniczych, 
są bardzo często pomijane. Można by wręcz sta-
wiać tezę, że w niektórych przypadkach mamy 
pewną nierówność wobec prawa w zależności od 
tego, czy się jest przedsiębiorcą, pracodawcą, czy 
pracobiorcą. To występuje również w sytuacjach 
bardziej skomplikowanych, np. w firmach ro-
dzinnych, kiedy przedsiębiorca pracuje w swojej 
rodzinnej firmie razem z członkami rodziny. I on 
ma z tego tytułu określone obowiązki, ale i prawa, 
a już pracującym z nim członkom rodziny często 
nie przysługują nie tylko te prawa dotyczące pra-
codawcy, ale także te dotyczące pracobiorcy, czyli 
pracownika. Mimo że pracują na co dzień.

W ogóle traktuje się przedsiębiorcę jak nad-
człowieka. Ja uważam, że przedsiębiorcy to są 
nadludzie. Np. jeżeli chodzi o kodeks pracy, to 
wiadomo, pracownik, pracobiorca ma limit dzien-
nego czasu pracy – 8 godzin – limit dobowego 
czasu pracy, limit tygodniowego czasu pracy, 
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określone godziny, liczbę godzin na odpoczynek, 
przerwę między pracą a pracą. Ja nie znam ani 
jednego przedsiębiorcy, który by pracował 12 go-
dzin na dobę. Na ogół pracują 14, 15, 18 godzin, 
pracują w sobotę, w niedzielę, pracują codziennie 
od rana do nocy. Nie żadne 8 godzin. Ale im się 
nie należą urlopy, nie należą im się nadgodziny. 
Mało tego, większość tych przedsiębiorców pra-
cuje do końca życia, nie do jakiejś emerytury, 
tylko do końca życia. Oczywiście, dostają wtedy 
bardzo niskie emerytury, ale to jest inna histo-
ria. Być może – i dlatego chciałbym zabrać ten 
głos – inicjatywa, którą prezentuje pan senator, 
jest jedną z nielicznych, być może pierwszą taką, 
która zacznie przecierać pewien szlak do tego, 
aby wreszcie nie uznawać tych ludzi za nadlu-
dzi, tylko za normalnych ludzi, którzy też muszą 
mieć kiedy odpocząć. Lub w inny sposób trzeba 
im zrekompensować ich wysiłek i trud, pracy 
nie tylko przecież na rzecz swojego przedsiębior-
stwa, ale i na rzecz naszego państwa, budowa-
nia jego dobrobytu, rozwoju. I być może będzie 
można liczyć na kolejne inicjatywy – ja dekla-
ruję współpracę – które by do zwiększania tej 
symetrii… Nigdy nie będzie pełnej symetrii, bo 
jednak jest różnica między statusem pracodaw-
cy a statusem pracobiorcy. Ale chodzi przynaj-
mniej o wyrównywanie tych szans i uznawanie 
przedsiębiorcy za człowieka, a nie za robota. 
Pracownik jest człowiekiem, a pracodawca jest 
robotem, może pracować do końca życia, od rana 
do nocy, bez żadnych szczególnych uprawnień 
i jeszcze do tego z wiecznymi problemami, także 
tworzonymi przez państwo, chociażby poprzez 
liczne bariery administracyjne, finansowe, po-
datkowe, kontrole etc., etc. Tak więc być może 
cel, o którym ja mówię, inicjatywa prezentowa-
na przez pana senatora może realizować, jako 
pierwszy krok. Dlatego gratuluję tej inicjatywy 
i będę ją popierał. Dziękuję.

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Ja dodałabym do tego, że bardzo często jest tak, 

że właśnie ten przedsiębiorca jest również pra-
cownikiem, tylko on po prostu jest w inny sposób 
zatrudniany, dlatego że tak akurat pasuje praco-
dawcy, wielkim korporacjom. Prawda?

Bardzo dziękuję.

Informuję, że lista mówców została wyczer - 
pana.

Dla porządku informuję, że senatorowie 
Aleksander Szwed, Agnieszka Gorgoń-Komor, 
Janusz Gromek, Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, 
Danuta Jazłowiecka i Joanna Sekuła złożyli swoje 
przemówienia w dyskusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego 

czytania projektu ustawy. To trzecie czytanie ob-
jęłoby jedynie głosowanie. Zostanie ono przepro-
wadzone razem z innymi głosowaniami.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
dziesiątego porządku obrad: drugie czytanie pro-
jektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony 
środowiska.

Przypominam, że projekt ten został wniesio-
ny przez grupę senatorów i zawarty jest w dru-
ku nr 286, a sprawozdanie komisji – w druku 
nr 286 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
Komisji Środowiska, Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 
Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu, sena-
tora Stanisława Gawłowskiego, o przedstawie-
nie wspólnego sprawozdania komisji o projekcie 
ustawy.

SenatoR SPRaWozdaWca
sTanisław Gawłowski 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Szanowni 

Państwo!
W imieniu Komisji Nadzwyczajnej do spraw 

Klimatu, Komisji Samorządu Terytorialnego 
i   Ad m i n ist rac j i  Pa ń st wowej,  Kom is j i 
Ustawodawczej oraz Komisji Środowiska mam 
zaszczyt przedstawić sprawozdanie dotyczą-
ce projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo 
ochrony środowiska, druk senacki nr 286.

Projekt ustawy dotyczy zmiany składów rad 
nadzorczych wojewódzkich funduszy ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej, sposobu wyła-
niania tychże rad nadzorczych oraz wyłaniania 
zarządów wojewódzkich funduszy ochrony śro-
dowiska i gospodarki wodnej.

Obecnie w radach nadzorczych tychże insty-
tucji zasiada 5 członków –czterech w zasadzie 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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wyłanianych jest przez administrację rządową, 
a jeden wskazywany jest przez samorząd woje-
wództwa. Przypomnę, że art. 400 ust. 2 – to jest 
rozdział 4 ustawy – mówi o tym, że wojewódzkie 
fundusze ochrony środowiska i gospodarki wod-
nej, zwane dalej funduszami, są samorządowymi 
osobami prawnymi w rozumieniu art. 9 pkt 14 
ustawy, o której mowa w ust. 1.

Tak się składa, że wiele lat temu byłem au-
torem zapisów tejże ustawy. Wtedy, gdy li-
kwidowano w  Polsce fundusze celowe, także 
gminne, powiatowe fundusze, a takie istniały… 
Wojewódzki fundusz miał charakter funduszu 
celowego, narodowy też. Stworzyliśmy nową 
konstrukcję prawną. Na podstawie tejże nowej 
konstrukcji gminne fundusze stały się częścią 
budżetów gminy – z finansowaniem przeznaczo-
nym na rzecz ochrony środowiska. Podobnie stało 
się w przypadku powiatowych funduszy. Trochę 
inny charakter i rangę nadaliśmy wojewódzkim 
funduszom ochrony środowiska. Tak jak już przy-
pomniałem, miały one status samorządowej oso-
by prawnej. Od początku do końca zależało nam 
na tym, żeby były one pod nadzorem samorzą-
dów województw. Nie baliśmy się decentralizacji, 
chcieliśmy mieć partnera w postaci samorządów 
do realizacji wielu zadań związanych z ochroną 
środowiska, jednocześnie zachowując nadzór 
po stronie rządu, administracji rządowej nad 
Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, który – jest taki zapis, ar-
tykuł – jest państwową osobą prawną. Świadomie 
rozróżniliśmy samorządową osobę prawną i pań-
stwową osobę prawną, tak żeby nie pozwolić na 
to, by w przyszłości minister mógł przejąć kon-
trolę nad wojewódzkimi funduszami ochrony 
środowiska. Nie sądziliśmy jednak, w ogóle nie 
przyszło nam do głowy, że można poprzez prosty 
zabieg związany ze zmianą ustawy przejąć kon-
trolę nad radami nadzorczymi. Co więcej, jeżeli 
marszałkowie, zarządy województw nie chcieli 
wykonywać, przeprowadzać procesu zmian, to 
przypisano to, te intencje – w sposób zły, chcę to 
wyraźnie powiedzieć, zły dla państwa i zły dla 
władzy w państwie – ministrowi właściwemu 
dzisiaj do spraw klimatu i środowiska, bo on taki 
nadzór wykonuje i te uprawnienia posiada.

Chcę też wyraźnie powiedzieć: tam, gdzie 
rząd sobie po prostu nie radzi, ciągle cynicznie 
przekazuje zadania samorządom. I np. odbiera 
samorządom możliwości dotyczące instrumen-
tów działania w obszarze związanym z ochroną 

środowiska, a przypisuje jednoznacznie odpowie-
dzialność, choćby w części dotyczącej ochrony po-
wietrza. Bo kto w Polsce odpowiada za ochronę 
powietrza? Wczoraj minister Kurtyka, minister 
środowiska i klimatu na posiedzeniu połączonych 
komisji gospodarki narodowej i środowiska powie-
dział jednoznacznie: samorządy. Nie rząd – samo-
rządy. A więc zabrano tak naprawdę samorządom 
instrumenty sprawcze i finansowanie w tym ob-
szarze, ale zostawiono odpowiedzialność. Więcej, 
wyraźnie o tym się mówi – rząd nie chce ponosić 
odpowiedzialności za sprawy, które dotyczą tego 
obszaru. Oczywiście wyraźnie zaznaczam, że sa-
morząd województwa ma w tej sprawie określone 
uprawnienia; jest choćby art. 14 ust. 1 w ustawie 
o ochronie środowiska, stosowany w wymiarze 
wojewódzkim, czyli w części dotyczącej samorzą-
du województwa są przypisane zadania związa-
ne z ochroną środowiska. Niezrozumiałe jest to, 
że odebrano samorządom województwa nadzór 
nad tymi samorządowymi osobami prawnymi. 
Ten projekt ustawy przywraca ten nadzór, przy-
wraca możliwość oddziaływania przez samorzą-
dy województw na wojewódzkie fundusze ochrony 
środowiska, więcej, powoduje, że ten nadzór jest 
uspołeczniony, bo w skład rady nadzorczej wejdą 
przedstawiciele dwóch środowisk, tj. organizacji 
pozarządowych zajmujących się ochroną środo-
wiska oraz organizacji pracodawców; będą miały 
po jednym przedstawicielu w tejże radzie nad-
zorczej. Naprawdę warto angażować środowiska 
pracodawców w działania związane z ochroną 
środowiska, bo mają ogromny wpływ na działa-
nia w tym obszarze.

Żeby nie przedłużać tej części dotyczącej spra-
wozdania przedkładanego w imieniu połączonych 
komisji, chcę również wyraźnie powiedzieć, że 
wszystkie zainteresowane organizacje – może 
z jednym wyjątkiem – wyraziły stanowisko pozy-
tywne i poparły to rozwiązanie, a więc przedsta-
wiciele organizacji pozarządowych, wszystkich 
bez wyjątku, przedstawiciele organizacji praco-
dawców, również wszystkich bez wyjątku, ko-
operacje samorządowe, wszystkie bez wyjątku. 
Wszystkie one wyraziły jednoznacznie pozytyw-
ną opinię wobec tego projektu ustawy. Jest jedna 
negatywna opinia – jest to opinia rządu. Jakoś 
szczególnie nie jestem tym zaskoczony, że rząd 
w tej sprawie wypowiada się negatywnie. Z ja-
kichś niezrozumiałych dla mnie powodów pol-
ski rząd nie lubi polskich samorządów. To tyle 
w imieniu połączonych komisji.



drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

105

21. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 17 lutego 2021 r.

Żeby nie zabierać drugi raz głosu w części wy-
stąpień, powiem, że między pracą komisji a dzi-
siejszym posiedzeniem Senatu wpłynęły różnego 
rodzaju uwagi dotyczące projektu ustawy. I od 
razu chciałbym zgłosić 2 poprawki. Jedna dotyczy 
właśnie spraw związanych ze zmianą nazwy. Do 
tej pory w projekcie ustawy używamy pojęcia sa-
morządu gospodarczego, a organizacje reprezen-
tujące stronę gospodarczą proszą o zastosowanie 
określenia „stowarzyszenia”, żeby to rozszerzyć. 
Absolutnie do tego się przychylam i proponuję 
przyjęcie takiej poprawki. W tej drugiej części 
ona ma już wymiar techniczny. Dotyczy sposo-
bu i okresu powołania nowych rad nadzorczych 
i zarządów, tak żeby nie było niepotrzebnej zwło-
ki, zwłaszcza po stronie administracji rządowej.

Pani Marszałek, przekazuję te poprawki pani.

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Stanisław Gawłowski: Dziękuję 

bardzo.)
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy 
komisji i zarazem upoważnionego przedstawicie-
la wnioskodawców.

Przypominam, że wnioskodawcy upoważni-
li do ich reprezentowania senatora Stanisława 
Gawłowskiego.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pan senator Janusz Pęcherz. Proszę bardzo.

SantoR 
Janusz Pęcherz 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, w opinii ministra klimatu 

i środowiska – przed chwilą pan senator wspo-
mniał, że była to jedyna negatywna opinia – 
o projekcie tej ustawy czytamy m.in., że przyczyni 
się ona do wzrostu kosztów działalności zarządów 
i rad nadzorczych wojewódzkich funduszy ochro-
ny środowiska i gospodarki wodnej. Czy pan se-
nator widzi takie zagrożenie? A nawet gdyby tak 
było, to czy to jest duży problem? To jest pierwsze 
pytanie.

Drugie pytanie, również dotyczące tej samej 
opinii ministra klimatu i środowiska, w której 

można przeczytać, że pomimo zmniejszonych 
przychodów wojewódzkich funduszy ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska od 2017 r. te wojewódz-
kie fundusze ochrony środowiska zwiększyły 
kwotę, na którą są podpisane umowy. Czy sądzi 
pan, że było to efektem zmian prawnych, które 
zostały dokonane w 2017 r. w prawie ochrony śro-
dowiska, a które chcemy dzisiaj zmieniać?

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Proszę bardzo.

SenatoR
sTanisław Gawłowski 

Dziękuję bardzo.
Odpowiadając na pytanie pierwsze, powiem, 

że art. 400f pkt 10 prawa ochrony środowiska 
mówi: minister właściwy do spraw klimatu 
określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 
warunki wynagradzania członków rad nadzor-
czych wojewódzkich funduszy ochrony środowi-
ska. Rzeczywiście jest zwiększanie z 5 do 7 liczby 
członków tychże rad, ale minister może po pro-
stu napisać, że kwotę, którą dzisiaj przeznacza na 
5 członków, dzieli na 7 członków, i nie spowodu-
je to żadnej zmiany. To jest tylko kwestia rozpo-
rządzenia. Jeżeli pan minister tak bardzo o to się 
martwi, to może rozwiązać ten problem sam, i to 
rzeczywiście prostym ruchem. Myślę, że osoby, 
które chcą zasiadać w radach nadzorczych wo-
jewódzkich funduszy, nie zasiadają w nich dla 
pieniędzy, tylko dlatego, że prawdziwie chcą się 
angażować w sprawy dotyczące ochrony środo-
wiska. Tak więc nie ma absolutnie żadnych pod-
staw do twierdzenia, że spowoduje to zwiększenie 
kosztów. Minister jednym ruchem wskazuje to 
wyraźnie, może problem załatwić, to jest tylko 
kwestia jego woli. Gdybym miał sięgnąć do przy-
kładów związanych z narodowym funduszem, 
to musiałbym powiedzieć, że znacząco wzrosły 
koszty związane z funkcjonowaniem narodowego 
funduszu w ostatnich latach, nawet w budżecie, 
w planie finansowym na rok 2021 te koszty ro-
sną o kilkadziesiąt milionów złotych, one dotyczą 
samego funkcjonowania narodowego funduszu. 
Tak więc minister wybiórczo się porusza w za-
kresie opiniowania tego obszaru. To jest pierw-
sza sprawa.
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I druga sprawa. Rzeczywiście przejrzałem 
opinię ministra w tej sprawie i widzę, że też wy-
biórczo – niestety, mówię to z dużą przykrością 
– bardzo wybiórczo pan minister podaje te infor-
macje. Zakładam, że obecny na sali minister nie 
jest świadomy tego, jak bardzo informacje w tej 
sprawie są podawane wybiórczo. Wcześniej wo-
jewódzkie fundusze w dużej części były np. insty-
tucjami wdrażającymi środki unijne zarówno na 
poziomie regionalnych programów operacyjnych, 
jak i Programu Operacyjnego „Infrastruktura 
i środowisko”. To się zmieniło. Zmieniło się to po 
wprowadzeniu tego zapisu o odebraniu nadzoru 
nad wojewódzkimi funduszami ochrony środo-
wiska samorządom województw. Po prostu sa-
morządy województw zabrały do własnej decyzji 
rozdział tych pieniędzy, co siłą rzeczy spowodo-
wało, że w wojewódzkich funduszach niepotrzeb-
na była administracja. Duża część pracowników, 
którzy zajmowali się środkami unijnymi, po pro-
stu przeszła do pracy w urzędach marszałkow-
skich. A więc minister wykazuje zmniejszenie 
kosztów administracyjnych. No, nieprawdziwa 
jest to informacja, bo te koszty pojawiły się w in-
nym miejscu. Gdyby minister pokazał tabelę nie 
liczby umów, tylko zaangażowanych kwot, to był-
by ewidentny spadek.

Panie Ministrze, nie ma co kiwać głową. Te 
informacje – odnoszę się do pańskiego mate-
riału, który pan podpisał – które pokazujecie, 
ewidentnie świadczą o tym, że mówicie o wzro-
ście liczby umów, a nie kwot. Kwoty bezwzględ-
ne w tym przypadku, biorąc pod uwagę środki 
unijne, które byłyby w dyspozycji wojewódzkich 
funduszy – byłyby, ale ich nie ma – ewidentnie 
świadczą o tym, że wojewódzkie fundusze mają 
mniej pieniędzy do dyspozycji. I praca jest po-
dwójna, bo ona się odbywa w urzędach marszał-
kowskich przy ocenie tych samych wniosków, 
a inny wniosek jest składany do wojewódzkiego 
funduszu, bo nie ma przeszkód, żeby finansować 
te same zadania ze środków wojewódzkich fun-
duszy i środków unijnych. Tutaj akurat tego skro-
śnego finansowania, zabronionego w przypadku 
środków unijnych, nie ma, więc można się o te 
środki ubiegać. Znacząco większa liczba umów 
wynika tylko i wyłącznie z tego, że jest realizowa-
na duża liczba mniejszych zadań, choćby takich 
zlecanych przez narodowy fundusz, dotyczących 
np. programu „Czyste powietrze”. No, to się działo 
już wcześniej, tylko skala kwotowa była większa, 
jeśli chodzi o zlecanie tych zadań. Bo część zadań 

realizowanych przez wojewódzkie fundusze, a do-
tyczących gospodarki odpadami czy ochrony wód, 
również była zlecana wcześniej, ale kwoty były 
znacząco większe. Dzisiaj 5 tysięcy zł na program 
„Mój prąd” robi skalę, jeśli chodzi o liczbę zawie-
ranych umów, ale nie powoduje jakoś znacząco 
większych kwot w dyspozycji wojewódzkich fun-
duszy ochrony środowiska.

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Nie ma więcej pytań.
(Głos z sali: Są, są.)
(Głos z sali: Gdzie?)
A, jeszcze… Przepraszam bardzo, Panie 

Senatorze, mównica jest tak nieszczęśliwie usta-
wiona, że pana senatora nie widać.

Proszę bardzo, pan senator Jerzy Czerwiński.
(Senator Jerzy Czerwiński: Musimy coś z tym 

zrobić, Pani Marszałek.)
Coś trzeba z tym zrobić.
Proszę bardzo.

SenatoR
Jerzy czerwiński 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Panie Senatorze, proste pytanie: dlaczego 

proponujecie zwiększenie liczby członków rad 
nadzorczych, a w szczególności zarządów, jeśli 
ta ustawa w ogóle nie ingeruje w kwestie kom-
petencji funduszy? Zadania są te same, pienią-
dze te same. To po co więcej ludzi, żeby się tym 
zajmowali? Cóż się takiego zmieniło? Proszę 
wytłumaczyć.

I jeszcze drugie pytanie, dotyczące przepisów 
przejściowych. Otóż mamy art. 2, w którym napi-
sano, że mandaty dotychczasowych członków rad 
nadzorczych funduszy wygasają z dniem wejścia 
w życie regulacji. No i co potem? Przede wszyst-
kim co z zarządami? Rozumiem, że zostają stare, 
bo nic na ten temat nie ma. Ale potem w art. 3 jest 
kwestia nadania nowych statutów wojewódzkich 
funduszy. To trochę potrwa. Czyli mamy bezkró-
lewie na początku działania tej ustawy. Od razu, 
jak siekiera to działa – z mocy prawa. Co się dzie-
je? Jaki pan przewiduje scenariusz, gdyby to pra-
wo weszło w życie?
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SenatoR
sTanisław Gawłowski 

Odpowiadam na pytanie pierwsze. W art. 1 
proponowanej zmiany wprowadzamy nowe za-
pisy dotyczące liczby członków – tak jak pan se-
nator słusznie zauważył: będzie 7 – i wskazujemy, 
kto miałby zasiadać w tejże radzie nadzorczej. Są 
tam reprezentanci zarówno samorządów woje-
wództwa, jak i administracji rządowej oraz wspo-
mniani przeze mnie przedstawiciele organizacji 
pozarządowych i organizacji gospodarczych. Tak 
naprawdę chodzi o to, żeby różne środowiska były 
reprezentowane w radzie nadzorczej wojewódz-
kiego funduszu ochrony środowiska, żeby byli 
tam ludzie związani z szeroko rozumianą ochro-
ną środowiska naturalnego w Polsce. To jest tylko 
i wyłącznie ten powód. Oczywiście każde zmniej-
szenie liczby osób potencjalnie powoduje, że jakieś 
określone środowisko w tej radzie nadzorczej nie 
będzie reprezentowane. Ale ja mam głębokie prze-
świadczenie, że warto angażować do tego różnych 
ludzi i przedstawicieli różnych organizacji, tak 
by chcieli wspierać działania związane z ochroną 
środowiska w Polsce. I stąd ten skład 7-osobowy. 
On jest przedyskutowany i naprawdę przemyśla-
ny. I stąd taka propozycja.

Tak jak powiedziałem, nie ma to większego 
znaczenia finansowego, bo minister właściwy 
do spraw klimatu jednym ruchem może ten pro-
blem rozwiązać – wystarczy obniżyć wysokość 
diety zasiadających w tych radach nadzorczych. 
I to rozporządzenie wydaje wspomniany przeze 
mnie minister. To po pierwsze. A więc uspołecz-
niamy te rady, zapraszamy różne środowiska do 
pracy w radzie nadzorczej, ale nie zwiększamy fi-
nansowania, bo ten problem finansowania można 
łatwo rozwiązać jednym rozporządzeniem.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza-
łek Marek Pęk)

I w drugiej części… Poprawka, którą przed 
chwilą złożyłem, jakby rozwiązuje kwestię tych 
wątpliwości, o których pan senator wspomniał. 
I mam nadzieję, że komisje będą się mogły zająć 
jeszcze dzisiaj tymi poprawkami.

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

WiceMaRSzałek
marek Pęk 

Bardzo proszę.

SenatoR
Jerzy czerwiński 

Otóż czuję pewien niedosyt, Panie Senatorze, 
z prostej przyczyny. Pan się wytłumaczył – tak, 
a nie inaczej – z kwestii rady nadzorczej, no ale 
z kwestii zarządu to już nie. Tam przedstawicie-
li społecznych już nie ma, za to konfitury i ka-
siorka są jeszcze większe, jak kojarzę. Otóż miało 
być, tzn. był… Jest, przepraszam, jest… Zarządy 
wojewódzkich funduszy liczą od 1 do 2 członków, 
a w pana propozycji jest od 2 do 5. To jest, przy-
znam, przyrost pomiędzy 200% a 500%. I tak jak 
powiedziałem, zarządy biorą – jak to się mówi, 
czeszą – więcej. A więc poprzednie pytanie pozo-
staje aktualne. Przy czym, jak mówię, zadań cią-
gle jest tyle, ile było. Pieniędzy do podziału jest też 
tyle, ile było. To skąd ten taki, no, powiedziałbym, 
dramatyczny, katastrofalny wzrost liczby człon-
ków zarządów? Co stoi u jego podstawy? Oprócz 
skoku na kasę, no bo to każdy z nas rozumie, to 
jest ludzkie i my tutaj wybaczamy takie rzeczy.

(Poruszenie na sali)
Pytanie jest…
(Senator Danuta Jazłowiecka: O nie, nie…)
…z prostej przyczyny, przyczyna jest tu prosta. 

Co się stało, że zarząd musi się zwiększyć, że tak 
bardzo musi się zwiększyć liczba członków zarzą-
du, prawie o 500%?

WiceMaRSzałek
marek Pęk 

Bardzo proszę.

SenatoR
sTanisław Gawłowski 

Dziękuję bardzo.
Bardzo się cieszę, że pan przedstawił PiS-

owski sposób myślenia o zarządzaniu fundu-
szami wojewódzkimi i narodowym funduszem 
ochrony środowiska. Skok na kasę! Gratuluję, 
Panie Senatorze. W mojej głowie…

(Senator Jerzy Czerwiński: Tylko że myśmy ob-
niżyli te liczby i zmniejszyli, a wy podwyższacie… 
I nie skaczecie na tę kasę. No, za to są te gratu-
lacje, tak?)

(Wicemarszałek Marek Pęk: Panie Senatorze, 
proszę nie przeszkadzać, nie prowadzić polemiki.)
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Jak pan marszałek nie zrobi… Ja sam sobie 
poradzę.

Ja już na to odpowiedziałem i pan sam powie-
dział, że zmniejszyliście. Panie Senatorze, gdyby pan 
sprawdził, jakie są przychody własne takiej insty-
tucji, jaką jest narodowy fundusz ochrony środowi-
ska, i porównał je np. z przychodami wojewódzkiego 
funduszu ochrony środowiska w Katowicach… Ja 
powiem panu, że te przychody własne w tym przy-
padku nie są jakoś szczególnie mniejsze. To jest 
duży fundusz ten wojewódzki fundusz ochrony śro-
dowiska w Katowicach, duży w sensie…

(Senator Jerzy Czerwiński: Jest z czego doić…)
No, ja gratuluję tego podejścia. To znaczy sko-

ro pan uważa, że wy doicie, to rzeczywiście trze-
ba z tym walczyć. I gratuluję tego podejścia. To 
jest rzeczywiście świetny opis tego, co PiS robi 
w ochronie środowiska, ale pewnie też w wielu 
innych instytucjach publicznych. Bo to napraw-
dę trzeba… Jak to pan powiedział? A, „jest z czego 
doić”. No to gratuluję. Tu naprawdę lepszego opi-
su na to nie ma. I teraz rozumiem, dlaczego tak 
bardzo walczyliście…

(Senator Jerzy Czerwiński: Czy mógłby pan 
odpowiedzieć na pytanie? Przepraszam, Panie 
Marszałku, ale to są wypowiedzi polityczne, a ja 
mam bardzo proste pytanie. Dlaczego zwiększa-
cie? Proszę na to pytanie odpowiedzieć.)

(Wicemarszałek Marek Pęk: Dobrze. Już…)
Ja też proszę, Panie Marszałku, żeby pan 

swojego kolegę klubowego pilnował, bo określe-
nie „jest z czego doić” jest katastrofą i pan powi-
nien mu… przepraszam, panu senatorowi zwrócić 
uwagę w tej sprawie…

(Wicemarszałek Marek Pęk: Dobrze…)
…a pan tego nie zrobił.
(Wicemarszałek Marek Pęk: Ja będę decydo-

wał, kiedy zwracać uwagę.)
Dobrze. Bardzo się cieszę.
(Wicemarszałek Marek Pęk: Panie Senatorze, 

proszę pełnić swoją funkcję sprawozdawcy.)
Próbuję, ale to nie jest takie łatwe, jak pan 

zauważył. Niemniej bardzo dziękuję, Panie 
Marszałku.

Stąd ten zapis: od 2 do 5. To oznacza, że może 
być 2, a może być i 5. Decyzja o tym będzie po-
dejmowana przez zarząd województwa, np. ślą-
skiego, a ten zarząd, jeśli mnie pamięć nie myli, 
stanowią radni związani z pana opcją. Tak więc 
nie rozumiem, czego się pan boi.

(Senator Jerzy Czerwiński: Można, Panie 
Marszałku?)

WiceMaRSzałek
marek Pęk 

Dopytać?
(Senator Jerzy Czerwiński: Ostatnie pytanie.)
Dobrze, bardzo proszę.

SenatoR
Jerzy czerwiński 

Jeśli się coś zmniejsza, no to się zmniejsza. To 
oznacza, że wydatki na osoby, które pełnią dane 
funkcje, w tym wypadku na członków zarządu, 
stają się mniejsze. Jeśli się zwiększa liczbę człon-
ków zarządu… To wy chcecie zwiększyć tę liczbę, 
a nie my, to jest wasza propozycja. Jeszcze raz: te-
raz jest 1–2 członków, a wy chcecie, żeby było 2–5. 
Bardzo proste pytanie: z czego wynika ta zmia-
na, która umożliwia zwiększenie liczby członków 
zarządu? Bo nie zwiększają się ani dochody, ani 
kompetencje, ani obowiązki, ani uprawnienia. 
A przynajmniej w tym projekcie takich zapisów 
nie ma. I nie uzyskałem na to pytanie odpowiedzi.

Zaś co do oceny, jak działają wojewódzkie za-
rządy i poszczególne fundusze, to nie jest to temat 
tej dyskusji, ale jak pan chce, to możemy o tym 
podyskutować, nie ma żadnego problemu.

Proszę o krótką odpowiedź. Czy wie pan, dla-
czego zwiększacie tę liczbę, czy nie? Jeśli pan nie 
wie, to proszę powiedzieć „nie wiem”, a jeśli pan 
wie, to proszę dać jasną odpowiedź.

WiceMaRSzałek
marek Pęk 

Proszę nie sugerować panu senatorowi 
odpowiedzi.

Bardzo proszę, Panie Senatorze. Niech pan 
odpowie tak, jak pan potrafi. Zakończmy już ten 
spór.

SenatoR
sTanisław Gawłowski 

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
To jest propozycja, która spowoduje, że wo-

jewódzkie fundusze uzyskają sterowność. 
Ostateczną decyzję co do tej liczby będą po-
dejmować zarządy województw, samorządy 
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województw, które nadają statuty wojewódzkim 
funduszom ochrony środowiska. I to jest propo-
zycja, która spowoduje, że wreszcie nie trzeba 
będzie uprawiać fikcji polegającej na tym, że jest 
2 członków zarządu, a na stanowiskach kierow-
niczych, dyrektorskich, czyli już poza zarządem, 
umiejscowionych jest dużo więcej osób. Bo tak to 
dzisiaj wygląda.

WiceMaRSzałek
marek Pęk 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pytanie zadaje pan senator Aleksander Szwed.

SenatoR
aleksander szwed 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, tak jak pana nie dziwi ne-

gatywne stanowisko rządu, tak mnie nie dziwią 
pozytywne stanowiska większości sejmików wo-
jewódzkich, w których rządzi bądź współrządzi 
pańska formacja polityczna.

No ale mam konkretne pytania. Widzę, że 
poza opiniami zarządów jest tu też opinia rzeczni-
ka małych i średnich przedsiębiorców. W swoim 
sprawozdaniu mówił pan, że macie szereg opinii 
przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. To 
jakie jeszcze – poza rzecznikiem małych i śred-
nich przedsiębiorców –organizacje zrzeszające 
przedsiębiorców i organizacje pozarządowe zaopi-
niowały ten projekt i jakie to były opinie?

I drugie pytanie. Jakie wymagania, zgodnie 
z państwa projektem, będą musieli spełnić kan-
dydaci na przedstawicieli organizacji pozarzą-
dowych w radach nadzorczych wojewódzkich 
funduszy? Chodzi o organizacje pozarządowe czy 
też ekologiczne. Dziękuję.

WiceMaRSzałek
marek Pęk 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SenatoR
sTanisław Gawłowski 

Dziękuję bardzo.
Jeśli mnie pamięć nie myli, to w Polsce jest 

16 województw, a w 9 rządzą ludzie związani 

z Prawem i Sprawiedliwością. W pozostałych są 
koalicje innych środowisk, bardzo zróżnicowane 
koalicje, więc ja tak naprawdę nie myślę o tym 
w czysto politycznych kategoriach. Dbam o inte-
resy samorządów województw i nie patrzę na nie 
przez pryzmat tego, czy tam są ludzie związani 
z opozycją, czy z obecnym obozem rządowym. 
Jestem daleki od takiego myślenia. Zależy mi na 
tym – i stąd ta inicjatywa – żeby to jednak samo-
rządy województwa miały nadzór nad fundusza-
mi, bez względu na to, kto zasiada w zarządach 
tych województw i jaka jest aktualnie większość 
w poszczególnych sejmikach. Tak więc absolutnie 
nie należy tak na to patrzeć.

Mówiłem o poparciu korporacji samorządo-
wych. Nie tylko Związek Województw RP wypo-
wiedział się w tej sprawie pozytywnie, również 
Związek Miast Polskich wspierał to rozwiąza-
nie. Mówiłem o poparciu organizacji pozarzą-
dowych związanych z ochroną środowiska, bo 
wiele takich głosów spłynęło. Rzeczywiście nie 
pamiętam tej części dotyczącej organizacji pra-
codawców, ale z kilkoma ich przedstawicielami 
rozmawiałem o tej sprawie i wszyscy mówili jed-
nogłośnie, że wspierają to rozwiązanie. Nie pa-
miętam, czy to zostało potem sformalizowane 
w formie pisemnej.

WiceMaRSzałek
marek Pęk 

Bardzo dziękuję.
Pytanie zadaje pani senator Magdalena 

Kochan.

SenatoR
maGdalena kochan 

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Przewodniczący! Panie Senatorze 

Sprawozdawco!
Moje pytanie dotyczy stanu faktycznego, któ-

ry właściwie ma wrócić do tego, co było nie tak 
znowu wiele lat temu, czyli wojewódzkie fundu-
sze ochrony środowiska będą podlegały zarządom 
i samorządowi województwa. Jakie przyczyny 
pana zdaniem legły u podstaw zmiany tego po-
rządku, z którego wszyscy byli zadowoleni z wy-
jątkiem rządzących? Bo oni scentralizowali ten 
fundusz i wyjęli ten kawałek, który naprawdę 
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jest regionalny, bo zupełnie inne problemy ma 
Mazowsze, zupełnie inne Pomorze Zachodnie, 
zupełnie inne Rzeszowszczyzna. I samorząd wo-
jewództwa decydował, w jaki sposób rozdziela 
środki na ochronę właściwą dla środowiska, wła-
ściwą ochronę właściwego środowiska na swoim 
własnym terenie. Co było podstawą centralizacji 
i zabierania samorządom tych kompetencji i tych 
środków, które na realizowanie kompetencji były 
zapewnione w wojewódzkich funduszach? Bo 
dzisiaj jest tak, że owszem, ochrona powietrza to 
zadanie województwa, ale środków na utrzyma-
nie tegoż czystego powietrza nie ma. Kary, które 
ewentualnie przyjdą za niespełnianie norm, będą 
nakładane na władze wojewódzkie, które nie mają 
żadnego wpływu na sposób finansowania tego za-
dania. Co było powodem zmiany i centralizacji 
wojewódzkich funduszy ochrony środowiska?

WiceMaRSzałek
marek Pęk 

Bardzo proszę.

SenatoR
sTanisław Gawłowski 

Dziękuję bardzo.
Ja oczywiście mogę mówić tylko o swojej opi-

nii, ja nie mogę się już w tej części wypowiadać 
w imieniu komisji. To jest oczywiście w moim 
przekonaniu to, co się dzieje od 2016 r. w części 
związanej z samorządami terytorialnymi jako ta-
kimi. Rząd centralizuje i odbiera wszystko to, co 
jest możliwe po stronie finansowania, chce mieć 
na te instrumenty wpływ. I to nie jest związa-
ne przecież tylko z wojewódzkimi funduszami 
ochrony środowiska, to jest tylko jeden z segmen-
tów ewidentnie widocznych. Wszystko to, co jest 
kłopotem, rząd zostawia po stronie samorządów 
jako takich. Ochrona środowiska jest tylko jed-
nym z obszarów centralizacji i przejmowania, 
i być może tego, o czym mówił pan senator – już 
nie chcę tego powtarzać – czyli takiego swoistego 
skoku na kasę, chęci przejmowania wpływu, od-
działywania, traktowania tego jako instrumentu 
politycznego, a nie instrumentu do rozwiązywa-
nia problemów związanych z ochroną środowiska. 
Na to akurat patrzę ze smutkiem, bo naprawdę 
rura w ziemi dotycząca kanalizacji ściekowej nie 

ma barw politycznych i dbałość o jakość powie-
trza, inna na Śląsku, a inna na Podkarpaciu czy 
na Podlasiu, również nie ma barw politycznych. 
Trzeba te problemy prawdziwie rozwiązywać 
i  trzeba zaangażować ludzi, którzy mieszkają 
w poszczególnych miejscach, regionach, a dzisiaj 
się tych ludzi wysyła, tzn. odsyła i  to rząd 
decyduje o  tym, kto będzie w poszczególnych 
miejscach zarządzał. I  jak to wychodzi? Też 
nie chcę o tym mówić. Mógłbym też opowiadać 
o wielkich marnotrawstwach w poszczególnych 
wojewódzkich funduszach, ale ta ustawa o tym 
nie mówi, więc nie będę do tego się odnosił.

WiceMaRSzałek
marek Pęk 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Nie ma więcej pytań.
Zatem dziękuję.
(Senator Stanisław Gawłowski: Dziękuję 

bardzo.)
(Senator Halina Bieda: Ja chciałam…)
Pytanie?
(Senator Halina Bieda: Nie pytanie. Ja by-

łam jedną z autorek poprawek. Chodzi o wy-
znaczenie terminu posiedzenia komisji na tym 
posiedzeniu…)

(Senator Stanisław Gawłowski: Tak jest.)
Rozumiem, dobrze.
(Senator Stanisław Gawłowski: Ja również 

chciałbym tego typu wniosek złożyć. Poprawki 
zostały przekazane wcześniej.)

Dobrze. Dziękuję bardzo.
Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos 

w sprawie przedstawionego projektu?
Bardzo proszę, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu 

i Środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński: 
Z miejsca czy…)

Proszę tutaj. Jeżeli pan woli…

PodSekRetaRz StanU
W MiniSteRStWie  
kliMatU i ŚRodoWiSka 
adam GuiBourGé-czeTwerTyński 

Ja nie mogę nie skorzystać z okazji, żeby spro-
stować kilka informacji, słów, które padły z tej 
mównicy. Nie wątpię, że u podstaw tej propozycji 
leżą bardzo szczere intencje, ale ja mam 2 funda-
mentalnie problemy z nią związane.
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Pierwszy to jest wzrost kosztów zarządów, 
które może ona generować. Chciałbym tutaj pod-
kreślić, że koszty zarządów, o których pisałem 
w informacji, którą wysłałem do komisji, to nie są 
koszty całych instytucji, to nie są koszty, które wy-
nikają ze zmiany poziomu zatrudnienia zwykłych 
pracowników w tych funduszach. To są koszty za-
rządów. Ja oczywiście zakładam, że osoba, która 
panu senatorowi przygotowała notatkę na to spo-
tkanie, podała takie niekompletne informacje.

Drugi element, który chciałbym sprostować, 
to jest kwestia kwot, które są dostępne w woje-
wódzkich funduszach. Wzrosła nie tylko liczba 
umów – podaliśmy te liczby w naszej informacji 
– ale też wysokość kwot rozdysponowywanych 
przez fundusze. Zmiany, które zostały wprowa-
dzone kilka lat temu, znacząco usprawniły funk-
cjonowanie wojewódzkich funduszy i dlatego 
mam pewną obawę przed powrotem do przeszło-
ści i sposobu funkcjonowania, o którym wiemy, 
że był mniej sprawny niż ten, który mamy dzisiaj, 
jeżeli chodzi o działalność na rzecz poprawy jako-
ści naszego środowiska.

(Senator Magdalena Kochan: To nieprawda, to 
absolutna nieprawda.)

Jakie są główne programy, które są realizowa-
ne z tych funduszy? Jest to oczywiście „Czyste po-
wietrze”. To stąd biorą się te wysokie liczby. Te 
fundusze, chociaż zmieniła się ich organizacja, 
są bardzo mocno zaangażowane na rzecz popra-
wy jakości powietrza w województwach i działają 
zgodnie ze skoordynowanym na poziomie cen-
tralnym programem „Czyste powietrze”, który 
przynosi bardzo dobre efekty dzięki współpracy 
z samorządami. Podpisaliśmy tysiąc porozumień 
z gminami, żeby w sposób bardziej aktywny włą-
czać gminy w realizację tego programu. Widzimy 
wyraźne różnice. W gminach, które aktywnie 
włączają się w program, są lepsze efekty.

W końcu chciałbym sprostować jeszcze jed-
ną informację. Jeśli chodzi o rolę WFOŚiGW jako 
instytucji wdrażających, to zmiana nastąpiła tu 
akurat przy przeprogramowaniu obecnej per-
spektywy finansowej. W 2014 r. pani minister 
Bieńkowska wprowadziła zmianę, która pozba-
wiła wojewódzkie fundusze tej roli. Ja nie wiem, 
skąd jest tutaj pretensja do Ministerstwa Klimatu, 
skąd stwierdzenie, że wprowadziło ono taką 
zmianę, bo ta zmiana nastąpiła dużo wcześniej.

Myślę, że pan senator nieprzypadkowo przy-
wołał wojewódzki fundusz w Katowicach jako taki 
specjalny, wyjątkowo duży fundusz w skali całego 

kraju. Dlaczego jest on wyjątkowo duży? No wła-
śnie dlatego jest wyjątkowo duży, że w ramach 
POIiŚ powierzono temu funduszowi realizację 
bardzo znaczącego programu na rzecz popra-
wy jakości powietrza na Śląsku. Ten fundusz 
dysponuje wyjątkowo dużą kwotą na tle innych 
wojewódzkich funduszy. To znowu pokazuje, 
że współpraca między administracją centralną 
a wojewódzkimi funduszami jest sprawniejsza.

Ostatnią kwestią – może nie jest ona tak fun-
damentalna przy kwestiach efektywności roz-
wiązań – którą chciałbym poruszyć, jest kwestia 
prawna, kwestia istoty wojewódzkich funduszy. 
Oczywiście można przywoływać ustawę POŚ, 
która mówi, że to są organizacje samorządowe, 
ale trzeba jeszcze zrozumieć, co to oznacza. I tutaj 
bardzo pomocny jest wyrok Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Olsztynie, który zapadł 
w 2010 r. i w którym podkreśla się, że wojewódz-
kie fundusze nie są tworzone przez województwo, 
lecz w drodze ustawy. Dalej mówi się tam, że nie 
są to wojewódzkie jednostki organizacyjne, gdyż 
wojewódzkie fundusze stanowią osobny twór or-
ganizacyjny, wyposażony w osobowość prawną 
i funkcjonujący obok tych jednostek. Tak więc 
absolutnie nasze sądownictwo potwierdziło taką 
interpretację, że to nie są podmioty, które są ema-
nacją samorządów, tylko są osobnymi organiza-
cjami. Dziękuję.

WiceMaRSzałek
marek Pęk 

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Proszę jeszcze pozostać na mównicy, bo będą 

pytania od senatorów.
Obecnie senatorowie mogą bowiem zgłaszać 

z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapyta-
nia do obecnego na posiedzeniu przedstawiciela 
rządu związane z omawianym punktem porząd-
ku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pan senator Jerzy Czerwiński zgłasza się jako 
pierwszy.

SenatoR
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku, musimy pewne kwestie wy-
jaśnić do końca.

Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
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Co do tego, że 2 to mniej niż 5, już chyba prze-
konałem, ale są jeszcze inne kwestie, znacznie 
poważniejsze. Otóż w notatkach z tego posiedze-
nia komisji, na którym była rozpatrywana ta 
ustawa… przepraszam, projekt ustawy w pierw-
szym czytaniu, jeden fakt mnie uderzył, a mia-
nowicie ilość zrealizowanych zadań, oczywiście 
średniorocznie, wtedy, kiedy rady nadzorcze 
były powoływane przez czynniki rządowe, kiedy 
wojewódzkie fundusze były nadzorowane przez 
rząd. W porównaniu z okresem wcześniejszym 
jest to 10:1. Czyli zmiana dotycząca zarządu, która 
została zaproponowana i która w tej chwili obo-
wiązuje, skutkowała czy dalej skutkuje 10-krot-
nym zwiększeniem liczby realizowanych zadań. 
Czy pan minister mógłby podać konkretne licz-
by, ile to było wcześniej, ile jest teraz i oczywi-
ście jakimi to skutkowało kwotami? Bo to też jest 
ważne, gdyż to np. w przypadku takich pojedyn-
czych beneficjentów się przekłada na konkretne 
dopłaty. Liczby powiedzą wszystko o tym, o co tak 
naprawdę chodzi, jaki jest stan obecny, a jaki bę-
dzie ten, który jest proponowany przez państwa, 
czyli właściwie będący powrotem do tego, co było 
wcześniej.

WiceMaRSzałek
marek Pęk 

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

PodSekRetaRz StanU
W MiniSteRStWie  
kliMatU i ŚRodoWiSka 
adam GuiBourGé-czeTwerTyński 

Bardzo dziękuję.
Jeśli chodzi o liczbę podpisanych umów, to 

w zeszłym roku wojewódzkie fundusze podpi-
sały łącznie ponad 95 tysięcy umów, a przed tą 
reformą, którą chcemy tutaj odkręcić, w 2017 r. 
podpisały 9,5 tysiąca umów, czyli to jest wzrost, 
tak jak pan senator mówił, 10-krotny, jeśli chodzi 
o liczbę umów. I wbrew temu, co zostało wcześniej 
powiedziane, ten wzrost dotyczy także kwot prze-
znaczonych na te zadania, bo wartość całkowi-
ta tych umów w tym samym czasie, między 2017 
a 2020 rokiem, wzrosła z 1 miliarda 600 milionów 
do 2 miliardów 600 milionów w 2020 r. Tak więc 
to też jest bardzo znaczący wzrost kwotowy.

WiceMaRSzałek
marek Pęk 

Dziękuję.
Czy ktoś jeszcze chce zadać pytanie? Nie.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Pan senator Stanisław Gawłowski zapisał się 

do dyskusji.

SenatoR
sTanisław Gawłowski 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Czasami trzeba sprostować sprostowanie, bo 

jak się nie podaje pełnych danych… Zresztą ktoś 
kiedyś powiedział, że pół prawdy to całe kłam-
stwo, więc do tych półprawd chcę się odnieść.

Rzeczywiście, Panie Ministrze, pan przedsta-
wił nawet takie ładne grafiki pokazujące zmniej-
szanie kosztów działalności zarządów, ewidentny 
spadek, tylko szkoda, że pan nie pokazał kosztów 
funkcjonowania administracji wojewódzkich 
w funduszach ochrony środowiska. Bo powtórzę: 
przenieśliście to z poziomu zarządu na poziom 
dyrektora. Nie ma tych wydatków w zarządzie, 
ale są na poziomie dyrektora. Nie zmniejszyliście 
kosztów funkcjonowania administracji jako ta-
kiej. Nie ma tej tabeli na tym wykresie.

Podajecie tu wzrost przychodów. Panie 
Senatorze, to jest regulowane ustawą, bo to jest 
procent od kwot, które wynikają z opłat za korzy-
stanie ze środowiska albo z kar za zanieczyszcza-
nie środowiska. No więc tutaj nie ma zbyt wielu 
instrumentów. Jest jedna różnica, ona dotyczy 
współdziałania z narodowym funduszem ochro-
ny środowiska, ale to współdziałanie odbywało 
się wcześniej i na wielu obszarach, również przy 
dużych projektach.

Wreszcie, kolejna sprawa, kwestia liczby 
umów. Jak się realizuje takie dość sztampowe pro-
jekty jak program „Mój prąd” – 5 tysięcy zł na do-
tację – to, że tak powiem, to robi tysiące umów, 
to są naprawdę tysiące umów, bo tu jest kwota 
5 tysięcy zł. Ale odwołam się do swojego regionu, 
do województwa zachodniopomorskiego. Jeżeli 
realizowane są 2 gigantyczne projekty dotyczące 
gospodarki wodno-ściekowej, związane z ochro-
ną, zaopatrzeniem w wodę i oczyszczaniem ście-
ków dla miasta Szczecina – tu jest kwota chyba 
1 miliarda 500 czy 1 miliarda 600 tysięcy, a więc 
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ogromna inwestycja – to wtedy jest jedna umo-
wa. Możecie sobie porównać: kilkadziesiąt tysię-
cy umów po 5 tysięcy i jedna umowa za 1 miliard. 
Inny wielki projekt dotyczący gospodarki wodno-
-ściekowej to jest inwestycja w dorzeczu Parsęty, 
też na ponad 1 miliard zł. Chcę powiedzieć, że 
mimo wszystko ci urzędnicy, pracownicy woje-
wódzkich funduszy, którzy zajmowali się i zajmu-
ją tak wielkimi projektami, mają znacząco więcej 
pracy, naprawdę znacząco więcej pracy niż ci pra-
cujący przy jednym sztampowym projekcie czy 
wniosku, który dotyczy dofinansowania w ra-
mach programu „Mój prąd”. Naprawdę jest tam 
dużo więcej pracy i ci, którzy się na tym znają, 
wiedzą, dlaczego tak jest. Tych, którzy nie wie-
dzą, naprawdę zachęcam do rozmowy z tymi, któ-
rzy oceniają te wnioski i wiedzą, jak ta procedura 
wygląda. W związku z tym tutaj nie ma żadnego 
uzasadnienia… No, gdyby pan, Panie Ministrze, 
pokazał wszystkie koszty i pokazał przychody, to 
wtedy rzeczywiście mielibyśmy całościowy ob-
raz związany z funkcjonowaniem administracji 
w wojewódzkich funduszach.

I ostatnia sprawa. Panie Ministrze, ja to już 
mówiłem, powtórzę to jeszcze raz. Ja byłem au-
torem tych zapisów dotyczących samorządowej 
osoby prawnej, nie ktoś inny, tylko ja. No więc jak 
pan się pyta, co ja miałem wtedy w głowie, to ja 
panu mówię, że miałem w głowie to, żeby te fun-
dusze były nadzorowane przez samorządy, woje-
wództwa. Znam wyrok sądu administracyjnego. 
On nie zmienia faktu, że chodzi o samorządową 
osobę prawną, nie zmienia, i oczywiście utwo-
rzoną na mocy ustawy, co się zgadza, na mocy 
ustawy – Prawo ochrony środowiska, ale o tym 
to dziecko wie. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek
marek Pęk 

Dziękuję bardzo.
Do dyskusji, tak?
Pan senator Wadim Tyszkiewicz zgłosił się 

w ostatniej chwili.

SenatoR
wadim Tyszkiewicz 

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Ja oczywiście jako wieloletni samorządowiec 

muszę w tej kwestii zabrać głos. Oczywiście po-
pieram tę ustawę, za chwilę powiem dlaczego.

Jestem trochę zawiedziony, jeśli chodzi o sena-
tora z prawej strony, nazwiska nie będę wymie-
niał, którego szanuję za profesjonalizm i zawsze 
profesjonalne przygotowanie. Ale takie słowa, jak 
„skok na kasę”, „kasiora”, „jeszcze go doić”… No, 
dla mnie to jest szokujące, Panie Senatorze, mimo 
że, jak powiedziałem, szanuję pana profesjona-
lizm i myślałem, że takich słów z pana strony 
nigdy nie usłyszę. Szczególnie jest to bolesne dla 
mnie jako samorządowca. Ja mogę panu powie-
dzieć, jakie pieniądze dostawali w moim mieście 
członkowie rad nadzorczych. Powiedzmy, 1 ty-
siąc 200 zł. Tak, bo w samorządzie obowiązuje 
taka zasada, że każdy samorządowiec odpowia-
da za to, co robi, i szuka najlepszych rozwiązań, 
najtańszych rozwiązań i najbardziej efektyw-
nych. Samorządów w Polsce jest dokładnie 2 ty-
siące 474, o ile się nie mylę, i każdy samorząd 
może być inny. Jednak naprawdę byłbym dale-
ki od uogólnień. Mówienie, że samorząd doi kasę 
i po to tworzy, powiedzmy, jakieś tam funkcje, 
żeby doić kasę… No, ja nigdy z tym się nie zgodzę. 
Przynajmniej ja nigdy tego nie robiłem i dbając 
o interes swoich mieszkańców i efektywność eko-
nomiczną, zawsze starałem się płacić najmniej, 
ile można. Czasami trzeba trochę więcej zapłacić, 
bo chociażby same regulacje, które weszły, doty-
czące prezesów spółek wodno-kanalizacyjnych, 
spowodowały to, że musiałem zdecydowanie pod-
nieść płacę dla pani prezes. Mimo to ta płaca dalej 
była w dolnej granicy widełek, najmniej, jak tylko 
można było, płaciłem. Dlatego będę bronił samo-
rządów jak niepodległości i będę twierdził, że im 
mniej państwa w państwie, tym lepiej dla tego 
państwa. Bezwzględnie będę bronił też tezy, że 
największym sukcesem Polski po 1989 r. – i będę 
to powtarzał jak mantrę – jest reforma samorzą-
dowa i to, że mamy samorządy. To, co się stało 
w ostatnich latach, przejęcie instytucji typu wła-
śnie wojewódzkie fundusze ochrony środowiska 
czy „Wody Polskie”, które… Myślę, że kiedyś ten 
temat też będziemy omawiać. Bo to jest dla mnie 
dramat. Nie będę się teraz nad tym rozwodził. 
Czy przejęcie ośrodków doradztwa rolniczego… 
To pokazuje, że, no, niestety, czasami dochodzi 
do takiego skoku na kasę, wbrew interesom sa-
morządu. Bo jednak samorząd to jest gospodarz, 
samorząd podejmuje decyzje i bierze odpowie-
dzialność za te decyzje. I, tak jak powiedzia-
łem, im bliżej jest rozliczenia decydentów przez 
mieszkańców, tym lepiej. Rząd to już jest coś od-
ległego. Samorząd jest, można powiedzieć, wręcz 
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w zasięgu ręki. Ja w ogóle uważam, że samorząd, 
poczynając od sołectw, poprzez samorządy gmin-
ne, po wojewódzkie, to jest najlepsze, co mogło się 
Polsce przytrafić.

Ja nie wiem, po co… Tak naprawdę się za-
stanawiam… Bo rzeczywiście aż tak bardzo się 
nie wgłębiam w funkcjonowanie wojewódzkich 
funduszy ochrony środowiska, bo zawsze wy-
stępowałem, jako samorządowiec, bardziej jako 
beneficjent czy starający się o jakieś pieniądze. 
I wiem, że w ostatnim czasie, po przejęciu jednak 
mimo wszystko wojewódzkich funduszy ochro-
ny środowiska przez rząd bardzo trudno było się 
dowiedzieć czegokolwiek. I tak się zastanawiam, 
dlaczego to nie samorządowcy mają decydo-
wać np. o dzieleniu pieniędzy na tzw. kopciuchy. 
Wymiana kopciuchów… I szukamy najlepszego 
rozwiązania. I powiem zdecydowanie: samorząd 
wie lepiej, będąc bliżej mieszkańca, jakie najbar-
dziej efektywne decyzje podejmować. Dlatego je-
stem za nowelizacją tej ustawy.

Odnośnie do tych ilości powiem szczerze: też 
nie wiem, dlaczego tak. Też nie wiem. Wydaje mi 
się, że intencja raczej była taka – i będę też o to 
pytał – że, powiedzmy, kwota zostaje ta sama, ale 
jak sobie podzielicie, na ilu członków… Czy was 
będzie 2, czy 5, to już wasza sprawa. Znaczy nie 
wasza sprawa, tylko sprawa gospodarza, czyli sa-
morządowca, który podejmuje decyzje i bierze za 
nie odpowiedzialność. Tak mi się wydaje. To jest 
najbardziej racjonalne. Też kwestia tego, ilu tych 
członków rady nadzorczej… Ewentualnie jeżeli 
tam mają wejść przedstawiciele środowisk, czyli 
organizacji zajmującej się np. ochroną środowi-
ska, to może rzeczywiście za jakieś małe pienią-
dze przedstawiciele takich środowisk powinni się 
tam znaleźć. Wtedy liczba członków takiej rady 
byłaby większa. Ale wydaje mi się, że o tym po-
winni decydować gospodarze w terenie. Tak więc, 
im bym to pozostawił.

Odnośnie do liczby decyzji, o których pan mó-
wił… Bardzo pana szanuję jako świetnego mate-
matyka, bo o panu słyszałem same dobre rzeczy, 
jeśli chodzi o umysł ścisły. Panie Senatorze, jeżeli 
weźmiemy 1 tysiąc i podzielimy przez 100, to ile 
będziemy mieli? Jaki będzie wynik tego dzielenia? 
A jeżeli 1 tysiąc podzielimy przez 10, to jaki bę-
dzie wynik tego dzielenia? Tak więc jeżeli się nie 
wie, jakie pieniądze były dzielone, według jakie-
go klucza, według jakich proporcji i na ile części, 
to wyciąganie wniosków, jak myślę, jest zupeł-
nie niepotrzebne. Bo gdybyśmy się rzeczywiście 

dowiedzieli, że ktoś wykonał większą pracę i ta 
praca była dużo efektywniejsza i według jakiegoś 
wskaźnika byśmy to policzyli – okej, nie ma spra-
wy. Ale takie proste dzielenie przez ścisły umysł 
naprawdę jest niepotrzebne i wprowadza w błąd. 
Bo my nie wiemy, ile… Jeżelibyśmy realizowali… 
To jest zresztą to, co mówił tutaj pan sprawozdaw-
ca. Gdybyśmy mówili z jednej strony o jednym 
wielkim projekcie za miliardy, a z drugiej stro-
ny o tym, że wydaliśmy, nie wiem, tysiąc decyzji 
dotyczących wymiany pieców, to czy to by było 
porównywalne, czy nie? No, to nie jest porówny-
walne. Nie jest. Tak więc ten argument komplet-
nie upada.

I już na koniec tylko jeszcze raz powtórzę… 
Może powiem jeszcze jedno. Szanowni Państwo, 
przecież rządy się zmieniają. Prawdopodobnie, 
nie wiem, zobaczymy, mam taką nadzieję, po-
wiem szczerze, za 3 lata rządy się zmienią. I my 
dzisiaj… Kto kogo broni, czyjego interesu? Wydaje 
mi się, że jednak interes samorządu, czyli gospo-
darza, powinien brać górę nad interesem do-
raźnym, politycznym. I na tym dojeniu kasy, że 
dzisiaj coś tam nam się uda politycznie obronić, 
bo nam się to ekonomicznie opłaca… Myślę, że po-
winniśmy uciekać od takiego myślenia i szukać 
rozwiązań, które będą służyły zarówno w tej ka-
dencji rządu, jak i kiedy przyjdzie następna ka-
dencja rządu. I wtedy optyka się może zmienić. 
A wydaje mi się, że powinniśmy patrzeć w kie-
runku właśnie gospodarza.

Jeszcze raz powtarzam, im gospodarz jest 
bliżej podejmowania decyzji, czyli im mieszka-
niec jest bliżej gospodarza, tym lepiej. Tak więc 
powinniśmy odchodzić od nacjonalizacji, upań-
stwawiania wielu instytucji, a oddawać władzę 
samorządom. Bo tam mieszkaniec jest bliżej 
podejmującego decyzje, łatwiej jest tam z tego 
rozliczyć. Bo chociażby karta wyborcza w samo-
rządach robi swoje. I ta odpowiedzialność jest… 
Gdzie? W Nowej Soli. A więc dalej będę bronił sa-
morządu. Uważam, że samorząd to ta instytucja, 
która najlepiej wie – bo jest najbliżej mieszkańca 
– jak najlepiej i jak najbardziej efektywnie wydać 
pieniądze. Dziękuję.

WiceMaRSzałek
marek Pęk 

Bardzo dziękuję.
Informuję, że lista mówców została wyczer- 

pana.
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Dla porządku informuję też, że senatorowie 
Świlski, Szwed, Gorgoń-Komor, Gromek, Bieda, 
Pęcherz, Kołacz-Leszczyńska i Jazłowiecka złoży-
li swoje przemówienia w dyskusji do protokołu*.

Informuję, że wnioski o  charakterze legi-
slacyjnym na piśmie złożyli senatorowie Bieda 
i Gawłowski.

Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować 
się do przedstawionych wniosków? Nie. Dziękuję 
bardzo.

W związku z tym, że zostały złożone wnioski 
o charakterze legislacyjnym, Senat kieruje pro-
jekt ustawy do Komisji Ustawodawczej, Komisji 
Środowiska, Komisji Samorządu Terytorialnego 
i  Administracji Państwowej oraz do Komisji 
Nadzwyczajnej do spraw Klimatu.

Senatorowie Gawłowski i Bieda zgłosili wnio-
ski o  wyznaczenie komisjom terminu przy-
gotowania dodatkowego sprawozdania w celu 
przeprowadzenia trzeciego czytania projektu 
ustawy jeszcze na tym posiedzeniu Senatu.

Jeśli nie usłyszę głosów sprzeciwu, uznam, że 
Senat przyjął przedstawiony wniosek. Sprzeciwu 
nie słyszę.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu je-
denastego porządku obrad: drugie czytanie pro-
jektu ustawy o zmianie ustawy o państwowej 
kompensacie przysługującej ofiarom niektórych 
czynów zabronionych, ustawy – Kodeks postępo-
wania cywilnego oraz ustawy – Kodeks postępo-
wania karnego.

Przypominam, że projekt ten został wniesio-
ny przez Komisję Ustawodawczą. Zawarty jest 
w druku nr 91, a sprawozdanie komisji – w dru-
ku nr 91 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji, senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego, 
o przedstawienie wspólnego sprawozdania ko-
misji o projekcie ustawy.

SenatoR SPRaWozdaWca
krzyszTof kwiaTkowski 

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senato-
rowie! Szanowni Państwo!

Chciałbym przedstawić sprawozdanie Komisji 
Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i  Petycji o  projekcie ustawy 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

o zmianie ustawy o państwowej kompensacie 
przysługującej ofiarom niektórych czynów za-
bronionych, ustawy – Kodeks postępowania cy-
wilnego oraz ustawy – Kodeks postępowania 
karnego, zawartym w druku nr 91.

Marszałek Senatu skierował w tej sprawie pi-
smo do Komisji Ustawodawczej w marcu ubie-
głego roku wraz z  projektem ustawy w  celu 
rozpatrzenia go w pierwszym czytaniu. Komisje 
zakończyły prace na wspólnych posiedzeniach. 
Rozpoczęliśmy 25 czerwca 2020 r., a zakończy-
liśmy już na początku tego roku; było to także 
związane z wystąpieniem o szczegółowe dane 
finansowe. Na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 
tego roku rozpatrzyliśmy w pierwszym czyta-
niu przedstawiony przez wnioskodawców pro-
jekt ustawy, wprowadziliśmy do niego poprawki 
i wnieśliśmy o przyjęcie przez Senat jednolitego 
załączonego projektu o zmianie ustawy o pań-
stwowej kompensacie przysługującej ofiarom 
niektórych czynów zabronionych.

Szanowni Państwo! Czasami jest niestety 
tak, że w porządku prawnym obowiązują prze-
pisy faktycznie martwe. Przepisy, których wy-
korzystywanie jest tak rzadkie, że nawet użycie 
słów, że stworzyliśmy obywatelowi symboliczną 
możliwość, jest głębokim, rażącym nadużyciem. 
Szanowni Państwo, możemy powiedzieć, że do 
tego momentu instytucja kompensaty w latach 
2014–2018 była wykorzystana w taki sposób, że 
łączna kwota przyznanych kompensat nie prze-
wyższyła przez te 4 lata 365 tysięcy zł w skali ca-
łej Polski. Szanowni Państwo, nie ma tu mowy 
o pomyłce – to 365 tysięcy zł w latach 2014–2018. 
Tyle w myśl przepisów dotychczas obowiązują-
cych wypłaciliśmy środków finansowych w ra-
mach kompensaty czynów zabronionych.

Trzeba jeszcze do tego dopowiedzieć, że wyda-
wało się, iż ustawodawca zauważył ten problem, 
bo w 2015 r. zmieniono te przepisy. Już wtedy 
zdiagnozowano, że niezwykle rzadko korzysta-
no z tej instytucji. Tak, instytucja kompensaty 
była wykorzystywana bardzo rzadko. Pomimo 
tej właśnie nowelizacji przepisów z roku 2015 – 
mogliśmy się o tym przekonać, patrząc na dane 
– w kolejnych latach dalej rzadko z niej korzysta-
no. Było tak pomimo tego, że w noweli z 2015 r. 
podniesiono górną granicę kwoty kompensaty, 
wykreślono unormowania, które wykluczały jej 
przyznanie w niektórych przypadkach umorze-
nia postępowania, a także umożliwiono przyzna-
nie kompensaty w razie niewykrycia sprawcy 
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czynu zabronionego. Co istotne, pokrzywdzony 
został na mocy nowych unormowań zwolniony 
od ponoszenia kosztów postępowania przed są-
dem cywilnym.

Możecie państwo zadać pytanie, dlaczego 
w takim razie – pomimo że jest taka możliwość 
w systemie prawnym, pomimo że zmieniano już 
przepisy, aby można było szerzej korzystać z tych 
kompensat – ta instytucja w praktyce dalej nie 
funkcjonuje. Odpowiedź na to pytanie jest taka, 
że obecnie kompensaty zawarte są w budżetach 
sądów w tej samej puli co środki na potrzeby ad-
ministracyjne, takie jak szkolenia. Powoduje to, 
że w niektórych przypadkach – trudno nie od-
nieść takiego wrażenia – sędziowie zmuszeni są 
dostosowywać wysokość świadczeń do niskiego 
poziomu środków pozostałych po realizacji po-
zostałych zadań administracyjnych. Oczywiście 
drugi element to zbyt rzadkie skuteczne infor-
mowanie osób, które byłyby uprawnione do 
skorzystania z kompensaty, że taka możliwość 
istnieje.

Szanowni Państwo! Mam nadzieję, że tym 
projektem skutecznie zaradzimy tym proble-
mom. Co proponujemy w nowelizacji przepisów 
związanej z inicjatywą, z którą wychodzi Komisja 
Ustawodawcza Senatu? W celu zwiększenia sku-
teczności instytucji kompensaty proponujemy, 
po pierwsze, określenie maksymalnych termi-
nów rozpoznawania spraw przez sądy. Przy czym 
sprawa o przyznanie kompensaty powinna być 
rozstrzygnięta w pierwszej instancji nie później 
niż w terminie 6 miesięcy od dnia wpływu do 
sądu wniosku o kompensatę, a apelacja powinna 
zostać rozpoznana w terminie 3 miesięcy od dnia 
jej wniesienia.

Po drugie, wskazujemy, że wypłaty kom-
pensaty będzie dokonywał minister sprawie-
dliwości za pośrednictwem sądu rejonowego 
w terminie miesiąca od dnia uprawomocnie-
nia się orzeczenia. Szanowni Państwo, klu-
czowa zmiana jest taka, że kompensata 
będzie wypłacana ze środków Funduszu 
Pomocy Pok rzy wdzony m ora z Pomocy 
Postpenitencjarnej, potocznie nazywanego 
Funduszem Sprawiedliwości. Sąd rejonowy 
będzie prowadził wyodrębnioną szczegółową 
ewidencję wypłaconych kompensat.

Po trzecie, rozszerzamy możliwość docho-
dzenia zaliczki na poczet kompensaty o kwo-
tę utraconych zarobków lub innych kosztów 
utrzymania.

Po czwarte, wprowadzamy obowiązek in-
formowania pokrzywdzonych przestępstwem 
o możliwości ubiegania się o uzyskanie zabezpie-
czenia na poczet kompensaty państwowej.

Szanowni Państwo! Projektowane zmiany 
w naszej ocenie mają szansę skutecznie wyeli-
minować te elementy dotychczas funkcjonują-
cego systemu, które powodują, że w praktyce 
są to martwe zapisy. Wydaje się, że ten pogląd 
podzielają również te podmioty i instytucje, do 
których wystąpiliśmy z prośbą o przedstawie-
nie swojej opinii co do proponowanych zmian 
przepisów prawa. Jeśli chodzi o opinie, które 
zostały nadesłane do komisji, to minister spra-
wiedliwości pozytywnie wypowiedział się na te-
mat kierunku podjętych działań, w szczególności 
w zakresie upowszechnienia w społeczeństwie 
wiedzy o możliwości zastosowania rozwiązań 
przewidzianych w projekcie. Przedstawił rów-
nież pewne wątpliwości w zakresie niektórych 
elementów zawartych w projekcie, ale myślę, 
że w sposób jasny i czytelny odnieśliśmy się do 
nich na posiedzeniu komisji. Projekt został tak-
że w pełni poparty – powołuję się tutaj na opinie 
– przez Fundację Pomocy Ofiarom Przestępstw 
i przez Sąd Najwyższy, który wyraził pogląd, 
że zasadnie proponuje się, aby sąd orzekający 
w przedmiocie kompensaty rozpoznawał spra-
wę o jej przyznanie nie później niż w terminie 
6 miesięcy i że celowe byłoby zakreślenie termi-
nu do rozpoznania apelacji na poziomie 3 mie-
sięcy. W ocenie Sądu Najwyższego nie nasuwają 
wątpliwości przepisy przejściowe. Helsińska 
Fundacja Praw Człowieka oceniła z kolei, że 
projektowane zmiany podążają w słusznym kie-
runku. Rzecznik praw dziecka pozytywnie oce-
nił zamiar przyśpieszenia procedury orzekania 
kompensaty dla ofiar przestępstw. Sama inicja-
tywa była inicjatywą, do której przygotowania 
zainspirował nas swoim wystąpieniem rzecznik 
praw obywatelskich.

Tworząc prawo w parlamencie, zawsze po-
winniśmy pamiętać, że przepis prawa ma być tak 
sformułowany, by był jasny, czytelny i do zasto-
sowania w praktyce. Dzisiaj możemy powiedzieć, 
że przepisy i regulacje, a także praktyka ich funk-
cjonowania w kontekście kompensat przysługu-
jących ofiarom niektórych czynów zabronionych, 
są tak sformułowane, że kompensata przysługuje, 
ale tylko formalnie. Ten projekt doprowadzić ma 
do tego, że kompensata będzie przysługiwać oby-
watelom w sposób realny.
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Bardzo serdecznie proszę w imieniu połączo-
nych komisji o przyjęcie tego niezwykle potrzeb-
nego projektu. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek
marek Pęk 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do spra wozdawcy 
komisji i zarazem do upoważnionego przedstawi-
ciela wnioskodawców. Przypominam, że wnio-
skodawcy upoważnili do ich reprezentowania 
senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pan senator Aleksander Szwed.

SenatoR
aleksander szwed 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze! Mam pytanie co do przed-

stawionych opinii.
Powiedział pan, że zarówno rzecznik praw 

dziecka, jak i minister sprawiedliwości pozy-
tywnie wypowiedzieli się odnośnie do kierun-
ku podjętych działań. No i tak było rzeczywiście, 
w istocie, aczkolwiek zgłosili szereg wątpliwości. 
W ocenie skutków regulacji mamy informację, 
że zdaniem rzecznika praw dziecka projekt nie 
zrealizuje tych założeń w praktyce, gdyż mimo 
pozytywnych intencji ma bardzo ograniczony, 
a wręcz wybiórczy charakter i wymaga grun-
townego przeformułowania, oparcia na zupełnie 
odmiennych założeniach. I dalej: wprowadze-
nie terminu instrukcyjnego w sytuacji, gdy sądy 
obiektywnie nie są w stanie rozpoznać sprawy 
w terminie zakreślonym przez ustawę, spowodu-
je tylko wzrost odszkodowań od Skarbu Państwa 
związanych z przewlekłością postępowań sądo-
wych. Do tego odniósł się też minister sprawie-
dliwości, który miał wątpliwości co do treści 
projektowanego ust. 4b. Jak tu czytamy, sytuacja 
ta spowoduje dalsze roszczenia majątkowe wo-
bec Skarbu Państwa. Jak się pan do tego odniesie? 
Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek
marek Pęk 

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SenatoR
krzyszTof kwiaTkowski 

Panie Senatorze! Szanowni Państwo!
Instytucja zaliczki w kontekście kompensa-

ty państwowej jako zabezpieczenia roszczenia 
obejmuje jedynie tę część, która dotyczy pokry-
cia niezbędnych kosztów leczenia, rehabilitacji 
lub pogrzebu. Szanowni Państwo, pomyślcie, jak 
należy traktować argument, że instytucja opiniu-
jąca, w tym przypadku rzecznik praw dziecka, 
wyraża obawę, czy jest sens wprowadzać jakiś 
przepis, bo w praktyce w tym terminie sądy mogą 
się nie wyrobić. No, Szanowni Państwo, ta kom-
pensata przysługuje np. na pokrycie niezbędnych 
kosztów leczenia. To znaczy, że co – przepraszam, 
że mówię tak kolokwialnie – że powiemy, że kom-
pensata dotycząca kosztów leczenia będzie przy-
sługiwać takiej osobie po 2 latach od zakończenia 
leczenia albo po 5 latach od zakończenia rehabi-
litacji? Powiem szczerze, że ja byłem tak zakło-
potany tym fragmentem opinii, że świadomie 
mówiłem, iż do wątpliwości odnieśliśmy się na 
posiedzeniu komisji. Taki sposób sformułowania 
tej myśli – zakładam, że nieintencjonalny – po-
wiem wprost, wystawia nie najlepsze świadectwo 
temu, który taką opinię przygotował.

WiceMaRSzałek
marek Pęk 

Dziękuję bardzo.
Nie widzę więcej zgłoszeń…
(Senator Jerzy Czerwiński: Jeszcze ja mam…)
O, przepraszam. Pan senator Jerzy Czerwiński.
Panie Senatorze, proszę pozostać z nami.

SenatoR
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 
Senatorze!

Z dobrocią, z chlebem, nie z kamieniem do 
pana teraz… Art. 5 ust. 2, czyli przepisy przej-
ściowe. Mówię o druku, którym teraz się zajmu-
jemy, czyli druku nr 91 S. Proszę zobaczyć, że 
tam jest odwołanie do art. 12a, a takiego artyku-
łu w tym druku już nie ma, on był w druku pier-
wotnym. Zmieniła się numeracja, zmienił się po 
prostu nieco układ przepisów zmienianych. Nie 
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dodajemy nowego art. 12a, a zmieniamy art. 12. 
Art. 12a już w przepisach materialnych nie ma.

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Pan senator 
już skończył, tak? Przepraszam…)

Proszę o opinię.

SenatoR
krzyszTof kwiaTkowski 

Panie Senatorze, oczywiście pracujemy jako 
połączone komisje nad projektem, zawsze w spo-
sób szczególny kierujemy się opinią legislato-
rów. Ja muszę powiedzieć szczerze, że nie jestem 
w stanie teraz powiedzieć, czy zapisem prawidło-
wym jest odniesienie do art. 12a, czy do art. 12, 
jak pan powiedział, bo musiałbym zerknąć do 
druku. Powiedziałbym, że nie wykluczam, że 
ma pan w tym zakresie rację. Oczywiście bar-
dzo chętnie skonsultowałbym to z  Biurem 
Legislacyjnym Senatu, żeby sprawdzić, czy lite-
ra „a” jest zawarta w druku w sposób prawidłowy, 
czy nieprawidłowy.

SenatoR
Jerzy czerwiński 

Odpowiem tylko, że w tekście pierwotnym, 
który zmieniamy, nie ma art. 12a, w zmianach 
również go nie ma, więc nie można do niego się 
odwołać. Ale rzeczywiście ktoś tu powinien de-
cydować nie na podstawie opinii, tylko wiedzy.

SenatoR
krzyszTof kwiaTkowski 

Panie Senatorze, Biuro Legislacyjne przedsta-
wia opinię – i tu będę bronił Biura Legislacyjnego, 
które, jak rozumiem, pan teraz krytykuje – opar-
tą na wiedzy legislatorów, a nie na ich odczuciach.

WiceMaRSzałek
marek Pęk 

Bardzo dziękuję.
Lista pytających się skończyła.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie przedstawionego projektu ustawy?
Jest z nami pan minister Michał Woś, sekre-

tarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedli-
wości Michał Woś: Panie Marszałku, bardzo krót-
ko. Bardzo dziękuję.)

Proszę bardzo.

SekRetaRz StanU
W MiniSteRStWie SPRaWiedliWoŚci
michał woś 

Pan senator sprawozdawca przedstawił to tak, 
jakoby opinia ministerstwa była pozytywna. Otóż 
opinia ministerstwa w sprawie tego projektu, 
i z bólem to mówię, jest negatywna. Oczywiście 
kierunkowo bardzo dobrze, wszystkie instytucje 
państwa powinny być za tym, żeby kompensatę 
jako taką promować, żeby zwiększać świadomość 
społeczeństwa co do istnienia tego mechanizmu, 
jednak niestety ten projekt nie czyni zadość temu 
postulatowi, a to z kilku przyczyn.

Pierwsza z nich, jak pan senator wskazał… 
Nie wyobrażałem sobie, przywołując rzeczni-
ka praw obywatelskich czy innych, że sami by 
wskazywali, że boją się odszkodowań za prze-
wlekłe postępowanie. Otóż 6-miesięczny termin 
instrukcyjny, który, owszem, byśmy chcieli, żeby 
w praktyce sądowej absolutnie był dotrzymywany 
– wiemy o tym doskonale i pan senator sprawoz-
dawca z racji swojego bogatego doświadczenia, 
także ministra sprawiedliwości, również o tym 
wie – byłby w wielu przypadkach niemożliwy do 
osiągnięcia, m.in. dlatego, że reformy wymiaru 
sprawiedliwości w ramach drugiego etapu nie 
zostały dokończone. I tutaj trzeba zwrócić uwa-
gę na to, że rzeczywiście rodzi się pytanie o od-
powiedzialność, także Senatu, za państwo. Otóż 
poziom roszczeń… Tak, wszyscy tego chcemy, to 
jest bardzo dobry kierunek, trzeba maksymal-
nie wspierać pokrzywdzonych przestępstwami 
we wszystkich możliwych przypadkach. Jednak 
w tym przypadku ten barwny przykład kosztów 
leczenia chociażby… To można osiągnąć, i to tak-
że jest w opinii ministra sprawiedliwości, przez 
zabezpieczenie, przez zwykłe zabezpieczenie, któ-
re w porządku prawnym, w polskim porządku 
prawnym funkcjonuje.

Wiele innych zastrzeżeń co do legislacyjnej 
strony tego projektu zostało przedłożonych na 
piśmie. Ja bym chciał zwrócić uwagę na pewne 
ryzyko, które rodzi się, gdyby ten projekt znalazł 
uznanie najpierw Wysokiego Senatu, a później 
Sejmu. A mianowicie Fundusz Sprawiedliwości 
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– pan senator wskazał, że to potoczna nazwa, ale 
nie, to jest nazwa ustawowa, a dokładnie nazwa 
skrótowa Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym 
oraz Pomocy Postpenitencjarnej – nie ma oso-
bowości prawnej, jest to jedynie wyodrębniony 
rachunek bankowy. Do tego jest on szczególnym 
funduszem celowym, którego przychody nie po-
chodzą wyłącznie ze środków publicznych, jak 
mamy do czynienia w przypadku takiego typo-
wego funduszu celowego. I tutaj rodzi się poważne 
ryzyko natury systemowej, bo gdyby poziom kom-
pensat wzrósł na tyle, że przekraczałoby to moż-
liwości Funduszu Sprawiedliwości – daj Boże, 
oczywiście życzymy sobie takiej kwoty, żeby jak 
najwięcej pokrzywdzeni przestępstwami mogli 
otrzymywać – to rodziłoby się ryzyko co do tego, 
z jakiego źródła pokryć te dodatkowe zobowiąza-
nia. Bo o ile budżet państwa to jest miejsce, w któ-
rym można – oczywiście stosując odpowiednie 
metody planistyczne, zgodne z wytycznymi mi-
nistra finansów – takie środki zawrzeć, o tyle 
Fundusz Sprawiedliwości, jako wyodrębniony ra-
chunek bankowy, takim miejscem nie jest. I czy-
niłoby to właśnie ten pomysł kontrskutecznym.

Dodatkowo sprawy natury regresu czy róż-
nych roszczeń rodziłyby poważne wątpliwości 
co do tego – a w tym projekcie ta sprawa nie jest 
ujęta – kto byłby podmiotem w ramach postępo-
wania. Fundusz jako zwykły rachunek bankowy, 
wyodrębniony rachunek bankowy, jako szczegól-
ny fundusz celowy nie jest osobą prawną, więc 
w tej chwili, gdy mamy jednoznaczne statio fisci, 
byłby to prezes sądu rejonowego. Z kolei w przy-
padku zmiany, gdyby ten projekt znalazł uznanie 
na ścieżce ustawodawczej Sejmu, a potem ponow-
nie Senatu, to rodziłoby się pytanie, kto byłby ad-
resatem ewentualnych roszczeń, także roszczeń 
regresowych.

To są 2 główne przyczyny, dla których mini-
ster sprawiedliwości – doceniając, jak mówię, 
właściwy kierunek co do rozpowszechniania 
informacji o tym, że instytucja kompensat dla 
ofiar, dla pokrzywdzonych, dla osób będących po-
krzywdzonymi przestępstwami, istnieje – uznaje, 
że akurat rozwiązania tutaj zastosowane ciężko 
wprowadzić w życie z uwagi na uwarunkowania 
systemowe. A jednocześnie trzeba powiedzieć, że 
Fundusz Sprawiedliwości, mając także rolę we 
wspieraniu pokrzywdzonych przestępstwami, 
wypełnia tę swoją rolę, i to wypełnia… No, niech 
przemówią tu liczby, niech przemówią statysty-
ki. Otóż do 2015 r. było to ok. 15 milionów zł dla 

ofiar przestępstw, dla pokrzywdzonych przestęp-
stwami i było kilkanaście punktów w Polsce, tyl-
ko kilkanaście punktów – o, można powiedzieć, 
bardzo czy wręcz skrajnie lewicowej prowe-
niencji, związanych z ruchem feministycznym 
– a w chwili obecnej w całej Polsce funkcjonuje 
ponad 350 ośrodków pomocy pokrzywdzonym. 
Przy każdym sądzie okręgowym czy właściwie 
w każdym okręgu sądowym jest wyłoniona or-
ganizacja, która takiej pomocy udziela, jednocze-
śnie jest zobowiązana do prowadzenia punktu 
pomocy pokrzywdzonym. Każdy może się tam 
zgłosić. I to jest nasza wspólna sprawa. Gorąco 
zachęcam także Wysoki Senat, państwa senato-
rów, do tego, żeby promować działanie Funduszu 
Sprawiedliwości, bo tam ofiary, pokrzywdze-
ni przestępstwami mogą uzyskać pełną pomoc. 
I to nie tylko liczba punktów pomocy pokrzyw-
dzonych o tym świadczy, ale i skala, czyli wzrost 
z 15 milionów zł, bo w tej chwili państwo polskie 
wydaje, w ramach Funduszu Sprawiedliwości, 
do ponad 86  milionów zł każdego roku tylko 
na tę pomoc, przy czym nie liczę tu szeregu in-
nych programów wieloletnich, które właśnie 
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 
Postpenitencjarnej realizuje. Dziękuję uprzejmie.

WiceMaRSzałek
marek Pęk 

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
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?

Pan senator Aleksander Szwed, pan senator 
Kwiatkowski i pan senator Czerwiński.

SenatoR
aleksander szwed 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, w zasadzie już odpowiedział 

pan na te pytania, które chciałem zadać. Bo chcia-
łem poruszyć właśnie tę kwestię, o którą pod-
pytywałem pana senatora sprawozdawcę, czyli 
chodziło o wątpliwości rzecznika praw dziecka, 
ale również państwa, co do treści projektowanego 
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ust. 4b. Czyli po prostu ten 6-miesięczny okres, 
w którym sądy musiałyby rozpatrzyć sprawę, 
jest nierealny. I to powodowałoby wzrost roszczeń 
o odszkodowania od Skarbu Państwa.

Miałem też drugie pytanie, ale i tę kwestię już 
pan minister wyjaśnił, mówiąc, że te roszczenia 
nie będą wobec Funduszu Sprawiedliwości – a ta-
kie wrażenie można było odnieść ze sprawozdania 
pana senatora sprawozdawcy – a właśnie wobec 
Skarbu Państwa, bo Fundusz Sprawiedliwości nie 
ma osobowości prawnej. No ale w dużej mierze te 
wątpliwości… To znaczy, odpowiedzi na te pyta-
nia już w zasadzie pan minister udzielił. Dziękuję 
bardzo.

WiceMaRSzałek
marek Pęk 

Panie Ministrze?

SekRetaRz StanU
W MiniSteRStWie SPRaWiedliWoŚci
michał woś 

Tak jak powiedział pan senator, rzeczywiście 
jest problem, zwłaszcza co do drugiego pytania, 
żeby być precyzyjnym. Bo właściwie nie wiado-
mo, kto byłby adresatem ewentualnych roszczeń. 
To znaczy, Skarb Państwa, ale jest niedookreślone 
statio fisci w tym przypadku. Dziękuję.

WiceMaRSzałek
marek Pęk 

Pan senator Kwiatkowski.

SenatoR
krzyszTof kwiaTkowski 

Ja mam 3 pytania.
Pan minister powiedział, że cele założone 

w ustawie – tu cytuję dokładnie – można osią-
gnąć przez zabezpieczenie, które funkcjonuje 
w polskim porządku prawnym. Jeżeli można je 
osiągnąć, to chciałbym zapytać: to czemu w la-
tach 2014–2018, mimo że funkcjonuje w polskim 
porządku prawnym zabezpieczenie, poziom wy-
korzystania przepisów ustawy o kompensacie, tak 
jak mówiłem, to 365 tysięcy zł?

Drugie pytanie. Czy – idąc już tym tropem, ta-
kiego purystycznego nazewnictwa… Pan minister 
mówił, że fundusz sprawiedliwości społecznej to 
nie jest nazwa potoczna. To poproszę o podanie 
pełnej nazwy, bo nazwa Fundusz Sprawiedliwości 
nie istnieje. Jest to tylko jeden z członów tej nazwy. 
Cała nazwa, jak obaj wiemy, obejmuje też dłuższą 
część. Proszę o jej podanie.

I trzecia rzecz: jeżeli państwo się martwicie, 
co jest dla mnie także przedmiotem troski, czy nie 
zabraknie pieniędzy z funduszu o nazwie, którą 
zaraz pan przywoła w całości, to czy prawdą jest… 
Zapytam inaczej. Czy pan minister mógłby podać, 
ile rocznie jest środków finansowych na koncie 
funduszu? Przy tym pamiętamy, że na kompen-
satę w latach 2014–2018 wydano 365 tysięcy. Bo 
oczywiście chciałbym z troską podejść do tego, 
czy obawę o brak środków należy traktować jako 
uzasadnioną.

WiceMaRSzałek
marek Pęk 

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

SekRetaRz StanU
W MiniSteRStWie SPRaWiedliWoŚci
michał woś 

Wysoki Senacie, co do pierwszego pytania i za-
bezpieczenia w latach 2014–2018… Otóż pan se-
nator sprawozdawca i z pewnością Wysoki Senat 
wiedzą, że zabezpieczenie jako instytucja cywi-
listyczna jest stosowana na wniosek powoda. 
Wynika to z art. 7531 §3 k.p.c.

Co do drugiego pytania, to nazwa „Fundusz 
Sprawiedliwości” jest dokładnie w art. 43 w §1a 
kodeksu karnego wykonawczego. Najpierw w §1 
jest nazwa „Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym 
oraz Pomocy Postpenitencjarnej”, a  w  §1a 
nazwa skrótowa, też ustawowa, „Fundusz 
Sprawiedliwości”.

Co do trzeciego pytania, Wysoki Senacie, to 
pan senator sprawozdawca w ramach sprawoz-
dania wyraził obawy, czy sędziowie, orzekając 
o kompensacie, czasem nie borykają się z tym dy-
lematem, czy najpierw wziąć pod uwagę wydatki 
administracyjne sądu, a dopiero później kom-
pensatę. No, tego rodzaju argument – myślę, że 
nie chcę tutaj używać… proszę wybaczyć, ominę 
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tę ocenę – z pewnością nie znajduje odzwier-
ciedlenia w rzeczywistości. I chcielibyśmy jako 
Ministerstwo Sprawiedliwości też stać na stra-
ży dobrego imienia sędziów w tym przypadku. 
Z pewnością nie znajdzie Wysoki Senat sędziego 
w Polsce, który kalkulowałby, czy najpierw należy 
wypłacić kompensatę pokrzywdzonemu, czy ra-
czej należy patrzeć, czy sąd będzie miał na prąd. 
Zapewniam, że w budżecie resortu sprawiedliwo-
ści – a za to też odpowiadam – nie zabraknie na 
to środków. Z pewnością te przesunięcia, zwłasz-
cza wydatków… Gdyby się okazało, że wydatki ad-
ministracyjne byłyby wyższe niż kompensaty, to 
z pewnością na kompensaty nie zabraknie. I o to 
będziemy się troszczyć.

A co do funduszu, to plan finansowy zakła-
da wpływy na poziomie ponad 200 czy 250 mi-
lionów zł.

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Dziękuję 
bardzo.)

Ale, Panie Senatorze, to jest plan, który jest 
zmieniany. Jest konieczność zmienienia tego 
planu z uwagi na sytuację, także sytuację w są-
dach, oraz skalę zasądzanych nawiązek i  in-
nych związanych z  działaniami Funduszu 
Sprawiedliwości wydatków. Bo proszę pamię-
tać, że Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz 
Pomocy Postpenitencjarnej ma zgodnie z ustawą 
3 cele, 3 podstawowe zadania. Główny cel to jest 
pomoc pokrzywdzonym. Tu wskazałem, że jako 
Ministerstwo Sprawiedliwości rozszerzyliśmy tę 
pomoc z 15 milionów do 90 milionów. Chodzi, że 
tak powiem, o bezpośrednią obsługę pokrzyw-
dzonych, a  także szereg wieloletnich progra-
mów związanych z bezpieczeństwem państwa, 
z pomocą pokrzywdzonym, z wydatkami inwe-
stycyjnymi i z lepszym sprzętem dla odpowied-
nich służb. Te wszystkie rzeczy składają się na 
wydatki funduszu. Powiem chociażby o Klinice 
„Budzik” w Warszawie, klinice dla ofiar wypad-
ków drogowych, osób, które są w długotrwałej 
śpiączce i które ta klinika z sukcesami – moż-
na tak powiedzieć, wszyscy się z tego cieszymy 
– przywraca do normalnego funkcjonowania. To 
są wydatki, które ma Fundusz Sprawiedliwości 
– pomoc pokrzywdzonym, pomoc postpeniten-
cjarna, konkursy, dotacje przekazywane w formie 
konkursowej. To jest bardzo ważne zadanie zwią-
zane z readaptacją społeczną więźniów, jest sze-
reg takich projektów i programów w całej Polsce.

Kolejny bardzo ważny… Niestety uwadze 
wielu komentatorów politycznych uchodzi to, 

że Fundusz Sprawiedliwości został rozszerzo-
ny o trzeci podstawowy cel. Fundusz ma 3 cele. 
Trzecim jest przeciwdziałanie przyczynom prze-
stępczości. Nie przestępczości, a przyczynom 
przestępczości. Są to wszelkie działania profi-
laktyczne związane z tym, żeby przestępczość 
w Polsce malała. Można powiedzieć, że statystyki 
z ostatnich lat pokazują, że ten cel, działania pro-
wadzące do tego, żeby przestępczość w Polsce ma-
lała… Rząd Zjednoczonej Prawicy może się tymi 
statystykami chwalić. Nie powiem, że może być 
dumny, bo zawsze byśmy chcieli, żeby było więcej 
i lepiej. Dziękuję uprzejmie.

WiceMaRSzałek
marek Pęk 

Dziękuję.
Pan senator chce dopytać?

SenatoR
krzyszTof kwiaTkowski 

Tak.
Bardzo proszę w takim razie… Cały czas oczy-

wiście martwię się, że te 385 tysięcy mogłoby za-
chwiać funduszem. Pan minister mówi o planie, 
a przecież nigdy nie wiemy, jak on będzie wyko-
nany. Proszę o informację, jakie były wpływy do 
funduszu w roku 2017, 2018, 2019 i 2020. Pytam 
o wpływy, nie pytam państwa o wydatki, nie 
oceniałem ich, mam w tym zakresie wiedzę, bo 
Najwyższa Izba Kontroli kontrolowała działalność 
Funduszu Sprawiedliwości. Nie uzewnętrzniam 
teraz tej wiedzy, możemy na ten temat pody-
skutować. Mam pytanie wyłącznie o wpływy do 
funduszu.

SekRetaRz StanU
W MiniSteRStWie SPRaWiedliWoŚci
michał woś 

Co do wpływów do funduszu udzielimy odpo-
wiedzi w formie pisemnej.

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Pan minister 
nie wie, jakie były wpływy do funduszu w ubie-
głym roku czy 2 lata temu?)

Panie Ministrze, rozliczenie… Przepraszam, 
Panie Senatorze…
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(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Ja pytam 
o wpływy, nie o wydatki.)

Tak. Czas na rozliczenie jest do końca marca. 
Niech Wysoki Senat mi wybaczy. Na co dzień nie 
nadzoruję Funduszu Sprawiedliwości, wobec cze-
go informację o wpływach, żeby być precyzyjnym 
i sprawiedliwym wobec Wysokiej Izby, przedłożę 
na piśmie.

WiceMaRSzałek
marek Pęk 

Jest taka możliwość, odnotuję to w protokole.
Pytanie zadaje pan senator Jerzy Czerwiński.

SenatoR
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Cel tego projektu jest jasny, ale sam projekt 

rzeczywiście jest tak skonstruowany, że można 
– nie ukrywam tego, może się ktoś obruszyć, bo 
to jest mało senackie określenie – pojątrzyć. Tak 
bym to określił. I stąd moje pytanie.

Czy gdyby usunąć z projektu przepisy, które 
kwestionuje ministerstwo, tzn. dotyczące źródła 
finansowania oraz terminów nakładanych na sąd, 
a pozostawić te, które są bezpośrednio związane 
z używaniem środków funduszu na cele wskaza-
ne w ustawie, to rząd, pan minister mógłby taki 
projekt zaakceptować? Tu przecież nie chodzi o to, 
żeby gonić zajączka, żeby w Sejmie pojawił się pięk-
ny projekt, bo większość senacka jest w stanie go 
przegłosować i już. Tu chodzi o to, żeby rzeczywi-
ście zwiększyć możliwość uzyskiwania kompensaty 
przez osoby do tego uprawnione, bo to jest sprawie-
dliwe. Reasumując, zapytam, czy po usunięciu prze-
pisów, które są kwestionowane przez pana ministra, 
byłoby możliwe… Nie wiem, jak to powiedzieć. Czy 
po prostu byłaby możliwa pozytywna opinia?

WiceMaRSzałek
marek Pęk 

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

SekRetaRz StanU
W MiniSteRStWie SPRaWiedliWoŚci
michał woś 

Bardzo dziękuję.
Panie Senatorze! Wysoki Senacie!

No, gdyby usunąć te przepisy, co do których 
podnosimy pewne wątpliwości, to w  samym 
projekcie, można powiedzieć, niewiele by zosta-
ło. Intencja jest taka, żeby w pierwszej kolejności 
dać termin instrukcyjny, w drugiej kolejności – 
żeby wypłaty tych pieniędzy, kompensaty były 
realizowane z Funduszu Sprawiedliwości. I nie 
jest tak, że my tutaj kierunkowo, powiedzmy, nie 
chcemy się… albo że uznajemy, że te 300 tysięcy 
w tę czy w tamtą stronę zaszkodzi Funduszowi 
Sprawiedliwości. Nie, absolutnie. My mówimy 
o tym, że problemem systemowym jest to, że 
Fundusz Sprawiedliwości nie ma osobowości 
prawnej w sytuacji, kiedy w przepisach obecnych 
dotyczących kompensaty to budżet państwa jest 
gwarantem wypłaty tych środków. Chodzi o to, 
żeby mógł właściwie realizować te zadania, któ-
re są postawione czy które były, jak rozumiemy, 
intencją wnioskodawców tego projektu. Bardzo 
dziękuję.

WiceMaRSzałek
marek Pęk 

Bardzo dziękuję.
Lista pytających została wyczerpana.
Informuję, że przedstawiciel rządu zobo-

wiązał się do udzielenia pisemnej odpowiedzi 
na pytanie zadane przez senatora Krzysztofa 
Kwiatkowskiego.

Otwieram dyskusję.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Krzysztofa Kwiatkowskiego.

SenatoR
krzyszTof kwiaTkowski 

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Ja, oczywiście ciągle będąc przytłoczonym 

ewentualną informacją, że projekt naruszyłby fi-
nanse Funduszu Sprawiedliwości – posługujmy 
się już tą nazwą – odnalazłem szybko sprawoz-
danie budżetowe. Chciałbym tu panu ministrowi 
przekazać – nie będzie pan już musiał udzielać 
tej informacji pisemnej – że w 2019 r. przychody 
funduszu sprawiedliwości społecznej wyniosły 
367 milionów 476 tysięcy zł. W 2018 r. przychody 
Funduszu Sprawiedliwości wyniosły 325 milio-
nów 371 tysięcy zł. Przypomnę: wypłaty na kom-
pensaty przez lata 2014–2018 wyniosły trzysta 
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osiemdziesiąt parę tysięcy złotych. Żeby nie było 
żadnej wątpliwości – to dane ze sprawozdania 
z wykonania planu finansowego zawartego na 
stronach Najwyższej Izby Kontroli, po kontro-
li, którą, co też podkreślam, żeby nie było żad-
nej wątpliwości, przygotowała Najwyższa Izba 
Kontroli za pana prezesa Mariana Banasia. Raport 
został podpisany w czerwcu 2020 r. Odwołuję się 
do danych zawartych w tym raporcie.

WiceMaRSzałek
marek Pęk 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczer - 

pana.
Dla porządku informuję, że senatorowie 

Gromko, Szwed, Kołacz-Leszczyńska złożyli swo-
je przemówienia w dyskusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego 

czytania projektu ustawy. To trzecie czytanie ob-
jęłoby jedynie głosowanie. Zostanie ono przepro-
wadzone razem z innymi głosowaniami.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
dwunastego porządku obrad: drugie czytanie 
projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks po-
stępowania karnego.

Przypominam, że projekt ten został wniesio-
ny przez Komisję Ustawodawczą. Zawarty jest 
w druku nr 239, a sprawozdanie komisji – w dru-
ku nr 239 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i  Petycji, panią senator Magdalenę Kochan, 
o przedstawienie wspólnego sprawozdania ko-
misji o projekcie ustawy.

SenatoR SPRaWozdaWca
maGdalena kochan 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks po-

stępowania karnego jest projektem ustawodaw-
czym Komisji Ustawodawczej. Projekt wniesiono 
22 października 2020 r. i skierowano go do 2 ko-
misji, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji. 29 stycznia 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

2021 r. odbyło się pierwsze czytanie projektu 
na posiedzeniu połączonych komisji, o których 
przed chwilą wspomniałam. Celem ustawy jest 
rozszerzenie katalogu przesłanek zawartych 
w rozdziale 58 kodeksu postępowania karnego, 
w związku z którymi przysługuje prawo docho-
dzenia od Skarbu Państwa odszkodowania i/lub 
zadośćuczynienia za niewątpliwie niesłuszne po-
stawienie zarzutów, zastosowanie środka zabez-
pieczającego i oskarżenie, a także wydłużenie do 
3 lat okresu przedawnienia się możliwości ubiega-
nia się o to zadośćuczynienie lub odszkodowanie.

Zdaniem wnioskodawców niewątpliwie nie-
słuszne postawienie zarzutów, oskarżenie lub za-
stosowanie środka zapobiegawczego, np. zakazu 
opuszczania kraju, wyrządza szkodę i krzywdę, za 
które powinno brać odpowiedzialność państwo. 
Zdarzające się przypadki śledztw trwających la-
tami, śledztw, które nie kończą się oskarżeniem, 
stosowanie presji społecznej w postaci kształ-
towania opinii publicznej, np. pokazywanie fil-
mów ze spektakularnych aresztowań, które 
potem podważa sąd, co jest, jak nam się wyda-
je, mocno nadużywane w ostatnim czasie… Jest 
to powód, żeby powiedzieć: nie, nie wolno w ten 
sposób krzywdzić ludzi, łamać im kręgosłupów, 
pozwalać na to, żeby domniemanie niewinności 
w praktyce nie istniało, stosować tych niewątpli-
wie niesłusznych sankcji wobec osób zaufania pu-
blicznego, wobec osób pełniących wysokie funkcje 
rządowe, wobec osób działających w gospodarce. 
W takich przypadkach posiadanie dobrego imie-
nia jest warunkiem posiadania pracy czy prowa-
dzenia działalności.

Nie są to przykłady odosobnione. Służę nimi, 
chcę je podać w wystąpieniu po sprawozdaniu. 
W czasie obrad komisji mówiłam o przypadku 
pana Wojciecha Kwaśniaka, człowieka, któremu 
zamiast przypiąć medal nałożono na ręce kajdan-
ki i wywieziono z Warszawy do Szczecina po to, 
żeby składał wyjaśnienia. Była to osoba, która, 
pełniąc wysokie funkcje w nadzorze bankowym, 
spowodowała, że w mafia w Wołominie, mafia 
w SKOK-ach została właściwie rozbita i że ludzie, 
którzy tam swoje oszczędności ulokowali, zostali 
we właściwy sposób zabezpieczeni. Ten pan zo-
stał pobity przez byłego członka rady nadzorczej 
SKOK prawie na śmierć na progu swojego domu. 
Człowiek, który ma takie zasługi, dzięki które-
mu powstał nadzór bankowy nad SKOK-ami – 
objęliśmy gwarancjami bankowymi osoby i ich 
oszczędności, które w SKOK-ach umieszczali – był 
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spektakularnie wieziony, potraktowany w spo-
sób wyjątkowo złośliwy, zatrzymany w areszcie, 
przeszukiwany, upokarzany… Nie wiadomo wła-
ściwie za co, choć – i o tym także mówiłam pod-
czas obrad komisji w ramach uzasadnienia tego 
projektu – jakoś dziwnie zbiegło się aresztowa-
nie Wojciecha Kwaśniaka z aresztowaniem, nieco 
mniej spektakularnym, pana, który nadzorował 
KNF i który składał propozycje nie do odrzuce-
nia pewnemu bankierowi, którego bank zresztą 
przejął w międzyczasie Skarb Państwa, o ile do-
brze pamiętam.

Mamy przykład wysokiego, naprawdę wyso-
kiego oficera Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 
któremu postawiono zarzut szpiegostwa i który 
czeka na decyzję sądu w swojej sprawie 2 lata. 
Śledztwo nie jest zamknięte, nie ma żadnego nad-
zoru, ale zarzuty na tym człowieku ciążą, zarzuty 
tego rodzaju.

Jest przypadek szefa dużej spółki Skarbu 
Państwa, który ten zakład i tę spółkę ze stanu 
opłakanego doprowadził do stanu kwitnącego, 
a po zmianie władzy nagle się okazało, że stawia 
mu się zarzuty. Będąc w drodze, żeby wyjaśnić te 
zarzuty… Wezwany przez prokuraturę jedzie do 
tej prokuratury i w drodze do prokuratury jest 
zatrzymany, spektakularnie aresztowany, flesze, 
obiektywy kamer… Dobre imię zostaje zupełnie 
gdzieś zagubione w tym wszystkim, a sąd uznaje 
wszystkie środki zabezpieczenia za niezasadne 
i za nadużyte wobec niego. Podobnie jest z wer-
dyktem sądu w przypadku wysokiego rangą ofi-
cera służb kontrwywiadu. Podobnie jest z panem 
Wojciechem Kwaśniakiem. Zatem można powie-
dzieć, że te środki wobec osób, którym się stawia 
zarzuty, są nadużywane i są nadużywane bezkar-
nie. Temu trzeba położyć kres. Zdecydowanie za 
tym się opowiadają wnioskodawcy tego projektu.

Podczas posiedzenia… A, przepraszam. Do 
projektu odnieśli się: rzecznik praw obywatel-
skich, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, pro-
kurator krajowy, Sąd Najwyższy, Ministerstwo 
Sprawiedliwości, Stowarzyszenie Prokuratorów 
„Lex Super Omnia”. Mamy także ekspertyzę 
pani prof. Teresy Gardockiej. Ja nie będę oma-
wiać wszystkich tych opinii. Powiem państwu, 
że zarówno rzecznik praw obywatelskich, jak 
i te instytucje, które stoją zdecydowanie po stro-
nie obywatela, wydają opinie pozytywne o tym 
projekcie, a te, które reprezentują siły państwa – 
negatywne. I jest jeszcze Sąd Najwyższy, który da-
jąc pozytywne przykłady działania tego rodzaju 

przepisów, jednocześnie wstrzymuje się od osta-
tecznej decyzji co do przyznania im racji i trochę 
ta opinia jest taka jakby – przepraszam, to moje 
odczucie – ktoś polecił lub też zasugerował, że po-
winna być to opinia zła, ale zła ta opinia być nie 
mogła z racji tych przesłanek obywatelskich, tych 
ludzkich, tego zwykłego poczucia sprawiedliwo-
ści, jakie powinno towarzyszyć każdemu ustawo-
dawcy i każdemu rządzącemu.

W debacie poza przedstawieniem w ten spo-
sób nagłaśnianego uzasadnienia… Zabrał w niej 
głos pan senator Jerzy Czerwiński, który obawia 
się, że jeśli tak skonstruowane przepisy zaczną 
działać, to prokuratorzy zaczną obawiać się sta-
wiania zarzutów. Uważa także, że ustawa ogra-
nicza państwo w stosowaniu prawa i wychodzi 
poza system, który dzisiaj obowiązuje.

Pan senator Borowski rozumie, że jest ten 
dylemat. Czy prokurator ścigający przestępcę 
powinien się obawiać odpowiedzialności za to ści-
ganie? Nie, te przepisy, jego zdaniem, wyraźnie 
mówią o tym, że nie wskazujemy człowieka, który 
naraził dochodzącego swoich racji poszkodowa-
nego. Ale pan senator Borowski zauważa także, 
że ta łatwość stawiania dzisiaj zarzutów, a potem, 
kiedy okazują się one niewątpliwie niesłuszne, 
niechęć do naprawiania tych szkód, które się wy-
rządziło człowiekowi, nie mogą być akceptowane, 
i uważa, że interes obywatela jest tu istotniejszy 
niż interes organów ścigania czy instytucji, które 
reprezentują państwo.

Pan senator Szejnfeld przypomniał o obowią-
zującej dzisiaj ustawie o odpowiedzialności ma-
jątkowej, którą funkcjonariusz publiczny winien 
ponosić w momencie, gdy jaskrawo łamie prze-
pisy lub zaniecha swojej działalności czy pomocy 
obywatelowi, ale przypomniał też, że praktycz-
nie od momentu wejścia w życie ta ustawa jest 
martwa.

W efekcie komisje przyjęły – było 19 głosów 
za, 8 przeciw, 3 senatorów się wstrzymało – ten 
projekt. Wnoszę do Wysokiej Izby o przyjęcie go 
bez poprawek. Bardzo dziękuję.

WiceMaRSzałek
marek Pęk 

Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do spra-
wozdawcy komisji oraz do upoważnionego przed-
stawiciela wnioskodawców.
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Przypominam, że wnioskodawcy upoważ-
nili do ich reprezentowania także panią senator 
Magdalenę Kochan.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pan senator Józef Zając.

SenatoR
Józef zaJąc 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Projekt 
zmian kodeksu postępowania karnego w pro-
ponowanej wersji stanowi niewątpliwie krok we 
właściwym kierunku, czego dowodzi chociażby 
słuszne wydłużenie okresu przedawnienia rosz-
czeń, przewidziane w rozdziale 58 tej ustawy, 
czy zastąpienie wyrażenia „oskarżony” wyra-
żeniem „poszkodowany”. Jednakże wątpliwości 
budzić może utrzymanie ograniczenia przy-
padków, w których przysługuje odszkodowanie 
i zadośćuczynienie, do jednego tylko niesłusz-
nie zastosowanego środka zapobiegawczego, tj. 
tymczasowego aresztowania. Pamiętając o tym, 
że tymczasowe aresztowanie jest najbardziej do-
legliwym środkiem zapobiegawczym, nie moż-
na stracić z pola widzenia innych niesłusznie 
stosowanych środków zapobiegawczych, w tym 
w szczególności powszechnie stosowanego dozo-
ru policyjnego. Właśnie dozór w przypadku jego 
niesłusznego stosowania generuje u osoby, wobec 
której go zastosowano, koszty w postaci wydat-
ków na dojazdy i niewątpliwe straty w posta-
ci utraconych możliwości zarobkowych. Czy nie 
wydaje się pani, że zasadny byłby postulat zrów-
nania uprawnień osób, wobec których zastoso-
wano środek zapobiegawczy w postaci dozoru, 
z uprawnieniami osób, wobec których niesłusz-
nie zastosowano środek zapobiegawczy w postaci 
tymczasowego aresztowania? Dziękuję.

SenatoR
maGdalena kochan 

O ile dobrze zrozumiałam pana senatora…
Czy mogę, Panie Marszałku?
(Wicemarszałek Marek Pęk: Bardzo proszę, 

Pani Senator.)
O ile zrozumiałam, chodzi o to, żeby nie tyl-

ko to niewątpliwie niesłuszne zatrzymanie czy 
oskarżenie miało 3-letni okres ubiegania się 

o  zadośćuczynienie lub rekompensatę. Panie 
Senatorze, ten projekt ustawy wszystkie okolicz-
ności wynikające z rozdziału 58 kodeksu postępo-
wania karnego obejmuje tym 3-letnim okresem 
przedawnienia, a więc i niesłuszne aresztowa-
nie, i niesłuszne skazanie, i zastosowanie środ-
ka zapobiegawczego. Wszystkie te środki, jeśli są 
niewątpliwie niesłuszne i zostaje to udowodnione 
w sądzie, bo to jest zawsze decyzja sądu, podlegają 
temu okresowi 3 lat ubiegania się o nie.

WiceMaRSzałek
marek Pęk 

Dziękuję, Pani Senator.
Nie ma więcej pytań, zatem dziękuję bardzo.
(Senator Magdalena Kochan: Bardzo dziękuję.)
Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos 

w sprawie przedstawionego projektu ustawy? 
Panie Ministrze?

(Sekre t ar z  St anu w  Mini s t e r s t w i e 
Sprawiedliwości Michał Woś: Bardzo, tak, tak, 
Panie Marszałku.)

Bardzo proszę, ponownie pan minister Michał 
Woś.

SekRetaRz StanU
W MiniSteRStWie SPRaWiedliWoŚci
michał woś 

Postaram się bardzo krótko.
Panie Marszałku, rzeczywiście pani senator 

sprawozdawca przedstawiła kluczowy element, 
a mianowicie dylemat dotyczący tego, czy funk-
cjonariusze państwa polskiego mają się bać zwal-
czać przestępców ze względu na to, że mogliby 
potem ponieść osobistą odpowiedzialność. Otóż 
z tego projektu nie wynika, jakoby ich odpowie-
dzialność była wyłączona. A przecież ona zosta-
ła wprowadzona – przypomnę – w 2011 r. Zdaje 
się, że pan senator Kwiatkowski był wtedy mi-
nistrem sprawiedliwości. Tak że wprowadzono 
wtedy ustawę o odpowiedzialności majątkowej 
funkcjonariuszy publicznych za rażące narusze-
nie prawa. Czyli gdyby się okazało, że zaszły oko-
liczności, w związku z którymi komuś postawiono 
zarzut, mimo zachowania maksymalnie daleko 
idącej ostrożności… No, nie jest prawdą to, co pani 
senator sprawozdawca przedstawiła, jakoby kon-
kretna osoba, chociażby konkretny prokurator, 
który takie zarzuty powinien stawiać po to, żeby 
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zwalczać przestępczość i chronić obywateli przed 
przestępcami, w takim przypadku nie mógł nie 
mieć obaw. No więc my opowiadamy się za tym, 
żeby państwo polskie działało skutecznie i sku-
tecznie zwalczało przestępczość.

Kilka argumentów ogólnych. Otóż taki hi-
storyczny argument: nigdy w polskim porządku 
takiego rozwiązania nie było, nie było ono propo-
nowane od roku 1997, odkąd mamy tak ukształto-
wany kodeks postępowania karnego. Aczkolwiek 
to nie jest tylko kwestia naszego porządku, bo to 
samo wynika z międzynarodowych standardów 
ochrony praw człowieka. Żaden z dokumentów 
międzynarodowych nie sugeruje nawet odpowie-
dzialności państwa za działanie na takim etapie. 
Jeżeli ktoś był niesłusznie aresztowany, jeżeli do-
szło do tego na późniejszym etapie, to owszem, no 
ale jeśli chodzi o samo postępowanie w pierwszej 
fazie – można powiedzieć, że mowa tu o ukończe-
niu pierwszej fazy postępowania – to takie roz-
wiązania nie są przewidziane.

Istotna wydaje się inna zmiana. Ona też zo-
stała wprowadzana nie przez nasz rząd, a przez 
wcześniejsze rządy, dokładnie w 2009 r. Wówczas 
doszło do, można powiedzieć, bardzo radykalnej 
zmiany związanej z postępowaniem karnym i eta-
pem stawiania zarzutów. Mianowicie do 2009 r. 
obowiązywały normy kodeksu postępowania 
karnego, zgodnie z którymi prokurator miał obo-
wiązek wszechstronnego wyjaśnienia okoliczno-
ści sprawy w postępowaniu przygotowawczym. 
W 2009 r. z tego zrezygnowano. To jest bardzo waż-
ne: zrezygnowano z przesłanki wszechstronnego 
wyjaśnienia okoliczności sprawy i zawężono ją do 
zakresu niezbędnego do przedstawienia dowodów 
sądowych. Skoro zaszły takie zmiany w tej fazie 
postępowania przygotowawczego, to nie oczekuj-
my od funkcjonariuszy publicznych, jakimi są 
prokuratorzy, że okoliczności zostaną przez nich 
wszechstronnie wyjaśnione. Oczywiście kiedy 
stawia się zarzuty, to wszystko musi być w bar-
dzo dużym stopniu uprawdopodobnione. W tym 
niezbędnym zakresie sprawa jest wyjaśniona, ale 
jest jeszcze ten drobny element niepewności, ten 
drobny znak zapytania. No, po to się stawia za-
rzuty i kieruje akt oskarżenia do sądu, żeby to sąd 
w procesie sądowym wyjaśnił wszelkie możliwe 
wątpliwości i okoliczności. I dlatego uważamy, że 
państwo polskie musi stać murem za osobami, któ-
re w sposób jednoznaczny zwalczają przestępczość.

Oczywiście nie chcę odnosić się do zarzu-
tów związanych z ewentualnymi kosztami dla 

budżetu państwa, no bo to jest w tym przypadku 
dużo mniej istotne, chociaż mam nadzieję, że pan 
marszałek pozwoli mi dodać 1 zdanie. No, odniosę 
się do tych kosztów, zanim pojawi się tu następny 
pomysł, żeby obciążyć Fundusz Sprawiedliwości. 
Otóż w przypadku poprzedniego punktu usłysze-
liśmy informację o gigantycznych, milionowych 
przychodach. Niestety senator sprawozdawca nie 
zauważył innej pozycji, czyli należności. Z tego 
samego sprawozdania wynika, że te należności, 
czyli nieściągnięte środki – to się odnosi do tego 
czy innego funduszu – to w tym przypadku ponad 
200 milionów. A więc kwota, o której mówiłem, 
kwota 200–250 milionów, była kwotą prawdziwą. 
Cieszę się, że to zostanie jednoznacznie wyjaśnio-
ne na piśmie. Bardzo dziękuję.

WiceMaRSzałek
marek Pęk 

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
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?

Pan senator Jerzy Czerwiński.

SenatoR
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Będzie krótko. W  którym z  państw Unii 

Europejskiej istnieją proponowane przez wnio-
skodawców rozwiązania? Gdzie płaci się od-
szkodowania za przedstawienie zarzutów albo 
wniesienie aktu oskarżenia?

WiceMaRSzałek
marek Pęk 

Proszę, Panie Ministrze.

SekRetaRz StanU
W MiniSteRStWie SPRaWiedliWoŚci
michał woś 

Ministerstwo Sprawiedliwości nie badało tego 
we wszystkich państwach Unii, aczkolwiek ba-
daliśmy standardy międzynarodowe ochrony 
praw człowieka i wiemy, że w tychże standardach 
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międzynarodowych się tego nie przewiduje. 
Wśród wymogów przyjętych w międzynarodo-
wych standardach ochrony praw człowieka nie 
ma wymogu odszkodowania za ten konkretny 
etap postępowania karnego w ramach fazy przy-
gotowawczej. Dziękuję.

WiceMaRSzałek
marek Pęk 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Nie ma więcej pytań. Dziękuję.
Otwieram dyskusję.
Proszę o  zabranie głosu panią senator 

Magdalenę Kochan.

SenatoR
maGdalena kochan 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Miałam zacząć to wystąpienie zupełnie ina-

czej, ale zainspirował mnie pan senator Jerzy 
Czerwiński. To dobre pytanie: w którym z euro-
pejskich krajów potrzebne jest wprowadzanie tego 
rodzaju zmian w prawie, żeby zabezpieczyć oby-
watela przed nadużyciami państwa? No, w któ-
rym z europejskich państw ministrowie skarbu 
mają ciągnące się 20-letnie procesy? W którym 
z europejskich państw były wiceminister skarbu 
trzeci rok czeka na skierowanie aktu oskarżenia 
do sądu, ale w międzyczasie prokurator, któremu 
się wydaje, że sprzedał tenże wiceminister coś za 
tanio, i najpierw stwierdza, że naraził budżet pań-
stwa na stratę 100, potem 52 milionów, nie kieru-
je aktu oskarżenia, za to dokonał zabezpieczenia 
przez blokadę kart bankowych, kont bankowych, 
zajął wierzytelności z tytułu wynagrodzenia, zajął 
nieruchomości i ustanowił hipotekę przymusową 
na nieruchomościach, słowem, pozbawił człowie-
ka środków do życia i do sądu sprawy nie kieruje 
przez 3 lata? W którym z europejskich państw tuż 
przed bardzo istotnym, głośnym procesem adwo-
kat oskarżonego jest w błysku świateł, fleszy, przed 
kamerami aresztowany? W którym z europejskich 
państw dokonuje się przeszukania kancelarii te-
goż adwokata? W którym z europejskich państw po 
prawomocnym wyroku sądu, że było to przeszuka-
nie niewłaściwe, niezgodne z prawem, prokuratura 
oświadcza, że respektować tego wyroku nie bę-
dzie? W którym z europejskich państw zatem po-
trzeba tego rodzaju rozwiązań? Nie wiem. Wiem, 
że w moim kraju jest niezbędne, żeby obywatele nie 

czuli się represjonowani. Bo jeśli jest tak, że ściga 
się człowieka 3 lata, nie kierując sprawy do sądu, za 
50 milionów zł, na którą to stratę podobno naraził 
Skarb Państwa, a w międzyczasie ochoczo wysy-
ła się prokuratora, który chciał wszcząć postępo-
wanie w sprawie wydanych niezgodnie z prawem 
70 milionów na wybory, które się nie odbyły, o ileś 
tam set kilometrów od miejsca, w którym mieszka, 
i polecenie służbowe jest wydane w piątek, a w po-
niedziałek on się ma stawić do pracy… I nikogo 
nie obchodzi, że trzeba od tego piątku do ponie-
działku znaleźć miejsce, w którym się zamieszka. 
Nikogo nie obchodzi, czy ten prokurator ma małe 
dziecko, jaką ma sytuację życiową. Jak on ma po-
jechać i stawić się w poniedziałek, skoro z powodu 
COVID i pandemii hotele są nieczynne i nie ma 
gdzie się zatrzymać w tej nowej miejscowości, żeby 
urządzić sobie życie służbowe? W którym z euro-
pejskich krajów sędzia za to, że władzy nie podoba 
się orzeczenie niezawisłego sędziego, jest ścigany 
przez prokuraturę i nie może wykonywać swoich 
czynności? W związku z tym jakkolwiek pięknie 
by mówił pan minister sprawiedliwości, jak bar-
dzo grzecznie byśmy się wobec tej sprawy zacho-
wywali, te przepisy są nam potrzebne, bo jakieś 
– podkreślam: jakieś – gwarancje obywatelowi 
dają, nawet jeżeli ta dzisiejsza ścigająca cię pro-
kuratura, nadużywająca swoich uprawnień, robi 
to w sposób ewidentnie niezgodny z prawem, co 
osądzi sąd, to masz prawo do odszkodowania. Tak 
więc jest jakiś dzwoneczek, który dzwoni chętne-
mu do wykonywania wszystkich poleceń prokura-
torowi, dzwoneczek, który mu powie: może jednak 
nie, może niech prawo naprawdę będzie prawem. 
I temu służy ten projekt ustawy. Dziękuję.

WiceMaRSzałek
marek Pęk 

Bardzo dziękuję.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senatorowie 

Świlski, Szwed, Gorgoń-Komor i Kołacz-Leszczyń- 
ska złożyli swoje przemówienia w dyskusji do 
protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego 

czytania projektu ustawy. To trzecie czytanie ob-
jęłoby jedynie głosowanie. Zostanie ono przepro-
wadzone razem z innymi głosowaniami.

* Przemówienia złożone do protokołu w załączeniu.
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Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
trzynastego porządku obrad: drugie czytanie 
projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za 
nieważne orzeczeń wydanych wobec osób repre-
sjonowanych za działalność na rzecz niepodległe-
go bytu Państwa Polskiego.

Przypominam, że projekt ten został wniesio-
ny przez Komisję Ustawodawczą i zawarty jest 
w druku nr 187, a sprawozdanie komisji – w dru-
ku nr 187 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji, senatora Kazimierza Ujazdowskiego, 
o przedstawienie wspólnego sprawozdania ko-
misji o projekcie ustawy.

SenatoR SPRaWozdaWca
k azimierz michał uJazdowski 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Jest to w istocie inicjatywa Komisji Ustawo-

dawczej zainspirowana rekomendacjami rzeczni-
ka praw obywatelskich. Dotyczy zmiany ustawy 
o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec 
osób represjonowanych za działalność na rzecz 
niepodległego bytu Państwa Polskiego.

Co jest istotą tej ustawy? Odszkodowania 
za działalność na terenie Rzeczypospolitej 
i Rzeczypospolitej w granicach z traktatu ryskiego, 
czyli na tzw. ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej, 
przysługują na mocy dzisiejszego ustawodawstwa 
jedynie tym osobom, które mieszkają bądź w chwili 
śmierci mieszkały na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, na terytorium współczesnego państwa pol-
skiego. Wskazano na to, że ustawodawstwo dyskry-
minuje tych, którzy mieszkają, a przede wszystkim 
tych, którzy mieszkali w chwili śmierci na terenie 
ziem wschodnich Rzeczypospolitej.

Projekt ustawy operuje zatem sformułowa-
niem, które zakłada, że odszkodowania będą 
przysługiwać zarówno osobom mieszkającym 
obecnie albo w chwili śmierci na terytorium 
Polski, jak i tym mieszkającym w granicach usta-
lonych w traktacie ryskim.

To było przedmiotem, jak pamiętamy, dyskusji 
na forum Komisji Ustawodawczej, tzn. sprecyzo-
wanie, użycie precyzyjnego i najbardziej właści-
wego sformułowania w odniesieniu do terytorium 
II Rzeczypospolitej. W dialogu z Ministerstwem 
Spraw Zagranicznych… Chciałbym już zasy-
gnalizować, że zgłoszę poprawkę, która będzie 

używać nieco innego sformułowania, mianowicie 
„Rzeczypospolitej w granicach z dnia 1 września 
1939 r.”. Przypomnę, że sformułowanie „traktat 
ryski” budziło pewne wątpliwości – podnosił je 
m.in. pan marszałek Borusewicz, o ile pamiętam, 
także pan senator Czerwiński – jako zawężają-
ce, bo pozostawiające poza zakresem możliwości 
odszkodowawczych obywateli, którzy mieszka-
ją bądź mieszkali w chwili śmierci na terenie 
Litwy. Ta formuła „Rzeczypospolitej w granicach 
z 1 września 1939 r.” nie będzie budzić wątpliwo-
ści. Tak więc sygnalizuję zgłoszenie poprawki 
i przekazuję ją panu marszałkowi już teraz, ma-
jąc nadzieję, że wszystko, co istotne, zostało tutaj 
wyjaśnione. Dziękuję serdecznie.

WiceMaRSzałek
marek Pęk 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy 
komisji oraz do upoważnionego przedstawiciela 
wnioskodawców.

Przypominam, że wnioskodawcy upoważ-
nili do ich reprezentowania także senatora 
Kazimierza Ujazdowskiego.

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

Zatem bardzo dziękuję panu senatorowi.
Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos 

w sprawie przedstawionego projektu ustawy?
Pan minister Paweł Jabłoński.
Zapraszam, Panie Ministrze. Czy woli pan 

z miejsca?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Zagranicznych Paweł Jabłoński: Wolę z miejsca, 
bo bardzo krótko, Panie Marszałku.)

Oczywiście, bardzo proszę.

PodSekRetaRz StanU
W MiniSteRStWie  
SPRaW zagRanicznych
Paweł JaBłoński 

Rzeczywiście, tak jak wskazał pan senator 
Ujazdowski, ja potwierdzam, że Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych uczestniczyło w tych pra-
cach. I ta poprawka… Zakładam, że jest to do-
kładnie ta poprawka, doprecyzowująca przede 
wszystkim określenie zakresu terytorialnego. My 
postulowaliśmy, jako MSZ, żeby nie odwoływać 
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się tutaj do traktatu ryskiego, ale do granic z dnia 
1 września 1939 r., a to z uwagi na pewne kwe-
stie, choćby takie, że traktat ryski, o którym była 
mowa w projekcie pierwotnym, nie określał prze-
biegu naszej granicy z Litwą. Dopisana została 
także, zgodnie z postulatem MSZ, właściwość 
miejscowa sądu, co w naszej ocenie spowoduje, 
że… Wątpliwości, jakie mogłyby się pojawiać bez 
uwzględnienia takiej właściwości, byłyby proble-
matyczne. W tym brzmieniu jest to wskazane.

Co do samej treści projektu ustawy jako takiej 
nasze stanowisko jest rzeczywiście pozytywne. 
Projekt tej ustawy jest słuszny i rzeczywiście uzu-
pełnia pewien brak systemowy, a mianowicie po-
zwala osobom spoza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej w tych granicach, zgodnie z określeniem 
z poprawki zgłoszonej przez pana senatora, do-
chodzić sprawiedliwości. A zatem stanowisko 
MSZ jest jak najbardziej pozytywne.

WiceMaRSzałek
marek Pęk 

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
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?

Pan senator Jerzy Czerwiński, bardzo proszę.

SenatoR
Jerzy czerwiński 

Tak, Panie Marszałku, tradycyjnie.
Pytanie do pana ministra. Może nie chodzi 

o zmianę zakresu podmiotowego ustawy, może 
się nie znaleźć taka osoba… Jak to jest oficjalnie, 
czy granice naszego państwa z 1 września 1939 r. 
obejmowały także tereny zajęte od Czech, przejęte 
od Czech w roku 1938? Jak to było formalnie? Czy 
my tutaj nie rozpętamy jakiejś małej wojenki? Czy 
to są oficjalne granice Polski z dnia 1 września 
1939 r.? To jest pierwsza kwestia.

I druga kwestia, nazwałbym to, oczywista. 
Sformułowanie o traktacie ryskim występuje tu-
taj dwukrotnie, tzn. przed zmianą występuje dwu-
krotnie. Czy w obu przypadkach zmieniamy to, 
wprowadzamy zapis dotyczący granic z 1 wrze-
śnia 1939 r.? Ja nie widzę tej poprawki po prostu, 
więc nie wiem.

WiceMaRSzałek
marek Pęk 

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

PodSekRetaRz StanU
W MiniSteRStWie  
SPRaW zagRanicznych
Paweł JaBłoński 

Odnośnie do drugiej kwestii, to, powiem 
szczerze, ja też nie mam w tym momencie przed 
sobą dokładnej treści poprawki. Zakładam, że 
jest to poprawka, która zmienia – ta, którą ja 
otrzymałem…

(Głos z sali: Już…)
Jest to poprawka do art. 1, art. 1 lit. c… Ona 

odnosi się do ust. 2. Zdanie pierwsze otrzymuje 
brzmienie: uprawnienia określone w ust. 1 przy-
sługują również osobom mieszkającym obecnie 
albo w chwili śmierci w Polsce albo na teryto-
rium Polski w granicach ustalonych w traktacie 
ryskim… Tak pierwotnie, zdaje się, ten przepis 
brzmiał. W treści poprawki, która była konsul-
towana z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, 
wskazano, że chodzi o osoby mieszkające obecnie 
albo w chwili śmierci w Rzeczypospolitej Polskiej 
albo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
w granicach z dnia 1 września 1939 r., poza obec-
nym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej… 
W dalszej części tego przepisu również nie ma 
odwołania do traktatu ryskiego. Chyba że pan 
senator pyta o inny przepis.

(Senator Jerzy Czerwiński: O ten, tak.)
Jeśli ten, to rzeczywiście tak jest.
Co do kwestii granicy z Czechami, to ta kwe-

stia w ocenie MSZ jest w zasadzie bezprzedmioto-
wa. Wedle naszej wiedzy na tym obszarze akurat 
nie zamieszkiwały żadne osoby, które byłyby ob-
jęte tą ustawą. A zatem ta kwestia jest pozbawiona 
praktycznego znaczenia. Odnosimy się tutaj do 
granic, które obowiązywały i które były uznawa-
ne. Sądzę, że nie będzie to… Z punktu widzenia 
MSZ nie dostrzegamy tutaj potencjalnego proble-
mu w stosunkach dwustronnych.

WiceMaRSzałek
marek Pęk 

Bardzo dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Aleksander Szwed.
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SenatoR
aleksander szwed 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, jeśli chodzi o ideę projek-

tu, to jak najbardziej popieramy, tak jak zresztą 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych… Ale mam 
pytanie. Państwo mieli 2 wątpliwości. Kwestia 
traktatu ryskiego już tutaj została wyjaśniona, 
a druga wątpliwość dotyczyła… Ja tutaj zacytu-
ję: „w kręgu osób uprawnionych do ubiegania się 
o świadczenie będą bowiem obywatele innych 
państw, np. Białorusi, a upamiętnienie ich dzia-
łalności na rzecz niepodległego bytu Państwa 
Polskiego w  latach 1939–1946 może stanowić 
przedmiot różnorodnych, kontrowersyjnych in-
terpretacji, w szczególności dokonywanych przez 
skrajne ugrupowania działające na terenie tych 
państw. Dlatego też kwestia wypłaty świadczeń 
przewidzianych w ustawie na rzecz obywateli 
państw obcych może stanowić przedmiot upo-
litycznienia, a w skrajnych przypadkach może 
stanowić podstawę odpowiedzialności karnej”. 
Gdyby pan minister mógł do tego tematu się 
odnieść…

I mamy jeszcze opinię o tym projekcie mi-
nistra finansów, funduszy i polityki regional-
nej, który stwierdził, że z uwagi na trudności 
związane z brakiem danych co do liczby osób 
uprawnionych do ubiegania się o odszkodowa-
nie i zadośćuczynienie na podstawie projekto-
wanej regulacji, jak również co do wysokości 
przyznawanych odszkodowań, które będą wy-
nikiem rozstrzygnięć sądu… No, on dlatego nie 
mógł pozytywnie zaopiniować projektu usta-
wy. Ale czy mamy jakieś analizy, ile takich osób, 
zwłaszcza tych będących poza obecnymi grani-
cami Rzeczypospolitej Polskiej, mogłoby się o to 
odszkodowanie ubiegać? Dziękuję.

WiceMaRSzałek
marek Pęk 

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

PodSekRetaRz StanU
W MiniSteRStWie  
SPRaW zagRanicznych
Paweł JaBłoński 

Bardzo dziękuję.
Panie Senatorze! Wysoka Izbo!

Jeśli chodzi o pierwszą kwestię, to ja rzeczywi-
ście potwierdzam, że ta sprawa może być źródłem 
różnego rodzaju interpretacji, zwłaszcza w pań-
stwach, które są w stosunku do Rzeczypospolitej 
Polskiej nastawione w sposób wrogi lub w których 
osoby sprawujące aktualnie faktyczną władzę są tak 
do Polski nastawione, i tu rzeczywiście wskazywa-
liśmy przykład reżimu na Białorusi. Jednocześnie 
trzeba zwrócić uwagę na to, że te potencjalne pro-
blemy wynikające z obowiązku obywateli innych 
krajów co do dochowania wierności czy lojalności 
wobec ich państw, których mają obywatelstwo, po-
wstałyby tak naprawdę, mogłyby teoretycznie po-
wstać w momencie, gdy te osoby będą dochodzić 
swoich praw na podstawie tej ustawy. Tak napraw-
dę w każdym przypadku tego rodzaju, jak myślę, 
decyzja będzie musiała zostać podjęta przez osobę, 
która potencjalnie swoich praw może dochodzić. 
Naszym obowiązkiem jako państwa polskiego jest 
zapewnienie takiej możliwości oraz zapewnienie 
wszelkiego możliwego wsparcia i wszelkiej możliwej 
ochrony. Jeśli będzie jakakolwiek sytuacja, w której 
osoba, która dochodziłaby swoich praw na podsta-
wie tej ustawy, byłaby narażona na jakieś represje 
czy nawet negatywne konsekwencje, albo stwier-
dzilibyśmy, że istnieje tego rodzaju problem syste-
mowy, to na pewno polskie służby dyplomatyczne 
i Ministerstwo Spraw Zagranicznych będą takim 
osobom udzielały wsparcia.

Jeśli chodzi o drugą kwestię, to Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych takich analiz nie prze-
prowadzało. Nie wiem, czy przeprowadzała je 
Komisja Ustawodawcza albo autorzy projektu, 
ale my takimi analizami nie dysponujmy.

WiceMaRSzałek
marek Pęk 

Bardzo dziękuję.
Pytanie zadaje pan marszałek Borusewicz.

SenatoR
BoGdan Borusewicz 

Panie Ministrze, wydaje mi się, że sprawa 
Zaolzia w tej ustawie, jeżeli przyjmiemy tę datę 
1 września 1939 r., jest bardziej skomplikowana. 
O ile mi wiadomo, w Katyniu zginęli także obywa-
tele polscy mieszkający na Zaolziu, ci, którzy po 
zajęciu przez państwo polskie Zaolzia stali się oby-
watelami polskimi. Czyli to nie jest tak, że ta usta-
wa, jeżeli chodzi o Zaolzie, jest bezprzedmiotowa. 
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Czy pan może do tego się ustosunkować? Bo ja 
oczywiście nie jestem specjalistą od Zaolzia, ale ze 
względu na moje zainteresowania i wykształcenie 
pamiętam, że taka sytuacja miała miejsce. Była 
także praca naukowa, praca popularnonaukowa 
podnosząca, że były osoby z terytorium Zaolzia, 
które były w Wojsku Polskim i zginęły w wyniku 
tych działań, które koncentrowały się w 3 obo-
zach, bo oczywiście, mówiąc o Katyniu, mówię 
tylko o symbolicznym miejscu. Musimy sobie zda-
wać z tego sprawę. I tyle.

Czy pan może podważyć to, co mówię, czy 
nie? Czy zastanawialiście się nad tym tematem 
w MSZ?

WiceMaRSzałek
marek Pęk 

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

PodSekRetaRz StanU
W MiniSteRStWie  
SPRaW zagRanicznych
Paweł JaBłoński 

Bardzo dziękuję.
Panie Marszałku, ten projekt jest projektem 

senackim, od tego chciałbym zacząć. Myślę, że 
warto mieć to na uwadze. My jako MSZ wyda-
jemy opinię na temat projektu, który został nam 
przedstawiony.

Co do pytania, które pan zadał, to, powiem 
szczerze, nie mam pełnej wiedzy na temat wszyst-
kich osób, które przebywały na terenie Zaolzia 
i tego, ile z tych osób poniosło śmierć w Katyniu 
czy w  ramach innych podobnych zbrodni. 
Ustawa, nad którą dziś debatujemy, jest ustawą 
o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orze-
czeń wydanych wobec osób represjonowanych za 
działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa 
Polskiego. Zmieniana ustawa w art. 1 wskazuje, 
że jej zakres przedmiotowy dotyczy orzeczeń wy-
danych przez polskie organy ścigania i wymiaru 
sprawiedliwości lub przez organy pozasądowe 
w okresie od rozpoczęcia ich działalności na zie-
miach polskich, począwszy od 1 stycznia 1944 r. 
do 31 grudnia 1989 r. Zmieniamy w tej ustawie 
art. 8 ust. 2, który określa…

(Senator Bogdan Borusewicz: Dziękuję, Panie 
Ministrze. To znaczy, że nie obejmuje to okresu, 
o którym mówiłem.)

…żądanie odszkodowania lub zadośćuczy-
nienia za orzeczenia sądowe. To jest nieco inna 
kwestia. Ja nie jestem w stanie ze 100-procen-
tową pewnością wykluczyć… Różne były losy 
ludzkie i takie sytuacje mogły się zdarzyć, ale 
w naszej ocenie jest to rzecz bardzo, bardzo mało 
prawdopodobna.

WiceMaRSzałek
marek Pęk 

Bardzo dziękuję.
Nie ma więcej pytań.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów…
Pan senator Ujazdowski. Bardzo proszę.
Prośba regulaminowa. Bardzo proszę senato-

rów, którzy chcą zabrać głos w dyskusji, o podcho-
dzenie do senatora sekretarza i zapisywanie się 
do głosu, bo taki jest obyczaj. Do zadania pytania 
zgłaszamy się przez podniesienie ręki, a do dysku-
sji zgłaszamy się osobiście u senatora sekretarza.

SenatoR
k azimierz michał uJazdowski 

Bardzo krótko. Chcę po prostu wykorzystać 
sytuację, żeby złożyć wniosek formalny o przej-
ście do trzeciego czytania, i powiedzieć, że biorę 
odpowiedzialność za to sformułowanie. Gdyby 
się tak zdarzyło, że ktokolwiek z uprawnionych 
mieszkałby na terytorium Zaolzia, to jest to ar-
gument za tym, żeby użyć tego sformułowania. 
Bardzo dziękuję.

Proszę pamiętać o  złożonym przeze mnie 
wniosku.

WiceMaRSzałek
marek Pęk 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczer-

pana. Dla porządku informuję, że senatorowie 
Szwed i Kołacz-Leszczyńska złożyli swoje prze-
mówienia w dyskusji do protokołu*.

* Przemówienia złożone do do protokołu – w załączeniu.
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komunikaty

Informuję, że wniosek o charakterze legisla-
cyjnym na piśmie złożył pan senator Kazimierz 
Ujazdowski.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować 

się do przedstawionego wniosku legislacyjnego?
W zasadzie chyba…

PodSekRetaRz StanU
W MiniSteRStWie  
SPRaW zagRanicznych
Paweł JaBłoński 

Popieram ten wniosek, ustosunkowałem się 
do niego. Zgadzam się również z wypowiedzią 
w dyskusji pana senatora Ujazdowskiego.

WiceMaRSzałek
marek Pęk 

Bardzo dziękuję.
W związku z tym, że zostały złożone wnio-

ski o charakterze legislacyjnym, Senat kieruje 
projekt ustawy do Komisji Ustawodawczej oraz 
do Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji.

Senator Kazimierz Ujazdowski zgłosił wniosek 
o wyznaczenie komisjom terminu przygotowania 

dodatkowego sprawozdania w celu przeprowa-
dzenia trzeciego czytania projektu ustawy jeszcze 
na tym posiedzeniu Senatu.

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

Głosów sprzeciwu nie słyszę.
Komunikaty.

SenatoR SekRetaRz
ryszard świlski 

Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej, 
Komisji Środowiska, Komisji Nadzwyczajnej 
do spraw Klimatu oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i  Administracji Państwowej 
w sprawie wniosków zgłoszonych w drugim czy-
taniu projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo 
ochrony środowiska, druk nr 286, odbędzie się 
dzisiaj, 10 minut po ogłoszeniu przerwy w sali 
plenarnej.

WiceMaRSzałek
marek Pęk 

Bardzo dziękuję.
Do kiedy przerwa?
(Głos z sali: Do godziny 9.30.)
Ogłaszam przerwę do jutra do godziny 9.30.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 21 minut 30)
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Obywatelskich Senat podejmuje uchwałę w spra-
wie wyrażenia zgody na powołanie rzecznika 
w ciągu miesiąca od dnia przekazania Senatowi 
uchwały Sejmu w sprawie jego powołania.

Uchwała Sejmu w sprawie powołania rzecz-
nika praw obywatelskich została przekazana do 
Senatu w dniu 22 stycznia 2021 r. i zawarta jest 
w druku senackim nr 317. Sejm powołał na to sta-
nowisko pana Piotra Wawrzyka.

Życiorys kandydata zawarty jest w druku 
sejmowym nr 861.

W tym porządku obrad… Po pytaniach do po-
wołanego rzecznika praw obywatelskich odbędzie 
się dyskusja.

Pragnę powitać na posiedzeniu Senatu powo-
łanego przez Sejm na stanowisko rzecznika praw 
obywatelskich pana Piotra Wawrzyka. (Oklaski)

Przypominam, że Senat przed podjęciem 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powo-
łanie rzecznika praw obywatelskich może we-
zwać kandydata na to stanowisko do złożenia 
wyjaśnień i udzielenia odpowiedzi na pytania 
senatorów.

Czy ktoś z państwa senatorów chce zadać py-
tanie panu Piotrowi Wawrzykowi lub też poprosić 
go o złożenie wyjaśnień?

Oddaję głos w celu zadania pytania panu se-
natorowi Markowi Pękowi.

SenatoR
marek Pęk 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja mam 2 pytania.
Pierwsze. Bardzo bym pana prosił o zwięzłe, 

syntetyczne przedstawienie swojej wizji sprawo-
wania urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich, 
priorytetów, najważniejszych celów, aspektów 
sprawowania tej funkcji.

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 31)

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

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Wznawiam obrady.
Szanowni Państwo Senatorowie! Przy po-

minam, że obrady toczą się jednocześnie w spo-
sób tradycyjny oraz z wykorzystaniem środków 
porozumiewania się na odległość.

Państwa senatorów znajdujących się w gma-
chu Senatu proszę o sprawdzenie, czy wszyscy 
państwo macie wyłączone aplikacje do zdalnego 
udziału w posiedzeniu.

Państwa senatorów biorących udział w po-
siedzeniu 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.

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.

Koniec głosowania.
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 72 senatorów. (Głosowanie nr 3)
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 

szesnastego porządku obrad: wyrażenie zgody 
na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zgodnie z  art.  209 ust.  1 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej rzecznik praw oby-
watelskich jest powoływany przez Sejm za 
zgodą Senatu na 5  lat. Zgodnie z art. 3 ust. 4 
ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw 
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I drugie pytanie, takie niejako przy okazji. 
Chciałbym, ażeby pan odniósł się do kadencji 
rzecznika Adama Bodnara, która upłynęła. Jak 
pan ocenia jego kadencję? Jakie były plusy, jakie 
były minusy? Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Ja poprosiłbym pana rzecznika o zajęcie miej-

sca przy mównicy. Bo będzie więcej pytań, wi-
dzę, że senatorowie się zgłaszają, więc będzie nam 
wygodniej.

PoWołany PRzez SejM  
Rzecznik PRaW obyWatelSkich  
PioTr wawrzyk

Panie Marszałku… Panowie Marszałkowie! 
Panie i Panowie Senatorowie!

Odpowiadając na pytanie pana marszałka 
Marka Pęka, chciałbym na wstępie zaznaczyć, że 
ten wybór, przed którym państwo stajecie, na-
stępuje w szczególnym momencie. To jest, jak 
wiemy, czas, jakiego jeszcze nie było, chyba od po-
nad 100 lat, czas niespotykanej i nieznanej nam 
wcześniej pandemii. W związku z tym przed oso-
bą, która będzie pełniła funkcję rzecznika praw 
obywatelskich, stoją szczególne wyzwania. Jest 
nim przede wszystkim fakt, że pandemią zosta-
ły dotknięte różne grupy naszego społeczeństwa, 
ale najbardziej odczuwają ją ci, którzy z różnych 
względów są wykluczeni: osoby ubogie, osoby 
bezdomne, osoby w trudnej sytuacji materialnej. 
Jednak dotyka ona też osób, które mają pracę, któ-
re prowadzą działalność gospodarczą, dotyka nas 
wszystkich.

Rzecznik praw obywatelskich powinien 
w moim przekonaniu w tym szczególnym czasie 
pandemicznym i postpandemicznym zwracać 
szczególną uwagę na to, aby z tych wszystkich nie-
dogodności związanych z pandemią nie wypłynę-
ły negatywne konsekwencje dla grup najbardziej 
poszkodowanych, tych, o których wspomniałem, 
osób niepełnosprawnych, osób, które zostały za-
mknięte w domach i w związku z tym inaczej 
funkcjonują, zmienił się sposób ich funkcjono-
wania. To jest też ogromne wyzwanie dotyczą-
ce działań legislacyjnych, a więc tego, czym się 

zajmuje Wysoka Izba. To jest czas, kiedy trzeba 
stworzyć w moim przekonaniu – i tutaj będzie 
niewątpliwie, jeżeli będę miał zaszczyt pełnić tę 
funkcję, ogromna rola rzecznika – takie przepisy, 
które będą odpowiadały na te wyzwania, ale które 
będą również wybiegały w przyszłość. Bo w moim 
przekonaniu świat po pandemii będzie inny, ina-
czej będziemy funkcjonowali. No, chociażby… Nie 
wydaje mi się, aby firmy wróciły w tak istotnej 
części… do swojej działalności w formie stacjo-
narnej, jak to miało miejsce wcześniej. Wiemy, 
że część firm deklaruje chęć utrzymania w więk-
szym stopniu pracy zdalnej, a to będzie wyma-
gało przyjęcia takich przepisów, które uregulują 
chociażby takie elementy, jak kwestia wydawania 
poleceń w przypadku pracy zdalnej, kwestia ko-
rzystania z prywatnego sprzętu komputerowego 
w celu wykonywania obowiązków zawodowych, 
jak kwestia przepisów BHP w warunkach pracy 
zdalnej. To są kwestie, które w moim przekonaniu 
powinny pozostawać pod szczególną uwagą osoby 
pełniącej funkcję rzecznika praw obywatelskich.

Oczywiście to nie jest tylko kwestia pracowni-
ków, to jest też kwestia pracodawców. Wiemy, że 
dochodzi do sytuacji, w których pandemia wyko-
rzystywana jest do nieuprawnionego zwalniania 
pracowników pod pretekstem związanym wła-
śnie z nowym funkcjonowaniem firmy w ramach 
pandemii. Rzecznik powinien na takie sprawy 
reagować, rzecznik powinien w takich sprawach 
stawać po stronie obywateli, ale też rzecznik po-
winien dopingować ustawodawcę do tworzenia 
przepisów, które będą uniemożliwiały tego rodza-
ju proceder. Dlatego też istotną rolą w nowej ka-
dencji rzecznika będzie z jednej strony pilnowanie 
w tym szczególnym czasie praw pracowniczych 
w wymiarze korzystania z nich przez pracowni-
ków, a z drugiej strony pilnowanie, czy przepisy 
ochraniające prawa pracownicze są przez praco-
dawców stosowane.

Osobnym wyzwaniem jest kwestia dzie-
ci. Wiemy, że od roku niemalże, z małą prze-
rwą, dzieci i młodzież nie uczęszczają do szkoły 
w trybie stacjonarnym, dominuje nauka zdalna. 
To sprawia, że zanikają więzi interpersonalne, 
zanika poczucie wspólnoty, ale zmienia się też 
sposób korzystania z dostępnych metod naucza-
nia. To musi siłą rzeczy odbić się też na pozio-
mie wiedzy zdobywanej przez dzieci i młodzież, 
bo nauka zdalna nie jest w stanie zapewnić ta-
kich możliwości korzystania z wiedzy, jak to ma 
miejsce w przypadku nauki stacjonarnej. Wiem, 



Wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw obywatelskich

135

21. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 18 lutego 2021 r.

jak to wygląda, dlatego że równocześnie prowa-
dzę zajęcia na uniwersytecie, więc widzę tę róż-
nicę również na tym poziomie. Rolą rzecznika 
powinno być tworzenie takich programów, które 
będą wspierały dzieci i młodzież w tym zakresie, 
ale również pokazywały rodzicom, z jakimi wy-
zwaniami muszą się zmierzyć. Ich dzieci straciły 
rok nauki stacjonarnej, więc siłą rzeczy będzie to 
wymagało również od rodziców większej dbało-
ści o edukację w czasie domowym. A pamiętaj-
my o tym, że rodzice w zdecydowanej większości 
pracują, w związku z tym będzie to wymagało 
pewnych działań również ze strony pracodaw-
ców w zakresie umożliwienia rodzicom opieki 
nad dziećmi w tym szczególnym okresie.

Ta sytuacja, o której mówię, musi mieć swoje 
konsekwencje w okresie po pandemii. Edukacja 
w trybie zdalnym trwa na razie rok, ale ona bę-
dzie przecież przez te dzieci kontynuowana 
w przyszłości. W związku z tym stajemy przed 
kolejnym wyzwaniem – powrotu tych osób, dzieci 
i młodzieży do szkół i nauki w trybie stacjonar-
nym. Prędzej czy później to nastąpi. To też będzie 
duże wyzwanie.

Być może zwróciliście państwo uwagę na to, 
co się działo – przepraszam bardzo – kilka dni 
temu w Zakopanem. Tam mieliśmy do czynienia 
również z osobami, nazwijmy to, w wieku szkol-
nym. To pokazuje też skalę problemu w tej gru-
pie. W związku z tym konieczne będzie ze strony 
rzecznika praw obywatelskich pilnowanie, aby… 
Przepraszam, mam jakąś chrypkę. …Aby dzieci 
w szkołach… prowadzenie akcji informacyjnych 
w szkołach – to jest jeden z moich priorytetów 
– pokazujących zalety nauki zdalnej i pomaga-
jących w powrocie w wymiarze nieedukacyj-
nym do środowiska szkolnego. Z drugiej strony 
chciałbym też prowadzić programy pokazujące 
pracodawcom, jakie wyzwanie w tym zakresie 
przed nimi stoi. To jest to, o czym przed chwilą 
wspomniałem.

Pandemia to czas, kiedy zamykamy się w do-
mach, kiedy staramy się mało wychodzić i, tak jak 
powiedziałem, pracujemy zdalnie. Związane jest 
z tym kolejne wyzwanie, a mianowicie narasta-
jąca, nie tylko u nas, ale we wszystkich krajach, 
skala przemocy domowej. W tym przypadku jest 
szczególnie źle, dlatego że doszło do sytuacji, w któ-
rej ofiara zostaje zamknięta w domu ze sprawcą 
i nie ma takich możliwości, jakie miała wcześniej. 
Wydaje mi się, że to dobrze, że w listopadzie ubie-
głego roku weszła w życie ustawa pozwalająca 

na eksmisję sprawcy z mieszkania. To jest swe-
go rodzaju element – ale, podkreślam, tylko jeden 
z elementów – który musi być wdrożony. Będę się 
starał, jeżeli zostanę rzecznikiem praw obywatel-
skich, monitorować funkcjonowanie tej ustawy. 
Jak w przypadku każdej ustawy także i tu może 
się okazać, że ustawa ma jakieś mankamenty, ma 
jakieś niedociągnięcia. Jeżeli takowe się ujawnią, 
będę się starał państwu parlamentarzystom zwra-
cać na to uwagę i dopingować państwa do podjęcia 
odpowiednich działań legislacyjnych.

Kolejna kwestia, która w tym przypadku też 
ma bardzo duże znaczenie. Pamiętajmy o tym, że 
przemoc domowa dotyczy kobiet i dzieci. Stąd też 
kolejnym moim priorytetem, obok przeciwdzia-
łania przemocy domowej, jest kwestia ochrony 
praw kobiet, ale – podkreślam – nie chciałbym, 
żeby to moje sformułowanie było postrzegane 
jako ochrona praw kobiet tylko w wymiarze re-
produkcyjnym, bo jest to dużo szersze pojęcie. 
Chodzi o kwestie zawodowe, chodzi o kwestie ta-
kiego samego wynagrodzenia, chodzi o kwestie 
dostępu do takich samych ofert pracy. Kolejne 
wyzwanie, które w tym przypadku jest istotne – 
jesteśmy w bardzo ważnym momencie – to jest 
kwestia praw kobiet w służbach mundurowych, 
to jest konieczność dalszej pracy nad zapewnie-
niem im równych możliwości awansu i tego, by 
były traktowane przez kolegów jako pełnoprawni 
funkcjonariusze, tacy sami jak oni, bez podkre-
ślania różnicy płci.

Wydaje mi się, że rzecznik nie może dobrze 
sprawować swojego mandatu bez korzystania 
z tego, co służy mu pomocą. Pod tym hasłem ro-
zumiem 3 zasadnicze elementy.

Pierwszy element. Chciałbym stworzyć, je-
żeli zostanę zaakceptowany przez Wysoką Izbę, 
forum rzeczników praw obywatelskich, do któ-
rego chciałbym zaprosić wszystkich tych, któ-
rzy jeszcze są między nami, byłych rzeczników 
praw obywatelskich. Każdy z nich wniósł coś do 
funkcjonowania tego urzędu, każdy z nich ma 
w tym zakresie jakiś dorobek. Chciałbym w ra-
mach tego forum korzystać z ich doświadcze-
nia przy rozwiązywaniu problemów, o których 
przed chwilą wspomniałem, problemów w zakre-
sie działalności rzecznika. Chciałbym korzystać 
z ich doświadczenia.

Drugi element to jest biuro rzecznika, biuro 
skupiające często osoby pracujące tam przez całą 
swoją karierę zawodową. Nieodzowne jest korzy-
stanie z tego dorobku.
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I trzeci element, który niewątpliwie przede 
mną stanie w tym wymiarze instytucjonalnym, 
jeżeli zostanę zaakceptowany, to jest w moim 
przekonaniu rozbudowa biura. Ale nie tyle roz-
budowa samego biura w Warszawie, co biur te-
renowych. Tak jak mówiłem to w Sejmie i tutaj 
podtrzymuję, tj. tak jak mówiłem to na posiedze-
niu komisji sejmowej, a tutaj chciałbym to powtó-
rzyć, uważam, że 3 biura to jest za mało, powinno 
ich być dużo więcej, aby ułatwić obywatelom do-
stęp do rzecznika w praktyczny sposób. To nie 
będzie też tak, że biuro rzecznika czy jego biura 
terenowe to będą tylko i wyłącznie grupy urzęd-
ników. Moim celem jest prowadzenie, wykonywa-
nie przeze mnie obowiązków również w biurach 
terenowych, a to z kolei będzie możliwe w moim 
przekonaniu nie tylko w oparciu o współpracę 
z organizacjami pozarządowymi, ale i z władza-
mi lokalnymi różnych jednostek samorządu te-
rytorialnego czy administracji rządowej. To tyle, 
jeżeli chodzi o pierwsze pytanie.

Odpowiadając na drugie pytanie, czyli, jak ro-
zumiem, o plusy i minusy kadencji pana Adama 
Bodnara, chciałbym zwrócić uwagę na takie ele-
menty tej kadencji jak aktywność w kontaktach 
osobistych. I to jest, jak uważam, element, któ-
ry musi być kontynuowany, tak jak przed chwilą 
wspomniałem, w kontaktach osobistych z obywa-
telami, natomiast ja bym chciał po prostu w jeszcze 
większym stopniu na tym się skupić. Drugi ele-
ment to rozwijanie krajowego mechanizmu prze-
ciwko torturom. Jednak ja niewątpliwie nie będę 
w takim stopniu – jeżeli dostanę zgodę od Wysokiej 
Izby – aktywny w mediach społecznościowych. 
W moim przekonaniu szczególnie osoby wyklu-
czone to są osoby wykluczone też w sensie infor-
matycznym, które nie zawsze stać na środki takiej 
komunikacji, w związku z tym w jeszcze w więk-
szym stopniu będę preferował kontakty osobiste 
z obywatelami. To tyle, jeżeli można. Dziękuję.

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Pan senator Artur Dunin, proszę bardzo.

SenatoR
arTur dunin 

Bardzo serdecznie dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Panie Kandydacie… Bo dzisiaj w tej Izbie wy-
stępuje pan dalej jako kandydat na rzecznika 
praw obywatelskich. Jedna uwaga, zanim zadam 
pytanie. Gdyby PiS nie obcinał pieniędzy obec-
nemu rzecznikowi – bo przypominam, że rzecz-
nikiem praw obywatelskich jest dalej pan Adam 
Bodnar – to te biura by powstawały, ale niestety 
pana ugrupowanie obcina te pieniądze rzeczni-
kowi co roku. Co roku.

Ale mam też pytanie do pana marszałka. Czy 
możemy przyjąć taką konwencję… Mam 6 pytań, 
bardzo krótkich, zmieszczę się w minutę. Czy mo-
żemy tak zrobić, że po każdym pytaniu pan kan-
dydat mógłby mi odpowiedzieć? Tylko „tak” czy 
„nie”, naprawdę, bo to będą tylko takie pytania.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze, niech pan przeczyta w ciągu minuty 
te 6 pytań, a pan kandydat będzie odpowiadał…)

Dobrze. Bardzo serdecznie dziękuję.
Czy jest pan posłem PiS?

PoWołany PRzez SejM  
Rzecznik PRaW obyWatelSkich  
PioTr wawrzyk

Jestem członkiem Klubu Parlamentarnego 
Prawo i Sprawiedliwość.

SenatoR
arTur dunin 

Czyli jest pan posłem PiS. Dziękuję.
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Nie, poseł to nie jest to samo…)
Czy jest pan wiceministrem…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 

Senatorze, niech pan przeczyta te wszystkie py-
tania, a pan…)

Czy jest pan wiceministrem w rządzie PiS 
z rekomendacji PiS?

(Głos z sali: W rządzie Rzeczypospolitej.)
(Głos z  sali: W  rządzie Rzeczypospolitej 

Polskiej…)
(Powołany przez Sejm Rzecznik Praw 

Obywatelskich Piotr Wawrzyk: Zwracam uwagę 
panu senatorowi, że rząd nie ma…)

(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Nie ma rządu PiS…)
Nie, pytanie jest krótkie… Ale nie rozma-

wiajmy, chciałbym tylko usłyszeć „tak”, czyli 
potwierdzić…
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(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze, niech pan przeczyta wszystkie te py-
tania, po czym pan kandydat odpowie.)

Ale, przepraszam bardzo, zgodnie z  regu - 
laminem…

(Rozmowy na sali)
Zgodnie z regulaminem…
(Rozmowy na sali)
Panie Marszałku, dawno byśmy skończyli…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panowie 

Senatorowie, ja prowadzę obrady. Spokojnie, 
naprawdę…)

(Głos z sali: Proszę nie dyskutować z panem 
marszałkiem.)

Skończylibyśmy…
…Senat przed podjęciem uchwały, o którym 

mowa w ust. 1, czyli w sprawie wyboru rzeczni-
ka praw obywatelskich, może wezwać kandydata 
na stanowisko albo osobę zajmującą stanowisko 
do złożenia wyjaśnień i udzielenia odpowiedzi na 
pytania senatorów. A więc ja to po prostu czynię 
– zgodnie z regulaminem.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze, ale niech pan zadaje pytania).

(Głos z sali: Niech pan się nie denerwuje.)
Ale ja się nie denerwuję, Szanowny Panie 

Senatorze.
Tak więc powtórzę pytanie: czy jest pan z re-

komendacji wiceministrem w rządzie PiS?
(Głos z sali: Nie ma rządu PiS…)
Jak rozumiem, wstydzi się pan swojego życio-

rysu. Czy…
(Powołany przez Sejm Rzecznik Praw Oby-

watelskich Piotr Wawrzyk: Przepraszam, Panie 
Senatorze. Nie wstydzę się swojego życiorysu, 
tylko wykonuję polecenie pana marszałka, który 
prosił, żeby na wszystkie pytania potem…)

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze…)

Czy dobrze się panu współpracuje z szefem 
klubu PiS…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: …proszę 
o pytania. I potem będą odpowiedzi.)

…panem marszałkiem Sejmu, panem Terleckim? 
Jak rozumiem, też nie będzie odpowiedzi.

Czy dobrze się panu współpracuje z panem 
ministrem spraw zagranicznych, panem Rauem?

Czy na stanowisko rzecznika praw obywatel-
skich dostał pan rekomendację klubu PiS i partii 
PiS?

Czy uważa pan, że rzecznik praw obywatel-
skich powinien być osobą niezależną i osobą, 

która będzie pełnić tę funkcję w imieniu wszyst-
kich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej?

Jak rozumiem, odpowiadając na moje pytania, 
będzie pan mówił prawdę i to, co jest rzeczywi-
stością. Dziękuję.

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Panie Kandydacie na 

Rzecznika, proszę odpowiedzieć na te pytania. 
O ile pan oczywiście jest w stanie.

PoWołany PRzez SejM  
Rzecznik PRaW obyWatelSkich  
PioTr wawrzyk

Przepraszam, Panie Marszałku, ale prosił-
bym, z uwagi na powagę Wysokiej Izby, o niekwe-
stionowanie mojej prawdomówności.

Panie Senatorze, bardzo przepraszam, ale to 
ostatnie zdanie, moim zdaniem, trochę wykra-
czało poza normy kultury politycznej.

(Senator Artur Dunin: Panie…)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 

Senatorze…)
(Senator Artur Dunin: …„tak”, „nie” i  nic 

więcej.)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę 

się nie wdawać w polemikę. Panie Rzeczniku… 
znaczy Kandydacie na Rzecznika, proszę 
odpowiadać.)

Dziękuję bardzo.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Na te py-

tania, na które pan może odpowiedzieć.)
Na wszystkie, odpowiem na wszystkie.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dobrze, 

dziękuję. Proszę uprzejmie.)
Panie Senatorze, Szanowni Państwo, rzecz-

nik praw obywatelskich to osoba, która wykonuje 
swój mandat w imieniu i na rzecz obywateli. Nie 
w imieniu klubu parlamentarnego, nie w imie-
niu Sejmu czy Senatu. Wykonuje swój mandat 
w imieniu i na rzecz obywateli. Bo to jest rzecznik 
praw obywatelskich. W związku z tym jedynym 
punktem odniesienia dla współpracy rzecznika 
muszą być obywatele. Ale pamiętajcie państwo 
też o tym, co mówiłem przed chwilą w swoim 
wystąpieniu: rzecznik jest też osobą, która musi 
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współpracować z Wysoką Izbą czy z Sejmem, ale 
też z organami rządowymi. Bo nie da się przefor-
sować poglądów rzecznika w separacji od parla-
mentu czy od rządu. Dlatego też dla mnie, tak jak 
powiedziałem to na posiedzeniu komisji sejmowej 
i powtarzam tutaj, funkcja rzecznika oznacza wy-
łącznie – podkreślam: wyłącznie – lojalność wo-
bec obywateli. Przy, tak jak powiedziałem przed 
chwilą, pełnej współpracy z instytucjami rządo-
wymi czy parlamentarnymi. Ale emanacją woli 
obywateli są nie tylko spotkania z nimi, ale też 
organizacje pozarządowe. I to one są głównym 
partnerem dla rzecznika praw obywatelskich 
w inicjowaniu koniecznych działań. W związku 
z tym uważam, że to, czym się zajmował kandydat 
przed objęciem funkcji rzecznika, musi być inną 
kategorią niż pełnienie mandatu rzecznika. Bo 
rzecznik praw obywatelskich nie jest członkiem 
klubu parlamentarnego, nie może być członkiem 
partii politycznej, nie wykonuje swoich obowiąz-
ków, opierając się na poglądach politycznych, 
a wykonuje swoje obowiązki, mając na uwadze 
dobro obywateli. I to jest jedyny odnośnik dla 
działania rzecznika. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
(Senator Artur Dunin: Nie odpowiedział mi 

pan kandydat na żadne moje pytanie. Dziękuję 
bardzo.)

(Rozmowy na sali)
Panowie Senatorowie, no, będę po nazwisku 

prosił…
(Głos z sali: Pan Dunin…)
Będę po nazwisku…
(Głos z sali: Dunin twierdzi…)
Pan Dunin zadawał pytanie i wyraził niezado-

wolenie, że nie było odpowiedzi. Można to…
(Głos z sali: Nie ma w regulaminie…)
Można to pytanie powtórzyć, Panie Senatorze.
Pan Sławomir Rybicki.

SenatoR
sławomir ryBicki 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, pan zapewne wie, że przed 

Europejskim Trybunałem Praw Człowieka 

toczy się wiele postępowań przeciwko Polsce, 
czyli przeciwko rządowi, który pan reprezen-
tuje, m.in. postępowanie przeciwko nadużywa-
niu przez polskie służby specjalne operacyjnych 
możliwości inwigilowania Polaków. W szczegól-
ności jest skarga, która uniemożliwia obywatelom 
Polski… Chodzi o tych obywateli, wobec których 
toczyły się postępowania służb specjalnych i któ-
rzy nawet po zakończeniu tych postępowań, tych 
działań – działań, w których nie postawiono ta-
kiemu obywatelowi zarzutu – nie mogą się do-
wiedzieć, z jakiego powodu byli inwigilowani. 
Rzecznik praw obywatelskich prof. Adam Bodnar 
w tej sprawie wydał opinię, która jest druzgocą-
ca dla polskiego rządu i dla polskich służb spe-
cjalnych. Czy pan – jeżeli Senat wyrazi zgodę na 
objęcie przez pana tej ważnej z punktu widzenia 
obywateli funkcji – w imię, jak pan powiedział, 
lojalności wobec obywateli podtrzyma tę opinię 
krytyczną, czy też pan ją wycofa? Dziękuję.

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo.

PoWołany PRzez SejM  
Rzecznik PRaW obyWatelSkich  
PioTr wawrzyk

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Na wstępie mam prośbę do wszystkich pań-

stwa senatorów o – tak jak słusznie zauważył 
pan senator – nietytułowanie mnie ministrem, 
bo występuję tutaj w charakterze kandydata na 
rzecznika, tak jak to pan marszałek…

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Do mikro-
fonu proszę mówić…)

Pamiętajcie państwo o tym, że rzeczywiście są 
te sprawy, o których wspomniał pan senator, a ja, 
póki co, jestem osobą nadzorującą właśnie ten pion 
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, zwią-
zany z reprezentacją Polski przed Europejskim 
Trybunałem Praw Człowieka, ale też związa-
ny z wykonywaniem wyroków Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka w Polsce. W tym 
drugim celu został powołany od 2007 r. zespół do 
spraw wykonywania wyroków ETPC. Okazało się, 
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że dzięki temu… To był dobry pomysł. Ten zespół 
grupuje przedstawicieli resortów, w których za-
kresie powinny czy muszą być wykonane wyro-
ki, które zapadły w ETPC, ale też przedstawicieli 
organizacji pozarządowych czy samorządów od-
powiedzialnych za poszczególne sprawy, za reali-
zację poszczególnych wyroków.

Odpowiadając już konkretnie na pytanie pana 
senatora… Na pewno pan senator zna program 
„Osiodłać Pegaza”. To jest w moim przekonaniu 
bardzo dobry instrument, który chciałbym kon-
tynuować. To jest program odnoszący się właśnie 
do tych zagadnień. Ale nie chciałbym wprost od-
powiedzieć na pytanie pana senatora, z jednego 
względu – musiałbym naruszyć obowiązujące 
w Europejskim Trybunale Praw Człowieka zasa-
dy, które mówią, że strony, osoby mające dostęp 
do akt sprawy nie powinny wypowiadać się na ich 
temat. Zachęcam jednak, niezależnie od tego, do 
kontaktu z kancelarią trybunału, która z chęcią 
udostępni państwu te dokumenty. Ja jestem zwo-
lennikiem zasady kontynuacji urzędu. Dziękuję 
bardzo.

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.

SenatoR
sławomir ryBicki 

Panie Marszałku, chciałbym dopytać wobec 
tego. Niech pan odpowie: czy podtrzyma pan opi-
nię prof. Bodnara, która jest krytyczna dla pol-
skiego rządu, który pan reprezentuje?

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Proszę bardzo, jeżeli…

PoWołany PRzez SejM  
Rzecznik PRaW obyWatelSkich  
PioTr wawrzyk

Wydawało mi się, że w  ostatnim zdaniu 
powiedziałem.

(Rozmowy na sali)

(Głos z sali: Tak? Nie…)
(Senator Sławomir Rybicki: No, proste pytanie 

– prosta odpowiedź…)

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Rafał Ambrozik.
(Rozmowy na sali)
Pan senator Ambrozik!
(Rozmowy na sali)
Pan senator Aleksander Szwed.

SenatoR
aleksander szwed 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Mam 4 pytania, choć w zasadzie do jednego 

już się pan odniósł – tego, jeśli chodzi o funkcjo-
nowanie biur terenowych. Ale chciałbym zapytać 
jeszcze o 3 sprawy.

W Ministerstwie Spraw Zagranicznych od-
powiadał pan za sprawy konsulów, którzy często 
zajmują się tematyką praw człowieka, w swojej 
pracy naukowej zajmował się pan również pra-
wami podstawowymi. Czy mógłby pan przybliżyć 
tę sferę swojej działalności?

Chciałbym zapytać również o liczbę spraw bę-
dących pod nadzorem Komitetu Ministrów.

I jeszcze jedna kwestia. Sporo miejsca w swo-
im przemówieniu poświęcił pan sprawcom prze-
mocy i przeciwdziałaniu przemocy domowej. 
I słusznie. Prosiłbym więc o odniesienie się do 
nowego projektu, którego wysłuchanie publicz-
ne odbywa się obecnie w Sejmie, projektu doty-
czącego zmiany definicji gwałtu i zaostrzenia kar 
w tym zakresie. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo.

PoWołany PRzez SejM  
Rzecznik PRaW obyWatelSkich  
PioTr wawrzyk

Dziękuję bardzo.
Na początku odpowiem może na to pytanie, 

które pojawiło się jako pierwsze. Chodzi o kwestię 
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biur terenowych. Moim celem, jeżeli zostanę 
rzecznikiem praw obywatelskich, będzie dopro-
wadzenie do takiej sytuacji, by w momencie za-
kończenia mojej kadencji biura terenowe były we 
wszystkich miastach wojewódzkich, z wyjątkiem 
województwa mazowieckiego. Wydaje mi się, że 
tutaj też powinno być biuro terenowe, ale nieko-
niecznie w Warszawie. Z racji tego, że tutaj jest 
główne biuro rzecznika, mogłoby ono być np. 
w Płocku.

Druga kwestia. Jeżeli chodzi o problemy kon-
sularne, to oczywiście można powiedzieć, że kon-
sulowie pełnią funkcję swego rodzaju rzeczników 
praw polskich obywateli za granicą. Rolą konsu-
lów jest pilnowanie, aby prawa naszych obywateli 
za granicą, prawa wynikające z systemów praw-
nych poszczególnych państw, były przestrzegane. 
Moją rolą jako osoby nadzorującej te sprawy jest 
z jednej strony pilnowanie tych kwestii, a z dru-
giej strony uczulanie na problemy, jakie się po-
jawiają. Potrzebne jest szybkie rozwiązywanie 
tych problemów, rozwiązywanie ich w taki spo-
sób, który zapewni polskim obywatelom poczu-
cie, że państwo polskie zawsze jest po ich stronie, 
zawsze dba o ich interesy i zrobi wszystko, żeby 
ich prawa nie były naruszane. To jest moje credo, 
jeżeli chodzi o działalność służb konsularnych.

Mogę tutaj wymienić kilka spraw, z którymi 
miałem do czynienia, być może państwu zna-
nych, być może nie. Oczywiście w ostatnich tygo-
dniach najgłośniejsza była sprawa naszego rodaka 
w Wielkiej Brytanii, który de facto został poddany 
eutanazji. Staraliśmy się korzystać z uprawnień 
przysługujących konsulom, z możliwości przysłu-
gujących polskiemu rządowi, tak aby doprowa-
dzić do tego, żeby człowiek ten został podłączony 
do aparatury podtrzymującej życie. W tym celu 
składaliśmy pisma wspierające skargi rodziny 
w tej sprawie, skargi kierowane do Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka. Zawsze byliśmy 
po stronie rodziny. Podjęliśmy też działania na 
rzecz sprowadzenia go do kraju. Niestety z po-
wodu swego rodzaju próżni prawnej związanej 
z brexitem okazało się to niemożliwe. Mówię 
o próżni prawnej, dlatego że Wielka Brytania, nie 
będąc już członkiem Unii Europejskiej, nie sto-
suje w tego rodzaju sytuacjach unijnych instru-
mentów współpracy sądowej. Nie został jeszcze 
w pełni zakończony proces ratyfikacji zastępu-
jącej te przepisy tzw. konwencji z Lugano, kon-
wencji o wykonywaniu wyroków w sprawach 
cywilnych i handlowych, w związku z tym w tym 

konkretnym przypadku… No, wygląda na to, że 
jeszcze przez kilka tygodni czy miesięcy będzie tu 
miało zastosowanie wyłącznie prawo brytyjskie, 
co oczywiście ogranicza w znaczący sposób moż-
liwość udzielania wsparcia polskim obywatelom.

Inna kwestia, o której można wspomnieć, też 
jest związana z brexitem. Chodzi o tę sytuację, 
która miała miejsce w okresie przedświątecznym 
na południu Wysp Brytyjskich. To było związa-
ne z tym zatorem – tak to nazwijmy – i z bieżą-
cą pomocą w zakresie dostarczania żywności 
i wody dla naszych kierowców, którzy byli tam 
największą grupą. Praktycznie cała polska pla-
cówka w  Wielkiej Brytanii zaangażowała się 
w ten proces. Prowadziliśmy również rozmo-
wy z naszymi brytyjskimi partnerami, tak aby 
zmobilizować ich do szybszego rozładowania 
tego korka. Oczywiście zapewniliśmy również 
wsparcie, o którym państwo zapewne wiecie. 
Chodzi o wsparcie osobowe, mające na celu pomoc 
Brytyjczykom w przeprowadzeniu testów. Władze 
brytyjskie wielokrotnie nam za to dziękowały.

Oczywiście ze szczególnie trudnymi proble-
mami mamy do czynienia wtedy, gdy dana sytu-
acja ma miejsce poza Unią Europejską. Im dalej 
od Polski, tym trudniej jest udzielać wsparcia na-
szym rodakom, ale konsulowie za każdym razem 
robią wszystko, aby takie wsparcie – w takim za-
kresie, w jakim jest to potrzebne, ale też w sposób 
zgodny z prawem miejscowym – było udzielane.

Jeżeli chodzi o  pytanie trzecie, które było 
związane z prawami konsularnymi, to mamy 
przecież kwestię, jak rozumiem, praw pod-
stawowych w  rozumieniu europejskiej karty 
praw podstawowych, a właściwie Karty Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej. To jest element, 
którego musimy pilnować i pilnujemy w ramach 
Unii Europejskiej, bo tutaj też różne sytuacje, je-
żeli chodzi o naszych rodaków, mają miejsce. Ja 
w swojej działalności, również zawodowej aka-
demickiej, zajmuję się takim obszarem prawa 
unijnego: przestrzeń wolności, bezpieczeństwa 
i sprawiedliwości. Ten element „wolność” w tym 
przypadku oznacza właśnie ochronę praw i wol-
ności wynikających przede wszystkim z Karty 
Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

I ostatnia kwestia, o której pan senator wspo-
mniał, kwestia definicji gwałtu. W moim przeko-
naniu to jest bardzo ważny projekt, bardzo istotna 
propozycja. Z tego, co wiem, to problem polega na 
tym, że sądy czasami interpretują taką sytuację, 
gdy ofiara po prostu nie sprzeciwia się, nie walczy 
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z oprawcą, z przestępcą… I sądy uznają, że to nie 
zawsze można interpretować jako właśnie gwałt. 
Ale co ma zrobić ofiara, która jest sparaliżowa-
na strachem, która jest zastraszana albo przejęta 
tym, co się dzieje? Nie zawsze jest w stanie wyka-
zać swoimi działaniami czy słowami ten sprzeciw, 
który przecież zawsze przez ofiarę jest wyrażany. 
Dlatego uważam, że zmiana definicji gwałtu po-
przez właśnie zmianę tego elementu jest bardzo 
potrzebna – i to jak najszybciej. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Pan senator Rafał Ambrozik – zdalnie.

SenatoR
rafał amBrozik 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Szanowny Panie Ministrze!
Dziś rano w Senacie dyskutowaliśmy nad 

inicjatywą wydłużenia okresu wniesienia skargi 
nadzwyczajnej od orzeczeń kończących postępo-
wanie w sprawach, które uprawomocniły się po 
17 października 1997 r. Jak pan ocenia tę inicjaty-
wę oraz samą stosunkowo nową instytucję skargi 
nadzwyczajnej w polskim prawie? Dziękuję.

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Proszę bardzo.

PoWołany PRzez SejM  
Rzecznik PRaW obyWatelSkich  
PioTr wawrzyk

To jest bardzo ciekawy problem przede 
wszystkim natury prawnej, jeżeli chodzi o samą 
instytucję skargi, dlatego że dla wszystkich chyba 
na tej sali, zresztą i dla wszystkich słuchających 
naszej debaty, jest jasne, że wiele było takich sy-
tuacji – nie mówię o dniu dzisiejszym, ale o histo-
rii – że mieliśmy wyroki drastycznie niezgodne 
z poczuciem sprawiedliwości. Ja nie mówię, że 
niezgodne z prawem, tylko niezgodne z elemen-
tarnym poczuciem sprawiedliwości. Później, po 
latach zdarzają się takie sytuacje, że okazuje się, 
że ten wyrok zapadł w okolicznościach budzących 

wątpliwości – o tak powiem. Czasami można 
o tym poczytać w internecie. W związku z tym, 
w moim przekonaniu, z jednej strony instytucja 
skargi nadzwyczajnej jest potrzebna, żeby re-
agować właśnie w tego rodzaju sytuacjach, ale 
z drugiej strony pamiętajmy o tym, że mamy taką 
instytucję prawną jak powaga rzeczy osądzonej. 
W związku z tym też de facto skarga nadzwyczaj-
na oznacza wzruszenie już obowiązującego wyro-
ku. I za każdym razem, w moim przekonaniu, te 
kwestie muszą być dokładnie rozważone.

A jeżeli chodzi o wydłużenie terminu, to uwa-
żam, że pomysł jest dobry, ale podkreślam: za 
każdym razem skarga nadzwyczajna musi być 
bardzo dobrze i wnikliwie rozstrzygana, aby 
nie dochodziło do takich sytuacji, że przy braku 
właśnie tego elementu, o którym wspomniałem, 
następuje propozycja czy koncepcja wzruszenia 
obowiązującego wyroku – bo nie temu służy skar-
ga nadzwyczajna. Skarga nadzwyczajna, jak sama 
nazwa wskazuje, ma być stosowana w wyjątko-
wych okolicznościach.

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
I teraz ja mam do pana 2 pytania.
Pierwsze pytanie: czy pan jest obecnie człon-

kiem partii? I w jakich partiach funkcjonował pan 
w przeszłości? To jest jedno pytanie.

Drugie pytanie dotyczy sytuacji, o której pan 
mówił, czyli sytuacji epidemii. W związku z sy-
tuacją epidemii są ograniczane prawa obywatel-
skie, choćby prawo do poruszania się, prawo do 
zgromadzeń, 2 takie podstawowe prawa są ogra-
niczone. Czy według pana oceny to jest zgodne 
z konstytucją? Pytam o to dlatego, że w mojej oce-
nie – niezależnie od strony merytorycznej, czy to 
jest konieczne w tej sytuacji epidemii – konstytu-
cja mówi, że tego typu prawa obywatelskie mogą 
być ograniczane w sytuacji stanów nadzwyczaj-
nych. Jaka jest pana ocena? Jaką pan ma opinię 
w tej sprawie? Dziękuję.

PoWołany PRzez SejM  
Rzecznik PRaW obyWatelSkich  
PioTr wawrzyk

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Jeżeli chodzi o przynależność partyjną, do 

tej pory należałem do 2 partii politycznych. Na 
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początku lat dziewięćdziesiątych byłem człon-
kiem Polskiej Partii Socjalistycznej odtworzonej 
przez pana Jana Józefa Lipskiego, a później do 
2011 r. byłem członkiem Polskiego Stronnictwa 
Ludowego. To tyle, jeżeli chodzi o moją przyna-
leżność partyjną, historię mojej przynależności 
partyjnej. Obecnie jestem bezpartyjny.

Odpowiem teraz na dr ugie pytanie. 
Demonstracje i protesty uliczne są emanacją wy-
rażania przez obywateli swojego niezadowolenia. 
Rolą państwa w moim przekonaniu jest dbanie 
w tej sytuacji, w której jesteśmy, o zdrowie pu-
bliczne. Oczywiście… I tutaj jest pewna rozbież-
ność w tym zakresie. I to jest jeden z powodów, 
dla których zdecydowałem się na kandydowanie. 
Uważam, że rolą rzecznika praw obywatelskich 
w tej sytuacji jest stworzenie takich warunków do 
dialogu obywateli z władzą – podkreślam: obywa-
teli z władzą – aby obywatele nie musieli wyra-
żać swojego niezadowolenia na ulicy. Dlatego też 
w moim przekonaniu rolą rzecznika powinno być 
podejmowanie rozmów i przyjmowanie głosów 
wypływających ze społeczeństwa obywatelskie-
go, z różnych grup społeczeństwa obywatelskiego 
o tym, że ich prawa czy postulaty nie są realizo-
wane, i doprowadzenie do takiej sytuacji, w któ-
rej nie muszą obywatele poprzez dialog… Bo taki 
dialog powinien być prowadzony pod auspicjami 
rzecznika – nie boję się tego sformułowania użyć 
– a nawet z udziałem rzecznika, aby nie musiało 
dochodzić do zderzenia 2 wartości, o którym pan 
marszałek powiedział. Rolą rzecznika jest dbanie 
o realizację praw obywatelskich, a w tym przy-
padku można powiedzieć, że mamy zderzenie 
dwóch konstytucyjnych praw, tak jak pan mar-
szałek powiedział. Chodzi o konstytucyjne prawo 
do wyrażania swoich poglądów, ale także o kon-
stytucyjne prawo do zdrowia. I dlatego też funkcją 
rzecznika jest de facto też to – takie jest moje oso-
biste przekonanie – żeby być emanacją głosu oby-
wateli. Ale rzecznik też powinien sprawić, żeby 
obywatele mieli taki kanał komunikacji z władzą, 
aby nie dochodziło do tej najbardziej ostrej – nie 
bójmy się tego sformułowania – formy wyraża-
nia swoich poglądów, szczególnie w tym szcze-
gólnym czasie związanym z pandemią. Dlatego 
teraz – gdyby się tak zdarzyło, że Wysoka Izba 
wyrazi zgodę na pełnienie przeze mnie funkcji 
rzecznika – chciałbym doprowadzić do sytuacji, 
w której będzie zainicjowany przeze mnie dialog 
z organizacjami pozarządowymi w celu stworze-
nia warunków do tego, żeby mogły podjąć taki 

dialog z władzą. Zresztą nie chodzi o konkretną 
władzę, ale o władzę jakąkolwiek, bo to dotyczy 
też spraw lokalnych. Mamy wiele demonstracji na 
poziomie lokalnym, dotyczących problemów lo-
kalnych w dużych i mniejszych miastach. I chodzi 
o to, aby do tego rodzaju sytuacji nie dochodziło. 
Jakie są konsekwencje dla zdrowia publicznego 
tego, że do takich sytuacji dochodzi, to pokazują 
statystyki. Tak więc rolą rzecznika w tym przy-
padku, tak jak powiedziałem, jest doprowadzenie 
do tego, że te 2 wartości konstytucyjne będą mo-
gły być pogodzone, a jestem przekonany, że jest to 
możliwe. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Pan senator Wojciech Konieczny.

SenatoR
woJciech konieczny 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Kandydacie – zwracam się tak, jak 

pan życzy sobie być dzisiaj tytułowany – mam 
3 pytania.

Przede wszystkim jestem dość zaskoczony, 
że gościmy dzisiaj byłego członka Polskiej Partii 
Socjalistycznej, czyli można powiedzieć, byłego 
mojego towarzysza.

Panie Kandydacie, pierwsze pytanie: jak pan 
ocenia działania policji w relacji z obywatelami, 
zabezpieczenie ich praw obywatelskich wynika-
jących z zapisów konstytucji i domniemania nie-
winności? Jeśli to możliwe, proszę odnieść się do 
następujących przykładów: po pierwsze, spra-
wa pana Stachowiaka w kontekście umorzenia 
dalszego postępowania przez prokuraturę; po 
drugie, wykorzystywanie formacji specjalnego 
przeznaczenia do tłumienia i pacyfikowania de-
monstracji ulicznych; po trzecie, praktyka prze-
prowadzania przeszukań i legitymowania bez 
istotnych podstaw realnych i prawnych.

Drugie pytanie. Czy pana zdaniem dopusz-
czalne jest tworzenie tzw. stref wolnych od LGBT?

Trzecie pytanie. Co pan sądzi o głośnym pro-
jekcie zmiany prawa polegającym na zabraniu 
obywatelom prawa do odmowy przyjęcia man-
datu? Wiadomo, że takie prace się toczą. Jakie jest 
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pana stanowisko w tej sprawie jako kandydata na 
ten urząd? Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo.

PoWołany PRzez SejM  
Rzecznik PRaW obyWatelSkich  
PioTr wawrzyk

Na wstępie dziękuję za te miłe słowa. Muszę 
powiedzieć, że wtedy, kiedy przystępowałem 
do Polskiej Partii Socjalistycznej, rzeczywi-
ście była to decyzja podyktowana sytuacją, jaka 
była, i moim podejściem do przemian. Szkoda 
tylko, że ówczesny założyciel Polskiej Partii 
Socjalistycznej, pan Jan Józef Lipski, nie jest w tej 
chwili z nami.

Jeżeli chodzi o te sprawy, o których wspomniał 
pan senator, to jest wśród nich sprawa jak najbar-
dziej oczywista, tzn. sprawa pana Stachowiaka. 
Jeżeli chodzi o pozostałe przykłady, to mam swego 
rodzaju dylemat prawny co do odpowiedzi na py-
tanie, dlatego że podobne sprawy, dotyczące tych 
samych kwestii są zawisłe przed Europejskim 
Trybunałem Praw Człowieka. Z  tych samych 
względów, z których nie odpowiedziałem panu 
senatorowi Rybickiemu, nie chciałbym odpowie-
dzią na to pytanie naruszać zasad obowiązują-
cych w trybunale.

O ile wiem, uchwały w sprawie tzw. stref wol-
nych od LGBT… Pan senator ma na myśli uchwały 
podejmowane przez organy samorządu teryto-
rialnego, jednostki, uchwały rad gmin, czyli pod-
stawowych jednostek samorządu terytorialnego. 
Zwracam uwagę na 2 problemy. Po pierwsze, to 
nie są akty prawa miejscowego. Po drugie, i to 
jest przecież w ostatnich dniach nawet publiko-
wane, tego rodzaju sprawy są przedmiotem roz-
strzygnięć sądów administracyjnych, jest w tym 
zakresie droga odwoławcza, w której, jak wiemy 
z ostatnich dni, uczestniczy rzecznik praw oby-
watelskich. W związku z tym wydaje mi się, że 
to jest dobra droga postępowania w tego rodzaju 
sprawach.

Jeżeli chodzi o  mandaty, ten tzw. projekt 
mandatowy, to wydaje mi się, że tutaj następuje 

zderzenie 2 racji: z jednej strony chęci popra-
wienia ściągalności mandatów, a z drugiej stro-
ny czegoś, co określa się mianem domniemania 
niewinności. Dlatego też wydaje mi się, że w tym 
przypadku powinniśmy się oprzeć na rozwią-
zaniach funkcjonujących w innych krajach, np. 
we Francji. Tam, gdy mandat nie jest zapłacony 
w terminie, następuje drastyczny wzrost jego 
wysokości. Ale też przy podejmowaniu decyzji 
powinniśmy się oprzeć na opiniach ekspertów. 
Zwracam uwagę na to, że, jak państwo pewnie 
wiecie, to jest projekt, więc trudno w tej chwi-
li przesądzać, jaki będzie jego kształt. Dziękuję 
bardzo.

Przepraszam, jeżeli mogę jeszcze… Wcześniej 
padło pytanie à propos wykonywania wyroków 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. To jest 
mój osobisty powód do satysfakcji. W 2012 r. przed 
Komitetem Ministrów Rady Europy było ponad 
tysiąc spraw, z których wykonaniem Polska zale-
gała. Według danych za ostatni rok takich spraw 
jest 88. Powiedziałem państwu na wstępie, że 
funkcjonuje zespół do spraw wykonywania orze-
czeń ETPC. MSZ pod moim przewodnictwem mo-
nituje konsekwentnie poszczególne ministerstwa 
odpowiedzialne za wykonywanie poszczególnych 
wyroków. To sprawia, że liczba spraw, wyroków, 
których Rzeczpospolita nie wykonuje, drastycznie 
się w ostatnich latach zmniejszyła. Po raz pierw-
szy… Nie, przepraszam, po raz drugi. W 2019 r. ta 
liczba spadła po raz pierwszy poniżej 100, a teraz 
mamy już tylko 88. To jest oczywiście dużo, nie 
mam co do tego złudzeń, nie powinno być takich 
wyroków, które nie są wykonywane, ale zwracam 
uwagę na istotny fakt, na progres w tej kwestii, 
na istotny wzrost liczby wyroków, które wykonu-
jemy. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Kazimierz Ujazdowski.

SenatoR
k azimierz michał uJazdowski 

Szanowny Panie, zacznę od komenta-
rza. W obecnym kształcie ustawa o Rzeczniku 
Praw Obywatelskich zobowiązuje instytucje do 
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reagowania także na dyskryminację pozaprawną, 
w związku z tym jakiekolwiek uchwały jednostek 
samorządu terytorialnego ograniczające wolno-
ści, czy to w jedną, czy to w drugą stronę, wyma-
gają reakcji rzecznika. Status uchwał samorządu 
terytorialnego nie ma tutaj żadnego znaczenia.

Ja mam pytanie dotyczące tego, co pan podkre-
ślał na początku swojego wystąpienia, mówiąc, że 
kontekst pandemii jest najważniejszy. Czy z per-
spektywy czasu uznaje pan za błędną decyzję rzą-
du premiera Morawieckiego o niewprowadzeniu 
jednego ze stanów wyjątkowych jako podstawy 
ograniczenia praw jednostki w dobie pandemii? 
Czy dziś rekomendowałby pan inną decyzję?

I drugie pytanie. Czy może pan wskazać de-
cyzje rządu premiera Morawieckiego, które 
pociągnęły za sobą ograniczenia praw obywatel-
skich? Proszę o 1 albo 2 przykłady takich decyzji. 
Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo.

PoWołany PRzez SejM  
Rzecznik PRaW obyWatelSkich  
PioTr wawrzyk

Odpowiadając na pytanie pierwsze, powiem, 
że z tego, co ja się orientuję… Odpowiadam zgod-
nie ze swoim stanem wiedzy. Aby wprowadzić 
określony stan nadzwyczajny, muszą być speł-
nione pewne przesłanki. W  tym przypadku 
w momencie, kiedy była rozważana ta formuła, 
te przesłanki nie były spełnione, co zresztą pod-
kreślali również posłowie i senatorowie… Czy se-
natorowie, to nie pamiętam, ale na pewno robili 
to posłowie z różnych ugrupowań, niekończenie 
rządzących.

Jeżeli chodzi o drugą kwestię, to pamiętajmy 
o tym, że kiedy mówimy o ograniczaniu praw 
obywatelskich… To był przykład podawany przez 
pana marszałka, dotyczący ograniczenia moż-
liwości demonstrowania. Rozumiem, że m.in. 
o takie kwestie tu chodzi. Tak? Nie dzieje się tak 
dlatego, że rządzący chcą ograniczyć prawa oby-
watelskie, tylko dlatego, że chcą realizować pra-
wo do zdrowia publicznego obywateli. Za każdym 

razem w tego rodzaju sytuacji, tak jak powiedzia-
łem wcześniej, mamy zderzenie tych 2 praw. Rolą 
rzecznika, który jest swego rodzaju emanacją gło-
su obywateli, przede wszystkim poprzez współ-
pracę z tzw. trzecim sektorem, jest pilnowanie, 
aby regulacje wprowadzane przez rządzących, 
niezależnie od tego, czego one dotyczą, nie ogra-
niczały praw obywateli. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
(Senator Kazimierz Michał Ujazdowski: Panie 

Marszałku, ja jestem w pełni usatysfakcjonowany. 
Rozumiem, że kandydat uznaje, że nie było żadnej 
decyzji, która wyraziście pociągała za sobą ogra-
niczenie praw obywatelskich.)

Aha, nie było odpowiedzi na to…
Pan senator Krzysztof Kwiatkowski.

SenatoR
krzyszTof kwiaTkowski 

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Ja cieszę się, że przechodzimy już do takich py-

tań, które rzeczywiście dotykają najistotniejszych 
kwestii. Kandydat powiedział, że wybór rzecznika 
następuje w szczególnym momencie, w okresie 
pandemii. Doceniam pańskie analizy i zaanga-
żowanie, mówił pan, że analizuje pan kwestie 
przepisów BHP czy wykorzystywania sprzętu 
komputerowego w czasie pandemii. Moim zda-
niem najważniejsze sprawy są gdzie indziej i o nie 
chciałbym zapytać.

Przede wszystkim taka sprawa. Mamy już 
ponad 20 rozstrzygnięć wojewódzkich sądów 
administracyjnych, które – wszystkie te roz-
strzygnięcia, podkreślam: wszystkie – uchylają 
kary nałożone na osoby, które otworzyły swo-
ją działalność gospodarczą, kary administra-
cyjne. Przypomnę, najbardziej znany wyrok 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu 
dotyczył sprawy fryzjera. Wszystkie te rozstrzy-
gnięcia mówią to samo: państwo polskie nie może 
wprowadzać tych ograniczeń w takim trybie, 
w jakim je wprowadziło. Nie skorzystało z jedy-
nej dopuszczalnej podstawy prawnej do wpro-
wadzenia tego typu obostrzeń, jaką jest ustawa 
o stanach nadzwyczajnych z 2002 r. Czyli mówiąc 
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wprost, rząd nielegalnie zamknął ludziom legal-
nie prowadzoną działalność gospodarczą. I stąd 
moje pytanie: co pan jako rzecznik w tej sprawie 
będzie robił?

Czy według pana państwo polskie powinno 
wyrównać straty majątkowe osobom, którym 
zamknięto legalnie prowadzoną działalność 
gospodarczą?

Czy popiera pan projekt ustawy odszkodo-
wawczej przygotowanej przez Senat, nad którą 
jutro będzie głosowanie w Senacie?

I dalej: czy jako wiceminister w rządzie po-
pierał pan wniosek premiera do Trybunału 
Konstytucyjnego, który wystąpił o  zbadanie 
przepisów o odpowiedzialności odszkodowawczej 
z widoczną intencją wyłączenia odpowiedzialno-
ści odszkodowawczej Skarbu Państwa wobec tych, 
którym rząd zamknął legalnie prowadzone dzia-
łalności gospodarcze?

Proszę o udzielenie odpowiedzi na te 4 pytania.

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo.

PoWołany PRzez SejM  
Rzecznik PRaW obyWatelSkich  
PioTr wawrzyk

Dziękuję.
No, przepraszam państwa, przepraszam pana 

senatora, ale tego projektu, o którym pan senator 
wspomniał, po prostu nie znam, więc nie chciał-
bym się ustosunkowywać do czegoś, z czym nie 
miałem okazji się zapoznać.

Zgodnie z tym, co wynika z ustawy o dzia-
łach administracji rządowej, o  czym pan se-
nator na pewno wie, Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych akurat w tych kwestiach się nie 
wypowiada. Mówię o tym wniosku do Trybunału 
Konstytucyjnego. No więc trudno, abym zajmo-
wał w tym zakresie stanowisko, tym bardziej że 
jestem odpowiedzialny za trochę inne kwestie.

Odpowiadając na pierwsze kwestie poruszo-
ne przez pana senatora, chciałbym się odwołać 
do tego, co powiedziałem wcześniej. W związku 
z tym, co wynika, jak powiedziałem, z przepi-
sów konstytucyjnych, mamy obecnie zderzenie 

2 wartości: ochrony zdrowia i tutaj chyba wszy-
scy się zgadzamy, że taka jest rola państwa, ale 
też oczywiście realizacji innych konstytucyjnych 
praw, w tym przypadku prawa do prowadzenia 
działalności gospodarczej. Dlatego też aby wbrew 
temu, co było powiedziane, nie zamknąć bizne-
su, bo my nie likwidujemy firm, tylko firmy nie 
mają możliwości prowadzenia swoich działalno-
ści… W trosce o zdrowie publiczne… Ograniczenia 
są wprowadzane nie dlatego, że rząd chce komuś 
zamknąć biznes, tylko dlatego, żeby chronić zdro-
wie, także tych, którzy są pracownikami firm. 
Jednak żeby nie dopuścić do sytuacji, w której jest 
bezrobocie z tego wynikające i dochodzi do upa-
dłości firm, są realizowane różnego rodzaju pro-
gramy wsparcia czy tarcze, wsparcie finansowe 
czy branżowe, czy samorządowe itd.

I na koniec pragnę zwrócić uwagę, że tego 
rodzaju ograniczenia to nie jest polska dome-
na, to nie jest tak, że my jesteśmy jakąś wyspą 
w Europie i jedynym państwem, które wprowadza 
takie ograniczenia. Praktycznie wszystkie kraje 
na świecie wprowadzają różnego rodzaju ogra-
niczenia, które w gruncie rzeczy sprowadzają się 
właśnie do tego, o czym w tej chwili mówię. I rolą 
rzecznika w tej sytuacji jest tylko to, aby każde 
mające być wprowadzone ograniczenie było z tego 
punktu widzenia, o którym powiedziałem, rozpa-
trywane, oraz zwracanie uwagi nie konkretnej 
władzy, ale w ogóle władzy na wynikające z tego 
konsekwencje – także, w przypadku rzecznika, 
dla praw obywatelskich czy przede wszystkim, 
w przypadku rzecznika, dla praw obywatelskich. 
I tak sobie wyobrażam, jeżeli zostanę za państwa 
zgodą rzecznikiem praw obywatelskich, wykony-
wanie swojego mandatu odnośnie do tych instru-
mentów, które w tym zakresie są przyjmowane.

Zwracam uwagę, że nie można też mówić o li-
kwidacji firm, o zamykaniu, w sensie likwidacji, 
skoro mamy jeden z najniższych wskaźników bez-
robocia, skoro mamy jeden z najlepszych para-
metrów wzrostu gospodarczego. Nie mówię, że 
mamy wzrost gospodarczy, bo tak jak cała Europa 
go nie mamy, ale najmniejszy ujemny. A to jest 
konsekwencja tych ograniczeń, które są wpro-
wadzane, tak jak powiedziałem, w różnych kra-
jach… praktycznie we wszystkich krajach, gdzie 
to funkcjonuje. Zwracam uwagę, że u nas nie 
ma takich ograniczeń, które np. zabraniają wy-
chodzenia z domu, a tylko trzeba mieć przy so-
bie dokument poświadczający cel, w którym się 
udajemy. I to są ograniczenia wprowadzane bez 
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stanów nadzwyczajnych. A więc to nie jest do koń-
ca tak, że jesteśmy jednym krajem, który takie 
decyzje podejmuje. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Pan senator Kwiatkowski jeszcze chce dopytać.

SenatoR
krzyszTof kwiaTkowski 

Chciałbym dopytać, bo kandydat chyba nie 
zrozumiał mojego pytania. Bo pan nie kandydu-
je na prezesa PFR, Polskiego Funduszu Rozwoju. 
Ja nie pytam pana o zakres pomocy dla firm. Ja 
pytam pana, pamiętając o art. 208, który mówi: 
„Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży 
wolności i praw człowieka i obywatela”. A py-
tam pana o to, co pan zrobi. Bo nie mamy tu zde-
rzenia 2 wartości – ochrony zdrowia i ochrony 
działalności gospodarczej. Mamy zderzenie pra-
wa i bezprawia.

Mam do pana pytanie. Mamy rozstrzy-
gnięcia sądów administracyjnych, które mó-
wią, że bez podstawy prawnej rząd wprowadził 
ograniczenia. Czy pan skorzysta z narzędzia, 
które jest przypisane rzecznikowi praw obywa-
telskich w art. 191 konstytucji, i skieruje pan do 
Trybunału Konstytucyjnego wniosek o ocenę 
zgodności z konstytucją aktów rangi podustawo-
wej wydawanych przez rząd, a ograniczających 
prawa i wolności obywatelskie w Polsce?

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo.

PoWołany PRzez SejM  
Rzecznik PRaW obyWatelSkich  
PioTr wawrzyk

Wydawało mi się, że odpowiedziałem na to py-
tanie, mówiąc o tym, jak wyobrażam sobie w tej 
sytuacji rolę rzecznika.

(Senator Stanisław Karczewski: Tak jest. Pan 
nie zrozumiał odpowiedzi. No, Panie Senatorze…)

(Głos z sali: Jak wszyscy.)
(Senator Stanisław Karczewski: Ja zrozu- 

miałem.)
(Rozmowy na sali)

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Panie Marszałku Karczewski, proszę nie prze-
szkadzać w prowadzeniu…

(Rozmowy na sali)
Proszę bardzo, jeżeli pan może…
(Rozmowy na sali)
I proszę nie komentować.
(Rozmowy na sali)
Ale pan komentuje, a nie senator pytający.
(Senator Stanisław Karczewski: To niekul- 

turalne…)
Panie Senatorze, chce pan zapytać? To proszę 

się zgłosić i dam panu głos.
Proszę bardzo.
(Powołany przez Sejm Rzecznik Praw Obywa- 

telskich Piotr Wawrzyk: Ja już zakończyłem.)
Już pan zakończył.
(Powołany przez Sejm Rzecznik Praw Obywa- 

telskich Piotr Wawrzyk: Tak.)
Dziękuję bardzo.
Pan senator Aleksander Pociej.

SenatoR
aleksander PocieJ 

Dziękuję bardzo.
Słuchając odpowiedzi na pytanie pana sena-

tora Kwiatkowskiego, odebrałem ją bardziej jako 
wypowiedź ministra niż kandydata na rzecznika. 
Pan też kilkakrotnie powołał się na swoje osią-
gnięcia jako ministra, a w trakcie laudacji pani 
poseł Joanny Borowiak czy przedstawiania pana 
sylwetki kilkukrotnie powtarzane były pana osią-
gnięcia jako ministra. Tak że pozwoli pan, że będę 
się do pana zwracał: Panie Ministrze.

Otóż mówił pan dosyć dużo na temat wizji roz-
budowy biur. Również odniósł się pan, w sumie 
pozytywnie, do skargi nadzwyczajnej. Chciałbym 
zapytać w tym kontekście, ale zwłaszcza w kon-
tekście tych planów rozwojowych. Budżet rzecz-
nika na dzień dzisiejszy jest niższy niż ten, który 
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był w 2015 r., na skutek cięć większości parla-
mentarnej poprzedniej kadencji i również tej. 
Zgłosiliśmy jako Senat poprawkę budżetową 
mającą na celu zwiększenie budżetu rzecznika. 
A pan, o ile się orientuję, głosował za odrzuce-
niem tej poprawki. I tego dotyczy moje pierwsze 
pytanie. Tak więc, po pierwsze, jak pan ocenia tak 
drastyczne zmniejszenie budżetu, niepowiększa-
nie go od dłuższego czasu, w kontekście pana pla-
nów, a po drugie – to się wiąże z tym pierwszym 
– dlaczego pan głosował jednak za odrzuceniem 
tej poprawki budżetowej?

A drugie pytanie dotyczy tego, co pan mówił. 
Zwrócił pan uwagę na krajowy mechanizm zapo-
biegania torturom. Odpowiada pan w minister-
stwie za współpracę z organami Rady Europy. 
Jak pan, Panie Ministrze, w tym kontekście oce-
nia fakt, iż lista naszych kandydatów do komite-
tu Rady Europy do spraw zapobiegania torturom 
została dwukrotnie odrzucona, ponieważ była 
skonstruowana tak, że nawet jej nie rozpatrywa-
no, co do tej pory zdarzało się w przypadku list 
zgłaszanych np. przez Turcję? I chciałbym zapy-
tać, czy według pana w tym kontekście ta współ-
praca, którą pan nadzoruje, z Radą Europejską 
była właściwa, czy nie. Dziękuję.

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Proszę uprzejmie.

PoWołany PRzez SejM  
Rzecznik PRaW obyWatelSkich  
PioTr wawrzyk

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Odpowiadając na pytania pana senatora, za 

które bardzo dziękuję, zacznę od tego, co powie-
działem na wstępie. Jesteśmy w szczególnym cza-
sie w związku z pandemią. Jesteśmy w szczególnej 
sytuacji. Przed chwilą, odpowiadając na pyta-
nie pana senatora Kwiatkowskiego, wspomnia-
łem o wsparciu finansowym, o wsparciu firm, 
o wsparciu samorządów. Ale odbywa się to i jest 
to możliwe także dzięki temu, że instytucje pu-
bliczne ograniczają swoje wydatki. Nie wydaje mi 
się w związku z tym właściwe podnoszenie w tym 
momencie kwestii budżetu instytucji publicznej, 

a taką jest biuro rzecznika. Ja wiem, że zajmu-
je się, można powiedzieć, specyficzną kwestią, 
ale nie jest to dobry czas, tak jak powiedziałem, 
na zwiększanie budżetów instytucji publicz-
nych. Czas pandemii powinien być poświęcony 
przede wszystkim na wsparcie przedsiębiorstw, 
na wsparcie samorządów, żeby nie dopuścić do 
tego, żeby Polacy tracili pracę, żeby Polacy mie-
li poczucie zagrożenia utratą dochodów. To jest 
w moim przekonaniu priorytet w tym momencie 
i dlatego – odpowiadam na pytanie pana sena-
tora – głosowałem tak, a nie inaczej. To wynika 
z mojego głębokiego przekonania, że w tej chwili 
zwiększenie budżetu nawet Biura Rzecznika Praw 
Obywatelskich nie byłoby w porządku wobec tych 
obywateli, którzy drżą o każdy grosz, drżą, czy 
będą mieli w przyszłym miesiącu na pensje.

A co do mechanizmu, to zapewniam pana se-
natora, że niedługo przekona się pan, że sprawa 
zmierza w dobrym kierunku.

(Senator Aleksander Pociej: Czy ja mogę dopy-
tać? Bo nie uzyskałem odpowiedzi…)

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Proszę bardzo.

SenatoR
aleksander PocieJ 

Składową mojego pytania było pytanie o to, 
co pan minister sądzi na temat tego, iż w 2016 r., 
kiedy pierwszy raz budżet był konstruowa-
ny przez większość parlamentarną Prawa 
i Sprawiedliwości, zmniejszony, i to drastycznie 
zmniejszony, został budżet rzecznika praw oby-
watelskich. Ja wiem, że wtedy pan minister nie 
głosował, ale myślę, że mógłby mi pan odpowie-
dzieć, jak pan ocenia takie zmniejszenie.

A poza tym bardzo bym prosił o rozwinięcie 
odpowiedzi, o czym to ja się mam przekonać… 
Bo wiem, że ta lista, która znowu została złożo-
na, znowu jest skonstruowana tak, że jest bardzo 
duże ryzyko, że zostanie po raz trzeci odrzucona.

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Proszę bardzo.
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PoWołany PRzez SejM  
Rzecznik PRaW obyWatelSkich  
PioTr wawrzyk

Moim celem, jeżeli za zgodą Wysokiej Izby zo-
stanę rzecznikiem praw obywatelskich, będzie 
doprowadzenie do sytuacji, w której w okresie 
popandemicznym będzie zwiększany budżet 
biura rzecznika. Powód, o którym wspomniałem, 
prozaiczny w  sensie tego, czym biuro się 
zajmuje, ale ważny dla obywateli, to kwestia 
biur terenowych. I tak, to będzie jednym z moich 
priorytetów.

Pan senator na pewno dobrze wie, że kwestia 
tej listy, o której pan mówił, to nie jest kompe-
tencja Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Tę 
listę Ministerstwo Spraw Zagranicznych, w cu-
dzysłowie, przekazuje. A  kto tę listę tworzy, 
Panie Senatorze? Ministerstwo Sprawiedliwości. 
W związku z tym kwestia tego, jak ona jest uło-
żona… Myślę, że pytanie nie powinno się tu od-
woływać do mnie jako osoby pełniącej funkcję, 
w cudzysłowie, przekaźnika, tylko raczej po-
winno być to pytanie skierowane do właściwego 
resortu. Dziękuję bardzo… Ale zapewniam i pod-
trzymuję, że zmierzam w dobrym kierunku. Mam 
tylko taką myśl: pan senator chyba wie więcej niż 
ja. Tak?

(Senator Aleksander Pociej: Tak myślę.)

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Krzysztof Brejza.

SenatoR
krzyszTof BreJza 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, mam takie pytanie. Czy sy-

tuacja zmuszania kobiety do donoszenia dziecka 
śmiertelnie chorego, dziecka z bezczaszkowiem, 
bezmózgowiem, bezgłowiem, czy sytuacja zmu-
szania kobiety do tego, by co kilka dni udawała 
się na USG, by sprawdzać, czy dziecko zaczęło ob-
umierać, czy nie, czy sytuacja sprowadzania za-
grożenia wystąpienia krwotoku, sepsy, sytuacja 
zmuszenia do rodzenia dziecka śmiertelnie cho-
rego i związane z tym też tortury psychiczne dla 

kobiety, czy wszystko to wypełnia, według pana, 
znamiona nieludzkiego traktowania kobiety?

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo.

PoWołany PRzez SejM  
Rzecznik PRaW obyWatelSkich  
PioTr wawrzyk

Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Pan senator, zadając to pytanie, zapewne wie, 

że w tej chwili przed Europejskim Trybunałem 
Praw Człowieka jest w  tej sprawie… zawisła 
sprawa R.R. przeciwko Polsce, właściwie wyrok 
przeciwko Polsce sprzed wielu lat. Ona dotyczy 
właśnie tych kwestii, o które pan senator pytał. 
W związku z tym chciałbym się powołać na klau-
zulę poufności, poufności sprawy.

SenatoR
krzyszTof BreJza 

No, ale jaka tu jest poufność? To jest bardzo 
precyzyjne pytanie, Panie Ministrze. Kobieta 
ma donosić śmiertelnie chore dziecko, ma uro-
dzić dziecko, które umrze w trakcie porodu albo 
w ciągu godziny, dwóch po porodzie, a wcześniej 
ma co tydzień udawać się do lekarza, dojeżdżać 
do ginekologa, sprawdzać na KTG albo USG, czy 
dziecko zaczyna już obumierać, czy nie, ponieważ 
bardzo często te płody zaczynają obumierać już 
w 5–6 miesiącu.

No i jest pytanie: czy takie traktowanie kobie-
ty przez państwo jest ludzkie, czy też nieludzkie?

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Proszę bardzo.

PoWołany PRzez SejM  
Rzecznik PRaW obyWatelSkich  
PioTr wawrzyk

Tak jak powiedziałem, ta kwestia w tej spra-
wie, o której powiedziałem, jest… Odpowiadając 
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konkretnie na pytanie pana senatora, musiał-
bym użyć sformułowań, które są zawarte w do-
kumentach procesowych. Chyba pan senator nie 
chciałby, żebym był narażony na zarzut naru-
szenia procedury obowiązującej w Europejskim 
Trybunale Praw Człowieka.

SenatoR
krzyszTof BreJza 

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze, no, ale je-
śli będzie przypadek, że kobiety zwrócą się do 
pana, być może, jako rzecznika praw obywatel-
skich… Jesteśmy ciekawi, jak pan zareaguje w ta-
kiej sytuacji.

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Panie Senatorze, w tej chwili nie prowadzimy 
dyskusji.

Pytanie dotyczyło nie sprawy, która jest pro-
wadzona przed trybunałem, tylko oceny od strony 
prawnej czy moralnej.

(Powołany przez Sejm Rzecznik Praw Obywa-
telskich Piotr Wawrzyk: Mogę odpowiedzieć?)

Jeżeli pan może odpowiedzieć, to proszę 
odpowiedzieć.

(Powołany przez Sejm Rzecznik Praw Obywa-
telskich Piotr Wawrzyk: Jeżeli taka…)

Jeżeli pan nie odpowie, to też będzie to jakaś 
odpowiedź.

Proszę.

PoWołany PRzez SejM  
Rzecznik PRaW obyWatelSkich  
PioTr wawrzyk

Jeżeli taka sprawa zostanie skierowana do 
biura rzecznika, to na pewno każdy tego ro-
dzaju przypadek będzie bardzo dokładnie 
analizowany…

(Głos z sali: Tak, tak.)
…i reakcja będzie…
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: I z czego się śmiejesz?)
(Rozmowy na sali)
…zgodna z tym, co będzie wynikało z analizy 

biura rzecznika, a nie samego rzecznika.
(Senator Marek Borowski: Ja mam pytanie.)

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Pan senator Marek Borowski. Proszę uprzej- 
mie.

SenatoR
marek Borowski 

Szanowny Panie Kandydacie!
Polska wprawdzie jest wolna od terroryzmu, 

na szczęście, i oby tak pozostało. Aczkolwiek mie-
liśmy jeden przypadek pracownika naukowego, 
notabene, chyba z Krakowa, który szykował za-
mach na Sejm. Otóż w przestrzeni publicznej, 
kiedy dyskutowano nad metodami walki z ter-
roryzmem, pojawił się również taki pogląd, że 
wystarczy podejrzenie, że ktoś jest zaangażowa-
ny w taką działalność terrorystyczną, żeby takie-
go kogoś niezwłocznie pozbawić obywatelstwa, 
deportować gdzieś, ale nie tylko jego, lecz tak-
że jego rodzinę: córkę, syna, brata, matkę, ojca. 
Chciałbym się dowiedzieć, jaki jest pański pogląd 
na ten temat. Czy pan aprobowałby tego rodzaju 
metody? Dziękuję.

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo.

PoWołany PRzez SejM  
Rzecznik PRaW obyWatelSkich  
PioTr wawrzyk

Nie chciałbym wymieniać nazw, z racji oczy-
wistych, ale są kraje, Panie Senatorze, które sto-
sują tego rodzaju praktykę, i to kraje europejskie.

(Senator Marek Borowski: Czy mógłby pan…)
Moment, ale pozwoli pan, że skończę.
(Senator Marek Borowski: Ale mógłby pan wy-

mienić te kraje?)
Powiem panu w poufności… Nie mogę publicz-

nie na ten temat mówić, niemniej jednak propo-
nuję sięgnąć do internetu i wpisać odpowiednie 
hasło. To jest pierwsza część…

(Senator Marek Borowski: Ale ja pytam o pań-
skie zdanie w tej sprawie.)
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No, ale…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Jest 

pan…)
Ale mogę dokończyć?
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Pan kan-

dydat odpowiada, nie zakończył. Proszę bardzo.)
(Głos z sali: Odpowiedzi są w internecie.)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę.)
Pamiętajcie państwo o tym, że ten instru-

ment, ta formuła działania właściwie – bo to 
nie jest instrument prawny – o której powie-
dział pan senator, pan marszałek, polegałaby, 
jak rozumiem, na tym, że instytucja publiczna, 
nie wiem, np. prokuratura czy Policja mają in-
formację, że dana osoba jest podejrzana o pro-
wadzenie… czy są informacje, że prowadzi 
działalność terrorystyczną. I tylko na podsta-
wie tego podejrzenia miałyby następować wspo-
mniane określone działania. To nijak się ma do 
obowiązującego w Polsce systemu prawnego. 
Polski system prawny nie dopuszcza takich moż-
liwości. W związku z tym nie wydaje mi się, aby 
to była kwestia w ogóle dyskusyjna. I to jest moje 
głębokie przekonanie.

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Pani senator Halina Bieda.

SenatoR
halina Bieda 

Ja też chciałabym zadać takie 2 krótkie 
pytania…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Mikro- 
fon, proszę nacisnąć, bo nie słychać.)

Przepraszam. Chciałabym zadać 2 krótkie 
pytania.

Pierwsze. Mówił pan o kontynuacji władzy. 
Chciałabym, żeby pan odpowiedział konkret-
nie: model działania którego z wcześniejszych 
rzeczników praw obywatelskich jest panu 
najbliższy?

I drugie pytanie: czy kiedykolwiek działał pan 
aktywnie w jakiejkolwiek organizacji pozarządo-
wej? Bo też wspominał pan, że chce pan z nimi 
toczyć dialog. Dziękuję.

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Proszę bardzo.

PoWołany PRzez SejM  
Rzecznik PRaW obyWatelSkich  
PioTr wawrzyk

Jeżeli chodzi o drugą kwestię, to współpracuję 
z organizacjami pozarządowymi, tak jak wspo-
mniałem, w kilku wymiarach. W ramach zespołu 
wykonywania wyroków ETPC, o którym wspo-
minałem… Tak jak mówiłem, są w nim też or-
ganizacje pozarządowe. Współpracuję również 
z organizacjami działającymi na rzecz kultury 
i osób niepełnosprawnych w regionie, z którego 
pochodzę. Byłem członkiem kilku organizacji po-
zarządowych, ale to były, powiedzmy, wcześniej-
sze lata, jeszcze lata dziewięćdziesiąte.

A, przepraszam, jeszcze chyba pierwsze pyta-
nie… Mogłaby pani senator powtórzyć?

(Senator Halina Bieda: Tak. Którego z rzeczni-
ków praw obywatelskich model funkcjonowania 
jest panu najbliższy?)

Tak. Przepraszam.
Oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, 

nie da się określić rzecznika, który byłby chodzą-
cym ideałem dla nas wszystkich. Myślę, że każdy 
rzecznik ma swój wkład w etos tej funkcji, w etos 
rzecznika. I dlatego właśnie chciałbym korzystać 
z tych doświadczeń, z bogactwa wiedzy rzeczników 
i stworzyć to forum, o którym wspominałem. Nie 
potrafię wskazać tego rzecznika, który jest ideałem, 
tak jak powiedziałem, bo każdy ma jakiś swój wkład. 
Zwracam uwagę, że oczywiście, niestety nie wszyscy 
rzecznicy, jak wiemy, są między nami. Ale ci, którzy 
są… Na pewno będę korzystał z ich wiedzy w swojej 
działalności, jeżeli uzyskam państwa zgodę.

(Senator Halina Bieda: Ale ja pytałam, któ-
ry jest panu najbliższy. Bo ideału nie ma, tak jak 
pan powiedział, to jest niemożliwe, żeby ktoś był 
idealny. Ale który panu jest najbliższy? Dziękuję.)

Pan rzecznik Zieliński.

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
I  teraz pan senator Jerzy Wcisła zadaje 

pytanie.



Wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw obywatelskich

151

21. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 18 lutego 2021 r.

SenatoR
Jerzy wcisła 

Panie Kandydacie, ja mam 3 pytania. Prosił- 
bym o konkretne, literalne odpowiedzi.

Pierwsze. Zadaniem tym podstawowym 
rzecznika praw obywatelskich jest reprezentowa-
nie obywateli głównie w relacji z państwem. Pana 
kontrkandydatkę Zuzannę Rudzińską-Bluszcz po-
parło ponad 1 tysiąc 200 organizacji pozarządo-
wych. Kto poza partią rządzącą pana popiera?

Drugie pytanie z  tej samej jakby działki. 
Proszę podać kilka przykładów ze swojego ży-
cia, które świadczą o tym, że pan potrafi poma-
gać ludziom, którzy mają problemy czy którzy są 
pokrzywdzeni przez państwo. Jeżeli takie fakty 
pan sobie przypomni, to proszę podać skutek tych 
pana interwencji.

I trzecie pytanie. Co pan zrobi, by tzw. tele-
wizja publiczna nie siała nienawiści tak, jak to 
robi obecnie, czego dowodem jest wyrok sądu 
sprzed bodajże 3 dni nakazujący przeprosić mia-
sto Gdańsk za parszywy hejt w stosunku do pre-
zydenta Gdańska Pawła Adamowicza? I czy nie 
niepokoi pana fakt, że od 2  lat nie rozpoczął 
się proces mordercy byłego pana prezydenta? 
Dziękuję.

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę uprzejmie.

PoWołany PRzez SejM  
Rzecznik PRaW obyWatelSkich  
PioTr wawrzyk

Z tego, co państwo senatorowie, mam nadzie-
ję, wiecie, więc pan senator również wie, to moja 
kandydatura została poparta przez Niezależny 
Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, 
czyli, inaczej mówiąc, największą organizację 
działającą na rzecz praw człowieka w Europie 
Środkowo-Wschodniej, organizację, która do-
prowadziła de facto do tego, że tutaj jesteśmy, że 
możemy w sposób demokratyczny wybierać par-
lament, że możemy w sposób demokratyczny wy-
bierać rzecznika praw obywatelskich.

Jeżeli chodzi o przykłady moich działań, to ja 
nie jestem osobą, która się lubi chwalić tym, że 
pomaga innym, Panie Senatorze.

(Rozmowy na sali)
Proponuję… Było kilka, jeżeli nie kilkana-

ście sytuacji, w których osoby pokrzywdzone ko-
rzystały z mojego wsparcia przede wszystkim 
w regionie, ale nie tylko, bo również jako osoby 
nadzorującej pracę konsulów… I do tych przykła-
dów chciałbym się odwołać. Dziękuję.

(Senator Jerzy Wcisła: Panie Marszałku, ale, 
szczerze mówiąc, na żadne pytanie nie uzyskałem 
odpowiedzi, a na trzecie pytanie w ogóle pan kan-
dydat nie rozpoczął odpowiedzi. Pytam o telewi-
zję publiczną, o to, jak pan będzie przeciwdziałał 
hejtom, i o proces w sprawie byłego prezydenta 
Pawła Adamowicza.)

Mowa nienawiści to bardzo skomplikowa-
ne zagadnienie, bo mowa nienawiści to jest coś, 
co rzeczywiście nie powinno mieć miejsca. Ale 
są – pamiętajmy o tym – treści, których rozpo-
wszechnianie, których używanie jest poddane 
rygorom karnym. Mam na myśli pedofilię, mam 
na myśli treści rasistowskie i ksenofobiczne. Te 
ostatnie też się przecież zaliczają do mowy nie-
nawiści. Mowa nienawiści to jest element, który 
musi być monitorowany przez rzecznika i rzecz-
nik musi reagować na tego rodzaju sytuacje, nie-
zależnie od tego, gdzie one się pojawiają, czy ze 
strony mediów takich czy innych, czy ze strony 
poszczególnych osób pełniących takie czy inne 
funkcje publiczne, parlamentarne czy rządowe. 
Ale to jest problem o tyle jeszcze bardziej skom-
plikowany, że skoro odwołujemy się do konsty-
tucji, to mamy też swobodę wypowiedzi. Każdy 
przypadek mowy nienawiści z tego punktu wi-
dzenia powinien być analizowany, bo to jest zno-
wu zderzenie tych 2 de facto wartości: z jednej 
strony jak najbardziej nagannych działań wła-
śnie określanych jako mowa nienawiści, a z dru-
giej strony chodzi o to, żeby w czasie chociażby 
procesowania nie było ograniczane prawo do 
swobody wypowiedzi. Dziękuję.

(Senator Jerzy Wcisła: Dziękuję za nieudziele-
nie żadnej odpowiedzi.)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Gabriela Morawska-Stanecka)

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Proszę o  zadanie pytania pana senatora 

Marcina Bosackiego.
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SenatoR
marcin Bosacki 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Szanowny Panie Kandydacie, wspomniał pan, 

że jest pan za kontynuacją urzędu. Na tej sali – i to 
będzie pytanie fundamentalne dla mnie w ocenie 
pana jako kandydata – urzędujący rzecznik praw 
obywatelskich, pan Adam Bodnar, z tego samego 
miejsca, w którym pan w tej chwili się znajduje, 
pół roku temu przedstawił podsumowanie swojej 
5-letniej kadencji, ale jednocześnie wygłosił jed-
ną z najważniejszych mów w najnowszej histo-
rii Polski, oceniającą 5 lat rządów partii, w której 
rządzie jest pan wiceministrem i w której klu-
bie parlamentarnym jest pan posłem. Rzecznik 
praw obywatelskich Adam Bodnar mówił m.in., 
że ostatnie 5-lecie było dramatyczne z punktu wi-
dzenia wartości i zasad konstytucyjnych, że zmia-
ny antyustrojowe kładą się cieniem na dalszym 
rozwoju Polski jako demokracji konstytucyj-
nej, stawiają znak zapytania odnośnie do naszej 
przyszłości w Unii Europejskiej, a także nasze-
go bezpieczeństwa. Urzędujący rzecznik praw 
obywatelskich mówił, że podważono trójpodział 
władz, ustrój Polski nie może być już definiowany 
jako prawdziwa demokracja konstytucyjna.

Czy pan, kandydując na urząd rzecznika 
praw obywatelskich, się zgadza, że władza, któ-
rej jest pan wiceministrem, zrujnowała kraj 
pod względem praworządności i  standardów 
demokratycznych?

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Proszę bardzo, proszę o odpowiedź.

PoWołany PRzez SejM  
Rzecznik PRaW obyWatelSkich  
PioTr wawrzyk

Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Panie Senatorze!
Rozumiem, że pan senator ma na myśli – 

to jest w podtekście, bo to w samej cytowanej 
przez pana wypowiedzi nie padło – takie kwe-
stie jak kwestie Trybunału Konstytucyjnego, 
Krajowej Rady Sądownictwa, Sądu Najwyższego. 
Te właśnie kwestie, tak jak państwo zapewne 

wiecie, zostały poddane orzecznictwu Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ale nie 
wiem, czy państwo wiecie, że te kwestie są 
również przedmiotem skarg skierowanych do 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 
W związku z tym znowu muszę, niestety, się po-
wołać na klauzulę nieujawniania treści doku-
mentów, które są w trybunale, bo odpowiadając 
na pytanie pana senatora, mógłbym być narażony 
na zarzut cytowania dokumentów przekazanych 
przez stronę polską, które znam z racji pełnionej 
funkcji. Dziękuję bardzo.

SenatoR
marcin Bosacki 

Ja pytam o pana ocenę jako kandydata, a nie 
o to, co pan w urzędzie, w którym pan teraz pia-
stuje stanowisko, wysyła lub nie wysyła do or-
ganizacji międzynarodowych. Chodzi mi o pana 
ocenę.

Czy pan może potwierdzić ocenę lub za-
przeczyć dramatycznej ocenie dokonanej przez 
obecnego rzecznika praw obywatelskich Adama 
Bodnara stanu praworządności, ochrony praw 
człowieka i stanu demokracji w Polsce? Podziela 
pan tę opinię czy pan jej nie podziela?

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Proszę bardzo.

PoWołany PRzez SejM  
Rzecznik PRaW obyWatelSkich  
PioTr wawrzyk

Tak jak powiedziałem, te kwestie też są ele-
mentem postępowań nie przed organizacją mię-
dzynarodową, Panie Senatorze, tylko przed sądem 
międzynarodowym, Europejskim Trybunałem 
Praw Człowieka.

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
(Senator Marcin Bosacki: Drugie pytanie, Pani 

Marszałek, jeżeli mogę…)
Tak.
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SenatoR
marcin Bosacki 

Senat zajmuje się na tym posiedzeniu przed-
stawioną przez rząd, w którym jest pan wicemi-
nistrem, ustawą o służbie zagranicznej. Bardzo 
krytyczne uwagi do tej ustawy przedstawili za-
równo urzędujący rzecznik praw obywatelskich, 
pan Adam Bodnar, jak i wiele organizacji oby-
watelskich, także związkowych, w tym wzmian-
kowana przez pana z rewerencją Solidarność, 
związek zawodowy Solidarność, Komisja Krajowa 
tego związku. Są także opinie wybitnych kon-
stytucjonalistów, organizacji praw człowieka 
czy np. Stowarzyszenia Absolwentów Krajowej 
Szkoły Administracji Publicznej. Te opinie mó-
wią wprost, że ta ustawa jest niezgodna w co naj-
mniej 6 punktach z Konstytucją Rzeczypospolitej, 
że łamie prawa człowieka, prawa pracownicze, 
np. prawo do zrzeszania się w związkach zawodo-
wych, świadczy o dyskryminacji np. ze względu 
na płeć, rodzicielstwo, bo możliwe ma być odwo-
ływanie z placówek po 6 miesiącach zwolnień, np. 
zwolnień rodzicielskich, ale też o dyskryminacji 
ze względu na wiek, bo ma być arbitralne wysy-
łanie na emeryturę członków służby zagranicznej 
w sześćdziesiątym piątym roku życia. Mimo tych 
wszystkich krytycznych opinii autorytetów praw-
nych i obywatelskich, w tym Solidarności, pan 
głosował za tą ustawą i jest pan wiceministrem 
w ministerstwie, gdzie tę ustawę przygotowano.

W jaki sposób łączy pan kandydowanie na 
urząd rzecznika praw obywatelskich i popieranie 
ustawy, która zdaniem wielu autorytetów, także 
pańskich, łamie prawa obywatelskie? Dziękuję 
bardzo.

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Proszę bardzo.

PoWołany PRzez SejM  
Rzecznik PRaW obyWatelSkich  
PioTr wawrzyk

Nie chciałbym odpowiadać co do ogólniko-
wych kwestii, więc skupię się na tych, które przy-
wołał pan senator.

Jeżeli chodzi o kwestię, jak to pan ujął, przy-
musowego odchodzenia na emeryturę wraz 

z osiągnięciem określonego wieku, to zwracam 
uwagę, że to nie jest przepis funkcjonujący tylko 
i wyłącznie tutaj, podobne przepisy funkcjonują 
również w innych ustawach.

Drugi element, o którym pan senator wspo-
mniał, odsyłanie po 6 miesiącach zwolnienia oso-
by z placówki do kraju… Tak? To o to chodziło? 
No to teraz wyobraźcie sobie państwo, w kon-
tekście odpowiedzi na to pytanie, że mamy pla-
cówkę, w której jest ambasador i jeszcze 2 osoby, 
z których 1 pełni funkcję konsula. Jedna z tych 2 
pozostałych osób ma to szczęście, że jest osobą 
spodziewającą się potomka i w efekcie tego, tak 
jak pan senator wspomniał, przebywa na zwol-
nieniu. Ale jeśli na placówce są 3 osoby, a czasa-
mi nawet 2, bo są też placówki dwuosobowe, to 
jak pan senator sobie wyobraża funkcjonowanie 
placówki w tak ograniczonym składzie, jeśli bę-
dzie ograniczony jeszcze bardziej? Zwracam też 
uwagę, że osoba, która wraca z tych względów do 
kraju, nie traci przywilejów wynikających z pra-
cy, z obecności na placówce, czyli np. dodatek za-
graniczny zostaje w jej przypadku utrzymany, nie 
traci tego dodatkowego jak gdyby świadczenia. Bo 
nie chodzi o to, żeby tę osobę dyskryminować, 
tylko żeby z jednej strony zapewnić w tym przy-
padku przynajmniej możliwość funkcjonowania 
placówki… Bo placówka nie jest po to, żeby być. 
Placówka jest po to, żeby reprezentować państwo 
polskie, żeby dbać o interesy państwa polskiego 
i Polaków za granicą, a rolą ustawodawcy w tym 
przypadku jest stworzenie takich przepisów, któ-
re to zapewnią. I stąd taka, a nie inna formuła. 
Zwracam uwagę, że nie traci się tego przywileju 
w postaci dodatkowego wynagrodzenia w przy-
padku powrotu do kraju, w związku z tym też… 
Chodzi tylko i wyłącznie o możliwość zapewnie-
nia realizacji zadań placówki. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Teraz ja mam do pana kandydata szereg 

pytań.
Pierwsze moje pytanie. Jak pan semantycznie 

ocenia treść art. 13 kodeksu cywilnego, dotyczące-
go ubezwłasnowolnienia? Ja może przytoczę treść, 
żeby nie trzeba było szukać: „Osoba, która ukoń-
czyła lat trzynaście, może być ubezwłasnowolnio-
na całkowicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, 



Wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw obywatelskich

154

21. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 18 lutego 2021 r.

niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju 
zaburzeń psychicznych, w szczególności pijań-
stwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować 
swym postępowaniem”. Jak pan w semantyczny 
sposób ocenia ten przepis?

(Rozmowy na sali)
Proszę państwa, ale proszę zachować spokój, 

te przepisy, te rzeczy… te pytania, które ja zadam, 
są ściśle związane z działaniami rzeczników praw 
obywatelskich, których mieliśmy…

(Powołany przez Sejm Rzecznik Praw 
Obywatelskich Piotr Wawrzyk: Mam odpowie-
dzieć, tak?)

Tak, tak, proszę bardzo.
(Powołany przez Sejm Rzecznik Praw Oby- 

watelskich Piotr Wawrzyk: Przepraszam, pan 
marszałek mówił wcześniej, żebym wszystkie 
pytania… Dlatego czekam.)

Nie, ja myślę, że lepiej panu będzie odpowia-
dać od razu, dlatego że mógłby pan zapomnieć…

PoWołany PRzez SejM  
Rzecznik PRaW obyWatelSkich  
PioTr wawrzyk

Jasne, oczywiście.
Kwestia, którą pani marszałek poruszyła, jest 

bardzo istotna. Rzeczywiście problem jest, no… 
Mamy do czynienia z anachroniczną w moim 
przekonaniu instytucją ubezwłasnowolnienia 
całkowitego. Te przywołane przez panią marsza-
łek przykłady jako powody ubezwłasnowolnienia 
w moim przekonaniu nie są powodami umożli-
wiającymi de facto pozbawienie kogoś jego praw, 
w związku z tym jako rzecznik będę zwolenni-
kiem zainicjowania dyskusji na temat zniesienia 
tej instytucji.

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-
Stanecka: A jakie w takim razie działania by pan 
podjął? Bo szereg działań jest podejmowanych… 
Gdyby pan mógł powiedzieć, w co się włączy, co 
pan będzie kontynuował…)

Tak jak powiedziałem, chciałbym zainicjować 
dyskusję na temat likwidacji tej instytucji.

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-
Stanecka: Ale ta dyskusja już trwa.)

Ale chodzi o dyskusję legislacyjną. Nie mó-
wię o złożeniu inicjatywy, bo takiej możliwości 
rzecznik nie ma, ale będę rozmawiał z organiza-
cjami, przede wszystkim pozarządowymi, bo to 
jest w moim przekonaniu najważniejszy partner, 
jeśli chodzi o prace nad zniesieniem tej instytucji.

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

To ja, odnosząc się do tego tematu, powiem 
panu, że w 2018 r. w Genewie zwróciła na to 
uwagę ONZ, a Ministerstwo Sprawiedliwości zo-
bowiązało się do przygotowania takiej zmiany le-
gislacyjnej. To co pan będzie robił jako rzecznik 
praw obywatelskich, żeby ministerstwo jednak 
się z tego wywiązało?

PoWołany PRzez SejM  
Rzecznik PRaW obyWatelSkich  
PioTr wawrzyk

Tak jak pani marszałek zauważyła, to jest 
w gestii Ministerstwa Sprawiedliwości. Czy jest 
taki projekt? Dlaczego go nie ma? Myślę, że to nie 
są pytania do mnie. Ale nie o to pani marszałek 
pytała. Oczywiście moim celem – zgodnie z tym 
przekonaniem, jakie wyraziłem – będzie skło-
nienie Ministerstwa Sprawiedliwości do jak naj-
szybszego przedłożenia odpowiedniej inicjatywy 
legislacyjnej. Jest to tym ważniejsze, że – potwier-
dzam to, co pani marszałek powiedziała – jest to 
sprawa, na którą rzeczywiście zwrócono nam 
uwagę na forum międzynarodowym.

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Moje kolejne pytanie dotyczy mechanizmu 
wymierzania kar porządkowych przez polskie 
sądy. Jak pan ocenia w tym kontekście art. 49 §1 
ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych?

Proszę bardzo. Pan senator chciałby zadać py-
tanie, tak?

(Senator Krzysztof Słoń: Chciałbym zgłosić się 
do zadania pytania.)

Dobrze, proszę zapisać pana senatora.

PoWołany PRzez SejM  
Rzecznik PRaW obyWatelSkich  
PioTr wawrzyk

Proszę pamiętać, że… To jest chyba drugie 
pytanie pani marszałek, które tak jakby wybiega 
w przyszłość. Rozumiem, że sensem tego pytania 
jest to, jak będę reagował, jak będę się zachowy-
wał, kiedy…
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(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Jak pan to ocenia.)

Jak oceniam, tak. A więc w tym przypadku 
uważam, że to jest dyskusja, która rzeczywiście 
nas czeka. Mogę odpowiedzieć tak samo jak na 
poprzednie pytanie.

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Ale czy pan… W  takim razie ja panu za-
dam pytanie dodatkowe. Jak pan ocenia wy-
rok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
w sprawie Słomka przeciwko Polsce?

PoWołany PRzez SejM  
Rzecznik PRaW obyWatelSkich  
PioTr wawrzyk

Pani Marszałek, pani jako prawnik zapewne 
zdaje sobie sprawę z tego, że w każdym trybunale 
obowiązuje zasada, że nie mówi się o sprawach, 
które się przed tym trybunałem toczą. Ja znam 
dokumenty procesowe, ale nie mogę się wypowia-
dać na ten temat.

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Ale ten wyrok zapadł 6 grudnia 2018 r.)

(Wesołość na sali)
No, musiałbym powiedzieć o dokumentach, 

które były czy są w trybunale.
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Ale mnie nie interesuje trybunał.)
A  ten temat, o  który pani marszałek pyta 

w kontekście wykonania wyroku, był przedmio-
tem spotkania zespołu, o którym wspomniałem. 
Jako osoba prowadząca te prace mogę powie-
dzieć, że monitorujemy tę sprawę, pilnujemy, 
aby te wszystkie wyroki – chodzi nie tylko o ten 
wyrok, ale o wszystkie wyroki trybunału – były 
wykonywane.

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

No dobrze, to ja zadam to pytanie jeszcze ina-
czej. Czy zna pan treść tego wyroku? Czy pan wie, 
czego dotyczył wyrok w sprawie Słomka przeciw-
ko Polsce? Tak czy nie?

(Głos z sali: Niech pani marszałek powie.)

(Powołany przez Sejm Rzecznik Praw Oby- 
watelskich Piotr Wawrzyk: No właśnie.)

No, ja powiedziałam o tym w pierwszym py-
taniu. Gdyby pan połączył te 2 pytania, toby pan 
wiedział. Chodziło o mechanizm wymierzania 
kar porządkowych przez polskie sądy.

No dobrze, to zadam inne pytanie. Jak ocenia 
pan długość terminów przedawnienia roszczeń 
o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, w tym 
aresztowanie lub zatrzymanie przewidziane 
w art. 555 kodeksu postępowania karnego? Czy 
w pana ocenie ustawodawca powinien zmienić 
ten termin?

PoWołany PRzez SejM  
Rzecznik PRaW obyWatelSkich  
PioTr wawrzyk

Pani Marszałek, ja mam wrażenie, że rolą 
rzecznika jest reagowanie na wszystkie głosy, 
które odnoszą się do zmian legislacyjnych. Nie 
mówię o tym jednym pytaniu, tylko uprzedzam 
kolejne pytania, które pani będzie zapewne zada-
wała. Za każdym razem tego rodzaju inicjatywy 
muszą być poddane analizie w biurze rzecznika, 
niezależnie od tego, czego one dotyczą. Trudno 
w tej chwili mówić o konkretnych zapisach. No, 
trudno mówić o całym kodeksie. Tu można by po-
wiedzieć, że każdy przepis wymaga jakiejś korek-
ty czy jakichś zmian. Nie chciałbym, aby nasze 
spotkanie zamieniło się w dyskusję o poszczegól-
nych przepisach poszczególnych kodeksów, a do 
tego właśnie zmierzamy. Odpowiadam zatem 
konkretnie na pani pytanie: każda tego rodza-
ju sytuacja będzie poddawana analizie w biurze 
rzecznika.

(Senator Marek Pęk: Pani Marszałek, ja w kwe-
stii formalnej.)

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Tak, proszę.

SenatoR
marek Pęk 

Ja uważam, że to, co się tutaj w tym momen-
cie odbywa, jest zaprzeczeniem pewnego dobrego 
obyczaju przyjętego w Senacie. Mianowicie pani 
marszałek wykorzystuje swoją pozycję marszałka 
prowadzącego obrady – pełni pani tak naprawdę 
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w tym momencie 2 role. Jeżeli pani marszałek ma 
ochotę zadawać serię pytań w taki wyjątkowo na-
pastliwy sposób, to proszę zamienić się…

(Głos z sali: Dokładnie.)
…prowadzeniem z innym marszałkiem, zająć 

miejsce senatora i być senatorem pytającym, a nie 
marszałkiem, bo nie taka jest funkcja marszałka 
prowadzącego.

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Panie Marszałku, każdy marszałek, który 
prowadzi posiedzenie, pozostaje również sena-
torem i ma prawo zadania pytań. Ja pytam… Pan 
marszałek, gdy tutaj siedział, pan marszałek 
Borusewicz, gdy tutaj siedział… Każdy miał ta-
kie prawo. Powiedziałam…

(Senator Marek Pęk: Zazwyczaj pan marsza-
łek Borusewicz rzeczywiście zadaje pytania, gdy 
prowadzi obrady, ale…)

I ma prawo zadawać więcej pytań. Oczywiście, 
Panie Marszałku…

(Senator Marek Pęk: …ja nie widziałem, żeby 
inny marszałek tak robił.)

Panie Marszałku, ale ja mówię teraz.
(Senator Marek Pęk: Ale pani nie jest Senatem.)
Ale ja mówię.
(Senator Marek Pęk: Pani nie jest Senatem.)
Panie Marszałku, ja powiedziałam, że zadam 

panu rzecznikowi kilka pytań związanych z pracą 
rzecznika praw obywatelskich, z pracą, którą pan 
kandydat, jeżeli zostanie wybrany, będzie wyko-
nywał przez 5 lat. Nie mają te pytania charakteru 
politycznego…

(Senator Stanisław Karczewski: O, nie…)
…one są ściśle obywatelskie. Ja naprawdę takie 

pytania zadaję. Oczywiście mogę przerwać, dopu-
ścić jeszcze kilka pytań, a potem wrócić do tego, 
bo mam prawo zadać tyle pytań, ile będę miała. 
A pytam o konkretne kwestie, związane z działal-
nością i pracą rzecznika. I bardzo proszę, Panie 
Marszałku, nie ingerować w to. A ja po tym pyta-
niu, które teraz zadam, zrobię przerwę i później…

SenatoR
marek Pęk 

Dobrze, to ja w takim razie zgłaszam wnio-
sek o przerwę – do momentu, aż zamieni panią 
inny marszałek prowadzący. I wtedy pani będzie 

mogła, jak najbardziej, zadawać te pytania. 
Uważam, że ta sytuacja jest złamaniem…

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Panie Marszałku, nie będzie…)

…obyczajów w Senacie.

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Panie Marszałku, to nie jest wniosek formal-
ny, w takim momencie.

(Senator Marek Pęk: Wniosek o przerwę jest 
wnioskiem formalnym i proszę go poddać pod 
głosowanie.)

Ja sprzeciwiam się temu wnioskowi. I w takim 
razie będziemy…

(Głosy z sali: Głosujemy.)
Tak, tylko ja… Musimy sobie karty włożyć do 

czytników, w związku z tym zarządzam minutę 
przerwy porządkowej po to, aby odbyło się gło-
sowanie nad wnioskiem pana marszałka Pęka… 
O jaką przerwę? Jakiej długości?

SenatoR
marek Pęk 

Taką, która umożliwi zmianę marszałka pro-
wadzącego, jeżeli pani w tym momencie chce na-
dal zadawać pytania.

(Głos z sali: Ale to nie jest wniosek formalny.)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-

Stanecka: No ale zmiana marszałka prowadzą-
cego… To nie jest wniosek formalny.)

O 15 minut przerwy.

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

O 15 minut przerwy. Dobrze.
To minuta przerwy porządkowej. I potem bę-

dziemy wszyscy głosować.
(Rozmowy na sali)
Tak. Przerwa porządkowa zakończona. Proszę 

o powrót na miejsca. I będziemy głosować nad 
wnioskiem pana marszałka Pęka o zarządzenie 
15-minutowej przerwy.

(Głos z sali: Zdalni też?)
Kto jest…
(Głos z sali: Zdalni też, Pani Marszałek. Trzeba 

powiadomić zdalnych.)
I zdalni… Czy osoby obradujące zdalnie już są 

na swoich miejscach?
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(Głos z sali: 3 osoby są przed komputerami…)
Czy osoby obradujące zdalnie są już też przed 

komputerami?
(Głos z sali: Tak, tak.)
Kto z państwa jest za ogłoszeniem 15-minu-

towej przerwy, zgodnie z wnioskiem marszałka 
Pęka?

(Głos z sali: Ale nie ma kart…)
A gdzie są karty do…
(Głos z sali: Pani Marszałek, nie ma…)
Ale, Panie Senatorze, było już głosowanie 

próbne. Odbywało się już dzisiaj w tej Izbie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Przepraszam, moja karta nie działa. Czy ja 

mogłabym… Nie, no, nie działa.
(Rozmowy na sali)
O, teraz.
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania…
(Głos z sali: Jeszcze zdalni.)
Jeszcze głosujący zdalnie.
(Głos z sali: A gdzie jest karta pana marszałka?)
Pana marszałka jeszcze…
(Rozmowy na sali)
W związku z tym, że karta pana marszałka 

była tutaj, proszę jeszcze zezwolić panu marszał-
kowi na oddanie głosu.

(Głos z sali: To pana ministra jest…)
A pan minister?
(Rozmowy na sali)
Proszę o podanie wyników głosowania.
(Rozmowy na sali)
Proszę przede wszystkim o spokój.
Proszę o podanie wyników głosowania.
(Rozmowy na sali)
Głosowało 83 senatorów, 41 było za, 42 – prze-

ciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 4)
Senat zdecydował o nieogłaszaniu przerwy.
(Senator Marek Borowski: Pani Marszałek, ja 

mam jeszcze wniosek formalny. Dobrze?)
Proszę bardzo.

SenatoR
marek Borowski 

Ja bym chciał prosić, żeby pan sekretarz od-
czytał listę pytających, którzy są w tej chwili…

(Głos z sali: To nie jest wniosek formalny.)
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Nie ma takiego 

wniosku formalnego.)

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Ja mogę odczytać listę pytających.)

Ale chwileczkę, naprawdę…
(Senator Stanisław Karczewski: To nie…)
Panie Marszałku Karczewski, więcej zaufania 

do mnie, naprawdę.
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Panie Marszałku, biorąc pod uwagę, że znam 
intencje…)

Pani Marszałek, nie skończyłem. Chciałbym 
prosić o odczytanie listy pytających i zamknię-
cie listy pytających. To jest wniosek formalny. 
Dziękuję.

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dobrze.
Bardzo dziękuję.
Ja to teraz uczynię.
Lista pytających: Gabriela Morawska-Stanecka, 

Bogdan Zdrojewski, Ewa Matecka, Maria Koc, 
Marek Plura, Danuta Jazłowiecka, Aleksander 
Pociej, Adam Szejnfeld, Zdzisław Pupa, Barbara 
Zdrojewska, Jacek Bury, Wadim Tyszkiewicz, 
Joanna Sekuła, Krzysztof Brejza, Lidia Staroń, 
Artur Dunin, Bogdan Klich, Krzysztof Słoń.

Czy ktoś z państwa chce się jeszcze zapisać?
(Senator Jerzy Czerwiński: Tak.)
Pan senator Jerzy Czerwiński.
Zamykam listę osób, które chcą zadać pytanie.
Czy mogłabym prosić pana kandydata na 

rzecznika praw obywatelskich o podejście do 
mównicy?

Ja wracam do pytania o długość przedawnie-
nia. Pamięta pan to pytanie?

(Powołany przez Sejm Rzecznik Praw Oby- 
watelskich Piotr Wawrzyk: Tak.)

Powtórzyć czy pamięta pan to pytanie?
(Powołany przez Sejm Rzecznik Praw Oby-

watelskich Piotr Wawrzyk: Pamiętam pytanie.)
To proszę bardzo o odpowiedź.

PoWołany PRzez SejM  
Rzecznik PRaW obyWatelSkich  
PioTr wawrzyk

Odpowiem tak samo jak poprzednio. Jeżeli 
grupa obywateli zwróci się w tej sprawie do biu-
ra rzecznika, to ten problem będzie poddany ana-
lizie w biurze rzecznika.
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WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dobrze.
Jak ocenia pan poziom wsparcia dzieci i mło-

dzieży z niepełnosprawnością, które po uzyskaniu 
pełnoletności są dotknięte kryzysem psychicz-
nym. Rzecznik praw obywatelskich wielokrotnie 
zajmował stanowisko w tej sprawie. Czy pan bę-
dzie kontynuował te działania? Jak pan to ocenia?

PoWołany PRzez SejM  
Rzecznik PRaW obyWatelSkich  
PioTr wawrzyk

W tym przypadku problem rzeczywiście jest 
istotny. Wydaje mi się, że wymaga on permanent-
nej uwagi ze strony rzecznika. Nie tylko chciał-
bym kontynuować… Wydaje mi się, że w miarę jak 
będą pojawiały się nowe problemy, powiedzmy, 
szczegółowe, z tym związane… Myślę, że będzie to 
temat, który będzie jednym z priorytetów rzecz-
nika, jeżeli nim zostanę.

(Senator Zdzisław Pupa: Ja w sprawie formal-
nej, Pani Marszałek.)

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Proszę?
(Senator Zdzisław Pupa: Ja w sprawie formal-

nej. Chciałbym o coś zapytać.)
Proszę.

SenatoR
zdzisław PuPa 

Pani Marszałek, ile zgodnie z regulaminem 
wynosi czas zadawania pytań przez jednego se-
natora w jednej turze?

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Jedno pytanie musi trwać mniej niż minutę. 
Można zadać dowolną liczbę pytań, dlatego nie 
wprowadzamy tu ograniczeń.

(Senator Zdzisław Pupa: Przepraszam, chciał-
bym dopytać. Pytanie może trwać jedną minutę, 
tak?)

Pytanie trwa do jednej minuty.

(Senator Zdzisław Pupa: A później następny 
senator zabiera głos?)

Nie.
(Głos z sali: Tak.)
(Senator Zdzisław Pupa: No, tak jest w regu-

laminie i tak do tej pory było.
Dobrze…
(Senator Zdzisław Pupa: Nie można zadawać 

10 pytań przez 10 minut.)
Senatorowie albo zadają pytania razem, 

albo wpisują się na listę. Wyjaśniam to, Panie 
Senatorze. Są senatorowie kilkakrotnie zapisa-
ni na listę.

(Senator Zdzisław Pupa: Tak do tej pory nie 
było. To ma charakter nękania pana rzecznika.)

Ale ja nie rozumiem. Czy pan kandydat czuje 
się nękany?

(Rozmowy na sali)
To może pan kandydat się wypowie, czy czuje 

się nękany.
(Poruszenie na sali)
Proszę o spokój!
(Głos z sali: Co ma odpowiedzieć?)
(Rozmowy na sali)
Proszę o spokój.
Mam jeszcze do pana 2 pytania. Jak pan ocenia 

dostępność poradni ginekologiczno-położniczych 
dla kobiet zamieszkałych na terenach wiejskich?

(Senator Robert Mamątow: Co ma powiedzieć?)
(Wesołość na sali)
(Głos z sali: Ale to nie jest śmieszne.)
(Senator Robert Mamątow: W szkole jesteśmy. 

W przedszkolu.)
(Głos z sali: W przedszkolu.)
(Senator Jerzy Czerwiński: Ach, te kobiety.)
Rzecznik też się tym bardzo dużo zajmował, 

dlatego pytam.

PoWołany PRzez SejM  
Rzecznik PRaW obyWatelSkich  
PioTr wawrzyk

Oczywiście ten podział musi się poprawić.
(Rozmowy na sali)

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Proszę o spokój!
Tak?



Wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw obywatelskich

159

21. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 18 lutego 2021 r.

(Powołany przez Sejm Rzecznik Praw Oby-
watelskich Piotr Wawrzyk: Odpowiedziałem 
przed chwilą.)

Proszę, proszę…
(Powołany przez Sejm Rzecznik Praw Oby-

watelskich Piotr Wawrzyk: Odpowiedziałem 
przed chwilą.)

Jeszcze…
(Powołany przez Sejm Rzecznik Praw Oby-

watelskich Piotr Wawrzyk: Odpowiedziałem 
przed chwilą.)

Czyli tak krótko?
(Powołany przez Sejm Rzecznik Praw Oby-

watelskich Piotr Wawrzyk: Tak.)
Dobrze.
Jak pan ocenia udział kobiet w obsadzie wyż-

szych stanowisk w grupach spółek o istotnym 
znaczeniu dla gospodarki państwa? Chodzi mi 
o kobiety jako członkinie organów zarządzają-
cych i nadzorczych.

PoWołany PRzez SejM  
Rzecznik PRaW obyWatelSkich  
PioTr wawrzyk

To, myślę, jest szerszy problem, którego pani 
marszałek dotknęła. Bo to nie chodzi tylko o spół-
ki państwowe, ale generalnie o  udział kobiet 
w pełnieniu funkcji publicznych – ja bym w ten 
sposób podszedł do problemu. I wydaje mi się, że 
to jest kwestia, która z jednej strony, jak wiemy, 
w pewien sposób jest uregulowana. Tak? Bo cho-
ciażby kwestia list wyborczych…

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Ale w spółkach właśnie.)

Ale…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Chodzi o  spółki, bo w  ich przypadku nie ma 
regulacji.)

Już mogę?
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Tak, tak.)
Dziękuję bardzo.
Ale nie można tego problemu rozpatrywać 

tylko w odniesieniu do jednej kategorii, to zna-
czy do spółek, dlatego że, w moim przekonaniu, 
to jest tylko jeden z aspektów. Pamiętajmy o tym, 
że mamy konstytucyjnie zagwarantowaną rów-
ność płci, a w związku z tym ona musi być re-
alizowana we wszystkich wymiarach. To jest 
to, o czym, Pani Marszałek, wspomniałem na 

początku, odpowiadając na pytanie pana mar-
szałka Pęka. Wspomniałem o zwiększeniu udzia-
łu kobiet, o większej ich aktywizacji zawodowej, 
o dostępie do takiego samego wynagrodzenia. 
I to się wpisuje w ten element, o którym wtedy 
mówiłem.

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję.
I jeszcze ostatnie moje pytanie, które dotyczy 

tego, co pan już powiedział wcześniej, odpowia-
dając na pytanie innego senatora. Bo mówił pan 
o tym, że w okresie pandemii budżety się zmniej-
szają – chodziło o budżet RPO – ponieważ trzeba 
jednak przekazać środki na inne kwestie. To dla-
czego głosował pan np. za zwiększeniem w usta-
wie o działach wynagrodzeń podsekretarzy stanu 
albo zwiększeniem…

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Pani Mar - 
szałek…)

…budżetu Kancelarii Premiera i Kancelarii 
Prezydenta. Czy pan…

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Pani Mar-
szałek, ja w sprawie formalnej. Naprawdę to jest 
ingerencja…)

Ale ja zadaję pytanie! Czy pan… Proszę…
(Senator Wojciech Skurkiewicz: …w wykony-

wanie wolnego mandatu posła Rzeczypospolitej 
Polskiej.)

Ale ja…
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Nie ma pani 

prawa zadawać pytania i…)
Panie Senatorze, proszę o spokój!
(Senator Wojciech Skurkiewicz: …przesłuchi-

wać posła w ten sposób.)
(Senator Bogdan Klich: Czy mógłby pan nie 

wrzeszczeć?)
Proszę pana o spokój!
(Senator Wojciech Skurkiewicz: To jest abso-

lutnie ingerencja w wykonywanie mandatu posła 
Rzeczypospolitej Polskiej.)

(Senator Bogdan Klich: Czy mógłby pan nie 
wrzeszczeć?)

Proszę mi powiedzieć, czy pan…
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Absolutnie. 

I pan się powinien ze mną zgodzić, jeżeli pan stoi 
na straży demokracji.)

Proszę o spokój, Panie Senatorze! Uspokajam 
pana.
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(Senator Bogdan Klich: Może pan nie 
wrze szczeć?)

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Pan się powi-
nien ze mną zgodzić…)

(Senator Bogdan Klich: Może pan nie wrzesz-
czeć tutaj?)

(Senator Wojciech Skurkiewicz: …jeżeli pan 
stoi na straży demokracji.)

(Senator Bogdan Klich: Jeszcze raz: może pan 
nie wrzeszczeć?)

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Pan powinien 
stać na straży demokracji.)

(Senator Bogdan Klich: Wrzaskiem pan nic nie 
załatwi.)

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Pan powinien 
stać na straży demokracji – jeszcze raz panu to 
powtarzam.)

Proszę o spokój!
Może pan odpowiedzieć?

PoWołany PRzez SejM  
Rzecznik PRaW obyWatelSkich  
PioTr wawrzyk

Myślę, że tu już odpowiedź padła.
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Czyli to, co powiedział pan wcześniej senatoro-
wi. Tak?)

Tak.

WiceMaRSzałek
GaBriela morwsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
I  proszę o  zadanie pytania pana senatora 

Bogdana Zdrojewskiego.

SenatoR
BoGdan zdroJewski 

Mam jedno pytanie. Resort, w którym jest pan 
zatrudniony w chwili obecnej, jakiś czas temu 
zaprosił Komisję Wenecką do Polski i poprosił 
ją o wyrażenie opinii w sprawie stanu prawne-
go Trybunału Konstytucyjnego. Czy zna pan tę 
opinię? Jaka jest pana ocena zawartej w tym do-
kumencie opinii o Trybunale Konstytucyjnym? 
Dziękuję.

PoWołany PRzez SejM  
Rzecznik PRaW obyWatelSkich  
PioTr wawrzyk

Panie Senatorze, tak jak wspomniałem, nie-
stety, ta opinia jest jednym z elementów doku-
mentów procesowych w tej sprawie, które są 
przed sądem, przed Europejskim Trybunałem 
Praw Człowieka.

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Już pan skończył?
(Powołany przez Sejm Rzecznik Praw Oby-

watelskich Piotr Wawrzyk: Tak.)
Dziękuję.
Proszę o zadanie pytania panią senator Ewę 

Matecką.

SenatoR
ewa maTeck a 

Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
Szanowny Panie Kandydacie! Dużo mówi-

my o tym, że jesteśmy w szczególnym czasie, 
w szczególnym okresie, i też o tym, że szczególne-
go naszego wsparcia potrzebują dzieci – zarówno 
w sferze edukacji oraz przeciwdziałania przemo-
cy, jakiej dzieci doznają, jak i w sferze zdrowia. 
Proszę powiedzieć, jak pan głosował – i dlaczego 
tak – w sprawie senackiej poprawki o przeznacze-
niu dodatkowych 80 milionów zł na psychiatrię 
dziecięcą. To jest pierwsze pytanie.

I drugie pytanie. Widzimy wszyscy, że jest po-
trzeba dialogu, pan też mówił o tej potrzebie dia-
logu. Proszę powiedzieć wobec tego, czy zajmie się 
pan – i w jaki sposób – ochroną praw osób LGBT, 
w tym młodzieży chodzącej do szkół, która ma 
ogromny problem, bo spotyka się z dużą agresją 
w szkole. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Proszę bardzo.

PoWołany PRzez SejM  
Rzecznik PRaW obyWatelSkich  
PioTr wawrzyk

Dziękuję bardzo.
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Odpowiadając na pytanie pierwsze, chciałbym 
powiedzieć, że państwo jako Izba zgłosiliście po-
prawkę mówiącą o przeznaczeniu 80 milionów 
zł. O ile wiem, to projekt rządowy w tym zakre-
sie zakłada 3 razy większą kwotę. No więc wydaje 
mi się, że problem jest chyba troszeczkę innego 
rodzaju i nie leży w samej kwocie. Problem leży 
generalnie w skali zjawiska i pomocy w kontek-
ście zwiększającej się skali tego zjawiska, w sen-
sie przybywania osób mających tego rodzaju 
kłopoty. Tak nawiasem mówiąc, problem jest 
mi w pewnym sensie rodzinnie znany. Dlatego 
też uważam, że większe środki, ale dobrze roz-
dysponowane, nie kwotowo przeznaczone na 
sam problem… Te kwestie muszą być komplek-
sowo rozwiązane i dlatego wymaga to więk-
szych środków niż 80 milionów zł, stąd 3 razy 
tyle zostało przeznaczone przez pana premiera 
Morawieckiego na ten cel.

Kolejna kwestia. No, oczywiście, tak jak po-
wiedziałem, dzieci zamknięte w domu w okresie 
nauki zdalnej tracą pewne elementy, które…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Proszę o spokój na sali. Państwo przeszkadzają 
panu kandydatowi. Proszę bardzo.)

…które są immanentną częścią rozwoju czło-
wieka, czyli kontakty interpersonalne ze swoimi 
rówieśnikami. Nauka stacjonarna ma, w moim 
przekonaniu, szczególną wartość, i teraz to wi-
dzimy. I to, że będą negatywne konsekwencje 
tego zjawiska, tej nauki zdalnej, to już widzę 
sam, ale trzeba zauważyć, że będziemy z tym 
zjawiskiem spotykali się w przyszłości. Myślę, 
że skala zjawiska… problemy z tego wynikają-
ce będą narastały. To nie jest problem, który 
się zakończy wraz z pandemią. I nie chodzi tyl-
ko o to, że jest inny poziom nauczania podczas 
nauki zdalnej, ale mówimy o tych wszystkich 
negatywnych zjawiskach, o których pani sena-
tor wspomniała. Dlatego też biuro rzecznika, 
w moim przekonaniu, musi inicjować działania 
na ten temat i włączać się w te działania, które są 
podejmowane przez inne instytucje państwowe. 
To jest jedno z najważniejszych wyzwań, które 
przed nami staje nie tylko w roku bieżącym, ale, 
jak myślę, w ciągu dobrych kilku lat. Mam tylko 
nadzieję, że te negatywne elementy pobytu dzie-
ci w domach w okresie nauki zdalnej nie będą 
miały konsekwencji w ich życiu rodzinnym jako 
osób dorosłych.

(Senator Ewa Matecka: Pani Marszałek, ja…)

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo proszę.

SenatoR
ewa maTeck a 

Ja nie o to pytałam, ja nie pytałam o to, ile 
ostatecznie rząd zaproponował, aby przeznaczyć 
na psychiatrię dziecięcą. Ja pytałam o to, dlaczego 
nie została przez pana poparta ta poprawka se-
nacka do budżetu, która była pierwsza, pojawiła 
się przed propozycją pana premiera. Nie odpowie-
dział mi pan również na pytanie o to, w jaki spo-
sób i czy w ogóle zajmie się pan ochroną praw osób 
LGBT, a szczególnie dzieci, które, o czym dobrze 
wiemy, permanentnie spotykają się z agresją.

PoWołany PRzez SejM  
Rzecznik PRaW obyWatelSkich  
PioTr wawrzyk

Przepraszam, już naprawiam ten błąd.
Nie ma znaczenia – z punktu widzenia polskiej 

konstytucji – kto ma jaką orientację seksualną, 
każda osoba ma takie same prawa, każda osoba 
musi korzystać z takich samych praw i musi mieć 
zagwarantowane takie same prawa, niezależnie 
też od wieku, w którym jest. Rolą w tym przypad-
ku szkoły, ale też rodziców jest pilnowanie, aby 
nie dochodziło do naruszania tych praw. I dlatego 
też uważam, o czym na wstępie wspomniałem, że 
potrzebne są nowe inicjatywy rzecznika, także 
odnoszące się do tych problemów, o których pani 
wspominała, dotyczących młodzieży.

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Proszę o zadanie pytania panią senator Marię 

Koc.

SenatoR
maria koc 

Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
Szanowny Panie Profesorze, rzecznik praw 

obywatelskich może przystępować do postę-
powania przed Trybunałem Konstytucyjnym. 
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Panu rzecznikowi Adamowi Bodnarowi wie-
lokrotnie zarzucano, że jest aktywny w  tym 
obszarze, ale tylko właściwie… w większości 
przypadków w sprawach tzw. politycznych. Ja 
mam tutaj dane za pierwsze miesiące 2020 r., 
od stycznia do maja 2020 r. W tym czasie przed 
Trybunałem Konstytucyjnym odbyło się 55… 
odbyły się 53 rozprawy. Pan rzecznik Bodnar 
zgłosił chęć udziału w 6. Dotyczyły one wła-
śnie takich spraw politycznych jak chociażby 
wniosku marszałka Sejmu w sprawie przesu-
nięcia terminu wyborów prezydenckich, doty-
czyły spraw sporu kompetencyjnego pomiędzy 
Sejmem, Sądem Najwyższym a  prezyden-
tem, dotyczyły też uchwały Sądu Najwyższego 
z 23 stycznia 2020 r., która niejako zawęziła kom-
petencje Izby Dyscyplinarnej. Pozostałe sprawy 
to były sprawy zwykłych ludzi, dotyczyły cho-
ciażby ochrony życia poczętego. To był począ-
tek 2020 r., więc to nie dotyczy października 
ubiegłego roku czy też sprawy odmowy rektora 
uczelni przyznawania stypendiów dla najlep-
szych studentów. Dotyczyło to również uznania 
możliwości zaliczenia stażu pracy przez osoby 
urodzone na początku… po 31 grudnia 1948 r., 
które pracowały w warunkach szkodliwych, 
aby im po prostu uznać to jako prace w warun-
kach szkodliwych, co spowodowałoby oczywiście 
zwiększenie uposażenia emerytalnego. W tych 
sprawach takich zwykłych, obywatelskich pan 
rzecznik tutaj zainteresowania nie wykazywał. 
Ja chciałabym zapytać, jaka będzie pana, jeżeli 
zostanie pan wybrany rzecznikiem praw obywa-
telskich, filozofia działania w tej kwestii. Jak pan 
będzie widział tutaj współpracę z Trybunałem 
Konstytucyjnym i w jakich sprawach zechce pan 
tam reprezentować stronę społeczną?

I jeszcze chciałabym zapytać o ustawę dez-
ubekizacyjną. Bo tutaj rzecznik pan Adam 
Bodnar sprzeciwiał się tej ustawie, krytycznie 
się do niej odnosił. No, będzie postępowanie 
również przed Trybunałem Konstytucyjnym. 
Gdyby pan został rzecznikiem praw obywatel-
skich, jakie będzie tutaj pana zdanie w tej kwe-
stii? Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Proszę bardzo o odpowiedź.

PoWołany PRzez SejM  
Rzecznik PRaW obyWatelSkich  
PioTr wawrzyk

Jeżeli chodzi o pierwszą kwestię, to wydaje mi 
się, że rzecznik w ramach swoich kontaktów czy 
relacji w obronie praw obywateli z władzą pu-
bliczną w sposób szczególny powinien współpra-
cować z 2 instytucjami: in gremio rozumianym 
parlamentem, czyli obiema izbami parlamentu, 
ale też Trybunałem Konstytucyjnym. Przy czym 
oczywiście inna rola jest rzecznika w parlamen-
cie, a inna w Trybunale Konstytucyjnym. Do try-
bunału trafiają sprawy, co do których obywatele 
mają poczucie, że ich prawa zostały w jakiś sposób 
naruszone, że zostało złamane… czy ograniczone 
ich konstytucyjne prawo. Tak więc rzecznik nie-
zależnie od, nazwijmy to, rodzaju czy kalibru, czy 
kategorii sprawy powinien w tego rodzaju spra-
wach uczestniczyć. Nie jest tylko kwestia tego, 
czy to są sprawy o charakterze ustrojowym, ale 
pamiętajmy o tym, że rzecznik jest rzecznikiem 
praw obywateli, więc jeżeli obywatel uważa – 
i jest sprawa w Trybunale Konstytucyjnym – że 
jego prawa zostały naruszone, to rolą rzecznika 
jest udział również w tego rodzaju sprawie.

Jeżeli chodzi o kwestie tzw. ustawy dezube-
kizacyjnej, to z tego, co wiem, są również skar-
gi na ten temat w Europejskim Trybunale Praw 
Człowieka, więc chciałbym z tej samej klauzuli 
skorzystać. Dziękuję.

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Pani Senator, czy już wszystko? Czy pani jest 

usatysfakcjonowana, czy pani chce dopytać? Bo 
właśnie patrzę na…

(Senator Maria Koc: No, mogę.)
Proszę dopytać.

SenatoR
maria koc 

Bo ja rozumiem tę klauzulę, o której wspo-
mniał pan profesor, ale co do zasady tej ustawy, 
to tutaj pan rzecznik praw obywatelskich Adam 
Bodnar stanowczo się jej sprzeciwiał. Czy pan… 
Jakie jest pana zdanie na temat tej ustawy? Czy 
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ona przywraca jakiś porządek i jakąś sprawiedli-
wość społeczną, czy też nie? Jeżeli pan może, to 
prosiłabym, żeby na to pytanie…

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

To proszę o odpowiedź.

PoWołany PRzez SejM  
Rzecznik PRaW obyWatelSkich  
PioTr wawrzyk

W moim przekonaniu – bo rozumiem, że roz-
mawiając, odnosimy się do rzecznika praw oby-
watelskich – moje zdanie… Pamiętacie państwo 
to, co powiedziałem wcześniej. W tym przypadku 
chciałbym to podtrzymać. Rzecznik nie ma swo-
jego zdania, rzecznik ma zdanie obywateli. Jeżeli 
obywatele do niego się zwracają z jakąś sprawą, 
to rolą rzecznika jest zajęcie się tą sprawą, a jego 
prywatne, prywatne zdanie na ten temat ma dru-
gorzędne znaczenie i nie powinno wpływać na 
sposób wykonywania przez niego obowiązków.

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Proszę o zadanie pytania pana senatora Marka 

Plurę – zdalnie.

SenatoR
marek Plura 

Pan prof. Adam Bodnar zwrócił się do pre-
miera z  wystąpieniem, w  którym zaznaczył, 
podkreślił kilka jego zdaniem najistotniejszych 
problemów w obszarze przestrzegania praw czło-
wieka i obywatela, jakie ciągle w Polsce wystę-
pują. Bardzo słusznie na tej liście znalazły się 
także kwestie dotyczące Ślązaków, czyli osób na-
rodowości śląskiej, do których i ja należę, osób 
posługujących się językiem śląskim, osób, któ-
re należą do grupy ponad 840 tysięcy obywateli 
Rzeczypospolitej – to dane z ostatniego narodo-
wego spisu powszechnego – którzy nie mają pra-
wa do ochrony i wsparcia dla swojej etnicznej 

tożsamości, ochrony i wsparcia, jakie daje ustawa 
o mniejszościach narodowych i etnicznych i języ-
ku regionalnym. O te prawa ubiegamy się już od 
kilkudziesięciu lat, tak naprawdę od chwili, kiedy 
w Polsce po roku 1989 została przywrócona demo-
kracja. Niestety, nie mamy tych praw. Odebrano 
nam także możliwość zrzeszania się – jako przy-
kład podam Stowarzyszenie Osób Narodowości 
Śląskiej, którego byłem jednym z założycieli, 
a które zostało rozwiązane, zdelegalizowane.

Pytanie do pana kandydata. Jak pan ocenia sy-
tuację etniczną Ślązaków w Polsce i łamanie praw 
człowieka i obywatela, do którego dochodzi, wo-
bec tej grupy?

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.

PoWołany PRzez SejM  
Rzecznik PRaW obyWatelSkich  
PioTr wawrzyk

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, zwracam uwagę że art. 35 

konstytucji wprost mówi o ochronie praw mniej-
szości. Polska jest stroną 2  konwencji, m.in. 
ramowej konwencji o mniejszościach w tej spra-
wie. Rzeczywiście zadeklarowaliśmy, tak jak to 
było wspomniane, 9 mniejszości narodowych 
i 4 mniejszości etniczne, ale też 13 języków hi-
storycznych mniejszości. Rzeczywiście nie ma 
wśród nich Ślązaków. Wydaje mi się jednak, że 
sprawa ma głębszy kontekst i że to jest kwestia, 
z którą będziemy musieli w najbliższym czasie 
tak czy inaczej się zmierzyć. Wydaje się, że nie 
będzie możliwa zmiana tego statusu bez zmian 
tych dokumentów międzynarodowych, o których 
mówiłem, jeżeli chodzi o pozycję Polski zgłoszoną 
w tych dokumentach.

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Proszę o zadanie pytanie panią senator Danutę 

Jazłowiecką.
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SenatoR
danuTa Jazłowieck a 

Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, mamy wspaniałą polską mło-

dzież, która na światowych…
(Głos z sali: Mikrofon.)
(Głos z sali: Nie słychać.)
Mamy wspaniałą polską młodzież, która na 

światowych arenach zdobywa… odnosi sukcesy 
w konkursach zarówno w dziedzinie gospodarczej, 
jak i społecznej. Młodzież, która jest bardzo ambit-
na, bardzo aktywna, bardzo otwarta na świat, na 
dynamiczny rozwój świata, bardzo prospołeczna, 
co udowadnia szczególnie dzisiaj, w pandemii, po-
magając zarówno seniorom, jak i osobom samot-
nie żyjącym czy osobom z niepełnosprawnościami, 
angażująca się na niespotykaną skalę w świato-
wą działalność Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy wspierającej chore dzieci. Młodzież, któ-
ra zaniepokojona zmianami klimatycznymi dzia-
ła na rzecz powstrzymania tych zmian i mimo że 
brakuje edukacji w szkołach, wystarczającej edu-
kacji, sama zdobywa wiedzę, w jaki sposób to ro-
bić. Pan w swoim wystąpieniu podkreślił, że ma 
pan problemy z młodzieżą. Szczególnie zwrócił pan 
uwagę na młodzież, która w ten weekend dopingo-
wała naszych sportowców podczas Pucharu Świata 
w Zakopanem. Chciałabym zapytać, jaki ma pan 
problem z tą młodzieżą.

Moje drugie pytanie odnosi się do pana dotych-
czasowych odpowiedzi. Wielokrotnie, unikając od-
powiedzi, powoływał się pan na klauzulę tajności, 
niejawności. Do tej pory wszyscy rzecznicy praw 
obywatelskich sprawowali swój urząd w sposób 
bardzo jasny, bardzo przejrzysty i jawny. Czy pana 
dzisiejsze zachowanie świadczy o tym, że pan bę-
dzie sprawował urząd w sposób tajny? Dziękuję.

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo o odpowiedzi.

PoWołany PRzez SejM  
Rzecznik PRaW obyWatelSkich  
PioTr wawrzyk

Jawność jest naturą działania rzecznika, 
w związku z czym nie wyobrażam sobie, żeby ina-
czej ta sprawa mogła być rozwiązana. Pamiętajmy 

o tym, że to jest rzecznik obywateli, więc trudno 
mówić o jakichś tajnych działaniach czy niepu-
blicznych działaniach.

Tak jak mówiłem na wstępie, Pani Senator, 
i teraz chciałbym do tego się odwołać, nie uwa-
żam jednak, żeby najważniejszym środkiem ko-
munikacji z obywatelami generalnie były media 
społecznościowe, bo z nich są wykluczone oso-
by będące właśnie w trudnej sytuacji. Ale wyda-
je mi się, że akurat w przypadku młodzieży ten 
sposób komunikacji jest najbardziej odpowiedni. 
Pamiętajmy też o tym, co mówiłem o trudnej sy-
tuacji związanej z pandemią, ale też o edukacji. 
Oczywiście wiele działań wspierających w róż-
nych aspektach osoby wykluczone nie byłoby 
możliwych bez różnych form organizacji mło-
dzieży. Można poczytać w internecie, zobaczyć 
w różnego rodzaju mediach, jak młodzież wspie-
ra seniorów, jak młodzież pomaga osobom wyklu-
czonym w różnych wymiarach, i za to się należą 
młodzieży, ale także tym wszystkim, którzy dzia-
łają w tych obszarach, wyrazy ogromnego podzię-
kowania, jak myślę, od nas wszystkich. Jednak 
nie powinniśmy też zapominać o tym, że pojęcie 
młodzieży jest pojęciem żywym, dlatego że naj-
pierw jedne pokolenia w tym pojęciu się mieszczą, 
później kolejne i kolejne. Ale z punktu widzenia 
rzecznika nie ma to znaczenia, to dla państwa 
jako ustawodawcy może mieć ewentualnie zna-
czenie. Rolą rzecznika jest to, żeby być reprezen-
tantem obywateli, a więc także ludzi młodych, 
korzystających w każdym wymiarze z przysłu-
gujących im praw, i stać na straży tych praw.

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Pani senator….
(Senator Danuta Jazłowiecka: Panie Ministrze, 

nie odpowiedział pan na moje pytanie. Pytanie 
było takie: jaki pan ma problem z młodzieżą? Pan 
powtórzył tylko to, co ja powiedziałam. Dziękuję 
bardzo. Już nie oczekuję odpowiedzi.)

Dziękuję bardzo.
Proszę o  zadanie pytania pana senatora 

Adama Szejnfelda.

SenatoR
adam szeJnfeld 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
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Panie Ministrze, mam 4 pytania, będę prosił 
o zwięzłe, ale treściwe odpowiedzi.

Pierwsza kwestia, pedofilii w Kościele, i to w 2 
aspektach: po pierwsze, ścigania sprawców, po 
drugie, wsparcia ofiar. Chciałbym się dowiedzieć, 
jak pan ocenia to zjawisko w Kościele i jakie za-
mierza pan podjąć działania, jeśli zostanie pan 
powołany na stanowisko, o które pan aplikuje, by 
ograniczyć, żeby nie powiedzieć: zlikwidować, to 
karygodne zjawisko.

Drugie pytanie, o edukację seksualną w szko-
le. Chciałbym się dowiedzieć, jaki ma pan do tego 
stosunek. Jeśli negatywny, to dlaczego, a jeśli po-
zytywny, to jak pan sobie wyobraża realizację tej 
edukacji.

Trzecia kwestia: Strajk Kobiet, manifestacje 
uliczne. Chciałbym się dowiedzieć, jaki ma pan 
stosunek nie do tych strajków, tylko do problemu, 
który wywołał te protesty kobiet na polskich uli-
cach, oraz jak pan ocenia działania policji wobec 
pokojowo manifestujących.

I czwarta sprawa – konwencja antyprzemo-
cowa. To pewnie będzie adekwatne pytanie, po-
nieważ dużo czasu, przynajmniej na początku 
swojego wystąpienia, poświęcił pan przemocy 
w rodzinie. A więc chciałbym się dowiedzieć, jaki 
ma pan stosunek do Konwencji o zapobieganiu 
i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy 
domowej. Pytam o to zwłaszcza w kontekście kwe-
stionowania tej konwencji przez obecny rząd. Jak 
wiemy, są próby wycofania Polski z tejże konwen-
cji. Tę sprawę skierowano także do Trybunału 
Konstytucyjnego. Pan chciałby zostać rzeczni-
kiem praw obywatelskich. Jak by pan wtedy oce-
niał takie zachowanie polskiego rządu wobec tej 
konwencji? Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Proszę bardzo.

PoWołany PRzez SejM  
Rzecznik PRaW obyWatelSkich  
PioTr wawrzyk

Dziękuję.
Jeżeli chodzi o pierwszą kwestię poruszo-

ną przez pana senatora, to myślę, że to zjawi-
sko jak najbardziej wymaga potępienia. Nie ma 

chyba między nami żadnej różnicy zadań. Panie 
Senatorze, Szanowni Państwo, pedofilia jest złem, 
pedofilia zawsze będzie złem i musi być zwalcza-
na w każdy możliwy sposób, niezależnie od tego, 
kto był sprawcą. Nie ma znaczenia, czy to była 
osoba, która jest nauczycielem, czy to była oso-
ba, która jest artystą, czy to była osoba, która jest 
księdzem. Pedofilia w każdym z tych przypadków 
zasługuje na takie samo potępienie i rozliczenie. 
Nie ma tutaj, tak jak powiedziałem, znaczenia, 
kim jest sprawca. A przynajmniej nie powinno to 
mieć znaczenia. Takie jest moje zdanie.

Jeżeli chodzi o kwestię edukacji seksualnej 
w szkołach, to zwracam uwagę, że to jest problem, 
w przypadku którego – przepraszam za określe-
nie – diabeł tkwi w szczegółach. Edukacja seksu-
alna jest realizowana na różne sposoby w różnych 
ośrodkach edukacyjnych, także tych publicznych. 
Wszystko zależy od tego, jak ta edukacja jest re-
alizowana. O edukacji seksualnej mówię niejako 
w cudzysłowie, bo to nie jest nazwa własna.

Jeżeli chodzi o protest kobiet, Panie Senatorze, 
to wydaje mi się, że na ten temat mówiłem już 
na początku. Mówiłem także o kwestii demon-
stracji i reakcji policji na te demonstracje. A więc 
po prostu odwołam się do tego, co mówiłem 
wcześniej.

Nie zgadzam się z panem senatorem w tej 
ostatniej kwestii, dlatego że nic mi nie wiadomo 
o tym, aby były podejmowane działania mające 
na celu wypowiedzenie konwencji stambulskiej. 
Ja osobiście nic o tym nie wiem. Nie wiem, jak 
to u państwa wyglądało, bo w tych pracach nie 
uczestniczyłem, ale brałem udział w pracach 
sejmowych. W ostatnich tygodniach była pod-
noszona kwestia przedłużenia zastrzeżeń do tej 
konwencji, które Polska zgłosiła jeszcze za rządów 
Platformy Obywatelskiej. Przedstawiciele rządu, 
przedstawiciele Ministerstwa Rodziny i Polityki 
Społecznej, byli pytani o tę kwestię i mówili, że 
nie ma planów wypowiedzenia konwencji. A my-
ślę, że w tym przypadku, Panie Senatorze, mamy 
podobne opinie. Dziękuję.

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję.
(Senator Adam Szejnfeld: Pani Marszałek, je-

żelibym mógł…)
Proszę bardzo.
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SenatoR
adam szeJnfeld 

Ponieważ niestety nie otrzymałem odpo-
wiedzi, chciałbym jednak dopytać o  konkre-
ty. W pierwszym pytaniu chodziło o pedofilię. 
Chciałbym się dowiedzieć – i po to zadałem to 
pytanie – co pan chce zrobić, jakie działania chce 
pan podjąć. A pan powiedział tylko, że to jest 
szkodliwe zarówno w przypadku księdza, jak 
i w przypadku artysty. Jakie działania zamierza 
pan podjąć?

Jeśli chodzi o edukację seksualną, to pytałem 
nie tylko o pana ogólne stanowisko, ale i o to, jak 
pan sobie wyobraża realizację tego ważnego zada-
nia w zakresie edukacji szkolnej w Polsce.

Jeżeli chodzi o manifestacje uliczne, to bardzo 
wyraźnie zapytałem, jak pan ocenia zachowanie 
policji wobec pokojowo manifestujących osób.

Jeżeli chodzi o tę czwartą sprawę, to już nie 
będę ciągnął tego wątku. W każdym razie na pew-
no dysponujemy innymi informacjami, jeżeli cho-
dzi o stosunek polskiego rządu do tej konwencji. 
Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Proszę bardzo.

PoWołany PRzez SejM  
Rzecznik PRaW obyWatelSkich  
PioTr wawrzyk

Jeżeli chodzi o te działania, Panie Senatorze, to 
oczywiście potrzebne są działania o charakterze 
edukacyjnym – mówię o pedofilii – pokazujące, 
w jaki sposób można się stać ofiarą i czego unikać, 
aby nie stać się ofiarą. Z jednej strony potrzeb-
ne są właśnie takie działania o charakterze pre-
wencyjnym, ale z drugiej strony wydaje mi się, że 
wymaga to także szerszych działań o charakterze 
ogólnospołecznym. Wydaje mi się, że wbrew po-
zorom również takie działania są konieczne, a to 
z tego względu, że sama młodzież czy dzieci nie 
zawsze są w stanie określić, do czego pewne dzia-
łania wobec nich podejmowane mogą prowadzić – 
i tutaj ogromna rola rodziców w tym zakresie. I na 
tych 2 elementach chciałbym się w tym obszarze 
skupić. Ale zwracam też uwagę, że tego rodzaju 

działania są już podejmowane w biurze rzeczni-
ka, więc to w pewnym sensie będzie kontynuacja 
działań w tym zakresie.

(Głos z sali: Policja.)
Ale ja mówiłem, Panie Senatorze, mówiłem 

wprost o swoim postrzeganiu tej sprawy i mówi-
łem o tych 2 elementach – o protestach i o działa-
niach policji – i do tego odsyłam pana senatora.

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję.
Pan senator Zdzisław Pupa. Proszę bardzo.

SenatoR
zdzisław PuPa 

Na początek taki truizm: państwo powinno 
być przyjazne dla obywateli. I miarą podmiotowo-
ści obywatela jest stosunek urzędnika, zajmujące-
go różne funkcje w instytucjach państwa, właśnie 
do obywatela. W swojej działalności parlamen-
tarzysty spotykam się z różnymi przykładami 
często niezrozumiałego represyjnego podejścia 
do wyjaśnienia jakichś obiektywnych spraw, co 
naraża obywatela na różnego rodzaju stres, nie-
potrzebny koszt udowadniania latami swojej 
niewinności. Często doświadczam, widzę to, moi 
wyborcy, osoby, z którymi się spotykam, mówią 
o tym, że kadra urzędnicza bywa nastawiona nie-
chętnie do obywatela. Kiedy się doczekamy takiej 
sytuacji, że obywatel będzie, można powiedzieć, 
podmiotem w załatwianiu spraw urzędniczych na 
różnych szczeblach? Bo tu nie chodzi tylko o pro-
kuraturę, Policję, ale również urzędy skarbowe, 
różnego rodzaju inspekcje, gdzie obywatel jest 
traktowany jako ten, który ma ponieść karę, ma 
ponieść odpowiedzialność za czyn. Brak zrozu-
mienia z drugiej strony sytuacji osobistej danego 
obywatela. I często po wielu latach obywatelowi 
się przyznaje rację, stwierdza się, że rzeczywiście 
nie popełnił błędu, nie popełnił, można powie-
dzieć, jakiegoś złego czynu, zabronionego czynu. 
I chodzi o to, Panie Rzeczniku, żeby podejmować 
takie działania, które właśnie służyłyby obywa-
telom i czyniłyby państwo naprawdę przyjaznym 
dla obywatela, tworzyły klimat do tego, żeby oby-
watele czuli się w jakiś sposób usatysfakcjono-
wani współpracą z kadrą urzędniczą. Dziękuję.
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WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Proszę bardzo.

PoWołany PRzez SejM  
Rzecznik PRaW obyWatelSkich  
PioTr wawrzyk

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pa n i  M a r sza łek !  Pa n ie  Sen at or ze! 

Rzeczywiście w tym zakresie jest dla nas jesz-
cze dużo pracy, ale paradoks sytuacji, w jakiej 
teraz jesteśmy, polega chyba na tym, że sprzy-
ja temu w pewnym sensie pandemia, dlatego że 
w związku z pandemią coraz więcej możliwo-
ści załatwiania spraw urzędowych przenosimy 
w sferę elektroniczną, więc nie ma tych kontak-
tów z urzędnikami, przynajmniej jest ich mniej 
niż zwykle. Ale myślę, że dużo pracy jeszcze przed 
nami. Dlatego też dziękuję szczególnie za to py-
tanie, bo to jest jeden z powodów, dla których 
chciałbym uruchomić biura, większą liczbę biur 
terenowych, dlatego że z tego rodzaju sprawami 
zwykle spotykamy się w relacji obywatel – wła-
dze samorządowe czy władze terytorialne, tak to 
nazwijmy szerzej. A najlepiej na te kwestie mogą 
reagować właśnie biura terytorialne, biura tere-
nowe, bo one są najbliżej tych urzędów i najłatwiej 
im jest reagować na bieżące sytuacje, które się 
w tym zakresie pojawiają.

I oczywiście drugim sposobem, obok tej akcji 
informacyjnej i reagowania na tego rodzaju sytu-
acje ze strony przede wszystkim biur terenowych, 
musi być w moim przekonaniu cyfryzacja, to zna-
czy odchodzenie od osobistego załatwiania spraw 
na rzecz załatwiania elektronicznego. Oczywiście, 
to w żaden sposób nie rozwiązuje problemu całko-
wicie, bo dużo pewnie jeszcze lat upłynie, zanim 
wszystkie sprawy wszyscy obywatele będą mogli 
załatwić w sposób elektroniczny. Niemniej w tym 
kierunku zmierzamy, a pandemia przyspieszyła, 
wydaje mi się, ten proces. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Proszę o  zadanie pytania panią senator 

Barbarę Zdrojewską.

(Senator Barbara Zdrojewska: Ja rezygnuję 
z zadania pytania, Pani Marszałek.)

Dziękuję.
Proszę o zadanie pytania pana senatora Jacka 

Burego.

SenatoR
Jacek Bury 

Dziękuję.
Panie Ministrze, mam takie pytanie…
Tutaj jestem… Bo widzę, że pan minister się 

rozgląda.
(Powołany przez Sejm Rzecznik Praw Oby-

watelskich Piotr Wawrzyk: Widzę tutaj i tutaj.)
A, tutaj widać, dobrze.
Panie Ministrze, pańska dotychczasowa ka-

riera wskazuje na to, że jest pan człowiekiem za-
angażowanym politycznie. A teraz, startując jako 
kandydat na rzecznika praw obywatelskich, chce 
pan poniekąd zostać społecznikiem.

Chciałbym pana zapytać, skąd tak radykalna 
decyzja o zmianie swojej kariery życiowej. Czy 
ktoś pana do tego zachęcił, czy coś pana zachęciło?

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Proszę bardzo.

PoWołany PRzez SejM  
Rzecznik PRaW obyWatelSkich  
PioTr wawrzyk

Moja kariera, jak pan to nazwał, niespołecz-
nika – tak powiedzmy – to rzeczywiście kwestia 
ostatnich 3 lat. Ale rzecznik nie jest do końca spo-
łecznikiem, bo nie wykonuje swoich zadań w spo-
sób społeczny. Jest rzecznikiem działającym na 
rzecz obywateli – tak? Ale nie działa społecznie.

To była moja decyzja o kandydowaniu, to ja 
wyraziłem taką chęć.

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Dziękuję bardzo…)

(Senator Jacek Bury: Ale dlaczego w takim ra-
zie? Co pana skłoniło?)

Dlatego, że uważam… Tak jak powiedzia-
łem na wstępie, mówiąc o swoich priorytetach, 
uważam, że jesteśmy w szczególnej sytuacji, gdy 
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obywatele muszą mieć swojego rzecznika, który 
będzie zwracał uwagę na te elementy, o których 
wspomniałem w swoim pierwszym wystąpieniu. 
Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Proszę o  zadanie pytania pana senatora 

Wadima Tyszkiewicza, sala nr 217.
Pan senator Tyszkiewicz.
(Głos z sali: Nie ma go.)
Nie ma.
Proszę o zadanie pytania panią senator Joannę 

Sekułę. Pani senator…
(Senator Joanna Sekuła: Pani Marszałek…)
Proszę bardzo.

SenatoR
Joanna sekuła 

Pani Marszałek, jestem.
Panie Ministrze, mam do pana 2 pytania.
Pierwsze pytanie. Jakie są pana doświadcze-

nia związane z pracą w obszarze praw człowieka?
I drugie pytanie. Jak planuje pan rozwiązać 

problem ośrodka w Gostyninie i funkcjonowania 
ustawy o zachowaniach dyssocjalnych. Dziękuję.

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Proszę bardzo.

PoWołany PRzez SejM  
Rzecznik PRaW obyWatelSkich  
PioTr wawrzyk

Jeżeli chodzi o moje doświadczenie w zakre-
sie praw człowieka, to wspominałem o tym na 
wstępie i jest to w materiałach, które państwo 
otrzymaliście, a więc powiem o tym w kilku 
aspektach. Po pierwsze, mam doświadczenie 
wynikające z zajmowania się tymi kwestiami 
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w kil-
ku wymiarach, nie tylko w wymiarze między-
narodowym, czyli Europejskiego Trybunału 

Praw Człowieka czy Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, Rady Europy, ale też w wymia-
rze wykonywania orzeczeń wydanych przez 
Europejski Trybunał Praw Człowieka, a  ten 
drugi wymiar ma charakter bardzo praktyczny. 
Zwracam uwagę, że jest to też ten wymiar, w któ-
rym, siłą rzeczy, współpracuję z organizacjami 
pozarządowymi w ramach zespołu do spraw wy-
konywania wyroków. W związku z tym, czym się 
zajmuję w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, 
jest też drugi wymiar spraw obywateli, z którym 
mam do czynienia, a są to kwestie konsularne, 
czyli, inaczej mówiąc, dbanie o prawa polskich 
obywateli przebywających za granicą w  sy-
tuacjach, gdy te prawa są naruszane albo gdy 
Polacy mają poczucie, że ich prawa są w jakiś 
sposób naruszane.

Mógłbym prosić o  powtórzenie drugiego 
pytania?

(Senator Joanna Sekuła: Gostynin.)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Gostynin. Chodzi o Gostynin.)
A, przepraszam, Gostynin. Tak, tak. 

Oczywiście. Tu jest rzeczywiście trudny pro-
blem, o którym było głośno niedawno, kilka dni 
temu, o ile dobrze pamiętam, bo chodzi o oso-
by, które odbyły karę pozbawienia wolności, ale 
znalazły się w miejscu szczególnym, dlatego że 
nie rokują, zdaniem władz sądowych, zmiany 
swojego nastawienia względem działalności, 
która doprowadziła do tego, że w tym miejscu 
się znaleźli. To jednak nie zmienia faktu, że mu-
szą odbywać… że ich pobyt tam musi być zor-
ganizowany w sposób zapewniający im ochronę 
praw obywatelskich, a tymczasem te informacje, 
które pojawiły się kilka dni temu w przestrzeni 
medialnej, sprawiają, że ten problem na pew-
no będzie jednym z głównych, i to w pierwszym 
okresie pełnienia przeze mnie urzędu, tematów, 
z którymi będę musiał się zmierzyć. I będę sta-
rał się doprowadzić do sytuacji, w której tego ro-
dzaju doniesień, tak jak te ostatnie, nie będzie. 
Dziękuję.

SenatoR
Joanna sekuła 

Ale ja pytam o pana stanowisko teraz. Bo wy-
bieramy rzecznika, w związku z tym to nie chodzi 
o to, co będzie później, tylko o to, jakie prezentuje 
pan stanowisko teraz.
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PoWołany PRzez SejM  
Rzecznik PRaW obyWatelSkich  
PioTr wawrzyk

No, wydawało mi się, że powiedziałem 
w pierwszej części, że mówimy o osobach, któ-
re mają warunki urągające ich prawom obywa-
telskim i ta sytuacja musi się zmienić. Takie jest 
moje zdanie teraz, w tej sytuacji, jaka jest teraz. 
I to powiedziałem przed chwilą. Ale mówiłem też, 
dlaczego te osoby się tam znalazły teraz.

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję.
Pan senator Krzysztof Brejza.

SenatoR
krzyszTof BreJza 

Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, Panie Pośle, w ostatnich ty-

godniach mieliśmy do czynienia z bardzo dużą 
brutalizacją działań policji wobec protestują-
cych. Były przypadki złamania ręki jednej z osób 
w Warszawie przez policjanta, bicia pałką tele-
skopową przez nieumundurowanych funkcjo-
nariuszy Biura Operacji Antyterrorystycznych, 
wywożenia osób zatrzymanych do komisariatów 
w miastach pod Warszawą, poniżającego prze-
słuchiwania tych ludzi. Chciałbym zdać panu 
ministrowi pytanie: czy pan podejmował w toku 
swojej pracy parlamentarnej interwencję posel-
ską w związku właśnie z tego typu brutalnymi 
działaniami policji?

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Proszę bardzo.

PoWołany PRzez SejM  
Rzecznik PRaW obyWatelSkich  
PioTr wawrzyk

Dziękuję bardzo.
Chciałbym udzielić troszeczkę innej od-

powiedzi niż pan senator się spodziewa. Otóż 

podejmowałem działania, ale nie jako poseł, tyl-
ko jako minister spraw zagranicznych… wicemi-
nister spraw zagranicznych odpowiedzialny za 
te kwestie. Mianowicie zwracałem ministerstwu 
spraw wewnętrznych za pośrednictwem moich 
służb uwagę na standardy międzynarodowe, je-
żeli chodzi o działanie policji.

Po drugie, kilka dni temu miałem spotkanie 
z funkcjonariuszką jednego z komisariatów, do 
których zostały przewiezione osoby tam zatrzy-
mane. To było o tyle przykre, że okazało się, że 
wzrosła w tym miejscu liczba zachorowań, była 
fala zachorowań po tym wydarzeniu. Dziękuję.

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Pani senator Lidia Staroń.
Proszę bardzo.
(Senator Lidia Staroń: Słychać?)
Proszę bardzo, Pani Senator.

SenatoR
lidia sTaroń 

Bardzo dziękuję.
Panie Kandydacie, ja mam… Ja słyszałam, że 

pan właściwie zajmował się…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Pani Senator, proszę mówić bliżej mikrofonu, bo 
nie wszystko słyszymy.)

Nie słychać? Staram się mówić bardzo głośno. 
Będę mówić jeszcze głośniej.

Chciałabym, aby pan przekonał mnie, że jest 
pan rzecznikiem ludzi faktycznym, a chce pan być 
też formalnym.

Dlatego proszę mi powiedzieć – nie cho-
dzi tylko o teorię, chodzi o praktykę – przede 
wszystkim, jakimi obszarami problemów spo-
łecznych, problemów ludzi najpierw chciałby 
pan się zająć? Czyli chciałabym wiedzieć, chcia-
łabym, żeby powiedział pan bardziej szczegółowo, 
o  jakie zmiany, jeżeli chodzi o  działanie czy 
zmiany w zakresie prawa, będzie pan walczył. To 
jest pierwsza rzecz. Chodzi oczywiście o prawo 
korzystniejsze dla ludzi. To jest przyszłość.

A teraz jeśli chodzi o przeszłość… Powiem tak: 
chodzi o pana działalność. Proszę wyliczyć w 5 
punktach, co pan już zrobił właśnie dla ludzi, wła-
ściwie z czego ma pan satysfakcję, króciutko.
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I jeszcze jedna rzecz. Dlaczego chce pan być 
rzecznikiem? Czyli proszę powiedzieć: chcę być 
rzecznikiem, bo… Krótko. Dziękuję.

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Proszę bardzo.

PoWołany PRzez SejM  
Rzecznik PRaW obyWatelSkich  
PioTr wawrzyk

Wydaje mi się, że wszystkie te pytania pani 
senator oscylują wokół tego, o czym wspomnia-
łem na wstępie, odpowiadając na pytanie pana 
senatora Pęka, kiedy przedstawiałem moją 
w pewnym sensie wizję sprawowania urzędu. 
Tak jak powiedziałem, jest szczególny czas pan-
demii, w związku z tym szczególne są wyzwa-
nia co do działań państwa, a w efekcie działań 
rzecznika, które są skierowane do takich grup 
jak osoby bezdomne, osoby wykluczone chociaż-
by cyfrowo, osoby wykluczone społecznie, osoby 
wykluczone w sposób materialny. Chodzi o dba-
nie o prawa pracownicze – i teraz, i w okresie 
popandemicznym – ale także o  prowadze-
nie działań wobec pracodawców związanych 
z tym, żeby nie łamali czy żeby nie naruszali 
praw obywateli. Ale to są też działania, które, 
w moim przekonaniu, muszą być skierowa-
ne do młodzieży, przede wszystkim szkolnej, 
w związku z tymi wyzwaniami, które przed 
nami stoją, tak jak mówiłem wielokrotnie, 
w związku z edukacją zdalną, ale też w związ-
ku ze zmianą de facto psychiki młodzieży – nie 
bójmy się tego określenia – w związku z tym, 
że są pozbawieni kontaktu, zamknięci w do-
mach. To jest kwestia kobiet, w tych wszyst-
kich wymiarach, o których mówiłem, kwestia 
przemocy domowej, to jest kwestia równości 
we wszystkich wymiarach, o których mówi-
łem, też odpowiadając na pytanie pani senator, 
pani marszałek. To jest wreszcie kwestia kobiet 
w mundurach – w moim przekonaniu w tym 
zakresie mamy jeszcze dużo do zrobienia, je-
żeli chodzi o równouprawnienie. I wreszcie to 
jest kwestia samego rzecznika, który musi się 
zajmować sprawami nie tylko o charakterze 

ogólnym, ale i  szczegółowym. Tutaj, w  tym 
zakresie mogę się też odwołać do swojego do-
świadczenia jako posła, zajmowania się spra-
wami osób chorych, osób niepełnosprawnych, 
dzieci chorych, dorosłych osób chorych, takich, 
które w swoim poczuciu zostały źle potraktowa-
ne przez instytucje państwowe, np. w zakresie 
świadczeń emerytalno-rentowych.

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję.
Pan senator Wadim Tyszkiewicz.

SenatoR
wadim Tyszkiewicz 

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Mam 4 bar-
dzo krótkie, szybkie pytania.

Panie Ministrze, używał pan dzisiaj często 
sformułowania „my, rząd”. Czyli jak to jest? Jest 
pan kandydatem rządu, czy kandydatem obywa-
teli? To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Jaki jest pana stosunek do sa-
morządu terytorialnego? Samorząd to obywatele. 
Wprawdzie bezpośrednio pan, jako, powiedzmy, 
rzecznik nie oddziaływałby na samorząd, ale, jak 
powiedziałem, samorząd to obywatele. Samorząd 
to bez wątpienia największy sukces Polski po 
1989 r. Jak pan ocenia proces odbierania kompe-
tencji przez rząd samorządom, czyli obywatelom? 
Mam tu na myśli przejęcie przez rząd wojewódz-
kich funduszy ochrony środowiska, ODR, kwe-
stię melioracji… A teraz są zabierane szpitale. Jaki 
jest pana stosunek do samorządu terytorialnego 
generalnie?

I 2 ostatnie szybkie pytania. Czy jako socjalista 
ma pan poglądy lewicowe? Gdyby pan mógł, pro-
siłbym odpowiedzieć na to pytanie: czy ma pan 
poglądy lewicowe?

I ostatnie pytanie. Co jest dla pana ważniej-
sze: duch konstytucji czy litera konstytucji? Bo 
jeżeli literalnie odczytać zapisy konstytucji, to 
rzeczywiście, tam jest napisane, że rzecznik 
praw obywatelskich nie może należeć do partii 
politycznej. Ale myślę, że duch konstytucji jest 
taki, że nie może sprawować tego urzędu czynny 
polityk. A pan jest czynnym politykiem. Dziękuję 
bardzo.
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WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.

PoWołany PRzez SejM  
Rzecznik PRaW obyWatelSkich  
PioTr wawrzyk

Dziękuję bardzo.
Czasami odwołujecie się państwo w swoich 

pytaniach do kwestii, które są objęte działania-
mi rządu, tak więc siłą rzeczy, odpowiadając na te 
pytania, nie mogę tego elementu pominąć.

O samorządach przed chwilą mówiłem, odpo-
wiadając na pytanie pana senatora. Samorządy są 
szczególnym miejscem działania rzecznika w kil-
ku wymiarach. To jest miejsce pierwszego kon-
taktu obywateli z władzą w takich dla obywateli 
bardzo ważnych, przyziemnych sprawach. Ale 
nie tylko same samorządy, bo terenowe instytu-
cje państwowe czy rządowe również… Dlatego też, 
moim zdaniem, powinny się tym zajmować biura 
terenowe. I dlatego taką wagę przywiązuję do tych 
biur terenowych. Co nie zmienia faktu, że rzecz-
nik musi współpracować też z samorządami, bo 
nie da się rozwiązywać problemów ludzi w samo-
rządach bez władz samorządowych. Tak więc to 
jest jeden z elementów wykonywania mandatu, 
w moim przekonaniu, rzecznika. Przy czym pa-
miętajmy o tym, że wobec samorządu rzecznik 
występuje jako reprezentant obywateli tworzą-
cych wspólnotę samorządową.

Przepraszam, Panie Senatorze, ale wydaje mi 
się, że nie jest rolą rzecznika to, żeby rzecznik 
miał poglądy polityczne. Rzecznik ma poglądy, 
może je sobie… Osoba pełniąca funkcję rzeczni-
ka może mieć poglądy polityczne, ale nie może 
się poglądami politycznymi kierować w wykony-
waniu urzędu rzecznika. Dlatego że rolą rzecz-
nika jest wykonywanie obowiązków na rzecz 
i w sprawie obywateli, a prawa obywatelskie, pra-
wa człowieka nie mają barw partyjnych czy barw 
politycznych. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję.
Proszę o  zadanie pytania pana senatora 

Artura Dunina.

SenatoR
arTur dunin 

Bardzo serdecznie dziękuję.
Ja mam krótkie pytanie. Panie Kandydacie, 

czy osoby panu towarzyszące, siedzące tutaj za 
nami lub jeszcze ktoś inny, podpowiadają panu, 
jak odpowiadać na pytania zadawane przez sena-
torów? Dziękuję.

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Panie Senatorze, ale teraz ja muszę wkroczyć. 
Uważam, że to pytanie jest nie w tym temacie. I ja 
uważam, że jest niedopuszczalne.

(Senator Artur Dunin: Ale zaobserwowałem, 
że za każdym razem, kiedy pada pytanie…)

Ale, Panie Senatorze, proszę nie dyskutować. 
Proszę takie pytania…

(Senator Artur Dunin: Pan i  pani, i  pani, 
i pan…)

Uważam, że nie powinny…
(Senator Artur Dunin: …wypisują i przesyłają 

na tablet odpowiedzi panu kandydatowi.)
To nie ma żadnego znaczenia. My możemy 

ocenić…
(Senator Artur Dunin: Ale ja chciałbym się 

dowiedzieć, czy to, co zaobserwowałem, jest 
rzeczywistością.)

Panie Senatorze, ja proszę o spokój.
My możemy to ocenić. Jeżeli państwo to widzą, 

państwo to ocenią i dadzą temu wyraz w głosowa-
niu. Ale proszę o niezadawanie tego typu pytań. 
Pytania mają być merytoryczne.

Proszę, pan senator Krzysztof Słoń.

SenatoR
krzyszTof słoń 

Dziękuję, Pani Marszałek.
Szanowny Panie Kandydacie, deklaruje pan 

inicjatywę powołania forum rzeczników praw 
obywatelskich. A  czy widzi pan możliwość 
przejęcia przez rzecznika praw obywatelskich 
nieformalnej funkcji lidera na forum innych 
funkcjonujących aktualnie rzeczników, jak rzecz-
nik praw dziecka, rzecznik konsumentów, rzecz-
nik praw ubezpieczonych, rzecznik pacjenta? To 
jest pierwsze pytanie.
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Drugie. W naszej praktyce parlamentarnej 
często spotykamy się z ludźmi, którzy otrzyma-
li odpowiedź z biura rzecznika w swojej sprawie 
i narzekają, że z tej odpowiedzi właściwie nic nie 
wynika, że jest napisana trudnym, suchym, nie-
zrozumiałym dla nich językiem. Czy widzi pan 
jakąś szansę poprawy tej sytuacji, tak żeby ludzie 
mieli wrażenie, że ktoś rzeczywiście ich sprawą 
się zajął, że podpowiada jakieś rozwiązania, że 
o takie rozwiązania będzie razem z tymi obywa-
telami zabiegał?

Trzecie pytanie związane jest z tym, że po-
znałem pana jako osobę wrażliwą społecznie 
i obdarzoną empatią, m.in. poprzez to, że po-
dejmowaliśmy razem mniejsze lub większe ak-
cje charytatywne. Czy da się, pełniąc funkcję 
rzecznika, utrzymać taką właśnie wrażliwość 
i empatię w podejmowanych działaniach? Wielu 
poprzedników gubiło te ważne moim zdaniem 
cechy w natłoku spraw urzędniczych. Dziękuję 
bardzo.

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Proszę bardzo.

PoWołany PRzez SejM  
Rzecznik PRaW obyWatelSkich  
PioTr wawrzyk

Dziękuję.
Oczywiście nie da się wykonywać mandatu 

rzecznika bez współpracy z rzecznikiem praw 
dziecka, z rzecznikiem małych i średnich przed-
siębiorstw. Mówiłem przed chwilą państwu 
o tym, że konieczne jest, w związku z pandemią, 
podejmowanie inicjatyw rzecznika skierowanych 
również do przedsiębiorców, więc tutaj niewątpli-
wie ta współpraca musi być. Z racji swojego umo-
cowania… Rzecznik praw obywatelskich jest taką 
instytucją najmocniej, powiedziałbym, umocowa-
ną prawnie w stosunku do innych rzeczników, ale 
to nie zmienia faktu, że współpraca między rzecz-
nikami – nazwijmy to – zajmującymi się poszcze-
gólnymi elementami jest konieczna. Tym bardziej 
że, jak powiedziałem, teraz, w tym szczególnym 
czasie, rzecznik praw dziecka, ale przede wszyst-
kim rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw 
na pewno mają dużo do powiedzenia i mają dużo 

uwag, które muszą być uwzględnione. Z jednej 
strony, a z drugiej strony w ich propozycjach mu-
szą być uwzględniane prawa obywateli.

Ja osobiście, jeszcze nie pełniąc funkcji mini-
sterialnej, miałem do czynienia dawno, dawno 
temu z korespondencją z rzecznikami praw oby-
watelskich i tutaj się zgadzam co do tego, że rze-
czywiście te pisma, które do obywateli wpływają, 
są pisane takim prawniczym językiem. To dlate-
go, że one są pisane po prostu przez prawników, 
to jest tego konsekwencja. Ale rzeczywiście wadą 
z punktu widzenia obywatela jest to, że… No, nie 
każdy czytający jest prawnikiem. Niewątpliwie to 
jest ten element, który wymaga w moim przeko-
naniu jakiejś korekty w prowadzeniu współpracy, 
w bieżącej korespondencji z obywatelami.

Ja się starałem, staram się i, mam nadzieję, 
dalej będę się starał prowadzić działalność spo-
łeczną, niekoniecznie związaną z wykonywaniem 
obowiązków zawodowych, działalność o charak-
terze charytatywnym, bo uważam po prostu, że 
tak trzeba. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
I pan senator Jerzy Czerwiński.

SenatoR
Jerzy czerwiński 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Profe - 
sorze!

My – myślę, że wypowiadam się w imieniu 
wszystkich senatorów – spotykamy się, powie-
działbym, ze zwykłymi ludźmi głównie, nawet 
w czasie pandemii, na dyżurach senatorskich. 
Przychodzą oni z różnymi sprawami. Nawiasem 
mówiąc, po 5 latach te sprawy nieco inaczej się 
układają. Np. jest mniej spraw związanych z są-
downictwem, czyli z obiektywną czy subiektywną 
niesprawiedliwością wyroku, który dana osoba 
otrzymała. Wbrew pozorom nie są to sprawy, 
które dotyczą władzy centralnej. Przynajmniej 
ja nie spotkałem się ani razu z pretensją skie-
rowaną do któregoś z ministrów czy któregoś 
z członków urzędu centralnego. Ale bardzo dużo 
jest pretensji do sądów, dużo jest także pretensji 
do, powiedzmy ogólnie, urzędników czy organów 
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samorządowych, a także do spółdzielni mieszka-
niowych, czyli pretensji w tych sprawach, które są 
najbliższe obywatelowi. To są te problemy, które 
interesują obywatela. I ja podejrzewam, że to się 
także odzwierciedla, jeśli chodzi o urząd, który 
pan chce objąć. Bo ludzie przychodzą głównie ze 
swoimi sprawami, a nie ze sprawami teoretycz-
nymi. I w związku z tym mam 3 pytania, jak mó-
wię, na podstawie oglądu tego, z jakimi kwestiami 
przychodzą do nas obywatele, prosząc o interwen-
cję. Nie chodzi o to, żeby nas odciążyć, tylko o to, 
żeby zrobić to szybciej, dokładniej.

Kwestia pierwsza to właśnie te wyroki sądo-
we. My się nie wtrącamy jako członkowie organu 
ustawodawczego w toczące się sprawy, z definicji 
się nie wtrącamy. Ale większość tych, którzy do 
nas przychodzą, to są ludzie, którzy mają wyro-
ki, a wystarczy popatrzeć na uzasadnienie tego 
wyroku i na pierwszy rzut oka ono woła o po-
mstę do nieba. Tylko że wszystkie terminy już 
minęły. To są wyroki sprzed kilku, kilkunastu 
lat. Na taki wypadek stworzyliśmy instytucję 
skargi nadzwyczajnej. Jednak ta instytucja nie 
działa dobrze. Bo są 2 organy, które mogą skie-
rować skargę do Sądu Najwyższego: minister 
sprawiedliwości oraz rzecznik praw obywatel-
skich. Jeśli chodzi o ministra sprawiedliwości, 
to na bodajże 7 tysięcy spraw do niego skiero-
wanych nie rozpatrzono zaledwie 800, a jeśli 
chodzi o rzecznika praw obywatelskich, to na 
ponad 8 tysięcy spraw nie rozpatrzono bodajże 
6 tysięcy 900. No, to jest zasadnicza różnica. My 
np. będziemy teraz się zajmować, jeszcze chy-
ba na tym posiedzeniu, przedłużeniem terminu 
możliwości składania skargi z 3 do 5 lat. Pytanie 
pierwsze do pana ministra jest takie: czy będzie 
pan starał się uzdrowić tę kwestię? Uzdrowić, 
to znaczy przyspieszyć postępowanie dotyczą-
ce skargi nadzwyczajnej w swoim urzędzie, jeśli 
pan go obejmie, w tej instytucji, której pan bę-
dzie szefował? Bo, jak mówię, ta skarga załatwia 
to, czego my nie jesteśmy w stanie załatwić jako 
senatorowie.

Pytanie drugie dotyczy pełnomocników tere-
nowych. To bardzo ważna kwestia, bo instytucja, 
która chce mieć zaufanie obywatela, musi zejść na 
dół i bezpośrednio z tym obywatelem się kontak-
tować. Tu już przed chwilą był głos, że co z tego, że 
obywatel się poskarży do RPO i dostanie sążnistą 
odpowiedź napisaną językiem prawniczym, która 
będzie kompletnie dla niego nieczytelna. Już się 
streszczam. Dobrze by było, żeby on mógł sam tę 

sprawę przedstawić. Oczywiście nie będzie jeździł 
do Warszawy. Pomysł, żeby delegatura czy tereno-
wa jednostka RPO była w każdym województwie, 
jak najbardziej jest słuszny. Ale tu mam prośbę, 
żeby ten, kto będzie pełnomocnikiem na danym 
terenie, w danym województwie, nie pochodził 
z tego terenu, nie był uwikłany w lokalne… Nie 
wiem, jak to nazwać, żeby to źle nie zabrzmia-
ło. Chodzi o lokalne układy, lokalne zależności. 
To bardzo ważna kwestia, bo tylko wtedy można 
działać w pełni obiektywnie.

(Senator Barbara Borys-Damięcka: To już de-
bata się zaczęła?)

Nie trzeba mieć tam rodziny…
(Głos z sali: Pani Marszałek, już 5 minut trwa 

to pytanie.)
Trzecie pytanie. Już kończę, bo widzę że pań-

stwo się niepokoicie. Pani marszałek jest spo-
legliwa, bo niedawno robiła to samo. Otóż jeśli 
chodzi o poprzedniego rzecznika, to ja miałem 
do niego pretensje – i często je artykułowałem 
– o to, że po prostu podważał on… Nie wiem, jak 
to nazwać, więc powiem wprost: podważał le-
galność Trybunału Konstytucyjnego w ostatnio 
wybranym składzie. Pytanie jest następujące. Ja 
oczywiście nie podejrzewam pana, że pan będzie 
się tak samo zachowywał. Mam moralne prawo, 
żeby to teraz powiedzieć, bo już wcześniej mó-
wiłem to w oczy panu rzecznikowi Bodnarowi. 
Ale pan rzecznik Bodnar poszedł jeszcze o krok 
dalej. Jako jeden z organów konstytucyjnych pod-
ważał legalność innego organu, ale potem, jak mó-
wię, poszedł o krok dalej, bo wycofał z Trybunału 
Konstytucyjnego wszystkie swoje wnioski, czyli 
sam pozbawił się narzędzia, które mu daje usta-
wa. No, wycofał te wnioski, które sam złożył.

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Ale pytanie, pytanie, pytanie…)

To był rok 2018. Panie Rzeczniku, czy może 
nam pan obiecać, że nigdy pan czegoś takiego nie 
zrobi, że bez względu na to, jakie pan będzie miał 
poglądy na temat poszczególnych organów kon-
stytucyjnych, nigdy nie wycofa pan złożonego 
wniosku, by zademonstrować swoje polityczne 
przekonania?

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo za tak rozbudowane pytania.
Proszę, Panie Rzeczniku, o odpowiedź.
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PoWołany PRzez SejM  
Rzecznik PRaW obyWatelSkich  
PioTr wawrzyk

Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Panie Senatorze! Tak jak 

mówiłem, instytucja skargi nadzwyczajnej jest 
szczególnym instrumentem prawnym. Rzecz 
w tym, żeby była ona stosowana, wykorzystywa-
na w sposób rozważny, a to dlatego, że dotyczy to 
zwykle spraw budzących poczucie niesprawiedli-
wości w kontekście prawomocnego wyroku sądo-
wego. Z jednej strony ta instytucja jest potrzebna, 
ale z drugiej strony musi być ona bardzo rozważ-
nie wykorzystywana. Każdy przypadek trzeba 
rozpatrzeć indywidualnie.

No a jeżeli chodzi o kwestię biur terenowych, 
to jest to kwestia, nad którą, jak myślę, będzie 
trzeba się pochylić, zwłaszcza jeżeli chodzi o ich 
obsadę. Ale wydaje mi się, że tam muszą praco-
wać osoby, które na poziomie lokalnym są znane 
z obrony praw obywatelskich.

I ten trzeci element. Zapewniam państwa, 
że jeżeli zostanę rzecznikiem, to będę częstym 
gościem w  Trybunale Konstytucyjnym, będę 
tam często bronił praw obywateli. Będę wy-
stępował w sprawach obywateli wszędzie tam, 
gdzie to będzie potrzebne, również w Trybunale 
Konstytucyjnym.

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
To było ostatnie pytanie. Dziękuję bardzo, 

może pan już zająć miejsce.
(Powołany przez Sejm Rzecznik Praw 

Obywatelskich Piotr Wawrzyk: Dziękuję bardzo. 
Czy mogę powiedzieć dwa zdania na koniec?)

Proszę.

PoWołany PRzez SejM  
Rzecznik PRaW obyWatelSkich  
PioTr wawrzyk

Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, ja miałbym do państwa…
(Głos z sali: To nie jest koniec.)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Nie, to nie jest koniec.)

W kontekście ostatniego pytania, dotyczące-
go Trybunału Konstytucyjnego, miałbym jeszcze 
jedną prośbę do państwa. Pamiętajcie państwo 
o tym, co powiedziałem. Rzecznik ma reprezen-
tować obywateli wobec trybunału i wobec władzy 
publicznej, czy to rządowej, czy to samorządo-
wej. I to jest jego wyłączna rola. Rzecznik nie 
ma swoich poglądów, rzecznik nie jest rzeczni-
kiem żadnej partii, jest rzecznikiem obywateli. 
I tak właśnie chciałbym wykonywać swój man-
dat. Rzecznik działa na rzecz obywateli, na rzecz 
praw obywatelskich, a prawa obywatelskie, tak 
jak powiedziałem, nie mają poglądów partyjnych 
czy politycznych. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
I otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Sła-

womira Rybickiego.

SenatoR
sławomir ryBicki 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Rzecznik praw obywatelskich stoi na straży 

wolności i praw człowieka i obywatela, w tym 
na straży realizacji zasady równego traktowa-
nia. Bada, czy na skutek działania lub zaniecha-
nia organów władzy publicznej, w tym rządu, 
nie nastąpiło naruszenie prawa, zasad współ-
życia i sprawiedliwości społecznej, a także czy 
nie doszło do aktów dyskryminacji. Dzisiejsza 
debata, która poprzedza decyzję Senatu w spra-
wie wyboru pana Piotra Wawrzyka na funkcję 
rzecznika praw obywatelskich, powinna dać nam 
odpowiedź – i debata, i pytania przed debatą – czy 
pana kandydatura odpowiada standardom, wy-
zwaniom, oczekiwaniom, jakie stawia się osobie, 
która ubiega się o ten bardzo ważny z punktu wi-
dzenia praw człowieka i obywatela urząd.

Pan minister bardzo unikał dzisiaj zajmowa-
nia stanowiska jako osoba, która pełni przecież 
funkcję ministra rządu Prawa i Sprawiedliwości, 
która autoryzuje, legitymizuje działania rządu, 
którego jest członkiem, i odpowiada za czyny, 
działania, zaniechania tego rządu. Kandydat 
jako minister ma również określoną tożsamość 
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polityczną. Jako kandydat na posła reprezen-
tował pewien pomysł polityczny na państwo, 
a teraz autoryzuje pomysł na państwo, który re-
alizuje rząd Prawa i Sprawiedliwości. A więc czy 
może być dobrym, obiektywnym, szanowanym 
rzecznikiem minister rządu, który łamie zasady 
praworządności, fundamentalną zasadę trójpo-
działu władzy, będącą gwarantem przestrzega-
nia praw człowieka i obywatela w Polsce? Który 
jest przedstawicielem obozu władzy narzuca-
jącego niekonstytucyjne rozwiązania praw-
ne, obozu władzy, który zawłaszczył tak ważny 
z punktu widzenia praw człowieka i obywate-
la Trybunał Konstytucyjny, zwany trybunałem 
pani Przyłębskiej, trybunał, który przestał peł-
nić swoją konstytucyjną rolę? Obozu władzy, 
który zawłaszcza większość instytucji państwa 
i upartyjnia te instytucje jak w PRL? Pan mini-
ster bierze udział w działaniach, które podważają 
gwarancje praw człowieka i obywatela.

Zadam kilka pytań – one są retoryczne.
Czy może być dobrym rzecznikiem minister 

rządu, który łamie zasadę wolności zgromadzeń, 
uruchamiając, a właściwie wykorzystując cały 
aparat represji państwa, aby nękać i ścigać pro-
testujących podczas pokojowych demonstracji, 
którzy stają często w obronie praw człowieka?

Czy może być dobrym rzecznikiem mini-
ster rządu, który ogranicza niezależność sądów 
i niezawisłość sędziów? Przecież prowadzi to do 
ograniczenia, pozbawienia obywateli gwarancji, 
że sądy orzekną w ich sprawie bezstronnie, w spo-
sób całkowicie wolny od politycznych nacisków.

Wysoki Senacie, czy może być obiektywnym, 
bezstronnym sprawiedliwym rzecznikiem przed-
stawiciel obozu władzy, którego zaplecze politycz-
ne ogranicza prawa kobiet, wprowadza całkowity 
w istocie zakaz aborcji, grozi wypowiedzeniem 
konwencji antyprzemocowej, ogranicza dostęp do 
antykoncepcji awaryjnej, do edukacji seksualnej?

Czy może być akceptowany społecznie jako 
rzecznik praw obywatelskich przedstawiciel 
rządu, który zarządza strachem, którego przed-
stawiciele często używają w przestrzeni publicz-
nej języka nienawiści, wykluczenia, pogardy, co 
w konsekwencji musi się przyczyniać – i się 
przyczynia – do wzrostu w Polsce zachowań 
ataków na tle narodowościowym, religijnym, 
orientacji seksualnej czy z powodów odmien-
nych poglądów politycznych, jak było w przypad-
ku świętej pamięci prezydenta Gdańska Pawła 
Adamowicza?

Czy może być wiarygodny jako kandydat na 
urząd rzecznika praw obywatelskich minister 
rządu, który ogranicza prawa obywateli do pry-
watności – mówiliśmy o postępowaniach przed 
Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w tej 
sprawie – poprzez niekontrolowalną inwigila-
cję? Minister rządu, który rozszerza nieustająco 
uprawnienia służb specjalnych, który gromadzi 
i przetwarza ponad miarę dane osobowe obywa-
teli, który pod pretekstem zapobiegania terrory-
zmowi stosuje bez szczególnej kontroli sądowej 
podsłuchy i  obserwację obywateli? Jesteśmy 
jako obywatele poddawani dość powszechnej 
inwigilacji.

I wreszcie… Pan minister dzisiaj wielokrotnie 
mówił, że jako minister odpowiedzialny za poli-
tykę traktatową, za przestrzeganie umów i poro-
zumień, traktatów międzynarodowych, stoi na 
czele zespołu, który ma wykonywać wyroki, orze-
czenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 
a nie zechciał zauważyć, że od 3 lat rząd nie wy-
konuje wyroku Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka, który orzekł, że rząd Polski, który pan 
reprezentuje, naruszył europejską kartę praw 
człowieka w takim zakresie, w jakim nie zapew-
nił rodzinom ofiar katastrofy smoleńskiej, które 
się odwoływały od decyzji prokuratury, możliwo-
ści skutecznego środka prawnego w zakresie od-
wołania, i że ten polski rząd od 3 lat nie wykonuje 
wyroku w tym zakresie poprzez fakt nienowelizo-
wania procedury karnej, kodeksu postępowania 
karnego. Panie Ministrze, to są po prostu fakty, 
z tym nie da się polemizować, wystarczy zajrzeć 
do kodeksu postępowania karnego.

Czy może być dobrym ministrem przedstawi-
ciel rządu, który chce nałożyć na niezależne me-
dia haracz, podatek w istocie mający ograniczyć 
dostęp do wolnego słowa w Polsce, konstytucyjne 
prawa każdego obywatela do obiektywnej, uczci-
wej, odpowiedzialnej informacji?

Oczywiście tych powodów, ze względu na któ-
re uważam, że pana kandydatura nie powinna 
być zaakceptowana przez Wysoką Izbę, jest wię-
cej. Jak pan postąpi jako rzecznik praw obywa-
telskich, gdyby pan jednak uzyskał akceptację, 
w sprawach, które toczą się przed Europejskim 
Trybunałem Praw Człowieka, a dotyczą ścigania 
przez rząd polski, który pan reprezentuje, sę-
dziów Tuleyi i Żyłki? Stanie pan po stronie tych 
sędziów represjonowanych za stawanie w obronie 
niezależności, niezawisłości polskiego wymiaru 
sprawiedliwości? Czy będąc rzecznikiem, stanie 
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pan w ich obronie? Jeżeli pan uważa, że są krzyw-
dzeni, niech pan dzisiaj jako przedstawiciel tego 
rządu powie głośno, że te osoby są niesłusznie 
represjonowane.

Wysoki Senacie, kandydatura pana ministra 
w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, co podkre-
ślam, Piotra Wawrzyka, jest swoistą prowokacją. 
Można powiedzieć, że jest arogancją obozu wła-
dzy wobec standardów, wobec norm demokra-
tycznych, wobec wartości i zasad, jakimi kierują 
się demokratyczne społeczeństwa i demokratycz-
ne państwa. Dlatego zwracam się do Wysokiego 
Senatu, abyśmy w głosowaniu odrzucili kandy-
daturę pana Piotra Wawrzyka na rzecznika praw 
obywatelskich. Dziękuję.

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana…
(Senator Marek Borowski: Pani Marszałek, 

w kwestii formalnej.)
Tak? Proszę bardzo.

SenatoR
marek Borowski 

Chciałbym prosić o odczytanie listy chętnych 
do zabrania głosu i zamknięcie jej.

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dobrze, odczytuję. Chętni do zabrania głosu: 
pan marszałek Marek Pęk, pan senator Marek 
Borowski…

(Senator Marek Borowski: Zdrojewski…)
(Głos z sali: Zdrojewski jeszcze.)
A, pan senator Bogdan Zdrojewski, pan se-

nator Aleksander Szwed, pan senator Jan Maria 
Jackowski, pan senator Krzysztof Brejza, pan se-
nator Wojciech Konieczny, pan senator Michał 
Kamiński.

Zamykam listę mówców. Jeżeli nie usłyszę 
sprzeciwu, uznam, że Senat przyjął propozycję 
zamknięcia listy.

Nie słyszę sprzeciwu, więc lista została 
zam knięta.

Proszę pana marszałka Pęka o wystąpienie.

SenatoR
marek Pęk 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
W pierwszych słowach chciałbym podzięko-

wać panu prof. Wawrzykowi za udział w tej dys-
kusji, spokojny, umiarkowany, merytoryczny. 
Myślę, że pan profesor pokazał to, że jest dobrym 
kandydatem, kandydatem świetnie przygotowa-
nym, posiadającym odpowiednie kwalifikacje, 
ale również mającym takie cechy psychologicz-
ne, charakterologiczne, które predysponują go do 
tej funkcji, jaką jest rzecznik praw obywatelskich.

Mój poprzednik, pan senator Rybicki, po raz 
kolejny w tej Izbie przedstawił taką wizję, że rząd 
Prawa i Sprawiedliwości, a w konsekwencji rów-
nież pan prof. Wawrzyk, nie odpowiada tylko za 
trzęsienie ziemi, koklusz i gradobicie. Za wszyst-
ko inne odpowiadamy. Przypisuje się nam wszel-
kie zło. Jest to oczywiście obraz fałszywy, obraz 
wykoślawiony, obraz promowany tutaj w tej ka-
dencji przez większość dla celów propagando-
wych i politycznych.

Ja myślę, że wbrew temu, co państwo mó-
wią, to właśnie Piotr Wawrzyk ma szansę stać 
się rzecznikiem apolitycznym, umiarkowanym 
i merytorycznym. Poprzednik pana Wawrzyka, 
pan Adam Bodnar, mimo pozornej apolityczno-
ści był tak naprawdę dodatkowym senatorem 
Platformy Obywatelskiej, kiedy przychodził do 
Senatu. Angażował się po jednej stronie sporu 
politycznego w sposób niesłychanie intensywny, 
konsekwentny. Wielokrotnie przekraczał w tej 
Izbie swoje konstytucyjne uprawnienia, kiedy 
dokonywał oceny zgodności z konstytucją aktów 
prawnych uchwalanych w Senacie, podważał do-
mniemanie konstytucyjności uchwał, podważał 
konstytucyjny status Trybunału Konstytucyjnego 
i robił oraz mówił wiele, wiele, wiele innych rze-
czy, które rzecznikowi praw obywatelskich nie 
przystoją.

W tej fałszywej świadomości państwo bardzo 
często zapominacie, że to właśnie waszą cechą 
charakterystyczną było tworzenie państwa, które 
było całkowicie jednostronne i ustawione po jed-
nej stronie sceny politycznej. Gwarantowało wam 
to tak naprawdę przez wiele lat monopol władzy. 
To się skończyło. Nie możecie wygrać demokra-
tycznych wyborów, w związku z tym podważacie 
wszelkie możliwe wybory demokratyczne, jakie 
w tym momencie są dokonywane.
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Tak naprawdę o apolityczności, obiektywno-
ści, fachowości rzecznika praw obywatelskich 
będzie decydowało to, co ma on w głowie, to, co 
ma w sumieniu, to, co ma w sercu, i to, jakie ma 
cechy charakteru, które pozwolą mu być facho-
wym i niezależnym urzędnikiem państwowym. 
Tego przepisy same w sobie nie zagwarantują. 
Oczywiście ja jestem przekonany, że pan Piotr 
Wawrzyk będzie realizował swoją misję, swoją 
funkcję zgodnie z tym, jak nakazują to konstytu-
cja i stosowne ustawy.

Decyzja w Senacie ma w tej kadencji szcze-
gólny charakter, bo związana jest z tym, jaka 
większość ukształtowała się w Senacie. Jest to 
większość przeciwstawna w stosunku do więk-
szości sejmowej. I nie mam złudzeń co do tego, 
że ta decyzja będzie polityczna, ale jednak żywię 
głęboką nadzieję, że przynajmniej kilku senato-
rów większości podejmie po tej debacie decyzję 
o charakterze merytorycznym, a nie politycznym. 
Dobrze by było, żeby tak się stało, bo ten wakat, 
ten impas decyzyjny związany z obsadzeniem 
rzecznika praw obywatelskich nie jest pożąda-
ny. Jest to szkodliwa sytuacja dla Polski. Jest to 
szkodliwa sytuacja szczególnie w czasie pande-
mii, kiedy rzecznik praw obywatelskich ma rze-
czywiście ogromne pole do popisu, kiedy rzecznik 
praw obywatelskich może odegrać bardzo ważną 
rolę w pomocy osobom pokrzywdzonym, pomija-
nym, zostawionym samym sobie czy ponoszącym 
jakieś szczególne skutki kryzysu pandemicznego 
i postpandemicznego.

Na sam koniec apeluję do Wysokiego Senatu, 
ażebyśmy spróbowali dokonać tego wyboru, bo 
jak do tej pory jest to jedyny kandydat, który prze-
szedł procedurę w Sejmie. My jako Senat jesteśmy 
tak umocowani konstytucyjnie, że wyrażamy 
zgodę na wybór, który dokonuje się w Sejmie. Nie 
odwrócimy tej tendencji. Jeżelibyśmy domaga-
li się wyboru swojego kandydata na rzecznika, 
to wtedy ta procedura byłaby odwrotna. Wtedy 
wszystko zaczynałoby się od Senatu, a nie na 
Senacie kończyło. Znajmy nasze miejsce w sys-
temie konstytucyjnym. Zróbmy wszystko, ażeby 
rzecznik został powołany.

I  jeszcze taka ref leksja historyczna. Kiedy 
6  lat temu wybierano pana Adama Bodnara, 
to przeszedł on w  Senacie bodajże 2  głosa-
mi. Budził ogromny opór ówczesnej Platformy 
Obywatelskiej, bo dla jej skrzydła konserwatyw-
nego wydawał się być kandydatem nie do przyję-
cia. A jednak ten wybór się dokonał.

Dzisiaj stoimy przed kolejnym wyborem, wy-
borem, którego trzeba dokonać, bo, tak jak mówię, 
sytuacja, że rzecznik jest niewybrany, świadczy 
negatywnie również o  polskim parlamencie. 
Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

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

Bogdana Zdrojewskiego.

SenatoR
BoGdan zdroJewski 

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Z pewnością pan wie, że nie przekonał se-

natorów Koalicji Obywatelskiej, nie przekonał 
prawdopodobnie z kilku powodów, a nie jedne-
go powodu. Najczęściej słyszałem w kuluarach 
podziękowania za brak odpowiedzi na pytanie. 
To nie jest najgorsza sytuacja. W niektórych wy-
padkach można powiedzieć, że brak zgody na 
określoną odpowiedź jest tym wyższym stop-
niem braku akceptacji. Ale wydaje mi się, że 
kilka innych powodów skłania nas, senatorów 
Koalicji Obywatelskiej, do poszukiwania innego 
kandydata.

Zacznę od historii, bo dla mnie jest ona nie-
zwykle ważna. W 1987 r. została ustanowiona 
właśnie instytucja rzecznika praw obywatelskich. 
Od 1 stycznia 1988 r. pełniła tę funkcję prof. Ewa 
Łętowska. Pamiętam dokładnie ten czas i pa-
miętam brak zaufania do władzy wtedy, kiedy 
tę instytucję powoływała. Pamiętam mój scep-
tycyzm dotyczący pierwszej szefowej i pamię-
tam pozytywne rozczarowanie, w najlepszym 
tego słowa znaczeniu, sposobem sprawowania 
tej funkcji przez prof. Ewę Łętowską – wbrew 
władzy. Co prawda ta władza się zmieniła, bo de-
cyzję o powołaniu tej instytucji podejmował jesz-
cze gen. Wojciech Jaruzelski, a pani prof. Ewie 
Łętowskiej przyszło działać już w okresie rządu 
Mieczysława Rakowskiego. Ale chcę podkreślić, że 
wówczas ta instytucja powstawała w przekonaniu 
społecznym jako instytucja fasadowa, jako insty-
tucja, która ma przysłonić szarą rzeczywistość. 
Rzeczywistość, w której permanentnie są naru-
szanie prawa wolnościowe, prawa obywatelskie. 
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Ewa Łętowska w pewnym momencie stwierdziła, 
że istota demokracji nie polega na tym, że więk-
szość ma rację, istota polega na czymś innym, 
trudniejszym – na ochronie mniejszości przed 
dominacją większości.

Dziś bardzo często na sali sejmowej, na sali se-
nackiej słyszę, jak przedstawiciele ekipy rządowej 
wielokrotnie mówią „trzeba było wygrać wybory”, 
tak jakby ta większość uzyskiwała niezwykle sil-
ny mandat do narzucania swojej woli wszystkim 
tym, którzy są w mniejszości.

Kolejnymi rzecznikami, co warto podkre-
ślić, był prof.  Tadeusz Zieliński, prof.  Adam 
Zieliński… Tak na marginesie: pani senator 
Halina Bieda pytała, do którego rzecznika panu 
najbliżej. Powiedział pan: do prof. Zielińskiego. 
Ale było dwóch. Potem Andrzej Zoll, dr Janusz 
Kochanowski, prof. Irena Lipowicz i dr hab. Adam 
Bodnar. U każdego rzecznika możemy znaleźć ten 
charakterystyczny rys, który doprowadzał do ta-
kiej sytuacji, że ta rzeczywistość była korygowana 
na plus. U każdego.

Szukałem dziś u pana tego przekazu, czym ta 
funkcja w wykonaniu pana Piotra Wawrzyka ma 
być, i nie znalazłem. Nie chcę formułować zarzu-
tu o upolitycznienie. Byli rzecznicy, którzy pełnili 
różne określone funkcje w administracji publicz-
nej, administracji rządowej, różne. Niemniej 
jednak bardzo istotne było, aby ten dystans rzecz-
nika do rządu, dystans rzecznika do instytucji pu-
blicznej nie budził wątpliwości, wtedy, kiedy on 
obejmuje ten mandat. Było to niezwykle, niezwy-
kle istotne.

Chcę podkreślić to, co w ustawie jest wyraźnie 
zapisane: że rzecznik musi się charakteryzować 
wysokim autorytetem – podkreślam, wysokim 
autorytetem – uzyskanym albo w wyniku pra-
cy na stanowisku sędziowskim, albo w wyniku 
aktywności i współpracy z NGO, też w wyniku 
reprezentowania państwa polskiego przed okre-
ślonymi instytucjami w obronie praw obywateli, 
czasami być może w wymiarze międzynarodo-
wym. Tego nie dostrzegam.

Druga ważna kwestia to jest posiadanie wie-
dzy prawniczej. Obserwowałem pana odpowiedzi 
i też tę współpracę w przekazywaniu ewentual-
nych informacji i muszę powiedzieć, że mam wąt-
pliwość, czy pan po prostu podoła.

Istotne są walory moralne – tu zawsze można 
się spierać, jak one powinny być opisane – i wraż-
liwość społeczna. Brak odpowiedzi na wiele py-
tań zadawanych czy przez panią marszałek, czy 

przez pana senatora, czy przez innych kolegów 
wskazywało, że wybrał pan drogę uchylania się 
od deklaracji. To nie jest dobra droga dla rzeczni-
ka. To jest być może dobra droga dla dyplomaty, 
ale z pewnością nie dla rzecznika.

Wróciłem do historii, bo chcę przekazać jed-
ną, najważniejszą refleksję. Liczyłem, że z każ-
dym rokiem od tego 1988 r., kiedy rzecznik zaczął 
działać, ta instytucja będzie coraz mniej ważna. 
Że wchodząc do Unii Europejskiej, przejmując 
standardy europejskie, przyjmując też cywili-
zacyjne wartości świata Europy Zachodniej… Że 
w związku z tym wspomniana instytucja będzie 
schodziła na margines, bo prawa obywatelskie 
nie będą naruszane, będą szanowane, że rzecz-
nik będzie się zajmował drobiazgami. Ale przez 
ostatnich 5 lat idziemy w kierunku, w którym ta 
instytucja staje się wręcz frontowa. Mamy do czy-
nienia z łamaniem praw wolnościowych, prawa 
do demonstracji, prawa do rzetelnej informacji – 
myślę o telewizji, np. TVP Info – mamy problemy 
z prawami osób niepełnosprawnych. Zaczynamy 
funkcjonować w świecie zamykania wolnościo-
wych zdobyczy 1989 r. Z tego też powodu ważna 
jest ta opinia, która się gdzieś pojawia: że rzecz-
nik praw obywatelskich powinien być solą w oku 
władzy, a nie lekarstwem, nie różowymi okula-
rami. Z mojego punktu widzenia dziś Polska jest 
w sytuacji, w której na rzecznika praw obywatel-
skich spadają frontowe zadania. Szukamy obywa-
tela, który nie będzie się kłaniać w pas prezesowi 
określonej partii, tylko obywatelom, Polakom. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

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

Borowskiego.

SenatoR
marek Borowski 

Dziękuję, Pani Marszałek.
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Przed debatą udzielałem wywiadu na sali 

dziennikarzom, którzy pytali mnie o mój stosu-
nek do kandydata. Powiedziałem, że potężną wadą 
kandydata jest to, że jest on przedstawicielem 
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władzy. Rzecznik praw obywatelskich to jest czło-
wiek, który się z władzą kłóci, który się z władzą 
wadzi. Tymczasem partia rządząca kieruje tu-
taj kogoś, kto w rządzie zajmuje eksponowane 
stanowisko. Moi poprzednicy już mówili o bra-
ku reakcji na to wszystko, co się w Polsce dzie-
je, nie będę tego powtarzał. No, ale to wobec tego 
padło drugie pytanie: no, to skoro tak, to w za-
sadzie nie ma o czym mówić, po co zadawać pyta-
nia, trzeba, przejść do głosowania i tyle, prawda? 
Powiedziałem: dobrze, ale może są wyjątki. Może 
rzeczywiście mamy tutaj do czynienia z kimś, kto 
mimo tych wszystkich konotacji, no, jednak jest 
inny. No, niestety przebieg tej debaty, pytań i od-
powiedzi pana Piotra Wawrzyka, pana ministra 
Wawrzyka przekonał, że to jest kandydatura, tak 
jak sformułował to tutaj w pierwszym wystąpie-
niu senator Rybicki, prowokacyjna.

Proszę państwa, ja zadałem pytanie o sprawy 
związane z terroryzmem i o to, co kandydat sądzi 
na temat tego, żeby osoby tylko podejrzane o ter-
roryzm deportować z kraju i pozbawiać je, a tak-
że ich rodziny, obywatelstwa. Dowiedziałem się, 
że są kraje, które tak robią, ale nie dowiedzieli-
śmy się, które kraje tak robią – aczkolwiek jest 
to sprzeczne z konwencją praw człowieka, któ-
ra została przez te kraje podpisana… No, chyba 
że pan ma na myśli jakieś kraje spoza tej grupy, 
które podpisały konwencję praw człowieka i jej 
przestrzegają. No ale skąd było to pytanie? Otóż 
18 sierpnia 2017 r. pan dr. hab. Piotr Wawrzyk 
występował w telewizji w dyskusji dotyczącej 
walki z terroryzmem. I usłyszeliśmy od niego – 
zacytuję to dosłownie – jeśli chodzi o skuteczny 
sposób walki z terroryzmem, bo o to był pyta-
ny… Odpowiedział: „Po pierwsze, nieważne, czy 
komuś udowodniono związki z terroryzmem – 
podkreślam: nieważne, czy komuś udowodniono 
związki z terroryzmem – czy nie, każda osoba 
podejrzana o związki z terroryzmem powinna 
być automatycznie pozbawiona obywatelstwa 
i deportowana, wszystko jedno gdzie, choćby i do 
Sudanu. Po drugie, deportowanie automatyczne 
rodzin i pozbawianie ich obywatelstwa”. To jest 
hańbiąca wypowiedź! Tego rodzaju metody sto-
sowały reżimy totalitarne, już nie muszę mó-
wić które. I taka wypowiedź świadczy o tym, że 
pewne ugruntowane poglądy kandydata są kom-
pletnie sprzeczne z ideą, jaka musi przyświecać 
działalności rzecznika praw obywatelskich.

Z odpowiedzi tutaj… Jak już tutaj mówiono, 
pan kandydat uciekał od odpowiedzi, unikał, 

kręcił itd. Najpierw była sprawa bezprawnych 
rozporządzeń – to jest to, o  co pytał senator 
Kwiatkowski. Szanowny Panie Kandydacie, prze-
cież nie o to chodzi, że jest konflikt polegający na 
tym, że państwo ma obowiązek chronić zdrowie, 
a obywatele mają prawo do demonstracji, tylko 
chodzi o to, żeby ten konflikt rozstrzygać na grun-
cie prawa. Te rozporządzenia, które pozwalały 
zamykać firmy, były rozporządzeniami bezpraw-
nymi, ponieważ opierały się na ustawie, która nie 
dawała takiej delegacji. Można było wprowadzić 
stan klęski żywiołowej – ale go nie wprowadzono. 
I o to chodzi, żeby tego rodzaju kwestie rozstrzy-
gać na podstawie prawa. Pan tego jednak nie wi-
dzi i nie rozumie.

Głosował pan przeciw środkom dla rzecznika 
praw obywatelskich, no bo w pandemii nie po-
winniśmy podwyższać środków na instytucje pu-
bliczne. No, to jest w ogóle argument śmieszny, 
powiem szczerze, i oburzający. Ale najważniej-
sze jest tu może coś innego – to, że chwilę wcze-
śniej w swoim słowie wstępnym powiedział pan, 
że w związku z tym, że mamy pandemię, rola 
rzecznika praw obywatelskich rośnie, ma on te-
raz więcej do zrobienia. Ale jednocześnie głosował 
pan za obniżeniem środków! To znaczy, że pan nie 
ma duszy rzecznika praw obywatelskich. Z jakich 
powodów pan kandyduje? Nie wiem.

Po trzecie, było pytanie o torturowanie kobiet. 
To pytanie zadawał senator Brejza. I nawet w tej 
sprawie nie zdobył się pan na własne zdanie.

A na koniec, zresztą odpowiadając na jed-
no z pytań, powiedział pan, że rzecznik nie ma 
swojego zdania. No, rzecznik może nie wyrażać 
poglądów politycznych, ale co to znaczy, że rzecz-
nik nie ma swojego zdania? Rzecznik, który nie 
ma swojego zdania, po prostu nie nadaje się na 
tę funkcję.

Proszę państwa, po tym wszystkim, co się 
działo z kolejnymi kandydaturami, ja sądzę, a na-
wet jestem przekonany, że Jarosław Kaczyński nie 
chce mieć rzecznika, najlepiej żeby nie było żad-
nego rzecznika, a jeżeli już jakiegoś, to posłuszne-
go rzecznika, takiego, który nie będzie specjalnie 
przeszkadzał. A jeżeli nie uda się takiego wybrać, 
to coś podejrzewam, że posłuszny Trybunał 
Konstytucyjny… Tam już czeka pytanie dotyczące 
tego, co zrobić i czy nie można rzecznika wyzna-
czyć, czy rząd nie może rzecznika wyznaczyć – 
albo Sejm, gdzie się ma większość – wtedy, kiedy 
nie daje się wybrać rzecznika. I to będzie po pro-
stu koniec tej instytucji. I przykro mi tylko, Panie 
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Ministrze, że pan w tej prowokacji po prostu wziął 
udział. Dziękuję. (Oklaski)

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

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

Aleksandra Szweda.

SenatoR
aleksander szwed 

Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Rzecznik praw obywatelskich stoi na straży 

wolności oraz praw człowieka i obywatela, któ-
re zostały określone w najwyższym akcie praw-
nym, jakim jest konstytucja, oraz innych aktach 
normatywnych. Poprzez podejmowane stosowne 
czynności i ich ocenę, podpierając się również so-
lidną argumentacją, kontroluje i wystawia opi-
nie wszelkim organom, organizacjom, a także 
instytucjom. Występuje z wnioskami o pomoc 
w ochronie wolności lub też naruszanych praw, 
wsłuchując się w głosy obywateli, i podejmu-
je stosowne działania zmierzające do wyjaśnie-
nia nawet najbardziej zawiłych spraw. Ponadto 
wykonując swoje zadania w sposób niezawisły 
i niezależny, stoi na straży przestrzegania prawa 
i sprawiedliwości społecznej.

Prof. Piotr Wawrzyk, wybitny polski polito-
log, absolwent Instytutu Nauk Politycznych oraz 
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego, doktor habilitowany nauk spo-
łecznych i nauczyciel akademicki, to niewątpli-
wie stosowny kandydat na stanowisko rzecznika 
praw obywatelskich. Będąc podsekretarzem sta-
nu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a od 
2019 r. – sekretarzem stanu w resorcie, pracu-
jąc niegdyś m.in. w Biurze Komisji Sejmowych 
Kancelarii Sejmu, pełniąc funkcję eksperta 
do spraw realizacji zobowiązań akcesyjnych, 
uczestnicząc w negocjacjach z Unią Europejską, 
uzyskał ogromne doświadczenie na wielu szcze-
blach. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
odpowiada obecnie m.in. za pracę konsulów, któ-
rzy często zajmują się tematyką praw człowieka. 
Ma doświadczenie, jeśli chodzi o prawa obywa-
telskie. W swojej pracy naukowej zajmował się 

prawami podstawowymi, czyli obywatelskimi. 
Wielokrotnie wypowiadał się w przestrzeni pu-
blicznej na ten temat.

Mając to na względzie, popieram kandyda-
turę pana Piotra Wawrzyka na rzecznika praw 
obywatelskich, z przekonaniem, że podoła wszel-
kim obowiązkom oraz wypełni je skrupulatnie 
i z wielką starannością. Jestem przekonany, że 
obejmie ten wyjątkowy urząd w sposób niezwy-
kle profesjonalny. Popieram tę kandydaturę i po-
lecam tę kandydaturę. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje marszałek 
Tomasz Grodzki)

MaRSzałek
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Głos zabierze pan senator Jan Maria Jackowski.

SenatoR
Jan maria Jackowski 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 
Ministrze!

Debata, w której bierzemy udział, to jest bar-
dzo ważna debata, debata, która co jakiś czas 
w Senacie się pojawia. Ja pamiętam doskonale 
debatę przed wyborem pana Adama Bodnara na 
rzecznika. To było jeszcze w Senacie VIII kadencji, 
w 2015 r., pod koniec kadencji. Pamiętam dosko-
nale pytania, które wówczas padały, odpowiedzi, 
które były udzielane, i mogę powiedzieć, że mamy 
do czynienia z pewnego rodzaju rytuałem, któ-
ry się powtarza, jeżeli chodzi o wybór rzecznika.

W tamtym wypadku – mówię o roku 2015 – 
sytuacja była o tyle ciekawa, że, jak wiadomo, 
w Polsce rządziła koalicja PO-PSL, a w Senacie 
Platforma Obywatelska miała bodajże ponad 
60 senatorów, w każdym razie miała zdecydo-
waną przewagę. I wówczas pojawiły się wątpli-
wości, czy pan Adam Bodnar uzyska większość 
w Senacie, ponieważ była grupa senatorów – 
niektórzy z nich do dzisiaj zasiadają w tej Izbie – 
która nie poparła kandydata na rzecznika Adama 
Bodnara, gdyż uważała, że jego przekonania oso-
biste, jego zaangażowanie, jego uleganie pewnym 
tendencjom ideologicznym wskazują na to, że nie 
może być dobrym rzecznikiem. I taka była mo-
tywacja, zresztą takie zdania wówczas w debacie 



Wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw obywatelskich

181

21. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 18 lutego 2021 r.

padały. Dziś sytuacja się zmieniła, bo nawet ci, 
którzy krytykowali wówczas kandydaturę Adama 
Bodnara… A jaka była jego kadencja? Nie chcę się 
w tej chwili na ten temat wypowiadać, ale są-
dzę, że każdy w tej Izbie ma swoje zdanie na ten 
temat. A więc nawet ci w tej chwili uważają, że 
był niezłym rzecznikiem – mówię o senatorach 
z Platformy Obywatelskiej.

Wysoka Izbo, wtedy też padały podobne py-
tania, ale wtedy nie było tych pytań, które po-
jawiły się teraz, a które mają istotne znaczenie. 
Otóż jesteśmy w czasie pandemii. I słusznie pan 
kandydat, pan prof. Wawrzyk zwracał uwagę 
na kwestie związane z pandemią, ponieważ tak 
naprawdę to są zupełnie nowe wyzwania, które 
przed tym urzędem stają. Wyzwania oczywiście 
w sensie konstytucyjnym, bo w konstytucji jest 
określony zakres działań rzecznika praw obywa-
telskich, a stosowna ustawa określa sposób wyko-
nywania zadań nałożonych przez konstytucję. Ale 
dochodzą takie kwestie, jak chociażby dyskusja 
o swobodach, prawach obywateli w sytuacji pan-
demii. Bo przecież mamy sytuację, że część tych 
praw jest albo zawieszana, albo rażąco narusza-
na – myślę tutaj przede wszystkim o swobodzie 
działalności gospodarczej – chociażby przez te ob-
ostrzenia, które w tej chwili się pojawiają. Wiemy, 
że trwają spory prawne na ten temat, czy w try-
bie rozporządzenia można było takie regulacje 
wprowadzać, czy nie można było tych regulacji 
wprowadzać. Wiemy, że są orzeczenia wojewódz-
kich sądów administracyjnych w tym zakresie. 
I wiemy, że większość środowiska prawniczego 
i ekspertów jednak stoi na gruncie, że tego typu 
rozwiązania powinny być wprowadzone trochę 
inną ścieżką prawną niż w trybie rozporządzeń, 
tak jak jest to obecnie. Ale mamy też i inny pro-
blem. Mianowicie problem, który pojawia się cho-
ciażby przy okazji szczepionek. Otóż pojawia się 
tendencja, aby dzielić ludzi na tych, którzy są za-
szczepieni, mają tzw. paszport szczepionkowy – 
czy jak to można inaczej określić – i tych, którzy 
tego paszportu nie mają. I, co znamienne, Rada 
Europy w styczniu podjęła w tej sprawie stanowi-
sko, które pokazuje, że nie można dyskrymino-
wać ludzi ze względu na to, nie można narzucać 
obowiązku zaszczepienia się, jeżeli ktoś nie wyra-
ża w tym zakresie zgody, i nie można, np. w sen-
sie dopuszczenia do stanowiska pracy, ograniczać 
i dzielić na tych, którzy są zaszczepieni, i tych, 
którzy nie są zaszczepieni. Dlaczego o tym mó-
wię? Bo 5 lat temu tego typu problemy, które tak 

czy inaczej będą stały przed rzecznikiem praw 
obywatelskich, były w sumie dosyć marginalne. 
W tej chwili to jest jeden z ważniejszych obszarów 
pracy nowego rzecznika, dlatego że takie sytuacje 
będą się nasilać i coraz większe grupy obywateli 
będą miały poczucie, że w jakimś zakresie, pod 
słusznym hasłem walki z pandemią, ich prawa 
są w pewien sposób ograniczane.

Tak że, Wysoka Izbo, myślę, że przed nami jest 
bardzo doniosła decyzja, decyzja, aby był rzecz-
nik praw obywatelskich, rzecznik, który będzie 
stał na straży praw obywateli Rzeczypospolitej 
Polskiej, osoba, która będzie to robiła w taki spo-
sób, aby skutecznie chronić nasze prawa. Decyzja 
w tej sprawie zależy od Wysokiej Izby. Dziękuję.

MaRSzałek
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Głos zabierze pan senator Krzysztof Brejza.

SenatoR
krzyszTof BreJza 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoki Senacie! Panie Ministrze! Panie Pośle!
Pytaliśmy o  wiele rzeczy, w  odpowiedzi 

brzmiała cisza. Tak jak w jednej z piosenek „po 
cichu, po wielkiemu cichu, cicho sza”. Pytaliśmy 
pana o ograniczenia nakładane w tym trudnym 
czasie, o ograniczenia o wątpliwej podstawie 
prawnej nakładane na przedsiębiorców, o zamy-
kane małe biznesy, o utratę miejsc pracy przez 
obywateli i w sprawie obywateli wybrzmiała 
z pana ust cisza. Pytaliśmy pana o przemoc ze 
strony organów państwa wobec demonstrantów, 
przemoc, bicie obywateli pałkami teleskopowymi, 
łamanie ręki obywatelce, wywożenie obywate-
li, szykanowanie ich w komisariatach Policji pod 
Warszawą. Cisza.

Pytaliśmy wreszcie o sadystyczne prawo abor-
cyjne wzorowane chyba na prawie, które funk-
cjonuje w Afryce albo na Bliskim Wschodzie. 
W odpowiedzi cisza. Pytaliśmy o praworządność, 
o zagrożenia dla demokracji. Usłyszeliśmy ciszę. 
Nie mogę zagłosować za pana kandydaturą, bo 
w tej ciszy ja słyszę głosy Jarosława Kaczyńskiego 
i wiem, że niestety nie będzie pan słuchać głosu 
obywateli, ale będzie pan wsłuchiwać się w głos 
prezesa jednej partii politycznej. Dziękuję.
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MaRSzałek
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Głos zabierze pan senator Wojciech Konieczny.

SenatoR
woJciech konieczny 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Pan marszałek Pęk wzywał nas dzisiaj do 

wyboru merytorycznego. Zaraz wyjaśnię, dla-
czego to jest bardzo trudne, a nawet niemożliwe 
w przypadku wyboru kandydata na rzecznika 
praw obywatelskich. Pan kandydat, jak się do-
wiedzieliśmy, należał w latach dziewięćdzie-
siątych do Polskiej Partii Socjalistycznej i do 
Polskiego Stronnictwa Ludowego. W przyszłym 
miesiącu będziemy obchodzić setną rocznicę 
uchwalenia konstytucji marcowej, konstytucji 
uchwalonej również głosami obu wspomnianych 
partii. Ta konstytucja dała państwu polskiemu 
trójpodział władzy, rządy parlamentarno-gabi-
netowe, bez możliwości rządów autorytarnych, 
prawa kobiet, w tym prawa wyborcze; określiła 
warunki, w jakich powinny odbywać się uczci-
we wybory zarówno do parlamentu, jak i pre-
zydenckie. Szkoda, że w swej wypowiedzi nie 
nawiązał pan do pięknych tradycji partii, do 
których niegdyś pan należał. Nie wyraził pan 
bezwarunkowego poparcia dla tych rozwiązań, 
takiego, jakie wyrażał pana poprzednik.

Zadałem panu 3 pytania. Na pierwsze pyta-
nie, w sprawie działań policji wobec obywateli 
i działań, generalnie, organów władzy, nie do-
stałem odpowiedzi. Stwierdził pan, że nie może 
pan odpowiedzieć, ponieważ jest pan stroną w po-
stępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości, 
posiada pan wiedzę, może pan użyć sformułowań, 
których nie wolno panu używać. Czyli jest pan 
czynnym politykiem, reprezentantem rządu. Pan 
w takim razie nie powinien kandydować na sta-
nowisko rzecznika praw obywatelskich. Pan nie 
może formalnie dopełnić procedury wyboru, nie 
może pan udzielić nam odpowiedzi na niektóre 
pytania. Nie możemy poznać pana stanowiska, 
pana poglądów. Jak bez znajomości tych spraw 
mamy podjąć decyzję o zagłosowaniu za pana 
kandydaturą, skoro – tym bardziej – tak jak mó-
wię, pana funkcja rządowa uniemożliwia panu 

dopełnienie tych formalności, czyli odpowiedzi 
na pytania senatorów.

Drugie pytanie, które panu zadałem, było py-
taniem o tzw. strefy LGBT, także strefy wolne od 
LGBT. Również uciekł pan od odpowiedzi, zasła-
niając się sądami, mówiąc, że wszyscy możemy 
dochodzić swoich praw w sądach. No, oczywiście 
wtedy funkcja rzecznika w ogóle nie będzie po-
trzebna, jak uznamy, że wszystko możemy zała-
twić w sądach.

Również nie poznaliśmy odpowiedzi i zasta-
nawiam się dlaczego… Mam wrażenie, że to dla-
tego, że pan po prostu obawia się wyrazić jakiś 
jednoznaczny swój pogląd, ponieważ to może nie 
spodobać się elektoratowi, tym, którzy głosują 
na partię, której jest pan przedstawicielem jako 
poseł wybrany z jej listy. Rzecznik nie powinien 
kierować się takimi obawami. Rzecznik powi-
nien być odważny, powinien wypowiadać się 
jednoznacznie, powinien mieć przekonanie co 
do tego, że występując w sprawach o tak dużym 
znaczeniu, musi się zachowywać jednoznacznie. 
Rzecznik musi być po prostu sprawiedliwy, jak 
również szczery w kontekście własnych prze-
konań. Nie poznaliśmy tych przekonań, uciekł 
pan od odpowiedzi, więc nie wiemy, na co mo-
glibyśmy liczyć podczas pana ewentualnego 
urzędowania.

Trzecie pytanie, które zadałem, było pytaniem 
o zabieranie Polakom prawa do odmowy przyjęcia 
mandatu. Wiemy, że takie prace toczą się w ko-
alicji rządowej. Tu też nie usłyszeliśmy odpowie-
dzi, a jeżeli ją usłyszeliśmy, to ta odpowiedź tak 
naprawdę była odpowiedzią ministra, członka 
rządu, a nie przyszłego rzecznika praw obywa-
telskich. Tak że i w ten sposób potwierdził pan, 
że nie jest w stanie – przynajmniej dzisiaj, w roz-
mowie z nami – oderwać się od swojej funkcji. 
Pozostaje pan jednak mentalnie po stronie rzą-
du, a nie po stronie obywateli, no a rzecznik praw 
obywatelskich powinien być zawsze po stronie 
obywateli. Dziękuję bardzo.

MaRSzałek
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Poproszę o  głos pana marszałka Michała 

Kamińskiego.
Uprzedzam, że po wyczerpaniu listy mówców 

zostanie ogłoszone 15 minut przerwy.
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SenatoR
michał k amiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W debacie nad zaproponowaną przez Sejm 

kandydaturą na rzecznika praw obywatelskich 
nie chciałbym mówić o samej osobie przedstawio-
nego nam kandydata, bowiem z całą szczerością… 
Po wysłuchaniu tej dyskusji muszę uczciwie po-
wiedzieć, że pan Wawrzyk nie różni się niczym 
– ani na minus, ani na plus – od innych ludzi 
wstawianych na najwyższe polskie stanowiska 
przez prezesa partii rządzącej. Nie nadaje się na 
rzecznika praw obywatelskich ani bardziej, ani 
mniej, niż Andrzej Duda nadaje się na prezyden-
ta. W związku z tym…

(Poruszenie na sali)
Powiedziałem, że nie nadaje się mniej, niż pan 

prezydent Andrzej Duda nadaje się…
(Senator Stanisław Karczewski: Rozumiemy, 

co pan mówi.)
Cieszę się, że pan marszałek to rozumie.
Chcę powiedzieć, że nie ma sensu rozmawiać 

o przymiotach bądź negatywnych cechach cha-
rakteru pana Wawrzyka ani o jego poglądach 
politycznych, bowiem z samej natury ugrupo-
wania, w którym człowiek ten tkwi, wynika, 
że nie posiada on własnych poglądów, ale jest 
echem… Dopóki będzie sprawował tę funkcję, 
pozostanie echem człowieka, którego poglądy na 
prawa obywatelskie doskonale znamy, bo zosta-
ły one wypowiedziane w słynnym przemówie-
niu o Polakach lepszego i gorszego sortu. Nie ma 
żadnego powodu, by przypuszczać, że kandydat 
tego ugrupowania politycznego ma w kwestii gor-
szego i lepszego sortu Polaków inne zdanie niż 
człowiek, który go na to stanowisko rekomendu-
je. I mówię to także dlatego, że nie protestował 
on wtedy, gdy te haniebne słowa padły z trybuny 
sejmowej. W związku z tym należy zadać sobie 
pytanie, czy jakikolwiek kandydat na rzecznika 
praw obywatelskich proponowany przez ugru-
powanie polityczne, które ma do praw obywatel-
skich stosunek… Jeśli powiem „ambiwalentny”, 
to nic nie powiem, zwłaszcza wobec zacytowa-
nej przeze mnie przedtem wypowiedzi lidera tej 
partii o Polakach gorszego lub lepszego sortu. 
Nie przypuszczam, by rzecznikiem praw obywa-
telskich, który siłą rzeczy musi brać pod uwagę 
każdego obywatela, o każdych przekonaniach, 
o każdym wyznaniu, o każdej orientacji seksual-
nej, o każdych poglądach politycznych, mógł być 

człowiek, który uważa, że są Polacy lepszego i gor-
szego sortu.

Przecież, proszę państwa, sam fakt, że ta kan-
dydatura – i znowu nie chciałbym w żaden sposób 
urazić pana Wawrzyka – wywołuje tyle kontro-
wersji, powiem nawet, że wywołuje takie zainte-
resowanie opinii publicznej, mówi nam bardzo 
wiele o miejscu, w którym jesteśmy dzisiaj jako 
Polacy. W kraju… Nie chcę użyć słowa „normal-
nym”, ale w kraju, który nie ma kłopotów z pra-
wami obywatelskimi, wybór rzecznika praw 
obywatelskich nie jest wielkim politycznym kło-
potem, nie jest wielką polityczną batalią, bowiem 
prawa obywatelskie w normalnym kraju nie sta-
nowią przedmiotu sporu normalnych polityków. 
Politycy w krajach naszej, zachodniej cywilizacji 
spierają się o wysokość podatków, spierają się, np. 
w Europie, o stopień integracji europejskiej, spie-
rają się – bo to nie jest, trzeba sobie uczciwie po-
wiedzieć, tylko polski fenomen – o rolę Kościoła, 
o rolę wartości, o rolę tradycji we współczesnym 
społeczeństwie. To są spory, które są obecne od 
Stanów Zjednoczonych po Estonię, w całym na-
szym kręgu cywilizacyjnym. Ale w kręgu tym 
nie ma już sporów o istotę praw obywatelskich. 
W tym kręgu cywilizacyjnym nie mówi się o lep-
szym i gorszym sorcie. W tym kręgu cywilizacyj-
nym nie uznaje się za cnotę zamykania komuś ust, 
zawładnięcia mediami, zawładnięcia poglądami 
politycznymi swoich współobywateli. W świecie 
zachodnim za cnotę uznaje się umiejętność pro-
wadzenia dialogu z drugą stroną.

Angielskie słowo bipartisan, którym każdy 
amerykański polityk chciałby się chwalić, ozna-
czające, że potrafi rozmawiać z drugą stroną, 
w Polsce jest słowem nieobecnym, bo w Polsce 
już dzisiaj dla obu stron tego politycznego sporu 
dialog jest równoznaczny ze zdradą. Ale za taki 
stan nie wszyscy ponoszą taką samą winę. Za taki 
stan, za ten stan gigantycznego podzielenia, wy-
kopania między Polakami tych strasznych rowów 
ponosi winę partia obecnie rządząca. I dzisiaj ta 
partia powinna okazać odrobinę pokory i w dzie-
dzinie praw obywatelskich nie prezentować czło-
wieka, o którym wiadomo, że będzie politycznym 
reprezentantem i politycznym wykonawcą woli 
centrali partyjnej. Myślę, że przykład poprzed-
niego rzecznika praw obywatelskich… Rządząca 
wtedy koalicja Platformy Obywatelskiej i PSL po-
parła pana Adama Bodnara, który w wymiarze 
ideologicznym nie był czystą emanacją raczej cen-
trowo-konserwatywnej niż postępowo-liberalnej 



184

21. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 18 lutego 2021 r.

Wniosek w sprawie porządku obrad Senatu
Wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw obywatelskich (cd.)

koalicji PO-PSL. Ale wtedy pani premier Ewa 
Kopacz i liderzy Platformy Obywatelskiej podjęli 
tę decyzję, by pokazać, że w przypadku kandyda-
tury na rzecznika praw obywatelskich potrafią 
wznieść się także ponad swoje ideologiczne prze-
konania – właśnie dlatego, że w takim obszarze 
jak prawa obywatelskie trzeba umieć rozmawiać, 
trzeba umieć wysłuchiwać różnych opinii i warto 
jest prezentować wrażliwość ideową i polityczną 
szczególnie tych ludzi, którzy czują się w Polsce 
prześladowani, upokorzeni, tych przede wszyst-
kim, których głos jest niesłyszany.

Dzisiaj, z całym szacunkiem dla ludzi o poglą-
dach konserwatywnych, trzeba powiedzieć z całą 
odpowiedzialnością, że ich głos jest w Polsce 
słyszany. Ich poglądy są w Polsce wpisywane 
do kodeksu karnego. Ich poglądy są nauczane 
w szkołach. Ich funkcjonariusze, którzy popeł-
niają często najbardziej brutalne przestępstwa 
przeciwko dzieciom, umierają spokojnie, bez-
karni. Dzisiaj w Polsce prześladowani są ludzie 
o innej wrażliwości. Dzisiaj w Polsce nie czują się 
u siebie ludzie, którzy mają poglądy inne niż kon-
serwatywne – i mają do tego prawo. Dlatego war-
to, żeby przyszły rzecznik praw obywatelskich, 
ktokolwiek nim będzie, był człowiekiem otwar-
tym zarówno na tę bardzo ważną dla Polaków 
wrażliwość, jaką jest wrażliwość konserwatyw-
na, jak i na bardzo ważną dla Polaków wrażli-
wość, jaką jest wrażliwość postępowa. Ona także 
jest istotną częścią naszej narodowej tradycji, bo 
polski postęp jest częścią naszej tradycji narodo-
wej. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

MaRSzałek
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo panu marszałkowi.
Informuję, że l ista mówców zosta ła 

wyczerpana.
(Senator Robert Mamątow: Coś słabe te oklaski.)
(Głos z sali: Słabe, słabe.)
Dla porządku informuję, że państwo senatoro-

wie Ryszard Świlski, Agnieszka Gorgoń-Komor, 
Władysław Komarnicki, Agnieszka Kołacz-
Leszczyńska i Joanna Sekuła złożyli swoje prze-
mówienia w dyskusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

Informuję, że głosowanie w tej sprawie zosta-
nie przeprowadzone po krótkiej przerwie.

Ogłaszam przerwę do godziny 13.40.

(Przerwa w obradach od godziny 13 minut 25 
do godziny 13 minut 40)

MaRSzałek
Tomasz Grodzki 

Proszę uprzejmie o zajęcie miejsc.
Wysoka Izbo!
Proponuję uzupełnienie porządku obrad 

o punkt: drugie czytanie projektu ustawy o zmia-
nie ustawy o Sądzie Najwyższym – pod tym pro-
jektem podpisało się bardzo wielu senatorów 
– i rozpatrzenie go jako punktu dwudziestego 
pierwszego porządku obrad.

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

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

Powracamy do rozpatrywania punktu szes-
nastego porządku obrad: wyrażenie zgody na po-
wołanie Rzecznika Praw Obywatelskich.

Przystępujemy do głosowania w sprawie wy-
rażenia przez Senat zgody na powołanie pana 
Piotra Wawrzyka na stanowisko rzecznika praw 
obywatelskich.

Kto jest za wyrażeniem zgody na powołanie 
pana Piotra Wawrzyka na stanowisko Rzecznika 
Praw Obywatelskich?

(Głos z sali: Nie działa…)
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 48 – za, 51 – przeciw, 

1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 5) (Oklaski)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, 
że Senat nie wyraził zgody na powołanie pana 
Piotra Wawrzyka na stanowisko rzecznika praw 
obywatelskich.

Dziękuję panu Piotrowi Wawrzykowi za udział 
w posiedzeniu Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
siedemnastego porządku obrad: drugie czyta-
nie projektu uchwały w 50. rocznicę strajku włók-
niarek w Łodzi.

Witam serdecznie obecną na posiedzeniu pa-
nią prezydent Łodzi Hannę Zdanowską. (Oklaski)
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Przypominam, że projekt został wniesiony 
przez pana senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego 
i zawarty jest w druku nr 325, a sprawozdanie ko-
misji – w druku nr 325 S.

(Rozmowy na sali)
Proszę o ewentualną kontynuację rozmów 

w kuluarach.
A  sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 

pana senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego, pro-
szę o przedstawienie sprawozdania komisji o pro-
jekcie ustawy.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SenatoR SPRaWozdaWca
krzyszTof kwiaTkowski 

Pa n ie Ma rsza ł k u! Pa n ie i   Pa now ie 
Senatorowie!

Dzisiaj mam zaszczyt przedstawić sprawoz-
danie Komisji Ustawodawczej w kontekście przy-
jęcia projektu uchwały w 50. rocznicę strajku 
włókniarek w Łodzi. Projekt tej uchwały został 
przyjęty na posiedzeniu komisji w dniu 16 lute-
go, wraz z poprawkami, które zostały do niego 
wprowadzone. Chciałbym go w tym momencie 
państwu przedstawić.

Jest dla mnie wyjątkowym zaszczytem, że 
mogę w  tym momencie przedstawić projekt 
uchwały upamiętniającej 50-lecie strajku łódzkich 
włókniarek. 18 lutego to w historii Łodzi wyjąt-
kowa data także z jeszcze jednego względu – wła-
śnie tego dnia podpisano porozumienia łódzkie. 
Mamy czterdziestą rocznicę zakończenia straj-
ku łódzkich studentów, który doprowadził do po-
wstania Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Ale 
10 lat wcześniej, w lutym 1971 r., wybuchł strajk 
łódzkich włókniarek. Jest to wyjątkowy przykład 
bezkrwawego i zakończonego pełnym sukcesem 
protestu społecznego, jednego z największych 
w powojennej historii Polski. Jego efektem było 
całkowite wycofanie się komunistycznych władz 
PRL z wprowadzonych podwyżek cen żywno-
ści. Pracownicy przemysłu lekkiego, wśród któ-
rych zdecydowaną większość stanowiły kobiety… 
Ocenia się, że ponad 80% pracujących w zakła-
dach przemysłu lekkiego w Łodzi były to panie. 
I te kobiety w 2 miesiące po krwawym…

(Rozmowy na sali)
Czy ja mógłbym prosić…
Te kobiety w Łodzi w 2 miesiące po krwawym 

stłumieniu protestu stoczniowców na Wybrzeżu, 

w grudniu 1970 r., doprowadziły do zmiany decy-
zji nowo wybranych władz PZPR.

Wyjątkowość wydarzeń, które miały miejsce 
w lutym 1971 r., polegała m.in. na tym, że straj-
kowały głównie kobiety – prządki i szwaczki 
z łódzkich zakładów przemysłowych. Wykazały 
się one nie tylko ogromną odwagą, zatrzymując 
maszyny w swoich zakładach pracy i nie ulegając 
presji zakończenia strajku ze strony władz oraz 
zgromadzonych sił wojska oraz milicji, ale także 
ogromną rozwagą, mądrością i odpowiedzialno-
ścią, prowadząc protesty w zakładach pracy i nie 
wychodząc na ulice, gdzie mogło dojść do tragedii. 
Przecież 2 miesiące wcześniej, także w kontek-
ście cofnięcia podwyżek cen żywności, na ulice 
w Trójmieście wyszli stoczniowcy. Tam nie uda-
ło się zmusić komunistycznych władz do zmiany 
decyzji, za to doszło do tragedii. Tej tragedii udało 
się uniknąć w Łodzi.

Strajk rozpoczął się 10  lutego 1971  r. 
w  Zakładach Przemysłu Bawełnianego im. 
Juliana Marchlewskiego, niegdyś fabryce Izraela 
Poznańskiego, po tym, gdy doszło do podwyżek 
cen żywności w grudniu roku 1970 i jednocześnie 
obniżenia wynagrodzeń pracowników łódzkiego 
przemysłu lekkiego za miesiąc styczeń 1971 r. Źle 
zarabiająca grupa włókniarek i włókniarzy – ich 
wynagrodzenia były znacząco niższe od ówcze-
snej średniej krajowej – dodatkowo musiała pra-
cować w wyjątkowo trudnych warunkach, takich 
jak wysoka wilgotność, hałas, duże zapylenie, ob-
sługując stare maszyny w nieremontowanych od 
lat halach fabrycznych. Teraz już o tym nie pa-
miętamy, ale w 4/5 tych zakładów nie było sto-
łówek. W dużej części nawet nie było możliwości 
odświeżenia się po ciężkiej pracy przy starych 
maszynach.

Stąd wybuch spontanicznego i  oddolnego 
protestu, w trakcie którego nie zawiązano nawet 
komitetu strajkowego, który prowadziłby nego-
cjacje z rządem. Jednocześnie protest ten okazał 
się wyjątkowo szeroki. W kulminacyjnym mo-
mencie, 15 lutego, brało w nim udział ok. 55 ty-
sięcy osób. Objął on przede wszystkim kluczowe 
zakłady przemysłu związanego z włóknem i weł-
ną w Łodzi, stolicą polskiego przemysłu lekkie-
go. Swą siłę i determinację protestujący pokazali 
w trakcie rozmów rządu z załogami zakładów, 
w trakcie których jedna z włókniarek wyrwała 
mikrofon premierowi Piotrowi Jaroszewiczowi, 
który przekonywał strajkujących do przerwania 
protestu.
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Komunistyczne władze nie zdecydowały się 
na rozwiązania siłowe w stosunku do protestu-
jących, których ogromną większość stanowiły 
kobiety. Łódzkie prządki i tkaczki zwyciężyły. 
15 lutego wieczorem komunistyczny rząd ogłosił 
wycofanie się z decyzji o podwyżce cen żywności. 
Udało im się to, co nie udało się 2 miesiące wcze-
śniej na Wybrzeżu.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej w pięćdziesią-
tą rocznicę strajku włókniarek w Łodzi wyraża 
najwyższe uznanie dla wszystkich protestują-
cych, ich odwagi oraz determinacji, a także mą-
drości i dalekowzroczności co do sposobu i formy 
przeprowadzenia protestu.

Strajk z lutego 1971 r. to jeden z wyjątkowych 
momentów polskiej drogi do niepodległego i de-
mokratycznego państwa polskiego.

Cieszę się, że przy pracy nad uchwałą, która 
podkreśla wyjątkowość wydarzeń w Łodzi i wy-
jątkowość kobiet, które odegrały najważniejszą 
rolę w tym proteście, jest z nami także pani pre-
zydent tego wyjątkowego miasta, jakim jest Łódź. 
Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi, to – można 
powiedzieć – osoba w tym momencie także dla 
nas symboliczna, bo pokazuje, że w tym mieście 
rola i znaczenie kobiet zawsze były wyjątkowo 
ważne.

Proszę panie i panów senatorów o podjęcie 
uchwały, która upamiętni jeden z najważniej-
szych protestów w czasach PRL, który niestety 
nie jest zbyt często zauważany na kartach historii. 
Kobiety, które wtedy protestowały, po tym, gdy 
wywalczyły to, o co wystąpiły, czyli wycofanie się 
z podwyżek, wróciły do swojej pracy, nie wypina-
ły piersi do orderów, zaszczytów. Historia nieste-
ty, że tak powiem, spowiła troszkę zapomnieniem 
te wydarzenia.

Chciałbym paniom i panom senatorom nie-
zwykle ciepło podziękować za to, że wspólnie upa-
miętnimy i uhonorujemy te wydarzenia z historii 
i w sposób szczególny te wyjątkowe kobiety, które 
te wydarzenia współtworzyły.

Proszę panie i panów senatorów o podjęcie tej 
uchwały. (Oklaski)

MaRSzałek
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Przypominam, że głosowanie odbędzie zaraz 

po zakończeniu procedowania tego punktu.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do spra-
wozdawcy komisji i wnioskodawcy.

Przypominam, że tą osobą mającą podwójną 
rolę jest pan senator Krzysztof Kwiatkowski.

Czy ktoś pragnie zadać takie pytanie?
Jeśli nie, to dziękuję.
Otwieram dyskusję.
W dyskusji głos do protokołu* złożył pan sena-

tor Aleksander Szwed.
O zabranie głosu poproszę pana senatora Jana 

Marię Jackowskiego.

SenatoR
Jan maria Jackowski 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani 
Prezydent! Szanowni Zebrani!

Chciałbym na wstępie podziękować inicja-
torom tego projektu uchwały i panu senatorowi 
Kwiatkowskiemu, który o tę sprawę zabiegał, dla-
tego że faktycznie, a mówię to jako dr historii, 
sprawa strajku łódzkich włókniarek nie przebi-
ła się tak bardzo do świadomości społecznej, tak 
jak tragiczne wydarzenia z grudnia 1970 r. na 
Wybrzeżu, a więc głównie w Gdyni, w Gdańsku 
i w Szczecinie, a także w Elblągu. Z tego punktu 
widzenia jest to bardzo ważny element polskiej 
historii.

Przypomnijmy sobie sytuację z  tamte-
go okresu. Akurat doskonale to pamiętam, 
bo byłem świadkiem wydarzeń grudniowych 
w Szczecinie, tych tragicznych. Otóż po słynnej 
wizycie Edwarda Gierka w Stoczni Szczecińskiej 
im. Adolfa Warskiego, gdy padły słynne sło-
wa „Pomożecie? Pomożemy!”, wydawało się, że 
nowa ekipa, która przyszła po odejściu ekipy 
Władysława Gomułki, problem napięć społecz-
nych związanych z podwyżkami, ale nie tylko, bo 
także z warunkami pracy i z innymi kwestiami, 
które były podnoszone, ma już z głowy. Okazało 
się jednak, że tak się nie stało. Warto tu zwrócić 
uwagę na bezskuteczne próby dialogu, które były 
podjęte. Początkowo władze wysłały pana wice-
premiera Jana Mitręgę, który podjął negocjacje ze 
strajkującymi włókniarkami…

(Rozmowy na sali)
(Marszałek Tomasz Grodzki: Bardzo proszę 

o wyciszenie rozmów.)

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu. 
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…ale włókniarki okazały się bardzo roztrop-
ne w tych rozmowach. Po pierwsze, nie dały się 
sprowokować do wyjścia na ulice, ponieważ na 
ulicach… Nie wiadomo, jaki byłby scenariusz 
tych wydarzeń. Mamy przecież w pamięci to, co 
w grudniu 1970 r. działo się na Wybrzeżu.

Po drugie, warto zwrócić uwagę, że ten strajk 
wybuchł w chyba największym łódzkim zakła-
dzie. Znawcy Łodzi mnie może poprawią, ale za-
kłady im. Juliana Marchlewskiego zatrudniały 
9,5 tysiąca pracowników, w zdecydowanej więk-
szości kobiety. Były to dawne zakłady Izraela 
Poznańskiego. Mówimy tutaj o historycznej fa-
bryce, która brała udział w budowaniu zrębów 
polskiego przemysłu włókienniczego.

I jeszcze jeden element, na który niewątpliwie 
warto zwrócić uwagę, a o którym pisze w swoich 
wspomnieniach Mieczysław Rakowski. Pan se-
nator Kwiatkowski nie wspomniał o tym, że te 
dyskusje z włókniarkami miały niezwykle emo-
cjonalny charakter, co uświadomiło ówczesnej 
władzy, że to nie są przelewki.

Mało tego, wynikiem tego protestu był też 
pierwszy plan modernizacyjny miasta Łodzi. 
No, jest z nami pani prezydent Łodzi. Jak wiemy, 
Łódź była miastem bardzo zaniedbanym w sen-
sie infrastrukturalnym, w sensie infrastruktury 
miejskiej.

Można też powiedzieć, że jednym z efektów 
tego strajku, który jak twierdzą historycy, był 
jednym z największych strajków w latach sie-
demdziesiątych… Porównuje się go do Radomia, 
do 1976 r. W szczytowym momencie brało w nim 
udział 55 tysięcy osób, czyli mniej więcej tyle 
samo, ile w tych protestach w czerwcu 1976 r.

Można powiedzieć, że ten strajk włókniarek 
zamknął pewien etap przepoczwarzania się sys-
temu komunistycznego w Polsce, zapoczątkował 
odchodzenie od… No, po czasach stalinowskich, 
po czasach tzw. małej stabilizacji gomułkowskiej 
i budowania takiego, powiedziałbym, przaśne-
go komunizmu, nastąpiła era Edwarda Gierka. 
Wtedy mimo wszystko nastąpiły pewne zmiany 
w aparacie rządowym, w systemie sprawowania 
władzy.

Ten strajk był niesłychanie doniosły. Słusznie 
pan senator Kwiatkowski zwrócił uwagę, że to 
były przede wszystkim kobiety. Aż 80% strajku-
jących to były kobiety. To było wielkie zwycięstwo 
tych kobiet, ponieważ osiągnięto cofnięcie pod-
wyżek, a to, przypomnę, nie udało się… O tym 
wspominał pan senator Kwiatkowski. Cofnięto 

podwyżki cen żywności, które miały istotny 
wpływ na nastroje.

Konkludując, uważam, że to bardzo dobrze, 
że w pięćdziesiątą rocznicę tych ważnych wyda-
rzeń historycznych Wysoka Izba podejmuje taką 
uchwałę. Dziękuję.

MaRSzałek
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Kazimierza Michała Ujazdowskiego.

SenatoR
k azimierz michał uJazdowski 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja też zacznę od podziękowań: dla pana prze-

wodniczącego Kwiatkowskiego za tę inicjatywę, 
a dla pani prezydent za obecność.

To jest akt przywrócenia pamięci o czymś, co 
zostało zepchnięte na margines. Być może warto 
zastanowić się, dlaczego tak się stało. Myślę, że 
przynajmniej z kilku powodów. Przede wszyst-
kim po 1989 r. koncentrowaliśmy się na historii 
heroicznej i spychaliśmy na margines historię 
protestów społecznych. Zdecydowanie inaczej 
postępowały narody Europy Zachodniej. No, np. 
kilka lat temu Europejską Stolicą Kultury było 
miasto Mons. To jest miasto górnicze, położone 
w Walonii, a główna ekspozycja była skoncentro-
wana na losie robotników, na losie górników, na 
tym, że tenże los był przedmiotem debiutu arty-
stycznego van Gogha. W Polsce po 1989 r. bar-
dzo rzadko zdarzało się, by przypominano o tych, 
z którymi los obszedł się bardzo surowo, jeśli nie 
drastycznie.

My tu tak naprawdę przypominamy nie tyl-
ko protest, ale także wyjątkowe doświadczenia 
łódzkich kobiet, ich wyjątkowe życie, wyjątkowo 
surowe, wyjątkowo ciężkie życie. To był los trau-
matyczny i przez lata po prostu chciano o nim 
zapomnieć.

Ja przy tej okazji chcę podziękować pani 
Marcie Madejskiej, która napisała książkę „Aleja 
włókniarek” opartą na notacjach łódzkich włók-
niarek właściwie od początku XX w. Takie notacje 
były zbierane w Łodzi jeszcze w latach sześć-
dziesiątych, przez PRL i  lata Solidarności. To 
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wyjątkowo poruszająca książka i w ogóle niepa-
sująca ani do wyobrażenia Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej o klasie robotniczej, ani do tej 
legendy, którą środowiska solidarnościowe o sobie 
samych opowiadają. Mówię to także z poczuciem 
własnej winy.

Przypominamy więc los kobiet, które dźwiga-
ły odpowiedzialność za rodzinę, które często żyły 
w samotności, były eksploatowane ponad miarę. 
Niewielu pamięta o tym, że prawo socjalne w PRL 
było gorsze niż w II Rzeczypospolitej. W 1919 r. 
II Rzeczpospolita zakazała nocnej pracy kobiet, 
w PRL to było możliwe, dopiero w wolnej Polsce 
wrócono do standardów z 1919 r.

Mówię o tym dlatego, że tak zrządził los, że 
przez 6 lat mieszkałem w Łodzi nieopodal fabryki 
Poznańskiego, na łódzkich Bałutach, to był czas 
moich studiów, i mam poczucie emocjonalnego 
związku z tą sprawą i z tym miejscem. Byłoby ze 
wszech miar dobrze, abyśmy docenili na trwałe 
historię społeczną jako element składowy histo-
rii narodowej i pamiętali o tych grupach spo-
łecznych, które doświadczyły wyjątkowego losu, 
wyjątkowo złego i gorzkiego losu.

Raz jeszcze podziękowania. Myślę, że to jesz-
cze jeden dobry przykład, że Senat uprawia nie-
stronniczą i pełnowymiarową politykę pamięci, 
jeśli tak można powiedzieć, czyli politykę w spra-
wie ochrony pamięci. Dziękuję bardzo.

MaRSzałek
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Informuję że lista mówców została wy czer- 

 pana.
Zamykam dyskusję.
Dla porządku informuję, że pan senator 

Aleksander Szwed złożył swoje przemówienie 
w dyskusji do protokołu, o czym już mówiłem.

Przystępujemy do głosowania nad projek-
tem uchwały w 50. rocznicę strajku włókniarek 
w Łodzi.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem 
projektu? Proszę o podniesienie ręki i naciśnię-
cie guzika.

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Jedną osobę z  głosujących zdalnie proszę 

o sprawdzenie, czy aplikacja wysłała głos…
Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 86 senatorów i wszyscy byli za. 
(Głosowanie nr 6)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat podjął uchwałę w 50. rocznicę strajku włók-
niarek w Łodzi. (Oklaski)

Proszę prezydent miasta Łodzi, panią Hannę 
Zdanowską, o podejście do stołu prezydialnego. 
Pragnę wręczyć pani prezydent uchwałę.

(Rozmowy na sali)

PRezydent MiaSta łodzi 
hanna zdanowsk a 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 
Panie i Panowie Senatorowie! Szanowni Goście!

50 lat czekały łódzkie włókniarki na ten szcze-
gólny moment. Tak naprawdę to w ich imieniu 
przyszło mi tutaj stanąć przed państwem, pochy-
lić czoła i podziękować za tę zapomnianą część 
historii – za to, że ją dzięki państwu przywró-
ciliśmy. Ja wierzę w to, że od tego momentu ta 
historia będzie miała dalszy ciąg, że będziemy 
wspominać łódzkie włókniarki, które w spo-
sób nietuzinkowy – bo nie wychodząc na ulice, 
ale zatrzymując maszyny i rozpoczynając dia-
log z ówczesną władzą – spowodowały, iż to, co 
było nieosiągalne, co nie udało się pracownikom 
Pomorza, stało się rzeczywistością.

Raz jeszcze z całego serca dziękuję, a przede 
wszystkim proszę, żeby ta pamięć już w nas nie 
zamilkła, żeby cały czas tliła się, i by włókniarki 
– których część nadal jeszcze żyje, mieszka w na-
szym mieście – poczuły, że ich trud nadal w tych 
czasach jest dostrzegany. Bardzo wszystkim pań-
stwu dziękuję. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

MaRSzałek
Tomasz Grodzki 

Dziękuje bardzo, Pani Prezydent. Proszę prze-
kazać nasze wyrazy szacunku wszystkim pa-
niom, które będzie pani miała okazję spotkać.

(Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska: 
Dziękuję bardzo.)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Kamiński)

WiceMaRSzałek
michał k amiński 

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
czternastego porządku obrad: drugie czytanie 
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projektu ustawy o zmianie ustawy o osobach de-
portowanych do pracy przymusowej oraz osadzo-
nych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek 
Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Przypominam, że projekt ten został wniesiony 
przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji i zawarty jest w druku nr 217, a sprawoz-
danie komisji – w druku nr 217 S.

(Rozmowy na sali)
Pragnę przypomnieć wszystkim państwu, że 

znajdujemy się w Senacie Rzeczypospolitej i trwa 
posiedzenie tegoż Senatu. Bardzo bym prosił 
o przeniesienie wszystkich rozmów do kuluarów.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej, senatora Jerzego Czerwińskiego, 
o przedstawienie wspólnego sprawozdania ko-
misji o projekcie ustawy.

Panie Senatorze, ja bardzo pana proszę o jesz-
cze chwilę odczekania, bo przez szacunek dla 
pana senatora nie chcę dopuścić, by przemawiał 
pan w nieadekwatnym otoczeniu.

(Głos z sali: Towarzystwo jest dobre, tylko…)
Towarzystwo jest niezwykle szlachetne, 

bym powiedział, tyle tylko, że się nie najlepiej 
zachowuje.

(Głos z sali: Wojtek…)
Jeszcze raz bardzo bym prosił o zaprzesta-

nie rozmów i opuszczenie sali obrad przez tych 
z  państwa, którzy nie chcą w  tych obradach 
uczestniczyć.

A pana senatora Czerwińskiego bardzo proszę 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

SenatoR SPRaWozdaWca
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozda-

nie z  pracy połączonych komisji – Komisji 
Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej – nad projektem usta-
wy o  zmianie ustawy o  osobach deportowa-
nych do pracy przymusowej oraz osadzonych 
w obozach pracy przez III Rzeszę oraz Związek 
Socjalistycznych Republik Radzieckich; druk 
nr 217 S.

Najpierw może powiem, dlaczego zajmujemy 
się tym projektem ustawy. Otóż jest to pokłosie 
pracy komisji, która pracowała nad petycją oby-
watelską z roku 2017. Autor tej petycji wnosił 

o to, aby zwiększyć kwotę świadczeń przysługu-
jących osobom deportowanym do pracy przymu-
sowej przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych 
Republik Radzieckich lub osadzonym w obozach 
pracy. Prośba zawarta w petycji mówiła o wzro-
ście o 50%, to jest o zmianie półtorakrotnej kwot, 
o podwyższeniu półtorakrotnym. Komisja zde-
cydowała się przychylić do wniosku zawartego 
w petycji i złożyła odpowiedni projekt ustawy, 
zawarty w druku nr 217, wyznaczając na osobę, 
która będzie się zajmowała jego przedstawieniem 
i będzie reprezentowała wnioskodawców, pana 
senatora Roberta Mamątowa.

Jak przebiegały prace naszych połączonych 
komisji? Otóż na początku pan senator Robert 
Mamątow przedstawił główne założenia ustawy. 
Następnie wypowiadały się osoby zaproszone, 
eksperci, tzn. przedstawiciel ZUS, pan legislator, 
oraz senatorowie.

Dlaczego po raz kolejny zajmujemy się spra-
wą związaną ze świadczeniami, za które tak na-
prawdę nie odpowiada państwo polskie, bo to 
są świadczenia za czyny, mówmy wprost, prze-
stępne, które były w trakcie wojny dokonywane 
przez władze najeźdźców, tych, którzy okupowa-
li nasz kraj, czyli przez III Rzeszę oraz Związek 
Socjalistycznych Republik Radzieckich? Pierwsze 
z tych państw przyznaje, że rzeczywiście takie 
fakty miały miejsce, tzn. deportacje na roboty 
przymusowe i więzienie w obozach pracy, ale 
niestety nie wyciąga z tego żadnych wniosków. 
No, był taki okres, że powstała Fundacja Polsko-
Niemieckie Pojednanie, były wypłacane pewne 
kwoty, ale na pewno nie było to odszkodowanie, 
nie były one ekwiwalentne w stosunku do pracy, 
którą nasi obywatele w trakcie wojny świadczy-
li. Nawiasem mówiąc, nie były to też w więk-
szości pieniądze państwowe, ale koncernów, na 
rzecz których nasi obywatele właśnie pracowali 
w trakcie wojny. Jeśli chodzi o drugie z państw 
najeźdźców, to ono w ogóle nie przyznaje się do 
tego, że było najeźdźcą. Traktuje się jako raczej 
tylko wyzwoliciel naszych ziem, co jest oczywi-
ście nieprawdą. Tak więc nawet próba postawie-
nia mu jakichkolwiek żądań mija się z celem, bo 
jeśli ktoś nie przyznaje się do faktu, to tym bar-
dziej nie będzie wyciągał wniosków z tego, co 
kwestionuje. Tak że obowiązek może nawet nie 
zadośćuczynienia, ale po pierwsze, symboliczne-
go uznania moralnego, a po drugie, przyznania 
symbolicznych kwot, na które było stać państwo 
polskie i na które, mam nadzieję, dalej będzie je 
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stać, spoczywa w tej chwili właśnie na państwie 
polskim, chociaż, tak jak powiedziałem, nie jest 
ono w żaden sposób odpowiedzialne za wywózki 
na roboty przymusowe, za deportacje i osadzanie 
naszych obywateli w obozach pracy.

Tu trzeba jeszcze jedno zaznaczyć. Otóż nie-
stety tak się złożyło, że ponieważ ustawy nie 
miały charakteru kompleksowego, ustawa, któ-
ra jest zmieniana projektem, który chcemy złożyć, 
a mianowicie ustawa z 31 maja 1996 r. o osobach 
deportowanych do pracy przymusowej oraz 
osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę 
i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, 
pojawiła się w obiegu prawnym stosunkowo póź-
no i kwoty, które są tutaj proponowane jako takie 
właśnie świadczenie symboliczne otrzymywane 
przez osoby uprawnione przy odbiorze emerytury 
czy renty, nie są współmierne np. do kwot, które 
są proponowane jako dodatek kombatancki w in-
nej ustawie, w ustawie o kombatantach i osobach 
represjonowanych.

Na domiar złego, niestety, jest jeszcze tak, że 
te 2 kategorie osób, osoby represjonowane w III 
Rzeszy, wywożone na roboty przymusowe, oraz 
te wywożone do Związku Radzieckiego, mają róż-
ne uprawnienia, ich uprawnienia są zróżnicowa-
ne, tzn. nie w tej ustawie, o której mówimy, ale 
przez to, że jedna z tych grup, mianowicie osoby 
wywiezione do Związku Radzieckiego, jest dopi-
sana do ustawy o kombatantach. W efekcie jest 
tak, że jest tu pewien, powiedziałbym, chaos, ale 
ten chaos może jest mniej odczuwalny, gorzej, że 
jest tu po prostu wyraźna niesprawiedliwość. 
I właśnie tą niesprawiedliwością zajął się autor 
tej petycji, a potem w kolejności komisja, która 
tę petycję rozpatrywała, no i przede wszystkim 
nasze połączone komisje, zaś teraz my tym się 
zajmujemy. Projekt ma w pewnym sensie wy-
równać tę nierówność, jeśli chodzi o traktowa-
nie osób pokrzywdzonych, ogólnie rzecz biorąc, 
przez najeźdźców, okupantów w trakcie II wojny 
światowej. Myślę, że pod względem słuszności to 
jest w ogóle niepodważalne.

Jeśli chodzi o kwestie techniki legislacyjnej, 
to ustawa jest stosunkowo prosta, a mianowicie 
ma 2 artykuły: pierwszy dotyczy wprowadzenia 
nowych kwot, a drugi dotyczy wejścia ustawy 
w życie.

Jeśli chodzi o kwoty, to w tej chwili sposób ich 
ustalania jest podobny, tzn. świadczenie, które 
przysługuje osobom uprawnionym, deportowa-
nym, jest ustalane kwotowo za każdy miesiąc 

wywózki, przebywania na robotach przymuso-
wych czy w obozie pracy, począwszy od 1 miesią-
ca, a skończywszy na 20 miesiącach, bo wyższego 
świadczenia nie można uzyskać. W efekcie to jest 
tak, że obecnie świadczenie – to świadczenie jest 
też oczywiście rewaloryzowane w miarę wzro-
stu innych świadczeń społecznych, emerytalno-
-rentowych – wynosi 11 zł 53 gr za 1 miesiąc, no, 
tak jest od 1 marca 2020 r., po poprzedniej rewa-
loryzacji, a świadczenie za 20 miesięcy, czyli to 
maksymalne, wynosi 229 zł 91 gr. Propozycja, 
która zawarta była i w petycji, i w propozycji po-
łączonych komisji i która została podtrzymana, 
powoduje zwiększenie świadczeń proporcjonal-
nie do liczby pełnych miesięcy przebywania na 
robotach przymusowych czy też w obozie pracy. 
Wynoszą one 17 zł 29 gr za 1 miesiąc itd., potem 
rosną, a świadczenie za 20 miesięcy, czyli to jest 
ta kwota maksymalna, to 344 zł 86 gr. To i tak 
nie wyrównuje świadczenia z tym, co mają czy co 
mogą otrzymać kombatanci, jeśli mówimy o ogóle 
uprawnień, które im przysługują, ale na pewno 
to nieco wyrównuje dysproporcje. Tak więc uwa-
żam, że ze względu na słuszność jest to jak naj-
bardziej korzystne, pożądane. Państwo polskie, 
pomimo że, tak jak powiedziałem, samo jako takie 
było pokrzywdzone w trakcie wojny, jest w sta-
nie swoim obywatelom przynajmniej częściowo, 
w niewielkim ułamku wyrównać te krzywdy. Jak 
mówię, to ma bardziej znaczenie moralne, mniej 
może znaczenie finansowe, jednak mimo wszyst-
ko także takie ma.

I jeszcze jedna kwestia. Senat jest jakby po-
dwójnie związany z tą ustawą. Państwo, którzy 
obecnie, w tej kadencji są po raz pierwszy w na-
szej Izbie, tego nie pamiętają, ale ta ustawa była 
już nowelizowana z naszej przyczyny, czyli na 
nasz wniosek. Ja wtedy miałem zaszczyt być 
przedstawicielem senatorów wnioskodawców. 
Ta nowela polegała na tym, że osobom upraw-
nionym, deportowanym do pracy przymusowej 
przyznaliśmy możliwość pierwszeństwa w wizy-
tach u lekarza, w aptekach, w ośrodkach zdrowia, 
czyli krótko mówiąc, pierwszeństwo w dostępie 
do usług medycznych. Były jeszcze inne kwestie, 
ale najważniejsze jest to, że chodziło o te świad-
czenia, które osobom podlegającym dobrodziej-
stwu tej ustawy, są jakby najbardziej potrzebne. 
To są ludzie, którzy są bardzo leciwi, osoby w wie-
ku 80–90 lat. Wiadomo, że w tym wieku po pro-
stu zaczynamy chorować albo ciągną się choroby 
wcześniejsze, z młodości i ten dostęp do lekarza 
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jest bardzo pożądany. Wtedy Senat jakby stanął 
na wysokości zadania, przeforsował to w Sejmie 
i w efekcie to się stało prawem. Efekt jest taki, że 
w tej chwili osoby deportowane do pracy przy-
musowej są uprawnione do świadczeń z zakresu 
służby zdrowia bez kolejki. Do tego dochodzą jesz-
cze inne kwestie, ale niematerialne, np. pierw-
szeństwo w uzyskaniu miejsca w domu pomocy 
społecznej. Są to rzeczy związane z ochroną zdro-
wia. Ta ustawa ma inne znaczenie, a mianowicie 
ma znaczenie, nazwałbym to, fiskalne.

Jeszcze jedna kwestia, na którą trzeba zwró-
cić uwagę. Dotyczy to oceny skutków regula-
cji. Otóż wyraźnie widzimy… Część z państwa 
może nie dysponować tymi drukami, więc ja 
może pokażę, jak z jednej strony maleje liczba 
osób, a z drugiej strony – nakłady ponoszone 
na realizację tej ustawy. To jest po prostu uby-
tek naturalny, tutaj biologia robi swoje. Dlatego 
też będziemy prosić Wysoką Izbę o to, żeby jak 
najszybciej zająć się tą ustawą, jak najszyb-
ciej przedłożyć ją do laski marszałkowskiej, bo 
tu każdy miesiąc ma znaczenie. Tych osób jest 
coraz mniej i coraz bardziej widzimy ten uby-
tek – z jednej strony ilościowy, z drugiej stro-
ny finansowy. Chcę tutaj uspokoić osoby, które 
mogłyby mieć nie pretensje, ale jakieś obiekcje 
związane z finansami państwa. Na pewno pań-
stwo na to stać, budżet nie ucierpi. Te kwoty są 
w sumie niewielkie. Szacuje się, że roczny koszt 
to będzie ok. 50 milionów zł, ale pan minister 
może mnie poprawić. Wejście w życie tej ustawy 
będzie mieć takie skutki.

Proszę państwa, tak jak powiedziałem, na po-
siedzeniu komisji wszystkie osoby, które chciały 
zabrać głos, zabrały go. Co ustaliliśmy? Były gło-
sy, szczególnie ze strony przedstawiciela ZUS, że 
okres vacatio legis jest zbyt krótki. Możemy się 
z tym zgodzić, ale tylko po części, bo propono-
wane przez przedstawiciela ZUS 9 miesięcy to 
okres zbyt długi. Z kolei to, co było proponowane 
w druku pierwotnym w art. 2… to vacatio legis 
było sformułowane dość, nazwałbym to, nieczy-
telnie, nieszczęśliwie, co mogło spowodować, 
że przy takim, a nie innym kalendarzu ustawa 
wchodziłaby w życie 2 albo 3 dni po publikacji 
tekstu. Pierwotne brzmienie było takie: ustawa 
wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca nastę-
pującego po miesiącu ogłoszenia. Oczywiście pan 
legislator to wychwycił i zaproponował popraw-
kę. Została ona przejęta w trybie bodajże auto-
poprawki przez pana senatora Mamątowa. Teraz 

tekst art. 2 brzmi tak: ustawa wchodzi w życie 
pierwszego dnia miesiąca następującego po upły-
wie miesiąca od dnia ogłoszenia. Oznacza to, że 
ustawa wejdzie w życie co najmniej po upływie 
30 dni – luty właściwie mamy już za sobą – i co 
najwyżej po upływie 60 dni. Jeśli chodzi o kwestie 
techniczne związane z vacatio legis, to myślę, że 
tutaj już nie będzie problemów.

Większość senatorów, którzy się wypowia-
dali… Był to senator Kwiatkowski, oczywiście 
senator Mamątow i senator Borowski. Ja także 
zabrałem głos. Wypowiadali się też przedstawi-
ciele innych instytucji. Wszyscy zgodzili się z za-
pisami tej ustawy. Była tylko kwestia vacatio legis 
i 1 uwaga, że te świadczenia dalej będą zróżni-
cowane, zarówno jeśli chodzi o grupy deporto-
wanych do Związku Radzieckiego i do Niemiec, 
jak i grupę tych osób oraz kombatantów. Tak jak 
powiedziałem, ustawa wygładza te nierówności, 
nie w pełni, ale jednak wygładza, tzn. w pewnym 
sensie uśrednia świadczenia.

Po krótkiej dyskusji przystąpiliśmy do gło-
sowania. Wszyscy obecni na sali głosowali za 
przyjęciem projektu, bodajże tylko 1 senator, ob-
radujący zdalnie, wstrzymał się od głosu. Przyjęto 
to miażdżącą większością głosów. Obie komisje 
proponują przyjęcie ustawy. Oczywiście apeluje-
my o jak najszybszą pracę. Ja składam tutaj wnio-
sek… Gdyby pojawiły się poprawki, bo oczywiście 
mogą się pojawić, to wtedy będziemy apelować, 
żeby jeszcze na tym posiedzeniu tymi poprawka-
mi się zająć.

WiceMaRSzałek
michał k amiński 

Dziękuję bardzo.
(Senator Jerzy Czerwiński: Ja również 

dziękuję.)
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze, za 

sprawozdanie.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy 
komisji oraz do upoważnionego przedstawiciela 
wnioskodawców.

Przypominam, że wnioskodawcy upoważ-
nili do ich reprezentowania senatora Roberta 
Mamątowa.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pan senator Jan Maria Jackowski.
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Jak mniemam, do pana… Do którego z panów 
senatorów chce pan skierować pytanie? Czy do 
obu?

SenatoR
Jan maria Jackowski 

Do obu panów senatorów.
Ja mam 2 pytania. I oczywiście jak najbardziej 

popieram te rozwiązania.
Pierwsze pytanie. Jaki krąg osób będzie ob-

jęty dobroczynnymi skutkami w tym sensie, że 
zwiększy się ich świadczenie po wejściu tej usta-
wy w życie? Bo mam nadzieję, że Sejm szybko ją 
rozpatrzy.

I drugie pytanie. Jak to jest? Czy osoba, któ-
ra musiała świadczyć przymusową pracę przez 
mniej więcej taki sam okres dla III Rzeczy lub dla 
Związku Sowieckiego… Czy świadczenia są takie 
same, czy są zróżnicowane za ten okres? To zna-
czy, kwotowo. Chodzi mi o to, żeby panowie ze-
chcieli to wyjaśnić. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, pan senator Mamątow.

SenatoR
roBerT mamąTow 

Ja może odpowiem na pierwsze pytanie.
Dziękuję, Panie Marszałku.
Chciałbym zwrócić uwagę, że parę lat temu 

była próba podniesienia tego świadczenia. 
Ministerstwo Finansów się wtedy nie zgodziło 
twierdząc, że to bardzo obciąży budżet. Ale wte-
dy takich osób, które by korzystały z tej podwyż-
ki, było ok. 400 tysięcy, dzisiaj tych osób jest ok. 
60 tysięcy. Dlatego ja się bardzo przychylam do 
prośby pana senatora Czerwińskiego, żebyśmy 
to jak najszybciej rozpatrzyli, bo tu naprawdę 
każdy miesiąc przynosi uszczerbek liczby tych 
osób, które mogłyby z tego korzystać. A, tak jak 
powiedział pan senator, powinniśmy to zrobić już 
dawno. I dlatego, jak powiedziałem na początku, 
bardzo proszę o poparcie tej inicjatywy.

Może teraz pan odpowie na drugie pytanie.

WiceMaRSzałek
michał k amiński 

Dziękuję bardzo.

SenatoR
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku, jeśli chodzi o wypowiedź 
dotyczącą liczby osób, to oczywiście sprawa jest 
jasna.

Zaś jeśli chodzi o kwestie finansowe, to sama 
ustawa obie te grupy – to jest osoby, które zo-
stały zesłane do pracy przymusowej lub obozów 
pracy w Związku Radzieckim lub w Niemczech 
– traktuje tak samo. Czyli tu się nie uzależnia… 
Wysokość świadczenia, które się otrzymuje, za-
leży od liczby miesięcy, którą się przebywało na 
tych robotach przymusowych – nazwijmy to 
wprost, bo tak się mówi w starszym pokoleniu. 
I jest górny próg, czyli powyżej 20 miesięcy ta 
kwota już nie rośnie. Jest pewna kwota maksy-
malna, wypłacana miesięcznie oczywiście jako 
dodatek do emerytury, renty.

A z innej ustawy, ustawy o kombatantach, 
wynika, że osoby deportowane do Związku 
Radzieckiego mogą otrzymać więcej, bo mogą się 
starać o niektóre uprawnienia, których nie ma 
w tej ustawie, a jest w ustawie o kombatantach. 
I z tego wynika ta nierówność. Ja może wprost 
zacytuję, bo tak będzie najlepiej. To będzie z opi-
nii szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych niedługi cytat. A więc tak: na 
mocy tej ustawy – którą w tej chwili rozpatruje-
my, ale jeszcze w jej dotychczasowej wersji, oczy-
wiście bez wejścia w życie tego projektu – mogą 
otrzymać te osoby deportowane 229,9 zł mie-
sięcznie, zaś osoby… I to jest jedyna kwota, któ-
rą mogą otrzymać ci, którzy byli deportowani do 
III Rzeszy. „Tymczasem osoby deportowane do 
ZSRR otrzymują świadczenia w łącznej wysoko-
ści 435,8 zł miesięcznie”. No i jeszcze dodatkowe 
zdanie: „Ponadto ci z nich, którzy doznali trwa-
łego uszczerbku na zdrowiu – ale to już jest inna 
kategoria – w trakcie pobytu w ZSRR mogą otrzy-
mywać specjalne renty i mają prawo do bezpłat-
nych leków”. Z tych przywilejów korzysta ok. 2/3 
środowiska sybiraków.

Tu jest jeszcze jedna kwestia, o której ja nie 
mówiłem, bo ona mogłaby zaciemnić to, o czym 
mówimy. Otóż państwo niemieckie przy pomocy 
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Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie” wypła-
ciło jednorazowo pewne kwoty. No, to się nazywa-
ło odszkodowanie, ale faktem jest, że to nie było 
żadne odszkodowanie. No, nazywano to różnie, 
także jałmużną, ale myślę, że to już jest za dale-
ko… To były pewne kwoty, nazwałbym to, częścio-
wego zadośćuczynienia, takiego honorowego. No, 
coś tam rzeczywiście było wypłacone.

(Senator Robert Mamątow: Symbolicznie.)
Symbolicznie.
Państwo rosyjskie… tzn. Związek Radziecki, 

w tej chwili Rosja w ogóle nie ma żadnych skru-
pułów, niczego nie próbuje wypłacić. Ale my po-
czuliśmy się jako państwo, żeby te 2 grupy były 
na tym samym poziomie, jeśli chodzi o świad-
czenie jednorazowe. I my to chyba uchwalaliśmy, 
z tego, co pamiętam. To była ustawa autorstwa 
pana prezydenta, w ramach której wypłaciliśmy 
pewien ekwiwalent za, nazwijmy to, wywózki, ale 
na Sybir.

WiceMaRSzałek
michał k amiński 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, do pytania zapisał się również 

pan senator Mamątow, jak rozumiem… A, nie.
Bardzo proszę.
Kolejne pytanie zada pan senator Jan Maria 

Jackowski.

SenatoR
Jan maria Jackowski 

Dziękuję bardzo za te wyjaśnienia. Przede 
wszystkim porażająca jest ta dynamika spadku 
liczby osób, które będą beneficjentami tego pod-
wyższenia, z 400 tysięcy, o których mówił pan se-
nator Mamątow, do 60 tysięcy. I należy ubolewać, 
że te pozostałe osoby nie mogły wcześniej skorzy-
stać z tego świadczenia.

Pan senator poruszył kwestie kwot, które były 
wypłacane przez Fundację „Polsko-Niemieckie 
Pojednanie” w latach dziewięćdziesiątych. Czy 
pan senator mógłby przypomnieć, jakiego mniej 
więcej rzędu były to kwoty? To, jak rozumiem, 
były wypłaty jednorazowe. I  czy pan senator 
mógłby przypomnieć, jak długa droga była do 
osiągnięcia choć tych minimalnych świadczeń? 
Z tego, co ja pamiętam z dyskusji na ten temat, to 

wcześniej była mowa o tym, że w ogóle żadne tego 
typu świadczenia się nie należą, ponieważ sprawa 
reparacji wojennych i wszystkiego, co jest z tym 
związane, jest zamknięta. Dziękuję.

SenatoR
Jerzy czerwiński 

Pierwsza kwestia jest natury terminologicz-
nej. Proszę państwa, czym innym są odszko-
dowania dla pojedynczych osób, a czym innym 
reparacje, bo reparacje to jest świadczenie pań-
stwa na rzecz państwa. W ogóle nie mieszajmy 
tych 2 kwestii, bo zabrniemy za daleko.

Rzeczywiście Fundacja „Polsko-Niemieckie 
Pojednanie” powstała jako, powiedzmy wprost, 
płatnik. Jej dochody pochodziły z różnych insty-
tucji, głównie z przedsiębiorstw, w których pra-
cowali robotnicy przymusowi w trakcie wojny. 
Mówimy o Polakach, ale nie tylko, bo mówimy 
także np. o Żydach. Zaś wydatki, z tego, co pa-
miętam – ja wtedy nie uczestniczyłem w procesie 
legislacyjnym –były zależne od okresu pracy, ale 
także od może nie samego miejsca, ale charak-
teru pracy. Ekwiwalent, załóżmy, za rok czy za 
miesiąc w innej wysokości dostawały osoby pra-
cujące w rolnictwie, w innej wysokości dostawa-
ły osoby pracujące na kolei, czyli w instytucjach 
państwowych, a jeszcze w innej wysokości do-
stawały osoby pracujące w przedsiębiorstwach. 
Ja dokładnie tego nie pamiętam, a nie chciałbym 
skłamać. Mam nadzieję, że pan minister tutaj 
dysponuje… Nawet pan minister nie dysponuje. 
Powiem tak: to jest dobre pytanie do urzędu do 
spraw kombatantów, oni mają pełne dane na ten 
temat. To na pewno nie było ekwiwalentne. Te 
wypłaty raczej należało traktować jako symbo-
liczne. Bardzo długo trwała kampania, żeby te 
wypłaty uzyskać. Najpierw oczywiście składki, 
potem uzyskać… Był bardzo duży nacisk opinii 
publicznej. No, nie ukrywajmy, w to włączyło się 
też środowisko żydowskie. Symptomatyczne było 
to, że z tego, co pamiętam, łączna suma przezna-
czona dla Polaków i dla Żydów w tej transzy jak-
by, bo wcześniej też Żydzi oczywiście dostawali 
odszkodowania, była taka sama, chyba nawet co 
do tysiąca. I z tych kwot my zaspokajaliśmy swo-
ich obywateli. Była cała jakby procedura otrzy-
mania tego. To była jednorazowa wypłata. Te 
pieniądze już nie można jakby… To uprawnienie 
wyekspirowało, można było tylko raz starać się 
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o tę wypłatę. No, tak jak teraz w przypadku Rosji, 
ale tutaj to my płacimy bezpośrednio, tzn. budżet 
państwa. Tak że na pewno nie był to ekwiwalent. 
Niemcy nie mogą się tutaj czuć jakby zwolnione 
z obowiązku, chociaż wtedy, z tego, co pamiętam, 
osoby które chciały otrzymać taki ekwiwalent, 
musiały się zrzekać pisemnie dalszych roszczeń.

WiceMaRSzałek
michał k amiński 

Dziękuję bardzo.
Pytanie…
(Senator Robert Mamątow: Ja chciałem 

odpowiedzieć.)
Aha, bardzo proszę odpowiedzieć. Jest pan se-

natorem upoważnionym do tego.
Bardzo proszę.
(Senator Robert Mamątow: Ja znam dobrze 

sprawę…)
Mikrofon, Panie Senatorze. Tak czy inaczej, 

mikrofon jest potrzebny.

SenatoR
roBerT mamąTow 

Chciałem odpowiedzieć panu senatorowi 
Jackowskiemu.

Ja znam dobrze sprawę, bo mój ojciec był 5 lat 
na robotach w Prusach i dostał chyba – dokład-
nie nie pamiętam, bo to już było ładnych parę lat 
temu – 16 tysięcy za 5 lat robót w Prusach. Tak że 
takiego rzędu to były odszkodowania.

WiceMaRSzałek
michał k amiński 

Dziękuję bardzo.
Nie ma, jak widzę, więcej pytań…
Bardzo proszę, pan marszałek Borusewicz 

i pan senator Aleksander Szwed. Najpierw pan 
marszałek Borusewicz.

Bardzo proszę.

SenatoR
BoGdan Borusewicz 

Ja chciałbym zadać to pytanie przedstawi-
cielowi Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 
ale nie ma przedstawiciela Ministerstwa Spraw 

Zagranicznych. Ustawa wprowadza zasadę tery-
torialną Polski z 1 września 1939 r. Oczywiście 
to jest lepsza zasada niż wcześniejsza propozycja 
przedłożona Senatowi…

(Senator Jerzy Czerwiński: Przepraszam…)
Ale ja nie dokończyłem jeszcze…
(Senator Jerzy Czerwiński: Przepraszam, ale 

to nie jest ta ustawa.)
Aha…
(Głos z sali: O osobach deportowanych.)
(Senator Jerzy Czerwiński: Ona już była…)
To przepraszam, to się spóźniłem. Dobrze, 

dziękuję bardzo panu.

WiceMaRSzałek
michał k amiński 

Dziękujemy bardzo.
(Senator Bogdan Borusewicz: Nie mam pytań.)
Dziękujemy, Panie Marszałku.
W takim razie pan senator Szwed. Bardzo pro-

szę o zadanie pytania.

SenatoR
aleksander szwed 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Mam pytanie do pana senatora Czer wiń-

skiego. Na pierwsze pytanie w  zasadzie już 
uzyskałem odpowiedź, bo zadał je pan sena-
tor Jackowski. Jeśli chodzi o liczbę osób, o sza-
cunkowe dane na temat tego, ile dodatkowych 
osób otrzyma to świadczenie, ile było ich jeszcze 
kilka lat temu, ile jest teraz, to już pan senator 
Mamątow wyjaśnił.

Chciałbym zapytać jeszcze o vacatio legis. 
ZUS wyraził taką opinię, że w terminie zapro-
ponowanym w projekcie realizacja ustawy nie 
jest możliwa, ponieważ konieczna będzie mo-
dyfikacja systemu informatycznego. Tutaj 
wiem, że poprawka komisji wydłuża o miesiąc 
vacatio legis. Chciałbym zapytać, czy – i w ja-
kiś sposób – przedstawiciel ZUS odniósł się do 
kwestii tego wydłużenia, czy ten okres wystar-
czy. Oczywiście wszyscy jesteśmy za tym, żeby 
ta ustawa jak najszybciej weszła w życie, ale też 
nie jesteśmy za tym, żeby z powodu jakichś wad 
technicznych systemu ZUS te wnioski po prostu 
zalegały. Dlatego chciałbym zapytać, czy przed-
stawiciel ZUS w jakiś sposób odniósł się do tego 
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wydłużenia vacatio legis, czy to wydłużenie jest 
wystarczające. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek
michał k amiński 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę.

SenatoR
Jerzy czerwiński 

Rzeczywiście mamy do czynienia niejako 
z dwoma przeciwstawnymi warunkami. Z jednej 
strony zależy nam na tym, żeby ta ustawa weszła 
w życie jak najszybciej, a vacatio legis jednak prze-
dłuża termin wejścia w życie. Z drugiej strony 
chcemy, żeby ona była skuteczna. Można oczywi-
ście zrobić, że tak powiem, zerowy okres vacatio 
legis i wprowadzić ją w życie dzień po publikacji, 
ale wtedy raczej nie będzie skuteczna. Myślę, że 
okres vacatio legis, który w tej chwili jest sfor-
mułowany, w takiej postaci, w jakiej jest w druku 
217 S, jest dobry, bo jest czytelny, jest jasny. Czy 
może zaś być za krótki? No, proszę państwa, w tej 
chwili trwają prace nad tą ustawą. Rozumiem, że 
ZUS, czyli mówiąc wprost, płatnik śledzi te prace 
i wie, że będzie musiał coś zrobić. W sytuacjach 
tego rodzaju można pominąć zamówienia publicz-
ne. Jednak co najważniejsze, te zmiany w syste-
mie nie są zbyt duże, bo ustawa nie zmienia ani 
zakresu przedmiotowego, ani zakresu podmio-
towego, ani nie zmienia np. trybu wypłacania. 
To wiąże się po prostu z wstawieniem nowej ko-
lumny 20 liczb zamiast poprzedniej kolumny 20 
liczb, chodzi o wypłatę za jeden miesiąc, za więcej 
miesięcy, czyli są tu poszczególne kwoty zależ-
ne od liczby miesięcy. Proszę państwa, od stro-
ny informatycznej… No, jak jest dobrze zrobiony 
program, to jest to kwestia, jak mówię, bez zmie-
niania innych warunkach, jest to kwestia około 
tygodnia, łącznie ze sprawdzeniem systemu. Tak 
że z tym na pewno nie będzie problemu od strony 
informatycznej. Co jeszcze może stać na przeszko-
dzie? Myślę, że chyba jest dobra wola ze strony… 
Tak jak powiedziałem, to wynika z głosowania, 
ale także ze stanowiska – czytałem tu państwu 
jego wyimek czy fragment – Urzędu do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych, które 
tutaj jest jednoznaczne, jeśli chodzi o poparcie.

WiceMaRSzałek
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Jak rozumiem, teraz moje stwierdzenie, że 

już nikt nie chce zadać pytania, nie spotka się ze 
sprzeciwem.

W związku z tym zadam pytanie do przedsta-
wiciela rządu, czy chciałby zabrać głos w przed-
miotowej sprawie.

Czy chciałby pan, Panie Ministrze?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny 

i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: Tak.)
Bardzo proszę.

SekRetaRz StanU
W MiniSteRStWie Rodziny  
i Polityki SPołecznej
sTanisław szwed 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoki Senacie!
Bardzo dziękuję panu senatorowi Czerwiń-

skiemu, który bardzo precyzyjnie przedstawił 
problem, z którym się mierzymy. Ta kwestia nie 
pojawia się po raz pierwszy, ale już wielokrotnie 
była poruszana na posiedzeniach zarówno Sejmu, 
jak i Senatu, a także z inicjatywy pana prezyden-
ta. Dotykamy bardzo wrażliwej kwestii i żad-
ne środki pieniężne nie są w stanie wyrównać 
krzywd ludzi, których dotykały czy to wywózka 
do pracy przymusowej, czy inne haniebne rzeczy, 
które się w tych czasach działy.

Sam projekt oczywiście co do zasady cieszy się 
naszym poparciem. Wątpliwość, którą musiałem 
państwu przedstawić jako przedstawiciel rządu, 
dotyczy tak naprawdę środków finansowych. 
Minister finansów ocenił koszt tej zmiany na ok. 
55 milionów zł. Szacunki, które przyjmowaliśmy 
co do tego projektu w OSR, były na niższym po-
ziomie. Co do zasady zależy nam też na tym, aby 
utrzymywać tę równowagę, która jest między 
kombatantami i deportowanymi czy żołnierza-
mi górnikami. Tych zmian, o których pan senator 
mówił, dokonywaliśmy już w trakcie kadencji. Na 
najbliższym posiedzeniu Sejmu będzie omawiana 
kolejna ustawa, która też w jakiś sposób dotyczyć 
będzie osób deportowanych, to dotyczy kwestii 
działaczy opozycji antykomunistycznej, gdzie 
też dokonamy jeszcze pewnych zmian. Pan sena-
tor wymieniał już te działania, które podjęliśmy 
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choćby co do deportowanych czy, wcześniej, co do 
kombatantów czy żołnierzy górników. Mam tu na 
myśli dodatek kombatancki i kwestię waloryzacji 
tych świadczeń. Czyli to jest.

Oczywiście te kwoty nie są wysokie i mamy 
tego świadomość. Dlatego, tak jak mówię, w tej 
chwili mogę tylko powiedzieć, że główną prze-
szkodą jest niezapewnienie środków budżeto-
wych w tym roku na to zadanie. Ale oczywiście 
uchwała, która przyjdzie do Sejmu, będzie też po-
parta stanowiskiem rządu i w tym stanowisku się 
do tego odniesiemy. Bo mamy stanowisko, któ-
re państwo też otrzymaliście od ministra finan-
sów. Minister wskazuje w nim na koszty, które są 
z tym związane. To tyle. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zadawać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę pytania do przed-
stawiciela rządu.

Nie widzę senatorów chętnych do zadania ta-
kiego pytania.

Otwieram dyskusję.
Informuję, że przemówienia do protokołu* 

złożyli senatorowie Aleksander Szwed, Agnieszka 
Kołacz-Leszczyńska i Janusz Pęcherz.

Nie wpłynęły wnioski o charakterze legis - 
lacyjnym.

Zamykam dyskusję.
Senator Czerwiński zgłosił… A  nie, prze - 

praszam.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 

piętnastego porządku obrad: drugie czytanie 
projektu ustawy o zmianie ustawy o rodziciel-
skim świadczeniu uzupełniającym.

Przypominam, że projekt ten został wniesio-
ny przez grupę senatorów i zawarty jest w dru-
ku nr 272, a sprawozdanie komisji – w druku 
nr 272 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej, senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego, 
o przedstawienie wspólnego sprawozdania komi-
sji o projekcie ustawy.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

SenatoR SPRaWozdaWca
krzyszTof kwiaTkowski 

Panie Marszałku! Panie, Panowie Senatorowie!
Chciałbym przedstawić sprawozdanie Komisji 

Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i  Społecznej o  projekcie ustawy 
o zmianie ustawy o rodzicielskim świadczeniu 
uzupełniającym.

Chciałbym bardzo mocno podkreślić, że rzad-
ko mam okazję zajmować się projektem tak bez-
konf liktowym, który tak realnie i skutecznie 
rozwiązuje problemy ludzkie. W tym miejscu 
także chciałbym bardzo mocno podkreślić – jako 
że widzę go na sali – że specjalne słowa podzię-
kowania kieruję do inicjatora i pomysłodawcy 
tych zmian ustawowych, pana senatora Wadima 
Tyszkiewicza. To jest projekt, który realnie usuwa 
dużą uciążliwość, z jaką przychodzi borykać się 
wielu naszym współobywatelom każdego dnia.

Marszałek Senatu w dniu 26 listopada ub.r. 
skierował do Komisji Ustawodawczej oraz 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
projekt ustawy o zmianie ustawy o rodzicielskim 
świadczeniu uzupełniającym w celu rozpatrze-
nia go w pierwszym czytaniu. Komisje na wspól-
nym posiedzeniu w dniu 28 stycznia rozpatrzyły 
w pierwszym czytaniu przedstawiony projekt 
i wniosły o przyjęcie go bez poprawek. Projekt 
przygotował pan senator Wadim Tyszkiewicz, 
który także uzasadniał go na posiedzeniu ko-
misji i pokazywał, z jak istotną rzeczą mamy do 
czynienia.

Jaki problem rozwiązujemy? W ustawie ze 
stycznia 2019  r. o  rodzicielskim świadczeniu 
uzupełniającym ustawodawca w trosce o popra-
wę warunków bytowych obywateli oraz w celu 
ich uhonorowania i docenienia okresu wychowa-
nia dzieci określił warunki i tryb przyznawania 
oraz zasady wypłacania i finansowania rodziciel-
skiego świadczenia uzupełniającego osobom, któ-
re urodziły i wychowały co najmniej 4 dzieci. To 
dobra inicjatywa. Osobiście uważam, że bardzo 
dobrze, że była ona przyjęta. Rodzicielskie świad-
czenia uzupełniające mogą być przyznawane 
przez prezesa ZUS albo prezesa Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego w drodze decyzji ad-
ministracyjnej na wniosek osoby zainteresowa-
nej po zbadaniu jej sytuacji dochodowej. Zgodnie 
z art. 4 ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzu-
pełniającym to wnioskodawca, ubiegając się 
o przyznanie świadczenia, składa wniosek wraz 
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z oświadczeniem oraz dokumenty, które umożli-
wiają ocenę jego sytuacji.

Jakie dokumenty wnioskodawca musi przed-
łożyć? Wśród wymaganych dokumentów są akty 
urodzenia dzieci, w związku z tym osoba ubie-
gająca się o przyznanie rodzicielskiego świad-
czenia uzupełniającego musi udać się do urzędu 
stanu cywilnego, złożyć wniosek o uzyskanie 
odpisów aktów urodzenia, a po ich uzyskaniu 
złożyć komplet dokumentów do ZUS lub KRUS. 
Pamiętajmy o tym, że urząd stanu cywilnego jest 
niejednokrotnie położony w innym miejscu niż 
organ realizujący świadczenia. Seniorzy – wnio-
skodawcami są tutaj obywatele, którzy ukończyli 
60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku 
mężczyzn – przy dopełnianiu formalności są 
często zmuszeni korzystać z pomocy rodziny, 
znajomych, osób aktywnych zawodowo. Muszą 
dopełniać bardzo kłopotliwych formalności, a pa-
miętajmy, że jest pewnym przymiotem współcze-
snego świata, współczesnej Polski to, że my często 
– odnoszę się do tych pierwotnych dokumentów 
w urzędzie stanu cywilnego – zmieniamy swoje 
adresy zamieszkania.

Rozwiązanie proceduralne, które wymaga od 
wnioskodawcy złożenia aktów urodzenia w wersji 
papierowej, obciąża obywateli obowiązkiem, któ-
ry można uznać za zbędny formalizm, zwłaszcza 
wobec alternatywnego rozwiązania sprowadza-
jącego się do tego, że organ rozpatrujący wnio-
sek, czy to ZUS, czy KRUS, sam będzie pozyskiwał 
wymagane dokumenty przez specjalną usługę 
sieciową. Wdrożenie tego rozwiązania wymaga 
oczywiście pewnych działań w ramach systemów 
informatycznych, ubezpieczycieli, stąd będziemy 
proponować także określone vacatio legis.

Co jest istotą projektu przygotowanego przez 
pana senatora Tyszkiewicza? W tym projekcie re-
komenduje się, żeby w ramach ustawy o zmianie 
ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniają-
cym wprowadzić następujące rozwiązania.

Przede wszystkim wnioskodawca nie będzie 
obowiązany do składania wraz z wnioskiem pa-
pierowych odpisów aktów urodzenia. Jesteśmy 
w XXI w. Coraz więcej spraw możemy załatwiać 
przez internet, a rzadko kiedy korzystanie z tego 
rozwiązania jest tak uprawnione i uzasadnione 
jak właśnie w tym obszarze, którego dotyczy ta 
regulacja. W przypadku konieczności weryfikacji 
danych zawartych we wniosku i oświadczeniu or-
gan rozpatrujący wniosek sam pobierze z rejestru 
stanu cywilnego odpisy aktów urodzenia dzieci 

wnioskodawcy poprzez specjalną usługę sieciową. 
W razie braku aktów urodzenia dzieci w rejestrze 
stanu cywilnego organ zwróci się przez ePUAP do 
kierownika urzędu stanu cywilnego o wydanie 
stosownych odpisów z rejestru stanu cywilnego.

Szanowni Państwo, my w tej regulacji nie roz-
strzygamy jakichś spraw światopoglądowych, nie 
rozstrzygamy fundamentalnych spraw ustrojo-
wych, za to wnioskodawca niewątpliwie rozwią-
zuje problem istotny i bardzo uciążliwy dla wielu 
mieszkańców. Dlatego w imieniu połączonych ko-
misji proszę państwa o przyjęcie projektu ustawy 
o zmianie ustawy o rodzicielskim świadczeniu 
uzupełniającym, jeszcze raz dziękując senatoro-
wi Tyszkiewiczowi za pomysł i inicjatywę w tym 
zakresie. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Zanim będziemy kontynuować ten punkt po-

rządku obrad, mam dla państwa senatorów waż-
ny komunikat.

Dzisiaj po punkcie piętnastym przystąpimy 
do punktu dwudziestego pierwszego, tj. drugie-
go czytania projektu ustawy o zmianie ustawy 
o  Sądzie Najwyższym. Następnie rozpatrzy-
my punkt dotyczący porozumień rzeszowsko-
-ustrzyckich. Będzie to ostatni punkt dzisiaj.

Jutro wznowimy obrady o godzinie 10.00, od 
rozpatrzenia punktu siódmego, a następnie po-
wrócimy do rozpatrywania pozostałych uchwał 
okolicznościowych.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 
nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy 
komisji oraz do upoważnionego przedstawiciela 
wnioskodawców. Przypomnę, że wnioskodawcy 
upoważnili do ich reprezentowania pana senatora 
Wadima Tyszkiewicza.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytania?

Bardzo proszę, pan senator Aleksander Szwed. 
Gdyby pan senator był łaskaw doprecyzować tak-
że, do którego z panów senatorów kieruje pan 
swoje pytanie bądź podkreślić, że do obydwu…

SenatoR
aleksander szwed 

Dziękuję, Panie Marszałku.
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Myślę, że skoro sprawozdanie przedstawiał 
pan senator Kwiatkowski, to będzie on mógł od-
powiedzieć na pytanie.

Jeśli chodzi o przedstawioną nowelizację, to 
jak najbardziej wydaje się pozytywna, a nawet 
mamy tutaj poparcie strony rządowej – minister 
cyfryzacji poparł ten projekt. Ale chciałbym za-
pytać… Bo tu też, tak jak w poprzednim punk-
cie, mamy pewne uwagi Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego. Na początek chciałbym zapytać 
o vacatio legis i o system informatyczny, bo rze-
czywiście ZUS i KRUS wskazują, że integracja 
systemu informatycznego może sprawić pewne 
kłopoty, tak jak i pozyskiwanie aktów stanu cy-
wilnego z ePUAP. Czy była o tym mowa na posie-
dzeniu komisji i czy w jakiś sposób państwo, jako 
wnioskodawcy, odnosili się do tych uwag, które 
zgłaszają ZUS i KRUS? KRUS, jak widzę, w swojej 
opinii zawarł to, że taka integracja systemu infor-
matycznego to będzie koszt gdzieś w wysokości 
800 tysięcy zł. Czy była o tym mowa na posiedze-
niu komisji i czy państwo jako wnioskodawcy ja-
koś odnosili się do tego problemu?

WiceMaRSzałek
michał k amiński 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę. Jak rozumiem, pan senator 

Kwiatkowski.

SenatoR
krzyszTof kwiaTkowski 

Ja bardzo dziękuję panu senatorowi za to py-
tanie, bo słusznie zwrócił na to uwagę. Jeżeliby 
senator, który zgłosił to pytanie, zgodził się, to 
poprosiłbym pana senatora Tyszkiewicza, który 
– odpowiadając dokładnie na tę kwestię z zapy-
tania pana senatora – przygotował poprawkę i za 
chwilę, jak wiem, będzie ją zgłaszał, a ona rozwią-
zuje dokładnie te problemy i dylematy, na które 
wskazał pytający.

WiceMaRSzałek
michał k amiński 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Przypominam tylko, że poprawki wnosimy 

w debacie.

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Tak jest.)
A teraz odpowiadamy na pytania.
Bardzo proszę. Jak rozumiem, pan senator od-

powiada na pytanie pana senatora, jako reprezen-
tant senatorów wnioskodawców.

SenatoR
wadim Tyszkiewicz 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Panie Senatorze, właśnie to, o co pan pytał, 

będzie przedmiotem poprawki, którą będę zgła-
szał. Tak, po uzyskaniu pozytywnych opinii w za-
sadzie większości instytucji, łącznie z ZUS, po 
wspólnych rozmowach uznaliśmy, że warto zło-
żyć taką poprawkę. Ona będzie właśnie dotyczyła 
tych wątpliwości, które pan przedstawił.

A  jeśli chodzi o  koszty, to rzeczywiście… 
Powiem szczerze, nie wiem, kto wyliczył 800 ty-
sięcy, bo zmiana systemu… Jest dla mnie nieby-
wałe, skąd ta kwota. Ale już dzisiaj można te dane 
zaciągać z ePUAP, więc tak naprawdę nie trzeba 
by było zmieniać systemu. Np. KRUS może za-
ciągać dane z ePUAP. Ale jeszcze raz powtarzam: 
to będzie przedmiotem poprawki. Gdyby pan się 
uzbroił w cierpliwość… Ja, składając poprawkę, to 
wszystko wyjaśnię.

WiceMaRSzałek
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Aleksander Szwed: Panie Marszałku, 

czy mogę dopytać?)
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SenatoR
aleksander szwed 

Panie Senatorze Tyszkiewicz, jeżeli mogę jesz-
cze dopytać… Czy przedmiotem poprawki będą 
również pozostałe uwagi, które zgłaszał Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych?

(Senator Wadim Tyszkiewicz: Tak.)
M.in. przepis, który wprost uzasadniłby po-

trzebę pozyskania z  urzędu stanu cywilnego 
aktów urodzenia? I jeśli chodzi o dzieci, które 
urodziły się za granicą, bo tutaj też taka…

(Senator Wadim Tyszkiewicz: Tak.)
…uwaga była zgłaszana. Dziękuję.
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SenatoR
wadim Tyszkiewicz 

Na wszystkie pytania odpowiadam: tak. Ta 
poprawka została przygotowana wspólnie z ZUS.

(Senator Aleksander Szwed: Dziękuję bardzo.)

WiceMaRSzałek
michał k amiński 

Dziękuję bardzo panom senatorom.
Czy są senatorowie, którzy chcieliby jeszcze 

skierować pytania?
Jeśli nie, to pragnę zapytać pana przedstawi-

ciela rządu, pana ministra, czy chciałby zabrać 
głos w omawianej sprawie.

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

SekRetaRz StanU
W MiniSteRStWie Rodziny  
i Polityki SPołecznej
sTanisław szwed 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoki Senacie!
Rzeczywiście, rząd popiera to rozwiązanie, bo 

to jest rozwiązanie, które idzie w kierunku cyfry-
zacji, automatyzacji całego procesu odbywającego 
się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Część 
tych rozwiązań wprowadzaliśmy już w ramach 
tarczy antykryzysowych, część będzie wprowa-
dzana i procedowana w tej chwili, w ustawie o ra-
cjonalizacji funkcjonowania Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych. To działanie, o którym mówimy, 
czyli świadczenie rodzicielskie uzupełniające, 
jest… W tej chwili korzysta z tego świadczenia 
ponad 60 tysięcy mam i grupa ojców, a będzie 
ułatwienie dla ubiegających się o to świadczenie. 
Jeżeli, tak jak tutaj pan senator już przedstawił, 
jest stosowna poprawka uzgodniona z ZUS, to ona 
odpowiada też na nasze wątpliwości, które były 
do państwa skierowane, jeżeli chodzi o przygoto-
wanie okresu wdrożenia programów. Myślę, że 
w całym procesie cyfryzacji Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych spokojnie… To rozwiązanie się znaj-
dzie i nie będą z tym związane dodatkowe koszty. 
Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miej-
sca trwające nie dłużej niż minutę zapytania 
do przedstawiciela rządu, oczywiście związane 
z omawianym punktem porządku obrad.

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

Otwieram dyskusję.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Wadima Tyszkiewicza.

SenatoR
wadim Tyszkiewicz 

Wysoka Izbo!
Przedkładam projekt ustawy o zmianie usta-

wy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniają-
cym. Projekt zakłada zmianę zapisu art. 4 ust. 4 
w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodziciel-
skim świadczeniu uzupełniającym. Zasadniczym 
celem projektu jest odformalizowanie, uprosz-
czenie procedur administracyjnych związanych 
z załatwianiem przez obywateli spraw z zakresu 
uzyskania rodzinnego świadczenia uzupełniają-
cego, znanego również pod nazwą „Mama 4 plus”. 
W 2019 r. w trosce o poprawę warunków byto-
wych obywateli oraz uhonorowanie i docenie-
nie okresu wychowywania dzieci ustawodawca 
określił warunki i tryb pozyskiwania oraz zasady 
wypłacania rodzicielskiego świadczenia uzupeł-
niającego. Ustawa o rodzicielskim świadczeniu 
uzupełniającym zaczęła obowiązywać od 1 mar-
ca 2019 r.

Świadczenie dedykowane jest osobom, które 
wychowały co najmniej 4  dzieci, i  z  tytułu 
długotrwałego zajmowania się potomstwem 
nie wypracowały emerytury w  wysokości 
odpowiadającej co najmniej kwocie najniższej 
emer y t u r y.  Rod zic ielsk ie św iadczen ie 
uzupełniające przyznaje się osobom, które urodziły 
i wychowały albo wychowały co najmniej 4 dzieci 
i nie nabyły prawa do emerytury lub też ich eme-
rytura wypłacana przez organ rządowy jest niższa 
od najniższej emerytury. O świadczenie mogą się 
ubiegać osoby w wieku wynoszącym co najmniej 
60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku 
mężczyzn. Obejmuje zatem grupę społeczną, któ-
ra z racji wieku i bardzo niskich dochodów wyma-
ga szczególnej troski i opieki, wsparcia ze strony 
państwa.

Organami odpowiadającymi za realizację 
spraw związanych z przyznaniem omawianego 
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świadczenia są ZUS i  KRUS. Niestety, mimo 
że sama idea świadczenia jest jak najbardziej 
słuszna, to przyjęte w ustawie rozwiązania pro-
ceduralne są nadmierne skomplikowane i po-
nadmiarowe. Wniosek, który należy złożyć, 
zawiera zestaw bardzo szczegółowych danych, 
które są potwierdzane przez wnioskodawcę pod 
odpowiedzialnością karną. Mimo tego benefi-
cjenci świadczenia, którymi są seniorzy, muszą 
jeszcze dodatkowo potwierdzić te dane poprzez 
przedłożenie m.in. odpisów aktów urodzeń po-
branych z urzędu stanu cywilnego. Od 18 kwietnia 
2020 r. funkcjonuje rozwiązanie, które umoż-
liwi wymienionym organom, tj. ZUS i KRUS, 
bezpośrednie pozyskanie odpisów aktów stanu 
cywilnego z rejestru centralnego przy pomocy 
dedykowanej usługi sieciowej – bez konieczności 
obciążania tym obowiązkiem obywateli. Usługa ta 
została opracowana przez resort cyfryzacji wła-
śnie do takich celów. Ponadto ZUS i KRUS mają 
możliwość bezpośredniego wnoszenia do urzę-
dów stanu cywilnego o wydanie odpisów za po-
średnictwem ePUAP.

Komunikacja elektroniczna niesie za sobą wie-
le zalet. Pozwala całkowicie odciążyć, zwolnić 
obywatela z obowiązku dostarczania dokumen-
tów, redukuje koszty funkcjonowania admini-
stracji, bo elektroniczne odpisy są darmowe, 
przyspiesza czas załatwiana spraw administra-
cyjnych i – co obecnie jest ważne – eliminuje 
dokumenty papierowe, co pozytywnie wpływa 
na ochronę środowiska naturalnego. Dodam, 
że już teraz ZUS realizuje taką formę komuni-
kacji z urzędami stanu cywilnego, korzystając 
z platformy ePUAP przy okazji realizacji spraw 
z zakresu wypłaty świadczenia z tytułu zgonu. 
Rozwiązanie to jest bardzo pozytywnie ocenia-
ne zarówno przez obywateli, jak i organy admi-
nistracji. W chwili obecnej trwają już prace nad 
połączeniem systemu informatycznego ZUS 
z  omawianą usługą sieciową. Proponowana 
zmiana jest kolejnym bardzo ważnym krokiem 
w stronę poprawy jakości usług administracyj-
nych w Polsce poprzez wykorzystanie nowocze-
snych technologii informatycznych.

Zmiana procedowanej ustawy ma charakter 
techniczny i służy wyłącznie usprawnieniu re-
alizacji poprzez ZUS i KRUS procedury przyzna-
wania świadczenia. W ramach konsultacji opinie 
do projektu wyrazili: prezes UODO, minister cy-
fryzacji, Śląski Związek Gmin i Powiatów, pre-
zes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Zrzeszenie 
Gmin Województwa Lubuskiego. Wymienione 
organizacje pozytywnie oceniły proponowaną 
zmianę przepisów.

W  dniu 28  stycznia 2021  r. Komisja 
Ustawodawcza oraz Komisja Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej na wspólnym posiedze-
niu przyjęły projekt ustawy. Ale, jak wcześniej 
wspomniałem, w międzyczasie prowadziliśmy 
konsultacje z ZUS i wypracowaliśmy wspólnie 
poprawkę, którą zgłaszam. Odnosząc się do zgło-
szonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
uwag do procedowanego projektu ustawy, pra-
gnąc wyjść im naprzeciw, zgłaszam autopo-
prawkę do projektu ustawy. Dotyczy ona zmiany 
zapisu art. 1 oraz art. 2 poprzez usystematyzo-
wanie katalogu dokumentów, które należy dołą-
czyć do wniosku, i wyraźne wskazanie podstawy 
prawnej umożliwiającej organom rozpatrującym 
wniosek bezpośrednie pobieranie odpisów aktów 
urodzeń z rejestru stanu cywilnego. Poprawka 
wydłuża także okresu vacatio legis.

Odczytam: „Art. 1. W ustawie z dnia 31 stycz-
nia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupeł-
niającym wprowadza się następujące zmiany:”. 
I teraz pkt 1: „w art. 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
«4. Do wniosku należy dołączyć:

1) zagraniczny dokument stanu cywilnego po-
twierdzający urodzenie dziecka, jeżeli akt uro-
dzenia dziecka nie jest sporządzony w rejestrze 
stanu cywilnego;

2) orzeczenie sądu o powierzeniu sprawowa-
nia pieczy zastępczej nad dzieckiem;

3) informację o numerach PESEL dzieci;
4) oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, 

majątkowej i materialnej oraz innych okoliczno-
ściach, których ustalenie jest niezbędne do przy-
znania świadczenia»”.

I pkt 2: „w art. 6 po ust. 4 dodaje się ust. 4a 
w brzmieniu: «Organ, o którym mowa w art. 5 
ust. 1 i 2, lub organ rentowy w przypadku uza-
sadnionych wątpliwości co do zamieszczonych 
we wniosku danych dzieci wnioskodawcy może 
potwierdzić te dane w rejestrze stanu cywilne-
go w sposób określony w art. 45 ust. 3 ustawy 
z dnia 14 listopada 2014 r. – Prawo o aktach sta-
nu cywilnego»”.

I art. 2: „Ustawa wchodzi w życie po upływie 
9 miesięcy od dnia ogłoszenia”.

Uzasadnienie, krótkie, odnośnie do zmia-
ny zawartej w pkcie  1: jak słusznie wskazuje 
w swoim wystąpieniu ZUS, niezbędne jest, aby 
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w przypadku, kiedy dzieci wnioskodawcy urodzi-
ły się poza granicami kraju i ich akty urodzenia 
nie zostały wpisane do rejestru stanu cywilnego, 
organ rentowy miał możliwość zweryfikowania 
tych danych na podstawie zagranicznych doku-
mentów stanu cywilnego.

Teraz uzasadnienie zmiany zawartej 
w pkcie 2: niezbędne jest także, aby w przepi-
sach prawa w sposób wyraźny wskazać podsta-
wę prawną, dzięki której ZUS i KRUS będą miały 
możliwość w ramach prowadzonego postępowa-
nia wyjaśniającego w sposób bezpośredni pobrać 
z rejestru stanu cywilnego odpisy aktów urodzeń 
dzieci wnioskodawcy.

Z kolei wydłużenie okresu vacatio legis spowo-
dowane jest tym, że w pierwotnie proponowanym 
okresie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy nie 
będzie możliwe zintegrowanie systemu informa-
tycznego ZUS z systemem, w którym funkcjonuje 
rejestr stanu cywilnego.

To jest poprawka, która chyba rozwiewa 
wszelkie wątpliwości, również te zgłoszone przez 
pana senatora Szweda.

WiceMaRSzałek
michał k amiński 

Dziękuję bardzo.
Mam do pana senatora pytanie. Nie wiem, do 

końca, czy formalnie… ale sugeruję, aby pan se-
nator zgłosił również wniosek o zwołanie posie-
dzenia komisji jeszcze podczas tego posiedzenia 
Senatu, aby mogła ona rozpatrzeć zgłoszone przez 
pana poprawki.

SenatoR
wadim Tyszkiewicz 

Już to robię.
Prosiłbym, aby kierując projekt ustawy do ko-

misji, wyznaczyć termin przedstawienia dodat-
kowego sprawozdania.

WiceMaRSzałek
michał k amiński 

Odpowiedziałbym łacińsko, ale… Tak się wła-
śnie stanie, Panie Senatorze.

(Senator Wadim Tyszkiewicz: Dziękuję bardzo.)

Uczynimy zadość pana woli.
Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chciałby się ustosun-

kować do przedstawionych przez pana senatora 
Tyszkiewicza autopoprawek?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny 
i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: Nie, dzię-
kuję. To jest zbieżne z tym, o czym mówiliśmy 
w czasie dyskusji. Dziękuję bardzo.)

Dziękuję uprzejmie.
W związku z faktem, że pan senator zgłosił 

poprawki, a także zgłosił wniosek o wyznaczenie 
komisjom terminu przygotowania dodatkowego 
sprawozdania w celu przeprowadzenia trzeciego 
czytania projektu ustawy jeszcze na tym posie-
dzeniu Senatu… Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, to 
tak się stanie. Nie słyszę sprzeciwu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
dwudziestego pierwszego porządku obrad: dru-
gie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy 
o Sądzie Najwyższym.

Przypominam, że to już ostatni… przepra-
szam, przedostatni rozpatrywany dziś punkt 
porządku obrad.

Przypominam, że projekt ten został wniesio-
ny przez grupę senatorów. Projekt zawarty jest 
w druku nr 328, a sprawozdanie komisji – w dru-
ku nr 328 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji, panią senator Lidię Staroń, o przedsta-
wienie wspólnego sprawozdania komisji o pro-
jekcie ustawy.

SenatoR SPRaWozdaWca
lidia sTaroń 

Dzień dobry, Panie Marszałku.
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Dzień do-

bry, Pani Senator.)
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałabym przedstawić sprawozdanie 

Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji o projekcie 
ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym 
– druk nr 328. W dniu dzisiejszym… Może za-
cznę inaczej.

Marszałek Senatu w dniu 17 lutego 2021 r. skie-
rował do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji projekt usta-
wy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym w celu 
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rozpatrzenia go w pierwszym czytaniu. Komisja na 
wspólnym posiedzeniu w dniu dzisiejszym rozpa-
trzyła przedstawiony przez wnioskodawców pro-
jekt ustawy i jednomyślnie go poparła. No, chyba 
tylko 1 senator się wstrzymał, a poza tym wszyscy 
byli za. Wnosimy o przyjęcie przez Senat jednolitego 
projektu ustawy oraz podjęcie uchwały w sprawie 
wniesienia tegoż projektu ustawy do Sejmu.

Czego on dotyczy? Projekt nowelizacji usta-
wy o Sądzie Najwyższym przewiduje wydłużenie 
terminu wnoszenia skargi nadzwyczajnej z 3 do 
5 lat. To jest tylko jedna, ale bardzo, bardzo ważna 
zmiana. Obecnie ustawa przewiduje 3-letni ter-
min wniesienia skargi nadzwyczajnej w sprawie 
prawomocnych orzeczeń, które uprawomocniły 
się po wejściu w życie konstytucji z 1997 r. Termin 
upływa 3 kwietnia, dlatego sprawa jest bardzo pil-
na. Chcemy, aby został on przedłużony o 2 lata.

Dlaczego? No, uzasadnieniem jest przede 
wszystkim sytuacja pandemii. Przecież ludzie 
nie mogą normalnie pracować, nie mogą też wal-
czyć o sprawiedliwość, nie mogą szukać pomocy. 
Epidemia stanowi dzisiaj zagrożenie dla zdrowia 
i życia, a tych ludzi, którzy są pokrzywdzeni róż-
nego rodzaju wyrokami, jest niestety bardzo dużo. 
Zdarzają się błędy, pomyłki sądowe, no i dlatego 
chcielibyśmy, żeby ten termin był dłuższy.

Ale chodzi także o to, że w Biurze Rzecznika 
Praw Obywatelskich i w Prokuraturze Krajowej 
są już wnioski, podania, prośby tych ludzi. Osób, 
które złożyły te prośby, jest bardzo dużo. No, te 
podania nie zostały rozpoznane. Jeżeli chodzi 
o Prokuraturę Krajową, to jest tam ok. 1 tysiąca 
próśb, które nie zostały rozpoznane. A jeżeli chodzi 
o rzecznika praw obywatelskich, to tych osób, któ-
re jeszcze czekają na sprawiedliwość, jest prawie 
7 tysięcy, 6 tysięcy 700. To dlatego ta sprawa jest 
tak ważna, to dlatego ten projekt ustawy jest tak 
ważny dla tych ludzi. Chodzi o to, żeby wniesienie 
skargi nadzwyczajnej było możliwe o wiele dłużej 
niż do 3 kwietnia.

I tak jak powiedziałam… Przede wszystkim 
chciałabym także podziękować Senatowi i sena-
torom ze wszystkich klubów i kół, senatorom nie-
zależnym, że poparli ten projekt. Właściwie mogę 
powiedzieć, że wszyscy senatorowie są za i za to 
bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek
michał k amiński 

Dziękujemy bardzo, Pani Senator.

Nie sposób nie zauważyć, że ta jednomyślność 
senatorów nie byłaby możliwa, gdyby nie wysiłek 
pani senator sprawozdawcy w tej sprawie.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwają-
ce nie dłużej niż minutę zapytania do pani sena-
tor sprawozdawcy i zarazem do upoważnionego, 
upoważnionej przedstawicielki wnioskodawców.

Przypominam, że wnioskodawcy upoważ-
nili do ich reprezentowania panią senator Lidię 
Staroń.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Bardzo proszę. Pan senator Gogacz.

SenatoR
sTanisław GoGacz 

Pani Senator, ja mam następujące pytanie. 
Jeżeli chodzi o instytucję skargi nadzwyczajnej, to 
zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym, z art. 26, 
rozpatrywanie skargi nadzwyczajnej należy do 
właściwości Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw 
Publicznych. Chcę dopytać. Bo jeżeli chodzi o tekst 
proponowanej zmiany ustawy, to jest to sprawa 
oczywista. Ale jest taki dokument jak uzasadnie-
nie, który jest integralną częścią ustawy. I w tym 
uzasadnieniu ani razu nie ma mowy, ani razu nie 
jest przywołana Izba Kontroli Nadzwyczajnej 
i Spraw Publicznych, pomimo że to właśnie ta 
izba zajmuje się rozpatrywaniem skargi nad-
zwyczajnej. Otrzymaliśmy – co prawda w ostat-
niej chwili – na posiedzeniu komisji opinię Sądu 
Najwyższego. I Sąd Najwyższy w swojej opinii 3 
razy przywołuje, można powiedzieć, w koniunkcji 
Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

Pytanie moje jest następujące. Proszę mi po-
wiedzieć, czy w związku z tym, że w obiegu legi-
slacyjnym w druku nr 50 S, który dotyczy ustawy 
o Krajowej Radzie Sądownictwa, jest propozycja 
wykreślenia całego rozdziału 3, w którym znaj-
duje się również przywołany przeze mnie art. 26, 
który mówi o  Izbie Kontroli Nadzwyczajnej 
i Spraw Publicznych… Wniosek z tego jest taki, 
że my dzisiaj oczywiście przyjmujemy tę zmia-
nę, ale ta zmiana ma się nijak do tej izby. W naj-
bliższym czasie czeka nas głosowanie dotyczące 
– proponuje to większość senacka – wykreślenia 
z ustawy o Sądzie Najwyższym tej izby i pozosta-
wienia skargi nadzwyczajnej, ale do rozpatrzenia 
przez in gremio Sąd Najwyższy. I teraz moje pyta-
nie: czy według pani senator, która przywoływała 



drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie najwyższym

203

21. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 18 lutego 2021 r.

właśnie te powody, dla których my tę noweliza-
cję robimy, fakt, że rozpatrywanie skarg nadzwy-
czajnych pozostawi się Sądowi Najwyższemu, ale 
bez izby kontroli nadzwyczajnej… Czy według 
pani to nie będzie ze szkodą dla tej nowelizacji, 
którą pani zaprezentowała? Dziękuję.

WiceMaRSzałek
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o odpowiedź panią senator 

sprawozdawcę.

SenatoR
lidia sTaroń 

Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, pan wie, że najpierw jest ini-

cjatywa, następnie jest cała długa droga, a dopiero 
potem to jest prawo. Sam pan mówił przed chwi-
lą, że to jest inicjatywa Senatu, która na tym po-
siedzeniu jest wycofana, a poza tym nie wiadomo, 
jaka będzie dalsza część tej drogi. Przecież to jest 
początek, na razie jest etap Senatu, potem dopiero 
będzie Sejm, a później znowu wróci to do Senatu, 
a potem trafi do prezydenta. Tak więc dzisiaj 
trudno powiedzieć albo mówić, że coś będzie nie 
tak, w sytuacji kiedy to jest na razie czyjś pomysł. 
To jest pomysł części senatorów i Senat dopiero 
będzie o tym mówił, albo i nie, bo to jest wycofa-
ne… Tak więc trudno o tym mówić. Jednak dzisiaj 
jest tak i mam nadzieję, że będzie… Bo przecież 
o czym dzisiaj mówimy? Mówimy o tym, że ludzie 
mają szansę, mają szansę, żeby walczyć o spra-
wiedliwość. Mówimy też o tym, że ci, którzy są 
skrzywdzeni wyrokami, choćby…

No, podam taki pierwszy lepszy przykład. 
Tych spraw mamy w biurze bardzo, bardzo dużo, 
ale powiem o takim, który dzisiaj jest już w Sądzie 
Najwyższym, właśnie w tej izbie. Okazało się np., 
że była pomyłka sądu. I sąd pierwszej instan-
cji wiedział, że niestety to był jego błąd, i nawet 
chciał naprawić ten błąd, bo skutkiem tego błę-
du miało być i niestety już jest, że ludzie, którzy 
mieli gospodarstwo, przestali mieć to gospodar-
stwo; dzisiaj są bezdomni. A to był błąd sądu, tego 
sądu pierwszej instancji. On chciał to naprawić, 
ale sąd drugiej instancji powiedział… Pomimo 
tego, że w uzasadnieniu było wszystko poprawnie, 
to jednak była sentencja. I sąd drugiej instancji 

powiedział: ważna jest sentencja, a nie uzasadnie-
nie. A więc krzywda tych ludzi jest okropna. I dla-
tego właśnie potrzebna była instytucja prawna, 
żeby móc jeszcze raz zawalczyć o sprawiedliwość 
i zrobić coś takiego, żeby ludzie jednak mieli szan-
sę i mogli jeszcze gdzieś pójść, żeby jeszcze ktoś 
rozpoznał ich sprawę, akta tej sprawy. I to jest 
właśnie… A przecież wiemy, że jeżeli chodzi o ka-
sację czy inne instytucje prawne, to już nie moż-
na wrócić do faktów, do dowodu. Tego nie można. 
Można jeszcze mówić o formalności albo o pra-
wie. I stąd była ta instytucja prawna, czyli skar-
ga nadzwyczajna. Zresztą lata o to – skutecznie 
– walczyliśmy.

A teraz, ponieważ kończy się czas tego i do-
tyczy… Jeszcze raz odpowiadam na to pytanie. 
Dzisiejsza zmiana to jest zmiana dotycząca tyl-
ko przepisów przejściowych. Przejściowych, czy-
li zmieniamy nie to, czy są takie czy inne izby 
w Sądzie Najwyższym albo w ogóle… To znaczy 
oczywiście, że nie, my tylko zmieniamy termin, 
żeby dalej można było działać, jeszcze dalej, cho-
dzi o to, żeby ten termin po prostu był dłuższy. 
Zwiększamy go o 2 lata. Dzisiaj, w tym stanie 
prawnym to są 3 lata. Te przepisy przejścio-
we dotyczą… 3 lata to jest ten okres na złożenie 
skargi nadzwyczajnej, oczywiście wniesionej od 
prawomocnych orzeczeń kończących postępo-
wanie w tych sprawach, ale zmieniamy to, prze-
dłużamy o jeszcze 2 lata. Uzasadnieniem, tak 
jak powiedziałam, jest pandemia i sprawa tych 
wniosków, które są u pośredników, a jest 2 po-
średników, czyli prokurator generalny i rzecznik 
praw obywatelskich. A więc trudno mi… To zna-
czy, tak jak powiedziałam, Panie Senatorze, po 
prostu uważam, że jest to pilny projekt. On nie 
zmienia i nie może zmienić sytuacji w Sądzie 
Najwyższym. Trudno powiedzieć, że tak powiem, 
czy zmienić przepisy, które dotyczą tego… To jest 
ustawa o Sądzie Najwyższym, idzie to do Sądu 
Najwyższego. A wydaje mi się też… Tamten pro-
jekt jest wycofany. Wydaje mi się, że będziemy 
o tym rozmawiać wtedy, kiedy… Jeżeli on będzie, 
to wtedy będziemy rozmawiać, każdy z nas będzie 
mówił, jakie ma zdanie na ten temat. Dziękuję.

WiceMaRSzałek
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senato-

ra Czerwińskiego.
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SenatoR
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja mam pytanie, a potem ewentualnie będę 

miał wniosek dotyczący tekstu, poprawkę. Otóż 
widzimy tu 2 grupy. Pierwsza to liczba spraw, któ-
rymi zajmował się prokurator generalny i który-
mi z tych, co wpłynęły, się nie zajął. Prokurator 
generalny… Na jego ręce wpłynęło 8 tysięcy spraw. 
Oczywiście mówię tutaj o tych, które były kiero-
wane poprzez ten organ do Sądu Najwyższego 
w ramach instytucji skargi nadzwyczajnej. 830 
wniosków nie zostało jeszcze rozpatrzonych, to 
jest mniej więcej 1/10. Jeśli w ciągu 3 lat 9/10 zo-
stało wykonanych… Przepraszam, 10/11, popeł-
niłbym tutaj błąd. Pozostaje 1/11 do rozpatrzenia 
w ciągu 2 lat, więc nawet przy napływie nowych 
spraw, bo takie jeszcze mogą napływać… W kwiet-
niu bodajże jest ten termin pierwotny na skła-
danie skarg ze spraw starych. To się jeszcze da, 
według mnie, rozpatrzyć.

Ale mamy też drugą grupę spraw, a  mia-
nowicie osób, które składały wnioski do Biura 
Rzecznika Praw Obywatelskich. Jak dzisiaj prze-
słuchiwaliśmy kandydata na rzecznika, to mówi-
łem o tym. Proszę zobaczyć… Niech państwo to 
porównają. Wpłynęło 8 tysięcy 198, to jest dokład-
na liczba, a rozpatrzono 1 tysiąc 500 wniosków. To 
znaczy, że ok. 6 tysięcy 700 wniosków nie zosta-
ło rozpatrzonych, nikt tego nie ruszył. Być może 
była jakaś wstępna kontrola, ale na pewno nie…

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Panie 
Senatorze, zwracam uwagę, że jest pan w punkcie 
dotyczącym zadawania pytań. Ma pan minutę.)

Za chwilę będzie pytanie.
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Prze-

praszam, Panie Senatorze, ja i tak staram się być 
bardzo liberalny.)

Nie ze względu na prokuratora generalnego, ale 
właśnie na biuro rzecznika… No, tu na razie nie 
ma formalnie szefa, jest tylko pełniący obowiązki. 
Kota nie ma, myszy harcują. I tu ten procent jest 
bardzo duży. Jeśli rozpatrzono 1 tysiąc 500 z 8 ty-
sięcy 200 spraw w ciągu 3 lat, a dajemy tylko 2 
dodatkowe lata na rozpatrzenie 6 tysięcy 700 i jest 
jeszcze możliwość wpływu kolejnych spraw… Jest 
to po prostu, według mnie, niewykonalne przy ta-
kim sposobie pracy, jaki był do tej pory w tym biu-
rze. Stąd pytanie do pani senator Staroń.

Czy nie uważa pani, że 2 dodatkowe lata 
– w ustawie jest łącznie 5 – to jest zbyt krótki 

okres? Chodzi o to, żebyśmy za 2 lata nie musieli 
robić następnego przedłużenia, bo to będzie nie-
poważne. Czy nie należałoby złożyć poprawki? 
Ja nic nie proponuję, nie mówię jakiej. To trzeba 
byłoby uzgodnić z odpowiednimi… przynajmniej 
z przedstawicielami tych 2 biur, żeby zapewnić 
realne rozpatrzenie zaległości. Według mnie 
w biurze rzecznika przy obecnej metodzie pra-
cy, przy obecnym układzie organizacyjnym, przy 
tak niskich, nazwałbym to, osiągnięciach w ciągu 
ostatnich 3 lat następne 2 lata nie dadzą możliwo-
ści rozpatrzenia zaległych skarg.

Pani senator Staroń, proszę o odpowiedź, czy 
jest możliwie, żeby to było realne.

WiceMaRSzałek
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o odpowiedź panią senator 

sprawozdawcę.

SenatoR
lidia sTaroń 

Bardzo dziękuję za to pytanie.
Ja najpierw króciutko, jeżeli chodzi o statysty-

kę. Rzeczywiście tak jest, tylko że statystyka doty-
czy… Jeżeli chodzi o biuro rzecznika, to mówimy 
o końcu tego roku, czyli to było półtora miesiąca 
wcześniej. Wtedy rzeczywiście było 8 tysięcy 200 
wniosków, próśb ludzi. Wniosków rozpoznanych 
było 1 tysiąc 500. Do Sądu Najwyższego poszło 30 
skarg nadzwyczajnych, a 6 tysięcy 700 skarg jesz-
cze leży. Tak było na koniec roku.

Inna statystyka… Mówiłam o tym, prosiłam 
o to, żeby wiedzieć i żeby przygotować ten pro-
jekt. Ona dotyczy już połowy lutego, czyli jest ak-
tualna. Jeżeli chodzi o prokuraturę, to wszystkich 
tych próśb było 8 tysięcy 664. Rozpoznanych było 
7 tysięcy 845, a do Sądu Najwyższego poszło już 
239 skarg nadzwyczajnych. Rzeczywiście ta róż-
nica jest bardzo duża. I tutaj jest pytanie, Panie 
Senatorze. Bo pan pyta, czy powinno być prze-
dłużenie o 2 lata, czy może o 3 lata. A ja powiem 
tak. Ja uważam, i nawet o to… Otóż bardzo proszę, 
żeby ten projekt, który jest pilny… Żeby on w ogó-
le był prawem, powinniśmy go, że tak powiem, 
przegłosować w takiej postaci, w jakiej jest, bez 
zmian. A dlaczego? Dlatego, że w mojej opinii tych 
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zmian powinno być troszeczkę więcej. Bo wiemy, 
że to jest nie tylko sprawa działania prokuratury 
czy rzecznika, ale też kwestia pewnych zmian, 
o których musimy porozmawiać troszeczkę dłu-
żej. To choćby sprawa pośredników. Są 2 pomy-
sły na to. Oczywiście, wszyscy mówią: musi być 
ta skarga. Ja też mówię: tak, powinna być, bo to 
jest szansa dla ludzi. Jednak być może te zmiany 
powinny być takie, że… Jedni mówią, że powinno 
być więcej pośredników, czyli powinien to być nie 
tylko rzecznik praw obywatelskich, nie tylko pro-
kurator, ale może również rzecznik praw dziec-
ka, może jeszcze jakiś inny rzecznik. Tak zresztą 
było na początku. Tak więc może być tak. Albo jest 
druga droga, czyli taka – i są takie pomysły – że 
np. obywatel sam, bezpośrednio, wprost pisze do 
Sądu Najwyższego. On dzisiaj pisze tak, jak umie, 
do pośrednika. A ten drugi pomysł jest taki: niech 
pisze sam, ale niech będzie prawnik, czyli ta opie-
ka profesjonalna. No ale mówimy tak: zaraz, ale 
ci ludzie to zazwyczaj są ludzie biedni, zazwyczaj 
to są ludzie, którzy są pokrzywdzeni, ci, którzy 
mają tę krzywdę, to skąd mają mieć pieniądze? 
Bo gdy napiszą do pośrednika, wtedy to właśnie 
on będzie rozpoznawał tę sprawę i on będzie wie-
dział, jak trzeba napisać, i nie trzeba będzie szu-
kać tych pieniędzy. Dlatego musimy porozmawiać 
o tym, jakie są pomysły, jak powinno to wyglądać. 
Zresztą ja sama mam jakiś projekt i jeszcze inne 
zmiany, które chciałabym pokazać, ale to jest taki 
moment, że te 2 lata… Naprawdę można dużo jesz-
cze dodać, zmienić, ale to jest ten czas potrzebny 
dla ludzi.

Bo jedna sprawa – już kończę tę odpowiedź 
– to sprawa tej statystyki, a  druga… Panie 
Senatorze, pan mówi, że jest ileś wniosków, tych 
próśb. Ale my nie wiemy, o ile byłoby tych próśb 
więcej, gdyby nie było pandemii. Bo przecież część 
tych ludzi nie może napisać, nie może pojechać, 
nie może szukać jakiejś pomocy, a jest rok na to. 
Ci ludzie często siedzą w domu, bo to czasami jest 
pewne zagrożenie ich życia i zdrowia czy zdrowia 
i życia. Dlatego my dzisiaj musimy dać im czas, 
co najmniej 2 lata. A potem będziemy mieli tro-
chę czasu, żeby pomyśleć, co my jeszcze dla nich 
zrobimy. Bo przecież chcemy, żeby było im lepiej, 
żeby te przepisy były po prostu lepsze.

Dlatego ja dzisiaj proszę, żeby to już poszło do 
Sejmu. Zresztą wcześniej były pomysły, żeby to 
był rok, a ja od razu powiedziałam, że powinny to 
być 2 lata. Potem będziemy jeszcze o tym rozma-
wiać. W takiej sytuacji, Panie Senatorze, ja nawet 

dam panu te moje projekty, żeby pan zobaczył, 
że tych zmian powinno być po prostu troszeczkę 
więcej. Dziękuję.

WiceMaRSzałek
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Czy są… Jest pan senator Jan Maria Jackowski, 

który chciałby jeszcze zadać pytanie.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
(Głos z sali: I jeszcze Szwed.)
Pan senator Szwed też już jest zapisany, 

uspokajam.

SenatoR
Jan maria Jackowski 

Pani Senator, czy jestem słyszany? Pewnie 
jestem.

(Senator Lidia Staroń: Tak.)
Pani Senator, mam takie pytanie: czy pani 

jest w stanie wskazać krąg osób – podpisałem 
się oczywiście pod tym projektem ustawy – któ-
re dzięki temu poszerzeniu będą mogły dochodzić 
sprawiedliwości po latach? Czy w ogóle takie sza-
cunkowe dane istnieją, czy nie? Czy można coś 
więcej na ten temat powiedzieć? Dziękuję.

WiceMaRSzałek
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, Pani Senator.

SenatoR
lidia sTaroń 

Właśnie o tym rozmawiamy. To jest ta grupa 
osób, których prośby już leżą u rzecznika, czyli to 
6 tysięcy 700 osób, których podania leżą u rzecz-
nika. To jest jedna grupa. Druga grupa to te ok. 
1 tysiąca osób, których prośby, podania już leżą 
u prokuratora. Tak więc to są, że tak powiem, 
określone grupy, o których wiemy, że trzeba im 
pomóc, bo nie może być tak, że 3 kwietnia skończy 
się ten termin i nikt już nawet nie weźmie akt do 
ręki, w ogóle nie zobaczy, o czym, że tak powiem, 
ci ludzie pisali. To jest ta grupa.
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I jest inna grupa, o której my nie wiemy. Bo 
przecież, tak jak powiedziałam, jest czas pan-
demii, więc my nie wiemy, czy pani Kowalska, 
Malinowska, która jest rzeczywiście bardzo, że 
tak powiem, pokrzywdzona jakimś wyrokiem… 
No, ja mam sprawy takich osób nawet w moim 
biurze i wiem, że trzeba jeszcze napisać, żeby im 
pomóc, tylko nie zdążyliśmy tego zrobić. I to są 
te osoby, które nie były w stanie szukać pomocy, 
bo jest po prostu taki czas zarazy, że one nie mają 
jej gdzie szukać albo się boją, są w domu. Więc 
dlatego my dzisiaj – to jest nasze uzasadnienie – 
mówimy, że musi być więcej czasu, musi być ten 
termin dłuższy, tak żeby ci ludzie mieli szansę, po 
pierwsze, na to, żeby ktoś rozpoznał ich sprawę, 
która już jest u tzw. pośrednika, czyli u rzecznika 
albo u prokuratora, a po drugie, na to, żeby jeszcze 
złożyć tę prośbę o skargę nadzwyczajną. No i trze-
ba też powiedzieć, że skutkiem tych próśb, tych 
podań jest ta złożona skarga nadzwyczajna. I to 
nie jest tak, że ich nie ma, bo one są. Jeżeli chodzi 
o prokuratora, to w przypadku ok. 240 osób pro-
kurator stwierdził, że tak, to jest zasadne, te osoby 
są skrzywdzone, te wyroki są niesprawiedliwe, po 
prostu niesprawiedliwe, one powinny być inne. 
To samo rzecznik powiedział, też przecież wy-
wiódł te skargi, one są w Sądzie Najwyższym. On 
też powiedział: no, jednak ci ludzie są pokrzyw-
dzeni. Dziękuję.

WiceMaRSzałek
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Bardzo proszę, pan senator Szwed.

SenatoR
aleksander szwed 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
No, w  zasadzie ja zamierzałem poruszyć 

2 kwestie, które poruszyli już pan senator 
Czerwiński i  pan senator Jackowski. W  opi-
nii Sądu Najwyższego o tych proponowanych 
zmianach jest powiedziane: „warto przy tym 
nadmienić, że stosunkowo niewiele skarg nad-
zwyczajnych złożonych zostało dotychczas przez 
rzecznika praw obywatelskich, co jak należy 
przypuszczać, wynikało z jego publicznie pre-
zentowanej postawy wobec zmian przepisów 

odnoszących się do wymiaru sprawiedliwości”. 
No i w związku z tym chciałem zapytać właśnie 
o statystyki, tylko że pani senator już w dużej 
mierze te statystyki przedstawiła, ale też o to, 
czy nie obawia się pani, no bo teraz jest taka sy-
tuacja, że w Senacie nie wybraliśmy rzecznika 
praw obywatelskich, dalej ten pat, jeśli chodzi 
o wybór, trwa, że przy takiej postawie obecnego 
rzecznika praw obywatelskich ten okres dalej bę-
dzie mijał, a te skargi dalej nie będą kierowane. 
Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek
michał k amiński 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę.

SenatoR
lidia sTaroń 

Odpowiadając na to pytanie, mogę powiedzieć 
tylko tyle, że mam wielką nadzieję, że w końcu 
będzie rzecznik, taki rzecznik ludzi, po prostu 
rzecznik ludzi. Wtedy nie będzie żadnego proble-
mu. I te skargi będą szły do Sądu Najwyższego, bo 
tym ludziom trzeba pomóc.

I dlatego też, odpowiadając wcześniej na py-
tanie pana senatora Czerwińskiego, też mówi-
łam, że być może – no, ja już przygotowałam ten 
projekt zmian – warto, żeby tych pośredników 
było po prostu trochę więcej, żeby za każdy ra-
zem to byli rzecznicy ludzi. Mówię: którąś z tych 
dróg trzeba wybrać. Być może o tym trzeba po-
rozmawiać, dlatego że to jest bardzo ważne. Bo 
to jest sprawa nie małej grupy ludzi, tylko du-
żej. To jest sprawa normalnej sprawiedliwości. 
A więc niechże wymiar sprawiedliwości będzie 
sprawiedliwy.

I kończąc odpowiedź na to pytanie… A więc ja 
sama mam takie bardzo mieszane uczucia, jeżeli 
chodzi o działania biura. Bo jednak przez 3 lata 
jest za mało tych rozpoznanych – ja tak uwa-
żam… Bo to nawet nieważne, ile już poszło tych 
skarg nadzwyczajnych, ale tych rozpoznanych 
podań, tych próśb… Właściwie to była podobna 
liczba i z tej strony, i z tej strony, a nie powin-
no tak być. Uważam, że nie powinno tak być. 
Myślę, że po prostu trzeba o tym porozmawiać. 
Dziękuję.
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i powstania „Solidarności” Rolników indywidualnych

WiceMaRSzałek
michał k amiński 

Dziękuję bardzo.
Czy są kolejne pytania?
(Senator Sekretarz Ryszard Świlski: Jeszcze był 

senator Jackowski, ale wyszedł, uciekł.)
Ale pan senator Jackowski opuścił…
(Senator Robert Mamątow: Wyszedł, nie 

uciekł.)
Nie, nie, Panie Senatorze. Bardzo proszę pana 

senatora sekretarza o powstrzymanie się od ko-
mentowania zachowania senatorów.

Pana senatora Jackowskiego nie ma, co nie jest 
z mojej strony żadną złośliwością, tylko stwier-
dzeniem dość oczywistego faktu, którego, jak 
mniemam, nikt z państwa nie będzie chyba kwe-
stionować, bo przecież nie wynika to z mojej żad-
nej złej woli. No, po prostu pana senatora nie ma.

Informuję…
Czy przedstawiciel… Zaraz.
(Senator Sekretarz Ryszard Świlski: Nie ma 

przedstawiciela.)
Przedstawiciela rządu nie ma.
W związku z tym… I nie ma więcej pytań do 

pani senator sprawozdawcy.
Nie ma przedstawiciela rządu, a w związku 

z tym trudno zadawać przedstawicielowi rządu 
pytania.

Otwieram dyskusję.
(Senator Sekretarz Ryszard Świlski: Brak gło-

sów w dyskusji.)
Nikt z senatorów nie zapisał się do dyskusji.
Senator Aleksander Szwed złożył swoje prze-

mówienie 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.

W  takim razie zamykamy rozpatrywanie 
punktu dwudziestego pierwszego porządku obrad 
dotyczącego ustawy o zmianie ustawy o Sądzie 
Najwyższym.

Przystępujemy do punktu dwudzieste-
go porządku obrad: drugie czytanie projek - 
tu uchwały w  40. rocznicę podpisania Poro - 
zumień Rzeszowsko-Ustrzyckich i powstania 
„Solidarności”…

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

Ja widzę, tylko – ja przepraszam najmocniej – 
nie mam przygotowanych…

(Głos z sali: Już, już. Już mam.)
(Głos z sali: Dobrze, spokojnie.)
Najmocniej przepraszam pana senatora za…
(Głos z sali: Dobrze.)
…drobne techniczne opóźnienie.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 

dwudziestego porządku obrad: drugie czyta-
nie projektu uchwały w 40. rocznicę podpisania 
Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich i powstania 
„Solidarności” Rolników Indywidualnych.

Przypominam, że projekt ten został wniesio-
ny przez grupę senatorów i zawarty jest w druku 
nr 326, a sprawozdanie – w druku nr 326 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
senatora Ryszarda Bobera, o przedstawienie spra-
wozdania komisji o projekcie uchwały.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SenatoR SPRaWozdaWca
ryszard BoBer 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie i  Panowie Senatorowie! Szanowni 

Państwo!
Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Komisji 

Ustawodawczej i grupy senatorów wnoszących 
projekt uchwały w sprawie 40. rocznicy podpi-
sania porozumień rzeszowsko-ustrzyckich i po-
wstania „Solidarności” Rolników Indywidualnych 
sprawozdanie, jak pan marszałek powiedział, za-
warte w druku nr 326. Marszałek Senatu skiero-
wał projekt do komisji, komisja w dniu 16 lutego 
rozpatrzyła projekt uchwały w tej sprawie i na-
niosła poprawki do projektu, które były przed-
miotem procedowania w komisji.

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim 
państwu senatorom za wkład wniesiony w do-
skonalenie tego projektu uchwały, a w sposób 
szczególny podziękować za pracę panu sena-
torowi Jerzemu Chróścikowskiemu, który jest 
przewodniczącym Niezależnego Samorządnego 
Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych 
„Solidarność”.

Szanowni Państwo, rzeczywiście oddajemy 
w tej uchwale hołd i cześć tym wszystkim, któ-
rzy wówczas mieli odwagę i upomnieli się o pra-
wa polskiej wsi. To rzeczywiście była wielka 
determinacja, aby w tak trudnym okresie, kiedy 
wieś była bardzo źle traktowana przez ówczesne 
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władze, upomnieć się o swoje prawa. Jednym 
z najważniejszych punktów w tych wszystkich 
procesach, które miały miejsce, i wystąpieniach 
rolników w Bydgoszczy, w Ustrzykach Dolnych, 
Grójcu, które potem doprowadziły do konsolidacji 
i podpisania założycielskiego paktu o powstaniu 
Solidarności wiejskiej… Ale wówczas ta postawa 
nieugiętych rolników doprowadziła do tego, że 
nie tylko powstała organizacja, ale tak napraw-
dę została zagwarantowana własność, nienaru-
szalna własność polskiego gospodarstwa rolnego. 
Oddając hołd i cześć, musimy pamiętać, że te ów-
czesne wydarzenia przyczyniły się tak naprawdę 
do wielu procesów, które w późniejszym okresie 
zachodziły na polskiej wsi, a w konsekwencji do-
prowadziły do tego, że polska wieś w tym jak-
że ważnym momencie, kiedy było referendum 
o przystąpieniu do Unii Europejskiej, opowiedzia-
ła się za tym. To był proces długofalowy, który 
był poprzedzony wieloma wydarzeniami, i dlate-
go ważne jest, aby Senat Rzeczypospolitej Polskiej, 
oddając im cześć, tak naprawdę przekazał rów-
nież dla kolejnych pokoleń te wartości, które są 
tak ważne i są pielęgnowane na polskiej wsi.

Dlatego w imieniu komisji, jak również gru-
py senatorów, która wniosła ten projekt, proszę 
Wysoką Izbę o poparcie projektu uchwały i przy-
jęcie jej w przedstawionym brzmieniu. Dziękuję.

WiceMaRSzałek
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy 
komisji i zarazem do upoważnionego przedstawi-
ciela wnioskodawców. Przypominam, że wnio-
skodawcy upoważnili do ich reprezentowania 
pana senatora Ryszarda Bobera.

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

W związku z tym otwieram dyskusję.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Jerzego Chróścikowskiego.

SenatoR
Jerzy chróścikowski 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W  imieniu „Sol idarności” Rolników 

Indywidualnych chciałbym zabrać głos, oczy-
wiście i  jako senator, ale również jako były 

przewodniczący, a obecnie wiceprzewodniczący 
Solidarności – to tak dla sprostowania powiem, 
bo w tej chwili przewodniczącą jest pani poseł 
Teresa Hałas, ja jestem zastępcą. Pragnę podzię-
kować inicjatorom za podjęcie tej inicjatywy, tym 
bardziej że obchody są już tuż, tuż. Mamy pande-
mię i to dla nas ból wielki, że nie możemy zrobić 
uroczystych obchodów w Rzeszowie. Będzie oczy-
wiście uroczysta msza, odprawiana przez bisku-
pów w katedrze. No, będzie skromna uroczystość, 
będzie składanie wieńców pod tablicą upamięt-
niającą strajk chłopów, pod budynkiem, gdzie był 
ten strajk. To był kiedyś Dom Kolejarza, tak go 
nazywano, a w tej chwili jest tam Uniwersytet 
Rzeszowski. Tylko tak w warunkach pandemii 
możemy uczcić tę rocznicę.

Ale bardzo wiele zrobiliśmy wspólnie z IPN. 
Chodziło o to, żeby jak najwięcej udokumentować, 
żeby pokazać tę ciężką walkę rolników dochodzą-
cych swoich praw. Zresztą w tej uchwale zosta-
ło to już podkreślone, zapisano tam te wszystkie 
wartości. Powiem szczerze, że parę dni temu taki 
piękny… Ja państwa odsyłam do strony interne-
towej. Na 5 planszach pokazano, jak wygląda-
ła wieś podczas dekady Gierka, jakie już wtedy 
były problemy, jaka była pomoc i jakie były blo-
kady. Bo była pomoc, ale były i blokady. To do-
tyczyło ludzi, którzy rzeczywiście nie mieścili 
się… A pomoc była przeznaczona dla uprzemy-
słowionej gospodarki rolnej, czyli dla PGR-ów, dla 
SKR-ów. Rolnicy nie mogli kupować maszyn, nie 
mogli dostawać pomocy, no i ten opór już wtedy 
powstawał.

Jeśli popatrzymy na strajki, które potem 
wybuchły, to zobaczymy, że one rzeczywiście 
były poprzedzone wieloma innymi działania-
mi. Druga plansza pokazuje Sierpień, pokazuje, 
jak w Sierpniu rolnicy uczestniczyli w strajkach 
w Gdańsku i w wielu innych miejscach. Zaczęło 
się nawet wcześniej, już w  lipcu. U  mnie, na 
Lubelszczyźnie, stanął Świdnik. My też w tym 
uczestniczyliśmy, moi koledzy dowozili żywność, 
pomagali Świdnikowi. Było całe spektrum dzia-
łań, które się w to wpisywały.

Nie będę tu już tego cytował, tylko odeślę do 
tej strony. Tu widać wyraźnie, jak dochodzo-
no do tego etapu, jak próbowano zarejestrować 
wiejską Solidarność. No, sąd odrzucał wnioski, 
nie pozwalał jej zarejestrować. Potem rolnicy 
zorganizowali się drugi raz, nawet przy pomocy 
Solidarności – ja zawsze dodaję słowo „pracowni-
czej” – która też wspierała ich w walce o to, żeby 
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się zarejestrować. Znowu odrzucano te wnioski, 
nie pozwalano na to. Władza odmawiała rolnikom 
prawa do posiadania związków zawodowych. No, 
były kółka rolnicze, coś takiego wtedy istniało. Te 
kółka miały prawo do istnienia, a inne organiza-
cje nie miały prawa do istnienia.

Te porozumienia, które były poprzedzone 
bardzo długimi staraniami, zostały podpisane 
w Rzeszowie 19 lutego. Z kolei 20 lutego podpisane 
zostały porozumienia w Ustrzykach. Tu jest takie 
pięknie rozpisane drzewko, na którym przedsta-
wione są kolejne fakty. IPN świetnie to zrobił, 
tak że odsyłam do tej strony. Nie będę cytował 
tych informacji. Myślę, że państwo sami to sobie 
przejrzycie. Wszystko, co zostało zawarte w po-
rozumieniu, jest tu świetnie opisane. Omówione 
zostały wszystkie punkty, które zapisano w tym 
porozumieniu, jak również wyjaśniono znaczenie 
porozumień rzeszowsko-ustrzyckich.

Następna plansza pokazuje, jak… To wszyst-
ko jest elegancko rozpisane. Pokazano tu, jakie 
działania były podejmowane. To był taki pierwszy 
wielki zryw, pierwszy protest rolniczy. Walczono 
o to, aby mieć swoje organizacje, które nie podle-
gałyby władzom PZPR, które byłyby niezależne. 
Tak jak Solidarność pracownicza była niezależna, 
tak i my chcieliśmy być niezależni.

Oczywiście nie skończyło się na Rzeszowie. 
Ten protest trwał dość długo, a  porozumie-
nia nie były realizowane. Pan przewodniczący 
wspomniał już o Bydgoszczy i tych organizowa-
nych w różnych miejscach akcjach poparcia dla 
Rzeszowa. No, nie udało się uzyskać rejestra-
cji, więc następnym działaniem były tzw. prote-
sty bydgoskie. Trzeba zwrócić uwagę, że wtedy 
były 3 organizacje. Te organizacje to Solidarność 
Wiejska, Solidarność Chłopska i  Solidarność 
Rolników. Te 3 organizacje zorganizowały wspól-
nie zjazd w Poznaniu. W Poznaniu doszło do zjed-
noczenia i wybrano tam władze. No ale te władze, 
które zostały wybrane, dalej nie były honorowa-
ne, dalej nie było możliwości zarejestrowania. 
Dopiero po protestach bydgoskich, po porozu-
mieniach bydgoskich władza naginała się, moż-
na powiedzieć, do tego, żeby zarejestrować. Ale 
jeszcze opór był duży. I  tu muszę wspomnieć 
dużą rolę Kościoła. Kościół… Prymas Wyszyński, 
który sam pisał listy do ówczesnych władz 
PZPR, do Stanisława Kani, który… Wiadomo, 
że PZPR miał wtedy ogromną władzę i decy-
zyjność. W związku z  tym wsparcie Kościoła 
wspomogło… I  rzeczywiście dopiero 12  maja 

został zarejestrowany Niezależny Samorządny 
Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych. 
A następnego dnia zostały zarejestrowane kółka 
rolnicze. Czyli władza zarejestrowała nam, jako 
Solidarności… Ale zarejestrowała też swój zwią-
zek, który podlegał wtedy ówczesnym władzom, 
który współpracował z tamtą władzą. I to było tak 
w kontrze do nas, można powiedzieć. I jeśli cho-
dzi o stan wojenny, my zostaliśmy rozwiązani, 
a kółka rolnicze nie zostały rozwiązane. To poka-
zuje tę wielką walkę, jaką my wtedy stoczyliśmy. 
No, już nie będę mówił o następnych latach, bo 
to już historia nie wspomina… Po 1989 r. reakty-
wacja związku… Do dnia dzisiejszego pracujemy 
na rzecz dobra rolników i reprezentujemy Polskę 
też na arenie europejskiej w ramach organizacji 
COPA COGECA i innych największych organizacji, 
takich, które są w Brukseli, zresztą pewnie pan 
marszałek też wie i zna ten problem. My tam w tej 
chwili, razem z innymi organizacjami polskimi 
staramy się walczyć o dobre dla rolników rozwią-
zania i równe traktowanie również polskich rol-
ników względem całej Unii Europejskiej, a nie jak 
rolników drugiej kategorii.

Tak że bardzo dziękuję za tę inicjatywę. Ja 
oczywiście planowałem zgłosić, jak to zawsze by-
wało… Co 5 lat podejmowaliśmy takie uchwały 
na 12 maja, żeby to uczcić, ten dzień rejestracji, 
bo wtedy obchodzimy jakby nasze święto. Tak że 
jeśli będzie wola pana marszałka, to jeszcze taką 
prośbę… I wystawę tutaj z IPN byśmy przygoto-
wali, i również ewentualnie jeszcze podjęcie oko-
licznościowej uchwały…

Jeszcze raz dziękuję i wielkie słowa uzna-
nia dla tych, których już wśród nas nie ma, bo 
wielu odeszło. I dla tych którzy jeszcze są, słowa 
uznania i podziękowania. Jest to naprawdę god-
ne naśladowania, jak można dbać o ojczyznę, jak 
można… Tak jak mówią nasi koledzy: tyle, co 
my wywalczymy, to jeśli walczymy o swoją wła-
sność… Ojczyzna jest tam, gdzie my jesteśmy. 
Jeśli mamy własność, mamy ziemię, to i ojczy-
zna nasza jest. I zawsze się rolnik bronił polskiej 
ziemi, broni ojczyzny. I te wartości zawsze nam 
przyświecają i będą przyświecać dalej. Tak więc 
naprawdę, jeszcze raz słowa uznania i podzięko-
wania tym wszystkim, którzy podpisywali po-
rozumienia, negocjowali, ale i tym wszystkim, 
którzy walczyli o to, żeby był niezależny samo-
rządny związek, który… W maju będzie 40 lat. 
I możemy powiedzieć: chwała tym wszystkim 
ludziom.
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A dodam tylko, bo tu wymienione są w uchwa-
le, a w Senacie warto to przypomnieć… Wśród 
tych, którzy przyjeżdżali do Rzeszowa i wspiera-
li strajki, były osoby, które są w Senacie, moż-
na powiedzieć, zapisane złotymi zgłoskami: pan 
marszałek Stelmachowski i pan wicemarszałek 
Józef Ślisz. To są osoby które… Właśnie tam Józef 
Ślisz z Rzeszowa, który w tym strajku uczestni-
czył… a pan marszałek przyjeżdżał do Rzeszowa 
i pisał też nam statut „Solidarności” Rolników 
Indywidualnych… Tak że to jest godne uczcze-
nia. Też senatorowie, którzy… wielu ich jest, nie 
będę wymieniał. Ale te 2 osoby pozwalam sobie 
wymienić, bo zasługują na podziękowania, na za-
pisanie złotymi głoskami, za to, co robili dla nas. 
Dziękuję.

WiceMaRSzałek
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Zwłaszcza dziękuję, Panie Senatorze, za 

te piękne słowa, które skierował pan pod ad-
resem wielkich poprzedników zasiadających 
w  prezydium Senatu, czyli pana marszałka 
Stelmachowskiego i pana marszałka Józefa Ślisza, 
wielkich Polaków, obu już świętej pamięci. Bardzo 
dziękuję. To jest rzadka przyjemność w polskiej 
polityce, uczestniczyć w debacie, w której przy-
pominamy sobie przede wszystkim o tym, co nas 
łączy, i przypominamy sobie o wspólnych korze-
niach, o wspólnej przeszłości i cudownie może-
my zobaczyć, że jednak w dalszym ciągu nas, 
Polaków, bardzo wiele potrafi łączyć.

Bardzo proszę o zabranie głosu pana senato-
ra Ślusarza.

SenatoR
rafał ślusarz 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Dziękuję autorom uchwały za podjęcie tej ini-

cjatywy. Z pewnością nie jest to typowe, że le-
karz w tej kwestii zabiera głos, jednak chciałbym 
państwa upewnić, że mam osobisty stosunek do 
tych wydarzeń, gdyż jako maturzysta odwie-
dzałem strajkujących w Rzeszowie, jak również 
biegałem z ulotkami, które podczas tego strajku 
były tworzone, po całym mieście. A był taki ludo-
wy poeta, który każde wydarzenie w czasie tego 

strajku upamiętniał strofami, i te strofy później 
przez cały Rzeszów były powtarzane.

Myślę, że – ja dysponuję niestety samym 
projektem uchwały, nie wiem, czy na posiedze-
niu komisji nie doszło do jakichś zmian – warto 
wspomnieć dla prawdy historycznej, że było 2 li-
derów. Jeden to wspomniany przed chwilą przez 
pana senatora Chróścikowskiego pan Józef Ślisz, 
a drugi, ten, który wtedy się wyłonił jako lider 
rolników, to pan Jan Kułaj. Jego późniejsze losy 
uczyniły z niego postać może trochę kontrower-
syjną, bo było to jego słynne wystąpienie w stanie 
wojennym, później kandydowanie z list Platformy 
Obywatelskiej. Niemniej dla prawdy historycznej 
warto go przypomnieć, zwłaszcza że przez pewien 
czas wielu patrzyło z bardzo dużą nadzieją na tę 
postać, zestawiano ją z postacią wspomniane-
go w uchwale Lecha Wałęsy, który rzeczywiście 
przyjechał na ten strajk. Wspomnę też, że miałem 
okazję go witać przed spotkaniem w Filharmonii 
Rzeszowskiej.

Przy tej okazji nie sposób nie przywołać jesz-
cze 3 nazwisk: arcybiskupa Ignacego Tokarczuka, 
który był takim ogromnym wsparciem lokalnym, 
duchowym dla strajkujących, miejscowego rze-
szowskiego kapłana o wielkim znaczeniu dla wie-
lu ludzi, zwłaszcza dla opozycji, księdza prałata 
Walentego Bala, już nieżyjącego sługi Bożego, 
i lokalnego lidera Solidarności, pana Antoniego 
Kopaczewskiego, również już nieżyjącego. Tak 
że chciałbym, żeby przy tej okazji te nazwiska 
również wybrzmiały w Senacie, tak dla prawdy 
historycznej.

Myślę, że znaczenia tym wspomnieniom do-
daje fakt, że osobiście w tym wszystkim uczest-
niczyłem. Jeszcze raz dziękuję autorom. To warta 
poparcia inicjatywa uczczenia ważnego momen-
tu. Dziękuję.

WiceMaRSzałek
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, pan senator Chróścikowski.

SenatoR
Jerzy chróścikowski 

Ja chciałbym w ramach ad vocem do wystą-
pienia mojego kolegi przedmówcy, dlatego że 
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komunikaty

chcieliśmy w pracach komisji nad tym… Ja już 
wymieniłem tu kilka osób, one są wypisane w tej 
uchwale. Jeśli pan senator nie miał tej wersji, któ-
ra jest wersją…

(Senator Ryszard Bober: Mam, już mam wła-
ściwą wersję.)

Tam są wymienione nazwiska, oprócz Lecha 
Wałęsy wymienieni są Andrzej Gwiazda, Andrzej 
Stelmachowski, Walerian Pańko, Józef Ślisz. Nie 
wymienialiśmy wszystkich, bo jest tam napisa-
ne „między innymi”. No, proszę państwa, moż-
na by Józka Ślisza, senatora, przewodniczącego 
komisji, który był sekretarzem na tym strajku… 
No, można by wiele, wiele osób wymieniać, np. 
Kopaczewskiego, który rzeczywiście był tym, któ-
ry prowadził ten strajk. Możemy ich wymienić, ale 
nie sposób, żebyśmy w tej uchwale dopisywali wię-
cej osób, bo i tak wymieniliśmy takie osoby, które, 
jak uważamy, bardzo znacząco wspomagały strajk.

Tak że jeszcze raz słowa uznania i podzięko-
wania dla wszystkich, którzy poświęcali swój 
czas i którzy do dzisiaj… Jak powiedział prymas, 
bohaterem łatwo się zostaje, gdy się gnie, jednak 
trudniej walczyć na ziemi i pracować dla tej na-
szej ojczyzny. W związku z tym do tych, którzy 
pracują tyle lat, kieruję te słowa podziękowania.

WiceMaRSzałek
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Dołączam się zarówno do tych słów podzię-

kowania dla autora tej inicjatywy, pana senatora 

Bobera – bardzo mu za nią dziękuję – jak i, z całą 
pewnością w  imieniu wszystkich senatorów, 
do tych życzeń i ukłonów kierowanych do tych 
wszystkich, którzy na polskiej ziemi dla nas prze-
cież pracują.

Jak rozumiem, nie ma już więcej senatorów, 
którzy chcieliby zabrać głos.

Dla porządku informuję, że swoje przemówie-
nie w dyskusji do protokołu* złożył pan senator 
Aleksander Szwed.

Zamykam dyskusję.
Komunikaty. Bardzo proszę.

SenatoR SekRetaRz
rafał świlski 

Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej w sprawie rozpatrzenia wniosków 
zgłoszonych na posiedzeniu Senatu do projektu 
ustawy o zmianie ustawy o rodzicielskim świad-
czeniu uzupełniającym, druk nr 272, odbędzie się 
w piątek o godzinie 9.30 w sali nr 176.

WiceMaRSzałek
michał k amiński 

Dziękuję bardzo senatorowi sekretarzowi.
Ogłaszam, Państwo Senatorowie, przerwę do 

jutra do godziny 10.00.
Dziękuję bardzo.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 16 minut 01)
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W tym miejscu chciałbym przywitać dość licz-
nie przybyłych przedstawicieli branż zamknię-
tych. Będziecie państwo mogli obserwować 
obrady.

Następnie będziemy rozpatrywać punkt dzie-
więtnasty porządku obrad: drugie czytanie pro-
jektu uchwały w sprawie zagrożenia wolności 
mediów w Polsce. Po nim przystąpimy do roz-
patrzenia punktu osiemnastego: drugie czytanie 
projektu uchwały w sprawie zesłania Aleksieja 
Nawalnego do łagru oraz brutalnego tłumienia 
demonstracji demokratycznej opozycji przez wła-
dze Federacji Rosyjskiej. Pod koniec dzisiejszych 
obrad zostanie przeprowadzona tura głosowań 
nad wszystkimi jeszcze nieprzegłosowanymi 
punktami.

Przystępujemy do rozpatrzenia punk-
tu siódmego porządku obrad: drugie czytanie 
projektu ustawy o wyrównywaniu strat mająt-
kowych wynikających z ograniczenia wolno-
ści i praw człowieka i obywatela w czasie stanu 
epidemii w związku z zakażeniami wirusem 
SARS-CoV-2.

Przypominam, że projekt ten został wniesio-
ny przez grupę senatorów i zawarty jest w dru-
ku nr 307, a sprawozdanie komisji – w druku 
nr 307 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i  Petycji, pana senatora Krzysztofa Kwiat-
kowskiego, o przedstawienie wspólnego sprawoz-
dania komisji o projekcie ustawy.

SenatoR SPRaWozdaWca
krzyszTof kwiaTkowski 

Panie Marszałku! Panie, Panowie Senatorowie!
Chciałbym w imieniu połączonych komisji – 

Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, 

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 10 minut 01)

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

MaRSzałek
Tomasz Grodzki 

Bardzo proszę o zajmowanie miejsc.
Wznawiam obrady.
Szanowni Państwo Senatorowie, przypomi-

nam, że obrady toczą się jednocześnie w sposób 
tradycyjny oraz z wykorzystaniem środków po-
rozumiewania się na odległość.

Państwa senatorów znajdujących się 
w  gmachu Senatu proszę o  sprawdzenie, czy 
wszyscy państwo macie wyłączone aplikacje do 
zdalnego udziału w posiedzeniu. Z kolei państwa 
senatorów biorących udział w posiedzeniu w spo-
sób zdalny informuję, że za 15 minut zablokujemy 
możliwość przyłączania się do posiedzenia. W ra-
zie problemów prosimy o kontakt telefoniczny pod 
numer uprzednio państwu przekazany.

Szanowni Państwo, przystępujemy do gło-
sowania, które ma na celu wyłącznie ustalenie 
listy senatorów biorących aktualnie udział w po-
siedzeniu. Po włączeniu aparatury proszę o od-
danie jakiegokolwiek głosu w celu potwierdzenia 
obecności.

Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 64 senatorów – i tylu aktualnie bie-

rze udział w posiedzeniu. (Głosowanie nr 7)
Liczba ta zapewne będzie wzrastać.
Szanowni Państwo Senatorowie, pragnę po-

informować, że dziś obrady wznowimy od roz-
patrzenia punktu siódmego: drugie czytanie 
projektu ustawy o wyrównywaniu strat mająt-
kowych wynikających z ograniczenia wolno-
ści i praw człowieka i obywatela w czasie stanu 
epidemii w związku z zakażeniami wirusem 
SARS-CoV-2.
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Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej – przed-
stawić sprawozdanie o projekcie ustawy o wy-
równywaniu strat majątkowych wynikających 
z ograniczenia wolności i praw człowieka i obywa-
tela w czasie epidemii w związku z zakażeniami 
wirusem SARS-CoV-2, zawartym w druku nr 307. 
Marszałek Senatu skierował projekt tej ustawy 
do połączonych komisji 11 stycznia. Komisje na 
wspólnym posiedzeniu w dniu 29 stycznia roz-
patrzyły w pierwszym czytaniu przedstawiony 
przez wnioskodawców projekt ustawy, wpro-
wadziły do niego poprawki i wnoszą o przyjęcie 
przez Senat jednolitego załączonego projektu.

Chciałbym zaznaczyć, że praca nad tym pro-
jektem na wspólnym posiedzeniu, ale i wcześniej 
była pracą wyjątkową, bo wzbudzającą ogromne 
zainteresowanie i wprost niezliczoną ilość róż-
nych wniosków i opinii, które wpływały do komi-
sji. Chciałbym w tym miejscu podziękować także 
obecnym na sali przedstawicielom takich branż 
jak branże fitness, obejmujące siłownie, jak bran-
ża targowa, reprezentacja hotelarstwa, imprez 
artystycznych i rozrywkowych, jak branża even-
towa, turystyki biznesowej, branża ślubna, bran-
ża dotycząca organizacji kongresów, konferencji 
i wielu innych. Musimy pamiętać, że projekt, któ-
ry przygotowaliśmy w Senacie, to ustawa, która 
włączy wszystkich, podkreślam, wszystkich, któ-
rzy do tej pory faktycznie tej pomocy nie dostali 
albo dostali ją, ale dalece niewystarczającą w sto-
sunku do realnych potrzeb, bo np. mieli pecha 
i wpisali nie to PKD jako wiodące w kontekście 
możliwości otrzymania pomocy, albo mieli inne-
go pecha, takiego, że otworzyli firmę później, po 
okresie, który formalnie był brany pod uwagę do 
wyliczenia wsparcia finansowego.

Co uregulujemy projektem ustawy, który mam 
zaszczyt państwu przedstawić? A jest dla mnie 
wyjątkowo ważne, że robię to w obecności tych, 
dla których te przepisy są tak ważne – i dzięku-
ję państwu także za ogromne zainteresowanie, 
jakie już dzisiaj widziałem, choćby w mediach 
społecznościowych, okazywane poprzez relacje 
z tego posiedzenia. Dziękuję. Dla nas, senato-
rów, jest ważne, że każdy głos, który w tej deba-
cie będziemy wypowiadać, będzie przez państwa 
uważnie słuchany. A więc jaki problem rozwiąże-
my tą ustawą? Trwająca epidemia nosi wszelkie 
znamiona tzw. katastrofy naturalnej, bo tak jest 
kwalifikowany stan zagrożenia epidemicznego. 
On ma negatywny wpływ na funkcjonowanie 

państwa we wszystkich jego aspektach. W prakty-
ce od połowy marca polska gospodarka, podobnie 
jak gospodarki innych krajów dotkniętych pande-
mią, doświadczyła negatywnego szoku podażo-
wo-popytowego w nieobserwowanej do tej pory 
skali. A za tymi pojęciami makroekonomicznymi 
kryją się – na co zwróciły uwagę połączone komi-
sje w toku wielu głosów na posiedzeniu – dramaty 
ludzi, którzy siedzą na tej sali, i dziesiątek tysięcy 
tych, których państwo reprezentujecie. Zdajemy 
sobie sprawę – i to było podkreślone w toku dys-
kusji na wspólnym posiedzeniu komisji – co to 
oznacza z państwa punktu widzenia, co oznacza 
szok podażowo-popytowy. Dla państwa to ozna-
cza firmę zamkniętą przez wiele miesięcy – albo 
zamkniętą całkowicie, co spotkało np. siłownie, 
przez wiele miesięcy hotele czy branżę evento-
wą, albo z radykalnie ograniczoną możliwością 
prowadzenia działalności, jak w przypadku pol-
skich restauracji, bo ułamkiem ich działalności 
jest możliwość prowadzenia sprzedaży na wynos.

Musimy pamiętać – i w zasadzie od tego po-
winienem rozpocząć – o sprawach najbardziej 
podstawowych. Art. 232 konstytucji mówi o tym, 
że w takich sytuacjach nadzwyczajnych Rada 
Ministrów oczywiście może wprowadzać pew-
ne ograniczenia, np. w prowadzeniu działalno-
ści gospodarczej, ale uwaga: może to robić tylko 
i wyłącznie w oparciu o przepisy, które to regu-
lują. W tym konkretnym przypadku są to prze-
pisy ustawy o stanach nadzwyczajnych z roku 
2002. Rada Ministrów nie posłużyła się nimi, 
nie zastosowała tego rozwiązania. Dzisiaj mamy 
już ponad 20 wyroków wojewódzkich sądów ad-
ministracyjnych i wszystkie te sądy podejmują 
takie same rozstrzygnięcia, a mianowicie uchy-
lają kary nałożone na osoby prowadzące działal-
ność gospodarczą, mówiąc: państwo polskie nie 
miało wystarczającej podstawy prawnej, nie sko-
rzystało z prawidłowej podstawy albo, mówiąc 
kolokwialne, nielegalnie – skoro to było bez pod-
stawy prawnej – zamknęło legalnie prowadzone 
przez państwa biznesy. I jeżeli państwo podejmuje 
takie decyzje, to na państwie ciąży obowiązek od-
powiedzialności odszkodowawczej. Perspektywa, 
że za chwilę dziesiątki tysięcy spraw mogą trafiać 
do sądu, jest perspektywą złą z państwa punk-
tu widzenia – to zmusi was do dostosowania się 
do długotrwałej procedury, a pomoc dla was jest 
potrzebna tu i teraz. Z punktu widzenia obywa-
teli, którzy widzą, że nie można mieć zaufania 
do państwa, do państwa, które nie jest w stanie 
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regulować ustawowo relacji na linii państwo – 
obywatel, tylko doprowadza do procesów sądo-
wych, by te kwestia rozstrzygać…

Dlatego zaproponowaliśmy projekt ustawy 
o wyrównywaniu szkód majątkowych, który te 
kwestie ma rozstrzygnąć. W projekcie ustawy 
proponujemy rozwiązania polegające na tym, 
by każdemu przedsiębiorcy, który poniósł szko-
dę majątkową w następstwie wprowadzonych 
nakazów lub zakazów dotyczących działalności 
gospodarczej w związku z ogłoszeniem stanu za-
grożenia epidemicznego lub stanu epidemii, przy-
sługiwało roszczenie odszkodowawcze od Skarbu 
Państwa w wysokości 70% poniesionej szkody 
majątkowej pomniejszonej o równowartość bez-
zwrotnej pomocy udzielonej przedsiębiorcy na 
podstawie przepisów przyjętych w związku z roz-
przestrzenianiem się wirusa. Chodzi tu o kolejne 
tzw. tarcze finansowe.

Chciałbym bardzo mocno podkreślić, że ta 
ustawa, którą proponujemy, to swoista ugoda – 
także państwo, nasi dzisiejsi goście, to zaakcep-
towaliście – między państwem a obywatelem. 
Państwo jako ci, którym zamknięto możliwość 
prowadzenia działalności, mówicie: tak, zgadza-
my się, nie występujemy o całość szkód majątko-
wych, których doświadczyliśmy, i zgadzamy się 
na 70%, tak żeby uniknąć procesów między nami 
a państwem. A państwo mówi tak: wypłacamy 
wam nie całość szkód, tylko 70%, pomniejszone 
o pomoc, którą otrzymaliście, i robimy to w ra-
mach jasnej, czytelnej, szybkiej, transparentnej 
procedury. Szybka procedura jest tu może jednym 
z podstawowych argumentów.

Jednym z głównych elementów prac połączo-
nych komisji było szczegółowe zapoznanie się 
z opinią pana prof. Nowaka-Fara, który stwierdził 
jednoznacznie: ta ustawa nie wymaga notyfika-
cji Unii Europejskiej, ta ustawa umożliwi rozpo-
częcie wypłaty odszkodowań po faktycznym jej 
przyjęciu. I to jest kolejna jej zaleta.

Projekt ustawy określa podstawę, zakres 
i  tryb wyrównywania szkód majątkowych. 
Odszkodowanie będzie przyznawane na pisemny 
wniosek poszkodowanego, złożony do właściwe-
go wojewody. Wojewoda będzie wydawał decyzję 
w przedmiocie przyznania odszkodowania, a po-
szkodowany niezadowolony z tej decyzji będzie 
mógł wnieść powództwo do sądu powszechne-
go w  terminie 30 dni od dnia doręczenia de-
cyzji. Roszczenie o odszkodowanie będzie się 
przedawniać z upływem roku od dnia, w którym 

poszkodowany dowiedział się o powstaniu szko-
dy majątkowej, jednakże w każdym przypadku 
z upływem 3 lat od dnia odwołania stanu zagroże-
nia epidemicznego lub stanu epidemii. Od pozwu 
nie będzie się pobierać opłat.

Efektem wejścia w życie projektowanej usta-
wy będzie stworzenie instrumentarium prawne-
go, z którego będą mogli korzystać poszkodowani 
przedsiębiorcy, którzy doznali szkody majątkowej 
na skutek ograniczenia działalności gospodarczej.

Szanowni Państwo, zastanawialiśmy się, czy 
zakres tej pomocy finansowej jest zakresem po-
mocy finansowej do udźwignięcia z punktu wi-
dzenia państwa. To zawsze jest dylemat. W toku 
prac komisji poprosiliśmy oczywiście o stosowne 
opinie i te opinie każdy z członków połączonych 
komisji miał do dyspozycji. To były opinie Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, rzeczni-
ka praw obywatelskich, Rady Przedsiębiorczości, 
rzecznika małych i średnich przedsiębiorców, mi-
nistra rozwoju, pracy i technologii, Naczelnego 
Sądu Administracy jnego, Pracodawców 
Rzeczypospolitej Polskiej, ministra finansów 
i Głównego Urzędu Statystycznego. Państwo ze 
wszystkimi tymi opiniami mogliście się zapo-
znać. Jak to bywa w przypadku tak ważnych i sze-
rokich projektów, oczywiście te opinie są różne. 
Są opinie, które absolutnie, można by nawet po-
wiedzieć, zero-jedynkowo popierają ten projekt, 
jak np. opinia rzecznika małych i średnich przed-
siębiorców, który podkreśla, że ta ustawa nie na-
rusza interesów przedsiębiorców, a wręcz wspiera 
ich w tej sytuacji, czy organizacji biznesowych, 
i są oczywiście opinie sceptyczne, jak w szczegól-
ności opinie przedstawicieli rządu, w kontekście 
aspektu finansowego. I na ten aspekt finanso-
wy także komisje w toku swojej pracy zwróciły 
uwagę.

Szanowni Państwo, proszę uwzględnić w de-
cyzji o poparciu tej ustawy następujący fakt. Na 
takie pytanie ogólne, ile ta ustawa będzie kosz-
tować, zawsze odpowiadam z pełnym przeko-
naniem: mniej niż jeżeli jej nie będzie. Bo jeżeli 
państwo doprowadzi do tego, że będzie zmuszać 
obywateli do procesowania się z państwem, to 
będziecie się państwo procesować nie o 70%, 
a o 100% szkód. I państwo jeszcze dodatkowo za-
płaci koszty sądowe. Dlatego z pełnym przekona-
niem mówię, że to będzie rozwiązanie tańsze.

Ale, Szanowni Państwo, zwracam pań-
stwa uwagę na jeszcze jedną, niezwykle istotą 
kwestię. Druga opinia, którą uwzględnialiśmy 
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w toku naszych prac i z którą każdy z senatorów 
mógł się zapoznać, to opinia pana prof. Piotra 
Krajewskiego. To jest kierownik Katedry 
Makroekonomii na Uniwersytecie Łódzkim. 
O czym jest ta opinia? O tym, jaki jest zakres 
wsparcia publicznego w Polsce w porównaniu 
z danymi z innych największych gospodarek 
europejskich. Oczywiście kwalifikujemy się do 
tych największych państw Unii Europejskiej. 
Porównaliśmy tutaj 4, można powiedzieć, kluczo-
we gospodarki dla Europy: 3 największe z Europy 
Zachodniej – gospodarkę niemiecką, francuską 
i gospodarkę Wielkiej Brytanii – oraz najwięk-
szą gospodarkę z Europy Środkowowschodniej, 
czyli gospodarkę polską. I Szanowni Państwo, co 
możemy w tej opinii przeczytać? Z tej opinii mo-
żemy szczegółowo dowiedzieć się, jaki jest zakres 
pomocy w Polsce w stosunku do pomocy w in-
nych krajach. Przywołam 3 krótkie fragmenty 
z tej opinii.

Jeżeli porównamy łączną wysokość wsparcia 
publicznego w odpowiedzi na pandemię w tych 
krajach, to zobaczymy, Szanowni Państwo, że 
łączny poziom pakietów fiskalnych, obejmu-
jących wydatki publiczne, gwarancje, pożycz-
ki i wsparcie kapitałowe dla firm oraz obniżki 
podatków na skutek wprowadzonych rozwią-
zań podatkowych w  analizowanych krajach 
kształtuje się następująco: Polska – 76 miliar-
dów dolarów, Niemcy – 1 bilion 472 miliardy 
dolarów, Wielka Brytania – 877 miliardów do-
larów, Francja – 603 miliardy dolarów. Zatem 
na tle największych gospodarek Europy wspar-
cie fiskalne w reakcji na pandemię w Polsce 
wygląda – powiem eufemistycznie – skromnie. 
Kształtuje się na poziomie ponad 19-krotnie niż-
szym niż w Niemczech, ponad 11-krotnie niż-
szym niż w Wielkiej Brytanii i prawie 8-krotnie 
niższym niż we Francji.

Ktoś z państwa mógłby zauważyć – i  ten 
argument także oczywiście trzeba brać pod 
uwagę – że z metodycznego punktu widzenia 
najwłaściwsze jest porównywanie kształtowa-
nia się wsparcia publicznego w reakcji na pan-
demię nie w miliardach dolarów, lecz w relacji 
do PKB. I odpowiedź na to znajdujemy w oma-
wianej właśnie opinii. Odniesienie wsparcia 
publicznego do poziomu PKB w danym kraju, 
z uwzględnieniem różnic w wielkości krajów, 
liczbie ludności i różnic w poziomie gospodar-
czym, poziomie PKB na mieszkańca kształtu-
je się… Jeżeli bierzemy pod uwagę te różnice 

i kształtowanie się sumy poniesionych i zapla-
nowanych kosztów wsparcia publicznego w od-
powiedzi na pandemię COVID-19 w relacji do 
PKB w poszczególnych krajach, to te wartości 
kształtują się następująco: Polska – wsparcie na 
poziomie 13,1% PKB, Niemcy – wsparcie na po-
ziomie 38,9% PKB, Wielka Brytania – wsparcie 
na poziomie 32,4% PKB, Francja – wsparcie na 
poziomie 23,5% PKB.

Szanowni Państwo, ja nie mówię, że rząd 
nie pomaga, no bo były tarcze finansowe, ale te 
liczby pokazują zero-jedynkowo, że pomoc była 
zbyt mała w stosunku do potrzeb. I naszą odpo-
wiedzialnością jako Senatu jest to, żeby ten błąd 
naprawić. Naprawić także z tego względu, że za 
chwilę będziemy mieli, jeżeli oczywiście rządo-
wi uda się uzgodnić to wewnętrznie w procedu-
rze politycznej, pieniądze z Funduszu Odbudowy 
i Rozwoju. Oczywiście niepokoję się o  to, czy 
rząd to zatwierdzi – ale to nie jest przedmiotem 
dzisiejszej dyskusji. Jednak jeżeli uda się z tych 
pieniędzy korzystać, to ustawa senacka będzie 
najbardziej prawidłowym narzędziem wspiera-
nia przedsiębiorców, bo będzie ono jasne, czytel-
ne, nieuznaniowe, transparentne i szybkie, i nie 
będzie mogła być zakwestionowania przez żadne 
instytucje, które kontrolowałyby prawidłowość 
wydatkowania tych pieniędzy.

Szanowni Państwo, podsumowując, chciał-
bym państwa prosić o przyjęcie i przekonywać 
do przyjęcia i poparcia tego projektu ustawy. Nie 
mam żadnych wątpliwości, że w tej już prawie 
półtorarocznej pracy parlamentu tej kadencji jest 
to jedna z najważniejszych projektowanych ustaw, 
jeśli nie najważniejsza. Świat i Polska zmieniły się 
na naszych oczach, wszyscy staramy się poradzić 
sobie z następstwami pandemii koronawirusa. 
Ta projektowana ustawa dotyczy tych następstw 
wyjątkowo bolesnych, bo związanych ze sferą go-
spodarczą, i stanowi dobrą odpowiedź na najważ-
niejsze wyzwania.

Dziękuję za taką opinię tych, których ten 
projekt dotyczy, dziękuję za państwa obecność. 
Jestem głęboko przekonany, że Senat – a mówię 
to także na podstawie wyników głosowania na 
posiedzeniu połączonych komisji, na którym 
projekt został poparty zdecydowaną większo-
ścią głosów, i to głosów senatorów ze wszyst-
kich klubów i kół, choć były oczywiście także 
głosy przeciwne… Rekomenduję Wysokiemu 
Senatowi przyjęcie tego projektu ustawy i pro-
szę o to. (Oklaski)
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MaRSzałek
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie…
(Rozmowy na sali)
Ja poproszę pana senatora Szejnfelda o prowa-

dzenie rozmów kuluarowych w kuluarach. Jeśli 
mogę prosić…

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 
nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy 
komisji i zarazem do upoważnionego przedstawi-
ciela wnioskodawców.

Przypomnę, że wnioskodawcy upoważnili 
do ich reprezentowania również pana senatora 
Kwiatkowskiego.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pan senator Czerwiński.

SenatoR
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni 
Goście! Panie Senatorze!

W projekcie ustawy zmieniono tytuł, teraz 
jest on bardziej obszerny, ale zasadniczą zmia-
ną jest przejście ze strat majątkowych na szkody 
majątkowe. Szkoda to jest pojęcie prawne i obej-
muje zarówno straty, jak i nieuzyskane korzyści. 
Powiedzmy, że jest przeciętny przedsiębior-
ca, niech będzie to właściciel restauracji. Proszę 
przedstawić, jakie to mogą być szkody, które po-
niósł właściciel restauracji wskutek działania 
państwa, jakie to mogą być straty i jakie utracone 
korzyści. Proszę o wskazanie ich rodzajowo, że-
byśmy wiedzieli, o jakich rodzajach poniesionego 
uszczerbku rozmawiamy i jak to może potem się 
przedstawiać w formie wysokości środków pie-
niężnych. Jeszcze raz: straty, nieuzyskane korzy-
ści, czyli szkody, które zostały poniesione przez 
właściciela restauracji np. wskutek wprowadze-
nia ograniczeń przez państwo.

SenatoR
krzyszTof kwiaTkowski 

Szanowni Państwo, strata majątkowa – tu 
oczywiście posługujemy się i definicjami praw-
nymi, i orzecznictwem, każde z tych pojęć jest już 
ukształtowane…

Strata majątkowa polega na tym – tu odwo-
łam się do przykładu przedsiębiorcy – że przed-
siębiorca musi ponosić koszty, mimo że nie może 
prowadzić działalności. To są np. koszty związane 
z czynszem za lokal, który przedsiębiorca posiada, 
a którego nie może wykorzystywać np. do obsłu-
gi klientów w ramach prowadzenia restauracji, 
czy koszty dotyczące wynagrodzeń pracowników, 
np. trenerów w siłowniach i klubach fitness, któ-
rzy chcieliby pracować z klientami, a nie mogą, 
bo państwo zamknęło im siłownię. To są koszty 
związane z płaceniem rat leasingowych za auto-
kar, którym firma przewozowa wcześniej woziła 
turystów na wyjazdy zagraniczne, a teraz tego nie 
może robić z uwagi na wcześniejsze ograniczenia 
w przemieszaniu się i ogólną sytuację.

Szkoda majątkowa jest zdefiniowana w ko-
deksie cywilnym, obejmuje ona nie tylko stratę, 
ale także utracone korzyści – zaznaczam: utraco-
ne korzyści – co jest następstwem decyzji, które 
podjęło państwo, o zamknięciu lub ograniczeniu 
działalności przedsiębiorcy. Na podstawie dotych-
czas wykształconej linii orzeczniczej – podkre-
ślę to jeszcze raz – sądy administracyjne mówią, 
najdelikatniej i eufemistycznie rzecz ujmując, że 
państwo zrobiło to bez podstawy prawnej, któ-
ra jest w tym przypadku wymagana; w związku 
z tym nie będę już posługiwał się pojęciem kolo-
kwialnym „nielegalnie”, skoro oznacza to, że było 
to zrobione bez wystarczającej podstawy prawnej. 
To obejmuje także utracone korzyści. W praktyce 
mówimy np. o porównaniu przychodów zamknię-
tej restauracji z czasu rok wcześniej i przychodów 
z danego okresu.

Podkreślę jeszcze raz: ustawa mówi oczywiście 
o pokryciu nie 100% szkód majątkowych w rozu-
mieniu kodeksu cywilnego, tylko 70%. OSR, którą 
państwo macie, mówi, że kwota odszkodowań za 
szkody majątkowe, których doznały przedsiębior-
stwa, może wynosić ok. 40 miliardów zł, ale jest 
to kwota bez pomniejszenia o wartość udzielonej 
pomocy publicznej. A jak bardzo często podkreśla 
rząd, ta pomoc publiczna miała bardzo szeroki za-
kres, rząd robił, co mógł w tej sytuacji, więc po od-
liczeniu tej pomocy, którą rząd już wyasygnował, 
będą to środki znacząco mniejsze.

MaRSzałek
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Aleksander Szwed.
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SenatoR
aleksander szwed 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, jeśli chodzi o ten projekt, 

w toku konsultacji szereg instytucji odniosło się 
do tego projektu. Odniosła się do niego strona rzą-
dowa. Również Rada Przedsiębiorczości odniosła 
się do działań antykryzysowych podejmowanych 
przez rząd i wskazała pozytywne aspekty wdro-
żonych instrumentów. Ale do projektu odniósł 
się również Naczelny Sąd Administracyjny, któ-
ry wyraził zdanie, że uchwalenie opiniowanego 
projektu leży w gestii parlamentu, ale uzasadnie-
nie projektu nie zawiera jakiejkolwiek wzmianki 
na temat skutków finansowych wykonania usta-
wy, co zdaniem NSA należy uznać za naruszenie 
art. 118 ust. 3 konstytucji. Obowiązek wyrażony 
w tym przepisie ma w tym przypadku szczególne 
znaczenie z tej racji, że projekt zakłada wypłatę 
odszkodowań z budżetu państwa. Naczelny Sąd 
Administracyjny wskazał również na problem 
przedawnienia roszczeń i brak przepisów przej-
ściowych. Czy była o tym mowa na posiedzeniu 
komisji? Jak pan się ustosunkuje do opinii wy-
rażonej przez Naczelny Sąd Administracyjny? 
Dziękuję bardzo.

SenatoR
krzyszTof kwiaTkowski 

Szanowni Państwo, obie rzeczy, na które zwró-
cił uwagę sąd administracyjny, zostały uwzględ-
nione w toku prac. Tak jak mówiłem, mamy już 
OSR ze skutkami finansowymi i uwzględniliśmy 
również przedstawione uwagi formalne w ogólnej 
konstrukcji prezentowanego projektu.

MaRSzałek
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje zdalnie pan senator Robert 

Dowhan.

SenatoR
roBerT dowhan 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, oczywiście popieram tę pro-

jektowaną ustawę, ale dostaję od przedsiębiorców 

pytania. Moje pytanie – jedno z wielu, ale być 
może tutaj padnie już odpowiedź – jest takie: czy 
z tej pomocy skorzystają firmy, które rozpoczę-
ły swoją działalność albo zostały przekształcone 
w inną osobowość prawną, np. ze spółki jawnej 
w spółkę z o.o. czy w spółkę akcyjną i nie mają tej 
historii, mimo że jest ciągłość pracy? Czy te firmy 
też skorzystają z tej pomocy?

SenatoR
krzyszTof kwiaTkowski 

Pomoc nie jest uwarunkowana osobowością 
prawną prowadzonej działalności, tylko tym, tak 
jak mówiłem, czy firma poniosła szkodę, czy nie 
poniosła. A więc tak, skorzystają z niej.

MaRSzałek
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań…
(Senator Jerzy Czerwiński: Są, są.)
Pan senator Czerwiński. Proszę bardzo.

SenatoR
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku, mało widoczny jestem, rze-
czywiście. Senator Kwiatkowski mnie przesłaniał.

(Marszałek Tomasz Grodzki: Schował się pan 
za senatorem Kwiatkowskim.)

Tak, takie życie.
Ale teraz już na poważnie.
Panie Senatorze, ja podrążę jeszcze temat strat 

i szkód. Mówimy to publicznie i na pewno wiele 
osób nas ogląda.

Otóż autorzy przeszli od pojęcia strat, węż-
szego znaczeniowo, do pojęcia szkód, czyli straty 
plus utracone korzyści – mówię o tym druku, któ-
ry rozpatrujemy. No, gdyby ten druk nie wszedł 
w życie, nie stał się ustawą, to można by było po-
sługiwać się przepisami ogólnymi, które są za-
warte w kodeksie cywilnym. Nawiasem mówiąc, 
w ogóle można się będzie nimi posługiwać, bo 
jedno drugiego nie będzie wyłączać. W kodeksie 
cywilnym w art. 4171 §1 mówi tak: jeśli szkoda 
została wyrządzona przez wydanie aktu norma-
tywnego – a o tym tutaj, jak rozumiem, mówimy, 
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bo podstawą ma być działalność państwa – jej na-
prawienia można żądać po stwierdzeniu we wła-
ściwym postępowaniu niezgodności tego aktu 
z konstytucją, ratyfikowaną umową lub ustawą. 
Czyli jest pewien krok, który najpierw należy wy-
konać, aby się posługiwać przepisami ogólnymi, 
według pana mniej korzystnymi dla przedsiębior-
cy. To jest pierwsza kwestia.

Ale jest jeszcze jedna. A mianowicie często pań-
stwo podnosili – wcześniej, teraz już nie – żeby ten 
stan, który w tej chwili mamy, stan pandemii, był 
regulowany jedną z ustaw o stanie nadzwyczaj-
nym, a chodzi o ustawę o klęskach żywiołowych, 
i związaną z nią ustawą skutkową, czyli ustawą 
o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających 
z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wol-
ności i praw człowieka i obywatela. I tutaj w art. 2 
ust. 2 czytamy: odszkodowanie – to, które może być 
przyznane, o które może się starać przedsiębior-
ca – obejmuje wyrównywanie straty majątkowej, 
bez korzyści. Czyli nie szkód, ale straty majątkowej. 
I dalej: bez korzyści, które poszkodowany mógłby 
osiągnąć, gdyby strata nie powstała.

Pytanie jest takie: skoro w ustawie, która re-
guluje stany czy też w ustawie wynikającej z re-
gulacji stanów znacznie bardziej, nazwałbym to, 
ingerujących nie tylko w działalność gospodarczą, 
ale w ogóle w życie człowieka, stanów nadzwy-
czajnych, jest ograniczenie tylko do strat, a pań-
stwo chcecie…

(Marszałek Tomasz Grodzki: Panie Senatorze, 
minuta.)

…pokryć pełną szkodę…
(Marszałek Tomasz Grodzki: Minuta na 

pytanie.)
…czyli łącznie z utraconymi korzyściami… Czy 

więc to twierdzenie, że ma być tylko 70%, jest tu-
taj, nazwałbym to, rzetelne? Chcecie państwo 
więcej czy mniej? O, to najprostsze pytanie.

Czyli 2 pytania. Kwestia kodeksu cywilnego 
i najpierw wstępnego wyroku sądu… przepra-
szam, Trybunału Konstytucyjnego w  danym 
przypadku, oraz kwestia relacji tego, co chcecie 
dać przedsiębiorcom w obu projektach, czyli kwe-
stia pojęcia straty i pojęcia szkody.

SenatoR
krzyszTof kwiaTkowski 

Panie Senatorze, to nie jest ani więcej, ani 
mniej, to jest dokładnie 70% szkód majątkowych, 
tak jak określa to projekt ustawy.

A, tak jak mówiłem, jeśli chodzi o definicję 
szkody majątkowej, to korzystamy z definicji 
z kodeksu cywilnego. Tak, wcześniej było poję-
cie straty majątkowej, która obejmuje inny zakres 
wyliczeń.

Co do tego, czy obywatel, czy osoba prowa-
dząca działalność gospodarczą może dochodzić 
na ogólnych zasadach tego typu odszkodowania 
ze strony Skarbu Państwa… Może.

Ale teraz powiem o szczególnie wstydliwej 
sprawie dla rządu. Nie wiem, czy państwo wie-
dzą, że prezes Rady Ministrów skierował wnio-
sek do obecnego trybunału o ocenę przepisów 
w kontekście odpowiedzialności odszkodowaw-
czej Skarbu Państwa. Nie mam żadnych wątpli-
wości, że intencją tego wniosku jest ewentualność 
stwierdzenia niekonstytucyjności przepisów 
o odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu 
Państwa. Tym ważniejsze jest przyjęcie tej usta-
wy. Chodzi o  to, żeby dać czytelny sygnał, że 
my się nie zgadzamy na polityczne scenariusze, 
w których rząd podejmuje decyzje tak głęboko 
ingerujące w prawa i wolności obywateli – przy 
czym mamy tu także do czynienia z prawem do 
prowadzenia działalności gospodarczej, ze swo-
bodą w tym zakresie – a później, mimo podjęcia 
tak daleko idących decyzji, mówiąc kolokwialnie, 
umywa ręce od następstw tychże decyzji. Tym 
ważniejsze jest to, by przyjąć ten projekt, i to jak 
najszybciej.

MaRSzałek
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Ponownie pytanie zadaje pan senator Dowhan.

SenatoR
roBerT dowhan 

Wiem, że nie ma znaczenia, czy działal-
ność jest prowadzona przez osobę fizyczną, czy 
przez spółkę jawną, komandytową bądź jakąś 
inną. Pytanie, czy można określić, przynajmniej 
w przybliżeniu, na jakiej zasadzie przedsiębior-
cy będą mogli dochodzić odszkodowań. Czy to 
jest określone na zasadzie spadku obrotów, bra-
ku obrotów, strat poniesionych z tytułu płacenia 
wszystkich danin, kosztów związanych z podat-
kami, kosztów wynajmu lokali? Czy jest jakiś 
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schemat dotyczący tego zwrotu, tego odszko-
dowania? Pytam o schemat związany z tokiem 
postępowania.

SenatoR
krzyszTof kwiaTkowski 

Schemat jest określony. Korzystaliśmy tu ze 
schematu z ustawy bazowej, czyli z ustawy do-
tyczącej stanów nadzwyczajnych, i z procedu-
ry odszkodowawczej, która jest tam zapisana. 
Przedsiębiorca formułuje wniosek i kieruje go do 
właściwego wojewody, a wojewoda dokonuje we-
ryfikacji, po czym może się zgodzić z roszczeniem 
zawartym we wniosku, oczywiście pomniejszo-
nym o 30% w stosunku do szkody majątkowej. 
Jeżeli wojewoda akceptuje wniosek, to zamyka 
to procedurę. Jeżeli nie akceptuje, nie zgadza się 
z zakresem wniosku, to przedsiębiorca ma moż-
liwość wystąpienia do sądu. Wniosek w zakresie 
podsumowania tej szkody oczywiście przedsta-
wia sam zainteresowany, czyli przedsiębiorca.

MaRSzałek
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Jan Maria 

Jackowski.

SenatoR
Jan maria Jackowski 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, mam następujące pytanie: 

czy znana jest łączna kwota, jaką państwo pol-
skie przeznaczyło już na wsparcie dla przedsię-
biorców w ramach wszystkich tarcz? Słyszy się 
o różnych liczbach, są też szacunki per capita, ale 
mnie chodzi o łączną kwotę, jaka została wydana 
do tej pory na wszystkie świadczenia, na te formy 
pomocy, które zostały przyjęte. Dziękuję.

SenatoR
krzyszTof kwiaTkowski 

Panie Senatorze, akurat o tym mówiliśmy 
chwilę wcześniej, ja już podałem te sumy. No, po-
wiem o jeszcze jednej kwestii. Otóż porównując 

to… Ja zawsze będę podkreślał, że oczywiście by-
łoby głęboką nieuczciwością, gdybyśmy mówi-
li o liczbach bezwzględnych i porównywali nas 
do bogatszych państw. To jest chyba najważ-
niejsze, Panie Senatorze. Musimy podkreślić, że 
zakres wsparcia publicznego w reakcji na pande-
mię mierzy się nie w miliardach dolarów – choć 
oczywiście jestem w stanie przytoczyć te kwoty, 
już je przedstawiałem – lecz w relacji do PKB. 
Konieczne jest określenie wsparcia publicznego 
w danych krajach z uwzględnieniem zarówno 
różnic w wielkości tych krajów i liczbie ludno-
ści, jak i różnic w poziomie rozwoju gospodar-
czego, czyli w PKB na głowę mieszkańca. Polska 
jest w grupie kilku największych państw europej-
skich. Dokonaliśmy takiego porównania, otrzy-
maliśmy też opinię prof. Krajewskiego. W Polsce 
ta pomoc kształtuje się na poziomie ok. 13% PKB, 
w Niemczech – ok. 39% PKB, w Wielkiej Brytanii 
– ponad 32% PKB, a we Francji – 23,5% PKB.

MaRSzałek
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Jan Maria 

Jackowski.
Panie Senatorze, ale proszę zwrócić uwagę, że 

w swoim obszernym sprawozdaniu pan senator 
sprawozdawca przedstawił już bardzo wiele da-
nych. To, co usłyszeliśmy przed chwilą, było po-
wtórzeniem tamtego wystąpienia. Takie pytania 
powodują, że tracimy czas.

SenatoR
Jan maria Jackowski 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Mam teraz następujące pytanie. Jakie jest sta-

nowisko rządu w sprawie tych propozycji? Czy 
ono uległo ewolucji? Jakie jest stanowisko rzecz-
nika małych i średnich przedsiębiorstw, który też 
w tej sprawie zajął stanowisko? Jakie argumenty 
przemawiają za tym… Zapewne pan senator o tym 
mówił, ja niestety byłem w drodze z powodu pew-
nych problemów, więc przepraszam, gdybym po-
wtórzył tutaj kwestię, która była już omawiana. 
Jaka potencjalnie może być różnica między sy-
tuacją, w której zostaną przyjęte te rozwiąza-
nia w proponowanej ustawie w zakresie ochrony 
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interesów państwa w perspektywie najbliższych 
kilku lat, a sytuacją, w której ta ustawa nie zo-
stanie przyjęta, pozostawi się sprawę swojemu 
biegowi, niejako na żywioł, czyli będą te rozstrzy-
gnięcia sądowe i te zbiorowe pozwy, które już za-
czynają się pojawiać? Dziękuję.

MaRSzałek
Tomasz Grodzki 

Zanim poproszę pana senatora o odpowiedź, 
chciałbym, żeby pominął pan kwestię stanowi-
ska rządu, ponieważ gościmy tu podsekretarza 
stanu, pana Marka Niedużaka, który jest upra-
womocniony do reprezentowania rządu. No więc 
byłoby niezasadne, gdyby pan w imieniu rządu 
się wypowiadał.

SenatoR
krzyszTof kwiaTkowski 

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Dziękuję za pytania i za uwagę pana marszał-

ka. Zauważyłem, że pan minister, przynajmniej 
na posiedzeniu komisji, sygnalizował takie sta-
nowisko, że może reprezentować opinię resortu, 
a nie całego rządu.

Co do rzecznika małych i średnich przed-
siębiorców, to w swojej opinii stwierdził on, że 
projektowana ustawa nie naruszy interesów 
przedsiębiorców, zasad ich funkcjonowania. To 
jest najistotniejsza część. Zwraca uwagę na pewne 
szczegółowe rozwiązania, w związku z którymi 
mogą być jakieś praktyczne problemy, w sensie 
ich stosowania. My je w dużej części uwzględnili-
śmy, zmieniając np. zasady wypłaty środków, tzn. 
dla kogo i w jakim zakresie są one dedykowane.

Co do scenariuszy w związku z przyjęciem lub 
nieprzyjęciem ustawy… Teraz będę przedstawiał 
swoją opinię nie tylko jako senator, szef senac-
kiej Komisji Ustawodawczej, ale też jako były 
minister sprawiedliwości. Uważam, że stoimy 
w obliczu bardzo dużego problemu dla państwa 
polskiego, jeżeli ta ustawa nie zostanie przyję-
ta. My proponujemy pewną formę ugody między 
przedsiębiorcami a państwem. Dzisiaj przedsię-
biorcy… Wszyscy już to wiedzą, wiedzą, że na 
poziomie rozstrzygnięć pierwszoinstancyjnych 
jest jednolite orzecznictwo sądów administra-
cyjnych. One, te rozstrzygnięcia, wszystkie mó-
wią to samo, czy to w sprawie fryzjera z Dolnego 

Śląska – to był pierwszy wyrok wojewódzkiego 
sądu administracyjnego – czy w kolejnych spra-
wach toczonych w wojewódzkich sądach admi-
nistracyjnych. Wszystkie te sądy uchylają kary 
nałożone na przedsiębiorców prowadzących 
działalność gospodarczą z naruszeniem tzw. ob-
ostrzeń wynikających z różnych przepisów covi-
dowych, podkreślając tym samym jedną rzecz: 
rząd działa bez wystarczającej podstawy praw-
nej. Każdy prawnik powie, że jeżeli rząd działał 
bez podstawy prawnej, to rodzi to odpowiedzial-
ność odszkodowawczą Skarbu Państwa. Proszę 
zwrócić uwagę, jaki to jest sygnał. My wysyłamy 
sygnał do setek tysięcy osób – bo samych osób na 
tzw. samozatrudnieniu jest 1 milion 300 tysięcy 
– sygnał taki, że wszędzie tam, gdzie dotyka ich 
ograniczenie prowadzenia działalności gospodar-
czej, oni mają prawo występować z roszczeniem 
odszkodowawczym do Skarbu Państwa. Więcej, 
oni dzisiaj na podstawie tych rozstrzygnięć są-
dów administracyjnych będą mieć absolutne 
przekonanie, że mają szansę wygrać te sprawy. 
Co to w praktyce oznacza? Możemy spodziewać 
się zalewu spraw w polskich sądach. Ja już nie 
chcę mówić o tym, że funkcjonowanie wymiaru 
sprawiedliwości w Polsce w ciągu ostatnich kilku 
lat w każdej kategorii rodzajowej spraw – cywil-
nych, karnych, ale tu mówimy o gospodarczych 
– oznacza opóźnienie w stosunku do tego, co było 
w latach wcześniejszych, w sensie czekania przez 
obywatela na rozstrzygnięcie sprawy w sądzie. 
I ja nie chciałbym odnieść wrażenia, że rząd zdaje 
sobie sprawę z tego, że istnieje wysokie prawdopo-
dobieństwo, że będzie te sprawy przegrywał, ale 
podchodzi do tego z taką intencją, że te rozstrzy-
gnięcia będą trwały może nawet latami, i odsuwa 
ten problem na zasadzie: to nie będzie już nasz 
problem, bo duża część tych rozstrzygnięć może 
być ogłoszona po kolejnych wyborach parlamen-
tarnych. Tak nie działa odpowiedzialna władza. 
Obywatela nie można oszukiwać. Nie powinno 
być sytuacji, w której rząd odsuwa problemy, bo 
liczy na to, że ktoś inny będzie musiał te problemy 
rozwiązać. My proponujemy formułę, z której… 
Nie mam żadnych wątpliwości po rozmowach 
z przedstawicielami zamkniętych branż – dzię-
kuję za te kilkadziesiąt godzin wspólnych spotkań 
i konsultacji – że zdecydowana większość osób 
prowadzących działalność gospodarczą skorzy-
sta z tej formuły. Co prawda nie dostanie 100%, 
tylko 70%, ale w szybszej procedurze opisanej 
w ustawie.
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Podsumowuję. Nieprzyjęcie tej ustawy nad-
wyręży, zniszczy zaufanie obywatela do państwa, 
które – może powstać takie wrażenie – świado-
mie nie chce tego problemu rozwiązać. Projekt tej 
ustawy odbudowuje to zaufanie. Bo jeżeli pań-
stwo podejmuje decyzje, które tak głęboko inge-
rują w prawa i wolności obywatelskie – a prawo 
do prowadzenia działalności gospodarczej też jest 
prawem obywatelskim – to powinno zachować się 
odpowiedzialnie. Jeżeli państwo takie decyzje po-
dejmuje, to powinno także ponieść odpowiedzial-
ność finansową z tego tytułu.

MaRSzałek
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Ponownie pytanie zadaje pan senator 

Aleksander Szwed.

SenatoR
aleksander szwed 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, odnosił się pan m.in. do kwe-

stii związanych ze stanowiskiem rządu. Minister 
rozwoju zaznaczył, że „wątpliwości budzi zapla-
nowana procedura przyznawania odszkodowania 
w drodze decyzji z przyjęciem koncepcji czaso-
wej niedopuszczalności drogi sądowej”. W opinii 
zawarto również stwierdzenie, że „model umoż-
liwiający skierowanie sprawy na drogę postę-
powania sądowego jedynie poszkodowanemu 
może być postrzegany jako znacząco ogranicza-
jący równość stron w postępowaniu cywilnym 
oraz jako naruszający interesy Skarbu Państwa”. 
Chciałbym zapytać, czy była o tym mowa na po-
siedzeniu komisji.

W związku z tym, że w projekcie jest poruszo-
nych wiele kwestii prawnych, chciałbym zapytać, 
dlaczego w drodze konsultacji, jeśli chodzi o stro-
nę rządową… Widzę, że zwrócili się państwo do 
ministra rozwoju, ministra finansów i ministra 
rodziny. Dlaczego nie wystąpiono również do mi-
nistra sprawiedliwości o zaopiniowanie projektu? 
Dziękuję.

SenatoR
krzyszTof kwiaTkowski 

Panie Senatorze, zgodnie ze standardową pro-
cedurą zwróciliśmy się do tych resortów, które 

działowo bezpośrednio odpowiadają za sprawy 
gospodarcze. Kwestie, o które pan pytał, także 
były w pewnym zakresie przedmiotem prac i dys-
kusji na posiedzeniu komisji.

MaRSzałek
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Pytanie ponownie zadaje senator Jan Maria 

Jackowski.

SenatoR
Jan maria Jackowski 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja wiem, że to pytanie może powinno być skie-

rowane do przedstawiciela rządu, ale ja bym chciał 
prosić o opinię pana senatora Kwiatkowskiego, 
ponieważ po pytaniach do przedstawiciela rządu 
nie będę już mógł zapytać pana senatora.

Moje pytanie brzmi następująco. Jak pan 
interpretuje złożenie wniosku do Trybunału 
Konstytucyjnego we wrześniu w sprawie stwier-
dzenia, że w sytuacji, kiedy rozporządzenie było 
wydane niezgodnie z prawem, skutki tego roz-
porządzenia nie obciążają Skarbu Państwa? 
Upraszczam to, ale taki jest sens tego wniosku. 
Czy to nie jest potwierdzenie pana tezy, że rów-
nież administracja rządowa ma świadomość, że 
ta podstawa prawna budzi poważne wątpliwości? 
Chciałbym prosić o pana opinię w tej sprawie. 
Zdaje się, że trochę o tym mówiono w komisji, 
więc będzie to również zreferowanie wątku z po-
siedzenia komisji. Dziękuję.

SenatoR
krzyszTof kwiaTkowski 

Panie Senatorze, w normalnej sytuacji bym 
powiedział, że ten wniosek powinien być bez zna-
czenia. Każdy prawnik powie, że jeżeli przedsta-
wiciele administracji publicznej podejmują tak 
daleko idące decyzje, to oczywiście Skarb Państwa 
ponosi odpowiedzialność za konsekwencje finan-
sowe tych decyzji. Ale Trybunał Konstytucyjny 
Julii Przyłębskiej przełamuje wszystkie obowiązu-
jące dotychczas standardy dotyczące linii orzecz-
niczej, rozumienia przepisów prawa w niektórych 
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aspektach czy interpretacji i wykładni ich stoso-
wania. I dlatego jestem pełen obaw, że wniosek 
do Trybunału Konstytucyjnego… że ewentualne 
rozstrzygnięcie może rozszerzyć nasze horyzon-
ty intelektualne na sfery, które normalnie by nas 
niejako zaskoczyły, czyli że trybunał może stwier-
dzić, że państwo nie ponosi odpowiedzialności fi-
nansowej za decyzje, które podejmuje. Jeżeli tak 
by się stało, to byłaby to sytuacja absolutnie nie-
dopuszczalna. Proszę sobie wyobrazić, o czym 
pomyślą wszyscy ci, których to dotyka. Państwo 
wykorzystuje inną instytucję publiczną. Rząd po-
dejmuje decyzję, a Trybunał Konstytucyjny, któ-
ry ma stać na straży zgodności przepisów rangi 
ustawowej i podustawowej z konstytucją, nagle 
stwierdza, że nie ma żadnego związku pomiędzy 
decyzją rządu a jej konsekwencjami finansowy-
mi. Oczywiście mówię o tym także w kontekście 
oceny konstytucyjności tych przepisów. Jestem 
pełen obaw, jakie będzie rozstrzygnięcie trybu-
nału w tym zakresie.

MaRSzałek
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Pytanie ponownie zadaje pan senator Czer - 

wiński.

SenatoR
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Se - 
natorze!

Tym razem zadam już pytania związane ści-
śle z treścią tego projektu ustawy. No, jeśli już 
coś takiego ma wyjść z Senatu – a przepuszczal-
nie wyjdzie – to musi to być w miarę spójne pod 
względem legislacyjnym.

Kwestia pierwsza dotyczy definicji przedsię-
biorcy i art. 2. Nie ma tutaj tej definicji, więc trze-
ba by się posiłkować którąś z ustaw, nazwałbym 
to, nadrzędnych – albo kodeksem cywilnym, albo 
prawem przedsiębiorców. Dobrze by było w ogóle 
wskazać w projektowanej ustawie, w ramach ja-
kiej procedury mają być te odszkodowania przy-
znawane. Bo na ogół robi się tak, że jeśli coś jest 
nieuregulowane w ustawie szczegółowej, no to od-
syła się do ustawy, nazwałbym to, wiodącej, np. 
do kodeksu postępowania administracyjnego. I to 
ma ścisły związek z definicją przedsiębiorców. 

Przypuszczam, że te definicje rozjeżdżają się 
w poszczególnych aktach prawnych.

Druga kwestia też dotyczy sprawy podsta-
wowej. Chodzi mianowicie o kwestię przepisów 
przejściowych. Otóż ustawa ma wejść w życie po 
upływie 7 dni, tak jest zapisane w projekcie. No 
dobrze, ale nasuwa się pytanie, do czego to ma 
zastosowanie. Czy taka ustawa może mieć zasto-
sowanie do stanów faktycznych – a tego nie zapi-
sano w tym tekście projektu, tu nie ma przepisów 
przejściowych – które zaszły przed jej wejściem 
w życie? Proszę zwrócić uwagę, że stworzyliby 
państwo – zwracam się do autorów, wniosko-
dawców – prawo, które obowiązywałoby tylko od 
jakiejś daty. No, załóżmy, że to pójdzie szybkim 
trybem i zostanie uchwalone pod koniec marca. 
A co z wcześniejszymi ewentualnymi stratami, 
szkodami, utraconymi korzyściami? Jeśli to nie 
zostanie wyraźnie zapisane, to wtedy zrodzą 
się wątpliwości, a jeśli zrodzą się wątpliwości, 
to damy zatrudnienie adwokatom. Proste pyta-
nie: dlaczego nie ujęli tego państwo w przepisach 
przejściowych? Chodzi o stany faktyczne, które 
miały miejsce przed wejściem w życie ustawy.

SenatoR
krzyszTof kwiaTkowski 

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Akurat definicja przedsiębiorcy funkcjonu-

jąca w polskim porządku prawnym jest, powie-
działbym, znana. Tu nie ma żadnej dyskusji. 
Jest to osoba fizyczna lub prawna bądź jednost-
ka organizacyjna niebędąca osobą prawną, któ-
rej odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną 
w zakresie prowadzenia, wykonywania działal-
ności gospodarczej.

Co do przepisów przejściowych, co do tech-
nicznej konstrukcji tych przepisów, to ja kiero-
wałem się opinią Biura Legislacyjnego Senatu. 
Jako osoba, która miała możliwość pracować 
i w Sejmie, i w Senacie, mam najwyższe zaufa-
nie do Biura Legislacyjnego Senatu. Uważam 
– a miałem okazję pracować także na poziomie 
rządowym – że jest to grupa najlepszych legisla-
torów w kraju.

MaRSzałek
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Więcej pytań nie ma.
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Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos 
w sprawie przedstawionego projektu ustawy?

PodSekRetaRz StanU
W MiniSteRStWie RozWojU,  
PRacy i technologii 
marek niedużak 

Szanowny Panie Marszałku, nie. Ze względów 
formalnych jeszcze raz zaznaczę, że na tym etapie 
nie ma stanowiska rządu. Ja tutaj jestem jako pod-
sekretarz stanu, przedstawiciel resortu rozwoju, 
czyli jednego z tych organów, które złożyły do akt 
swoje stanowiska. No, nasze stanowisko jest dla 
wszystkich państwa dostępne, każdy miał szansę 
się z nim zapoznać. Zresztą krótko omawialiśmy 
je w czasie prac komisji. Dziękuję bardzo.

MaRSzałek
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo panu ministrowi.
Aczkolwiek zapewne będą do pana pytania, 

dlatego, jeśli mogę, zapraszam na mównicę.
Widzę, że zgłasza się już pan senator Jan Maria 

Jackowski.
Doskonale rozumiemy, że pan reprezentu-

je resort, ale jednocześnie… Powiem per analo-
giam. Wie pan, jak ja wysyłam gdzieś swojego 
asystenta z pododdziału transplantacji, to on nie 
reprezentuje tylko pododdziału, ale całą klinikę. 
Oczywiście nikt nie wymaga od pana wiążących 
deklaracji, aczkolwiek odpowiedzi na pytania 
senatorów, jeżeli takowe będą, są oczywiście po-
trzebne w toku debaty.

Czy pan senator Jackowski zgłasza się z pyta-
niem do przedstawiciela…

(Senator Jan Maria Jackowski: Tak jest, Panie 
Marszałku.)

Proszę bardzo.

SenatoR
Jan maria Jackowski 

Panie Marszałku, dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, ja mam następujące pytanie. 

Czy od czasu posiedzenia komisji, na którym pan 
prezentował stanowisko resortu i pewne wąt-
pliwości, pogłębiła się w rządzie refleksja co do 
tego, że problem jest poważny? Pytam szczególnie 

w kontekście tego, że teraz słyszymy, że znowu 
mają być wprowadzone zaostrzenia sanitarne, że 
jest to rozważane, że wchodzimy w trzecią… Czy 
jakaś ewolucja stanowiska nastąpiła? Być może 
na poziomie rządu warto byłoby pomyśleć o ja-
kimś rozwiązaniu w tym zakresie, wychodzą-
cym naprzeciw intencji propozycji, którą obecnie 
w Senacie procedujemy.

I drugie moje pytanie. Jaka była motywacja 
rządu, jeśli chodzi o wniosek z września ubiegłe-
go roku złożony do Trybunału Konstytucyjnego? 
Przyznam, że treść tego wniosku bardzo mnie za-
skoczyła. Chciałbym poznać intencję rządu w tym 
zakresie. Dziękuję bardzo.

MaRSzałek
Tomasz Grodzki 

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

PodSekRetaRz StanU
W MiniSteRStWie RozWojU,  
PRacy i technologii 
marek niedużak 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 
Panie Senatorze!

Zacznę od tego, że to nie do końca tak jest, że 
ja tutaj reprezentuję rząd. Tak że ta analogia, acz-
kolwiek zabawna, nie do końca ma zastosowanie. 
Ja po prostu nie działam w granicach upoważ-
nienia Rady Ministrów. Gdybym przyszedł tutaj 
z projektem przyjętym przez rząd, tobym działał 
w ramach takiego upoważnienia. Tak że proszę to 
potraktować tylko i wyłącznie jako głos resortu.

W związku z tym powiem od razu zupełnie 
szczerze, że nie potrafię odpowiedzieć na pytanie 
drugie, ponieważ ani ja osobiście, ani – z tego, co 
mi wiadomo – mój resort nie byliśmy zaangażo-
wani w prace nad tym wnioskiem. Tak więc po 
prostu nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, 
tym bardziej że – przyznam bez bicia – ja nawet 
nie miałem okazji się z nim w całości zapoznać. 
Tak więc nie chciałbym mówić na temat doku-
mentu, którego nawet w całości nie przeczytałem.

Co do pierwszego pytania, a pytał pan sena-
tor o ewolucję stanowiska, to stanowisko mini-
sterstwa zostało wyrażone na piśmie. Ja przed 
chwilką to jeszcze odświeżyłem… No, ono za-
sadniczo się nie zmieniło, nie wyewoluowało. Tu 
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są 2 zasadnicze punkty. Pierwszy dotyczy oce-
ny skutków regulacji, która w toku prac została 
oczywiście sporządzona. Wydaje się jednak, że 
ta ocena ma taki, powiedziałbym, bardzo ogól-
ny charakter i tak naprawdę nie pozwala powie-
dzieć, o jakich skutkach dla finansów publicznych 
możemy mówić w kontekście projektu tej ustawy.

I druga rzecz, która też w toku prac komisji… 
To się specjalnie nie zmieniło, w związku z czym 
nie zmieniło się też to stanowisko. Chodzi o pro-
cedurę. Dajemy tutaj wojewodzie 3 miesiące na 
rozstrzygnięcie niezwykle trudnych spraw, bar-
dzo różnorodnych spraw – spraw, które normal-
nie rozstrzygałby w długim postępowaniu sąd 
cywilny, który zapewne korzystałby przy tym, 
jestem o tym przekonany, z wiedzy specjalistycz-
nej, tj. powołałby biegłego, być może nawet więcej 
niż jednego. A my tutaj… Powiem tak: nie daje-
my temu wojewodzie jakiegoś instrumentarium, 
dzięki któremu on mógłby tę ustawę wykonać.

To jest stanowisko wyrażone na piśmie, które, 
jak mi się wydaje, pozostaje aktualne.

MaRSzałek
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo panu ministrowi.
Powiem szczerze i bez jakichś podtekstów: ce-

nię sobie szczerość i prawdę. Nie zapoznał się pan 
z tym dokumentem…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, 
Pracy i  Technologii Marek Niedużak: Mówię 
o wniosku do trybunału.)

Rozumiem.
Uwaga generalna jest taka. Wysoki Senat za-

wsze zaprasza przedstawiciela rządu… To nie jest 
pretensja do pana, tylko w jakimś sensie do pre-
zesa Rady Ministrów, pana Morawieckiego, bo to 
on powinien delegować osobę, która w przypadku 
tak ważnej ustawy, co podkreślił choćby pan se-
nator Jackowski… Ta ustawa wymaga pogłębionej 
debaty, o którą zawsze z należytą starannością 
w Senacie dbamy. Ale dziękuję, że pan w ramach 
swojego umocowania odpowiada na pytania.

Pytanie zadaje pan senator Pupa.

SenatoR
zdzisław PuPa 

Panie Ministrze, sprawność funkcjonowania 
Polskiego Funduszu Rozwoju, który prowadzi 

działalność wpierającą przedsiębiorstwa, jest 
z reguły dosyć wysoka – i dobrze. Ale są czasami 
pewne zacięcia, a wyjaśnienia, które są udzielane 
firmom – oczywiście poprzez banki, bo jest cała 
procedura do tego – są niewystarczające. I niejed-
nokrotnie przedsiębiorcy czekają na wyjaśnienie 
niezrozumiałych praktycznie odmów co do wy-
płat należnych pieniędzy, które właśnie w sytuacji 
covidowej się im należą.

I teraz jest taka prośba czy takie pytanie: czy 
jest szansa, możliwość usprawnienia tego typu 
działania? Chodzi o to, żeby ci przedsiębiorcy nie 
czuli się pokrzywdzeni w jakiś niezrozumiały 
sposób, żeby nie odbierali jakiejś niechęci pań-
stwowego funduszu do wypłat. Bo bank wysy-
ła poprawny wniosek, a potem wniosek zostaje 
odrzucony przez komputer w Polskim Funduszu 
Rozwoju. Problem polega na tym, że trzeba podjąć 
jakieś działania, które by w jakiś sposób dawały, 
można powiedzieć, poczucie solidności i które by 
służyły przedsiębiorstwom. Bo powstają jak grzy-
by po deszczu firmy, które – oczywiście za pewną 
opłatą – rozwiązują te problemy, ale myślę, że tu 
nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby praktycznie 
nikt na przedsiębiorstwach, które cierpią z tego 
powodu, że jest COVID, jeszcze dodatkowo nie za-
rabiał. Dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Kamiński)

WiceMaRSzałek
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

PodSekRetaRz StanU
W MiniSteRStWie RozWojU,  
PRacy i technologii 
marek niedużak 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Szanowny Panie Senatorze, dziękuję za ten 

głos. Ja w dużej mierze traktuję to w tym momen-
cie bardziej jako postulat – prawda? – niż coś, na 
co ja bym mógł teraz bardzo konkretnie odpowie-
dzieć. Bo zapewne za tym stoją jakieś konkretne 
historie – tak? No ja mogę tylko powiedzieć, że to 
jest bardzo duży wysiłek organizacyjny. Proszę 
zwrócić uwagę, że to już jest w bardzo wysokim 
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stopniu zautomatyzowane i w dużej mierze opiera 
się na oświadczeniach firm, które wnoszą o taką 
pomoc. No ale nie znając konkretnych spraw, 
mogę tylko zapewnić, że postaram się pomóc 
w taki czy inny sposób. Niekoniecznie na dro-
dze takiej bardzo sformalizowanej – bo wystar-
czy nawet mail czy rozmowa – postarałbym się 
zainteresować sprawą i zorientować, gdzie leży 
problem.

(Senator Zdzisław Pupa: Tu chodzi o położenie 
akcentu na to, żeby te sprawy, też nieraz w jakiś 
sposób niekorzystne, minimalizować, żeby nie 
było tego negatywnego odbioru w społeczeństwie. 
Dziękuję bardzo.)

Rozumiem. Dziękuję.

WiceMaRSzałek
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senato-

ra Jerzego Czerwińskiego.

SenatoR
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Panie Ministrze, 2 pytania.
Pierwsze. Jak pan ocenia przejście od poję-

cia strat majątkowych w pierwotnym projekcie 
ustawy do pojęcia szkód majątkowych? Bo poję-
cie „szkody majątkowe” jest szersze, bez względu 
na to, czy tam jest 70%, czy 90%, czy 100%. Czy to 
jakby zmiękczy stanowisko rządu w tej sprawie? 
Czy taka ustawa stała się bardziej akceptowalna? 
Czy ten projekt stał się bardziej akceptowalny?

I drugie pytanie, zasadnicze. A mianowicie: 
ideą tego tekstu, tego projektu jest przeniesienie 
zasad czy też instytucji prawnych z ustawy o wy-
równywaniu strat majątkowych wynikających 
z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego 
wolności i praw człowieka i obywatela. Czyli cho-
dzi o to, żeby narzędzia z ustaw, nazwałbym to, 
nadzwyczajnych, a szczególnie tej o klęsce żywio-
łowej, można było zastosować w przypadku epide-
mii i zagrożenia epidemicznego. Czy w ogóle taka 
idea może być zastosowana? Proszę się odnieść do 
idei. Czy, mówiąc krótko, w dalszym ciągu prac 
nad tym projektem sama idea będzie przez pań-
stwa – no w kwestiach proceduralnych można 
wszystko zmieniać – akceptowana, czy też nie?

WiceMaRSzałek
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

PodSekRetaRz StanU
W MiniSteRStWie RozWojU,  
PRacy i technologii 
marek niedużak 

Co do pierwszego pytania… Moim zdaniem, ta 
zmiana, o której pan senator powiedział, de fac-
to jest poszerzeniem zakresu kognicji wojewo-
dy. Prawda? Czyli ten wojewoda będzie musiał 
jeszcze więcej zbadać… orzec w odniesieniu do 
większej liczby okoliczności, nawet tych, powie-
działbym, trudniej uchwytnych i trudniejszych. 
Bo przede wszystkim w tym kontekście mówimy 
o tych właśnie utraconych korzyściach, tych po-
tencjalnych korzyściach. I to tylko wzmacnia ten 
argument, który został sformułowany na piśmie 
co do tej poprzedniej, węższej formuły. To tylko 
wzmacnia ten argument mówiący, że wojewoda 
jest tak naprawdę pozostawiony bez narzędzi, by 
się z tym zadaniem zmierzyć – z niezwykle trud-
nym zadaniem, które, tak jak mówię, z jakiegoś 
tam doświadczenia, też swojego życiowego… Jako 
prawnik wiem, że ono jest niezwykle trudne, to 
jest z reguły rozstrzygane w długich, skompliko-
wanych postępowaniach sądowych, też z udzia-
łem biegłych, często niejednego biegłego i… Tak 
więc ja bym powiedział, że to, o czym tu mowa, 
to jest coś, co ten problem nawet zwiększa. Ten 
problem, tzn. problem, który ja bym w pewnym 
uproszczeniu określił tak: zostawiamy wojewodę 
ze wspomnianym zadaniem bez narzędzi, a da-
jemy mu bardzo krótki czas, w którym on musi 
wydać decyzję.

I drugie pytanie. No, ono jest oczywiście ta-
kie, powiedziałbym, dużo trudniejsze dla mnie, 
ponieważ jeśli taki projekt ustawy trafi do 
Sejmu, to wtedy dopiero formalnie będzie kształ-
towało się stanowisko rządu i ono będzie powsta-
wało w takim trybie obiegowym, i nawet nie ma 
gwarancji, że akurat mój resort będzie resortem 
koordynującym to stanowisko. Tak więc trudno 
jest mi antycypować… Niemniej jednak ja bym 
powiedział tak: w samym założeniu, jeżeli cho-
dzi o jakieś takie najbardziej abstrakcyjne idee, 
uważam, że absolutnie to jest jakaś idea, którą 
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można rozważyć. Tylko mówię to teraz bardzo 
abstrakcyjnie. Ale, no, jest takie powiedzonko: 
diabeł tkwi w szczegółach. Problem polega na 
tym, co my zrobimy z tą ideą. I to, jak ona jest 
zaprezentowana w tym projekcie – tzn. taka, po-
wiedziałby, bardzo ogólnie uregulowana proce-
dura administracyjna przed wojewodą, bardzo 
ogólnie zaprezentowane koszty potencjalne po 
stronie publicznej, kwestie trochę bardziej szcze-
gółowe, powiedzmy, dotyczące tych ograniczeń 
po stronie Skarbu Państwa, odwoławczych, kwe-
stie tego, że przed wojewodą stosujemy k.p.a., ko-
deks postępowania administracyjnego… Tam są 
różne zasady, gwarancje procesowe dla stron, 
dla organów, również pewne obowiązki. No, 
ja powiem tak: wydaje mi się, że w przypadku 
stosowania k.p.a. wojewoda nie będzie w sta-
nie przeprowadzić wspomnianego postępowa-
nia, ponieważ te gwarancje procesowe, które 
są w k.p.a., są nie do wykonania w tak krótkim 
czasie w tak skomplikowanych sprawach. Tak 
że na jakimś bardzo abstrakcyjnym poziomie ja 
nie przekreślam tego pomysłu, ale tak, jak on jest 
tutaj sformułowany… No, wydaje mi się, że to by 
w praktyce po prostu nie miało prawa zafunkcjo-
nować. Szczególnie w granicach k.p.a., kodeksu 
postępowania administracyjnego.

WiceMaRSzałek
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senato-

ra Aleksandra Szweda.

SenatoR
aleksander szwed 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, mam pytanie i chyba tutaj 

poproszę o odpowiedź na piśmie. Chodzi mi o po-
moc, której rząd już udzielił w ramach wszyst-
kich tarcz. W państwa resorcie pewnie są takie 
dane. Ja rozumiem, że te dane co chwilę się zmie-
niają, no, muszą się zmieniać, bo ta pomoc jest 
na bieżąco udzielana. Ale tak mniej więcej, na 
ten dzień, na ten miesiąc, ile już pomocy trafiło 
do polskich przedsiębiorców w ramach wszyst-
kich tarcz organizowanych przez rząd? Dziękuję 
bardzo.

WiceMaRSzałek
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Jak rozumiem, odpowiedź będzie na piśmie, 

w związku z czym pan minister nie musi teraz 
odpowiadać.

Nie ma innych pytań.
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał 

się do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytanie 
zadane przez senatora Aleksandra Szweda.

Otwieram dyskusję.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Adama Szejnfelda.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, 

Pracy i Technologii Marek Niedużak: Czy ja zo-
staję, czy…)

Nie, nie. Bardzo proszę, Panie Ministrze…

SenatoR
adam szeJnfeld 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
12 października 2020 r. pan marszałek Tomasz 

Grodzki nadał nr 232 projektowi ustawy senato-
rów Koalicji Obywatelskiej, ustawy określającej 
zasady rekompensat dla przedsiębiorców, którym 
władza zamyka działalność gospodarczą, zaka-
zuje jej prowadzenia. W dniu 3 grudnia ubiegłe-
go roku Wysoka Izba, Senat, uchwaliła tę ustawę. 
Przypominam to, minęły bowiem od tego czasu 
2 miesiące. Ustawa, która ma dawać szansę na 
odszkodowania, rekompensaty dla przedsiębior-
ców, którym – zresztą w mojej ocenie niezgodnie 
z konstytucją i prawem stanowionym w Polsce 
– ogranicza się możliwość prowadzenia działal-
ności gospodarczej, a nawet zakazuje się jej, jest 
w Sejmie. Gdyby Wysoka Izba sejmowa, gdyby 
Sejm… gdyby większość parlamentarna Prawa 
i Sprawiedliwości nie blokowała działań nad tą 
ustawą w Sejmie, to dzisiaj nie musielibyśmy 
pracować nad projektem ustawy, który właśnie 
omawiamy. Dlaczego? Dlatego, że tamta ustawa, 
ta uchwalona już przez naszą Izbę, przewiduje re-
kompensaty dla firm, a od tej, która dzisiaj jest 
omawiana, różni się właściwie tym, że, jak mi się 
wydaje, nie budzi wątpliwości, co podlega zwroto-
wi, co nie, czy jest to jakaś szkoda czy strata, czy 
też nieuzyskany dochód, za jaki czas, na jakich 
warunkach, kto… Dlaczego? Dlatego, że ustawa 
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ta określa to wszystko w sposób jasny i prosty. 
Mianowicie tak, że każdemu przedsiębiorcy, któ-
remu władza publiczna zakaże czy zakazała pro-
wadzenia działalności gospodarczej, przysługuje 
zwrot kosztów stałych. Ale też ustawodawca czy 
my, autorzy tej ustawy, dokonaliśmy pewnego sa-
moograniczenia, a mianowicie zawęziliśmy kosz-
ty stałe do tych, które są najważniejsze, istotne. 
Są to: koszty wynagrodzeń pracowników – 100%; 
koszty pochodnych od wynagrodzenia, czyli ZUS, 
PIT, podatki, składki na ubezpieczenia zdrowot-
ne, społeczne – 100%; koszty czynszu i dzierżawy, 
bo takowe trzeba płacić, jeżeli się nie ma własno-
ści w swojej firmie – 100%; także koszty ubezpie-
czeń czy leasingu, a to każda z firm ma; oczywiście 
również koszty mediów, czyli wody, energii elek-
trycznej, paliwa. W ten sposób to zawęziliśmy, 
dlatego że traktujemy to w ten sposób, że to są 
sprawy niewątpliwe, wiadome. Jeżeli pracodawca 
wypłaca pracownikom pensje, to są listy płac, są 
przelewy; jeśli płaci czynsz, to ma umowę najmu 
czy dzierżawy; jeśli zakupuje energię elektrycz-
ną, wodę, odprowadza ścieki, to ma faktury. Nie 
ma żadnej wątpliwości, co, ile i za co państwo ma 
przedsiębiorcy zwrócić. Ustaliliśmy tam, że zwrot 
ma dotyczyć kosztów miesięcznych w przeliczeniu 
na każdy dzień zamknięcia, zakazu prowadzenia 
działalności gospodarczej, czyli jest to 1/30.

Dzisiaj Wysoka Izba proponuje kolejną usta-
wę dotyczącą rekompensat. Ta ustawa nie mówi 
o 100%, jak ta, o której wspominam, a która 2 mie-
siące temu została uchwalona, tylko o 70% pro-
centach, i inaczej określa zakres tych zobowiązań 
przedsiębiorcy, których koszt ma być pokryty 
przez państwo. Państwo ma być reprezentowa-
ne w przypadku ustawy, o której wspomniałem, 
z druku nr 232, uchwalonej 3 grudnia, przez mini-
stra właściwego do spraw gospodarki, który jednak 
może scedować swoje uprawnienia na wojewodę, 
a w przypadku tej ustawy – przez wojewodę.

My, jako Koalicja Obywatelska, ten dzisiaj 
omawiany projekt będziemy popierać, mimo że 
nasz projekt został uchwalony 2 miesiące temu, 
dlatego że jeżeli Prawu i Sprawiedliwości, jeżeli 
rządowi pana premiera Morawieckiego z jakichś 
powodów nie odpowiadała nasza ustawa i dlatego 
ona nie jest rozpatrywana w Sejmie, to będzie ta 
druga propozycja, i to nie tożsama, tylko trochę 
inna. Prawo i Sprawiedliwość będzie miało szansę 
wybrać jedną lub drugą. Każda ma swoją, moim 
zdaniem, dobrą właściwość, słuszną ideę i w spo-
sób sprawiedliwy traktuje przedsiębiorców. Moja 

17-letnia praktyka w Sejmie podpowiada mi, że 
obie te ustawy można połączyć w trakcie prac ko-
misji w Sejmie i stworzyć z tych 2 ustaw, z tych 2 
projektów 1 ustawę. Macie państwo, jeśli uchwa-
limy dzisiaj tę ustawę – a mam nadzieję, że tak 
będzie – możliwość wyboru lub też dokonania 
koniunkcji i pozytywnej, konstruktywnej pra-
cy w Sejmie nad projektami z druku nr 232, tym 
z grudnia, bądź z druku nr 307, tym z dnia dzisiej-
szego, jeśli zostanie on uchwalony. Jeżeli państwo 
nie podejmiecie działań – zwracam się do rządu 
i większości sejmowej Prawa i Sprawiedliwości 
– to tak jak pan senator Kwiatkowski powie-
dział, a ja powtarzam to już od wielu miesięcy… 
Ponieważ tamta ustawa była przygotowywana 
w czerwcu 2020 r. i negocjowana, konsultowana, 
a dopiero w październiku zgłoszona, państwo pol-
skie, jeżeli nie rozwiąże problemu odszkodowań 
czy rekompensat – obojętne, kto jak chce trak-
tować te pojęcia – poniesie zdecydowanie więk-
sze koszty niż te, które byłyby skutkiem przyjęcia 
tychże ustaw i wyjścia naprzeciw potrzebom pol-
skich przedsiębiorców. Koszty te poniesie pań-
stwo, a więc społeczeństwo, obywatele, nie rząd, 
nie Prawo i Sprawiedliwość. Tyle że odpowie-
dzialna władza, odpowiedzialna partia politycz-
na, która sprawuje rządy, powinna patrzeć na 
interes właśnie państwa i społeczeństwa, a nie 
na własny, partyjny interes.

Powiem zatem na koniec, że będziecie dzisiaj 
państwo tu, w Senacie, a potem, jak rozumiem, 
w Sejmie zdawali kolejny egzamin z odpowie-
dzialności za państwo. Do tej pory, w ciągu 6 lat, 
wszystkie egzaminy oblewacie. Macie szansę na-
prawić to, poprawić się. Macie szansę udowodnić 
wreszcie, po 6 latach, że interes przedsiębiorców 
w Polsce, ich pracowników – bo przecież tu nie 
chodzi tylko o pracodawców, gdyż jak ginie firma, 
tracą pracę jej pracownicy… Macie dzisiaj pań-
stwo szansę udowodnić, że leży wam na sercu, 
porusza wasze sumienia los ludzi, którzy w Polsce 
dzisiaj ciężko pracują i cierpią ze względu na skut-
ki epidemii – dzisiaj tu, w Senacie, a jutro, w cu-
dzysłowie jutro, w Sejmie. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek
michał k amiński 

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

Krzysztofa Kwiatkowskiego.
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SenatoR
krzyszTof kwiaTkowski 

Panie Marszałku! Panie i  Panowie Sena - 
torowie!

Nie będę już mówił o szczegółach projektu 
ustawy, za nami długie godziny pracy, konsulta-
cji z tymi, których projekt dotyczy, z ekspertami, 
z legislatorami. Ale chciałbym państwa zachęcić 
do pewnego namysłu nad filozofią działania in-
stytucji państwa.

Instytucje państwa muszą tworzyć to za-
ufanie, tę szczególną więź między państwem 
a obywatelem, między instytucjami publiczny-
mi a tymi, których decyzje instytucji publicznej 
dotyczą. I zwróćcie państwo uwagę na ostatnie 
kilkanaście miesięcy. Chciałbym bardzo mocno 
podkreślić, że zdaję sobie sprawę z tego, w jak wy-
jątkowej – by nie powiedzieć: trudnej – sytuacji 
jesteśmy wszyscy, także rządzący, którzy starają 
się swoimi decyzjami reagować, przeciwdziałać 
zjawisku pandemii. I oczywiście tu głosy będą po-
dzielone. Część będzie mówić, że rząd podejmuje 
decyzje, zmieniając je w zależności od zmieniają-
cego się otoczenia. Druga część będzie mówić, że 
rząd działa w chaosie, bez planu i bez scenariu-
sza. Nie chcę tego rozstrzygać w swoim wystą-
pieniu. Za to chcę państwa przekonać do jednego: 
jeżeli już te decyzje, eufemistycznie mówiąc, są 
zmienne albo są podejmowane w chaosie, to my 
musimy wprowadzać pewną stabilność i poczucie 
odpowiedzialności, zaufania tam, gdzie możemy. 
Taką stabilnością, filarem tej odpowiedzialności 
jest to, że ponosi się odpowiedzialność za decyzje, 
które się podejmuje.

Szanowni Państwo, w lipcu ubiegłego roku 
prezes Rady Ministrów mówił: „Coraz mniej oba-
wiamy się tego wirusa, tej epidemii. To jest do-
bre podejście, bo on jest w odwrocie. Już teraz nie 
trzeba się bać”. Ciekawe jest to, że badania, które 
wtedy, w lipcu, były robione wśród pracodawców, 
mówiły o wyraźnym wzroście optymizmu, a na-
wet o dosyć licznej grupie tych, którzy mówili: 
będziemy z powrotem zatrudniać, rozwijać na-
sze działalności. Zwróćcie państwo uwagę, jaki 
sygnał my wysyłaliśmy do tych ludzi przez wiele 
miesięcy. Sygnał, w oparciu o który oni podejmo-
wali decyzje, które później z perspektywy czasu 
okazywały się niesłuszne. Przecież są takie firmy, 
które np. w połowie roku się otwierały, wierząc 
w te zapewnienia, że wirus jest już w odwrocie. 
Mówi się: trudno, stało się. Ja też nie zakładam 

złej woli premiera w momencie, kiedy te słowa 
wypowiadał. Ale jeżeli już doprowadzamy do ta-
kich sytuacji, to po to, żeby odbudować zaufanie 
między państwem a obywatelem, niezależnie 
już od uwarunkowań prawnych, które mówią 
o prawnej odpowiedzialności za podjęte decyzje… 
Tę wyjątkową więź, na której jest oparte funkcjo-
nowanie każdego demokratycznego państwa pra-
wa, trzeba teraz odbudować w oparciu o przepisy, 
które określą jasną, czytelną procedurę odszko-
dowawczą za decyzje, które były podejmowane.

Mówię o tym, bo naprawdę wyjątkowo nie-
pokojącym dla mnie sygnałem jest wniosek do 
Trybunału Konstytucyjnego o ocenę zgodności 
z konstytucją przepisów o odpowiedzialności 
Skarbu Państwa. No, konia z rzędem temu, kto 
poda mi inny przykład na świecie, gdzie państwo 
próbuje umyć ręce, uniknąć odpowiedzialności 
za swoje decyzje. A jesteśmy w wyjątkowym mo-
mencie, i to dobrym momencie, bo przed nami 
jest możliwość korzystania z setek miliardów 
złotych, które przyjdą do Polski w ramach nowej 
perspektywy budżetowej Unii Europejskiej, w ra-
mach funduszy odbudowy i rozwoju, w ramach 
tzw. programu Zielony Ład. Oczywiście jak każdy 
niepokoję się o to, czy te dokumenty będą zatwier-
dzone w rządzie. Chcę wierzyć, że tak. I wierząc, 
że tak się stanie, i znowu działając z poczuciem 
zaufania do słów premiera, który mówił o ogrom-
nym sukcesie, który przywiózł z Brukseli… Jeżeli 
będziemy mogli z tych środków korzystać, to nie 
będzie jaśniejszej, czytelniejszej, bardziej trans-
parentnej i nieuznaniowej procedury wspierania 
przedsiębiorców, niż projekt ustawy, nad którą 
pracujemy. Gorąco proszę panie i panów senato-
rów o przyjęcie tego projektu.

WiceMaRSzałek
michał k amiński 

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

ka Marka Borowskiego.

SenatoR
marek Borowski 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie.
Okres pandemii trwa już długo, jest niewąt-

pliwie niezwykle męczący. Toczą się dyskusje 
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i polemiki dotyczące tego, w jaki sposób z tą pan-
demią walczymy, czy wykorzystujemy wszystkie 
możliwości, czy działamy prawidłowo. Opozycja 
ma tutaj swoją rolę do odegrania. Z jednej strony 
oczywiście musi być krytyczna, a z drugiej stro-
ny dobrze byłoby, żeby także włączała się w pro-
ces walki z pandemią ze swoimi propozycjami. 
Ostatnio pan premier Morawiecki, pan minister 
Dworczyk zarzucali opozycji, że upolitycznia tę 
debatę, i wzywali do tego, aby tego nie czyni-
ła. Uważam, że ten apel, niestety, tak naprawdę 
oznaczał wezwanie opozycji do tego, żeby zre-
zygnowała z krytyki, a krytykować przecież jest 
za co, jeśli chodzi o ten okres. Już nie wspomnę 
o… A właściwie wspomnę, ale już bardzo krótko, 
o tych wszystkich historiach związanych z ma-
seczkami, respiratorami, ze szpitalem widmo na 
Stadionie Narodowym czy fatalną organizacją 
zapisów na szczepienia dla seniorów To trudno 
określić jako polityzację tej debaty, to jest natu-
ralne prawo opozycji. No ale chyba największa 
szkoda, która nie ma charakteru przejściowego, 
została wyrządzona właśnie poprzez polityza-
cję tego procesu przez sam rząd. Przecież nie-
uchwalenie stanu klęski żywiołowej na wiosnę 
zeszłego roku, kiedy wszystkie przesłanki na to 
wskazywały, było decyzją polityczną. Doskonale 
wiemy, dlaczego rząd nie chciał podjąć tej de-
cyzji. To był grzech pierworodny, a z tego grze-
chu pierworodnego powstały następne grzechy, 
które faktycznie doprowadziły – i tu jest wielka 
odpowiedzialność rządu – do anarchii prawnej. 
Bo z czym mamy do czynienia? No, mamy do 
czynienia z tym, że rząd rozporządzeniami usta-
nawia określone prawa, a obywatele, zarówno 
indywidualni, jak i przedsiębiorcy, obchodzą te 
prawa, nie respektują tego prawa, można powie-
dzieć: lekceważą je. Ze strony rządu oczywiście 
padają gromy – głosy: „Jak tak można?!” – po-
dejmuje się próby karania, nakładania sankcji 
na tych obywateli, a z drugiej strony narasta 
sprzeciw i brak zaufania. To jest fatalny proces, 
to jest anarchizacja naszego życia społecznego. 
No, zastanawiałem się, jak nazwać to zjawisko, 
które rząd wprowadził do naszego życia, i nie 
przyszło mi nic lepszego do głowy jak „ustana-
wianie prawa niezgodnego z prawem”. Takiego 
zjawiska dawno nie widzieliśmy, aczkolwiek jeśli 
chodzi o naruszanie konstytucji, to z tym oczy-
wiście mamy do czynienia od 6 lat. Ale tak, po-
wiedziałbym, jaskrawego ustanawiania prawa 
rozporządzeniami jeszcze nie było.

Mowa była tutaj o sądach, które już się wy-
powiadały w  tych sprawach. Przedsiębiorcy 
buntują się, najpierw nie chcą płacić kar, a po-
tem będą oczywiście występowali o  odszko-
dowanie. Najpierw nie chcą płacić kar. I są te 
wyroki, była tutaj mowa o tym, mówił o tym 
senator Kwiatkowski. Ja chciałbym zacytować 
tylko 2 zdania z wyroku Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Opolu, który rozpatry-
wał skargę na karę nałożoną za otwarcie zakła-
du mimo zakazu otwierania zakładu. Sąd w tym 
uzasadnieniu mówi tak: żaden przepis w ustawie 
o zwalczaniu zakażeń – a na tej ustawie wszyst-
ko jest oparte w działaniach rządu – nie zawie-
ra umocowania do określania w rozporządzeniu 
zakazów prowadzenia działalności gospodarczej. 
I dalej: tryb ich wprowadzenia doprowadził do 
objęcia regulacjami rozporządzenia materii 
ustawowej i naruszenia szeregu podstawowych 
wolności i praw jednostki, w tym wolności dzia-
łalności gospodarczej. No, proszę państwa, dla 
każdego, kto ze zrozumieniem czyta konstytu-
cję, ustawę o stanie klęski żywiołowej, a z dru-
giej strony ustawę o zwalczaniu zakażeń i te 
nieszczęsne rozporządzenia, ta sprawa jest ab-
solutnie jasna, jasne jest to, że tak nie wolno było 
działać, że rząd ponosi odpowiedzialność za to, 
że tego stanu klęski żywiołowej nie wprowadził, 
nie działał w sposób prawidłowy i zgodnie z pra-
wem. No, słyszeliśmy wtedy – pamiętam to, bo 
przecież te dyskusje toczyliśmy, nasza większość 
senacka domagała się wprowadzenia stanu klę-
ski żywiołowej – poza argumentami polityczny-
mi, które może raczej były chowane pod korcem, 
argumenty ekonomiczne, że wprowadzenie sta-
nu klęski żywiołowej bardzo nadwyręży budżet 
państwa. Otóż argument to dziwny, bo chwilę 
potem, i do dzisiaj, na wsparcie przedsiębiorstw 
w różnych formach wydano na pewno ponad 
200 miliardów zł, a może i do 300 miliardów zł 
dojdziemy, bo jeśli przyjąć te dane, o których mó-
wił senator Kwiatkowski, czyli siedemdziesiąt 
kilka miliardów dolarów, to będzie to ok. 300 mi-
liardów zł. Notabene zdecydowana większość 
tych środków została skierowana do przedsię-
biorstw poza budżetem, w zupełnie inny sposób. 
A więc, jak widać, pieniądze się znalazły, tyle tyl-
ko, że niektórzy przedsiębiorcy otrzymali więcej, 
niż im się należało, inni otrzymali mniej, niż im 
się należało, a jeszcze inni nie otrzymali wcale, 
chociaż im się należało. W związku z tym za-
łatwienie tej sprawy jest absolutnie konieczne.
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Rząd, który wprowadza prawo niezgodne 
z prawem, który stawia przedsiębiorców w ta-
kiej sytuacji, powinien, jak się wydaje, podejść 
z jakimś zrozumieniem, z jakąś empatią do tej 
sprawy i  poszukać właściwego rozwiązania. 
A  co tymczasem robi pan premier? Pan pre-
mier, o czym była tutaj mowa, kieruje do tzw. 
Trybunału Konstytucyjnego, tworu pozostające-
go całkowicie w rękach PiS, pytanie, czy przepis, 
na który mogą się powoływać i już się powołują 
przedsiębiorcy słusznie domagający się rekom-
pensat, jest zgodny z konstytucją. Oczywiście spo-
dziewamy się wyniku… Albo będzie to określony 
wynik, albo będzie przewlekanie tego wszystkie-
go, odkładanie i, że tak powiem, naciskanie na 
sądy, żeby zawieszały postępowania, ponieważ 
sprawa zawisła w Trybunale Konstytucyjnym, 
a sędziowie, którzy nie będą się tym naciskom 
poddawać, będą podlegali sankcjom.

Co to oznacza? Ja w tej chwili mówię do oby-
wateli. Szanowni Obywatele, ten przypadek po-
kazuje, że jeżeli w przyszłości będziecie słusznie 
starać się o jakieś rekompensaty, będziecie mieli 
słuszne roszczenia do Skarbu Państwa i będziecie 
opierali się na jakimś przepisie, to musicie się li-
czyć z tym, że pan premier skieruje ten przepis do 
tzw. Trybunału Konstytucyjnego, który wiadomo 
co z tym zrobi. To jest, proszę państwa, upadek 
władzy, skoro władza sięga do tego rodzaju żało-
snych metod.

Propozycja, która w tej chwili jest przedsta-
wiana, i propozycja, która była wcześniej, o któ-
rej mówił pan senator Szejnfeld, to są propozycje 
konstruktywne, to są propozycje konkretne, pro-
pozycje pozwalające rządowi wyjść ze ślepej 
uliczki.

Tak na marginesie powiem, że jeżeli chodzi 
o koszty… Była tutaj o tym mowa. Pytano, czy te 
70% to jest więcej niż strata majątkowa z ustawy 
o odszkodowaniach przyznawanych w wyniku 
stanu klęski, czy to jest mniej. Jestem przekonany, 
że to jest mniej. Zyskowność firm gastronomicz-
nych i innych podmiotów, generalne zyskowność 
firm w stosunku do kosztów to jest kilka procent. 
Mówimy o kilku procentach zysku. Tak więc 70% 
kwoty kosztów, nawet powiększonej o te kilka pro-
cent, to jest z całą pewnością mniej niż sama stra-
ta majątkowa. I dlatego to jest właśnie propozycja 
ugody. Ja bym się tutaj nie obawiał. To jest pro-
pozycja kompromisowa, absolutnie do przyjęcia.

Jeżeli chodzi o czas dla wojewodów, o którym 
była tutaj mowa… Dobrze. Sprawy będą w Sejmie, 

jeżeli Sejm zechce się nimi zająć. Do tej pory nie 
chciał się nimi zajmować. Oczywiście pewne 
sprawy można byłoby tam wyregulować.

Ta ustawa ma jedną potężną wadę, mianowi-
cie jest to ustawa zgłoszona przez opozycję. Ja so-
bie zdaję z tego sprawę. Ale przyszedł mi do głowy 
pewien pomysł, który chciałbym podrzucić obec-
nemu tu panu ministrowi Niedużakowi. Ponad 
rok temu uchwaliliśmy projekt ustawy, który do-
tyczył emerytek urodzonych w 1953 r.

(Głos z sali: W roku…)
W 1953 r., tak. Ta ustawa miała przywró-

cić wyższe emerytury emerytom i emerytkom, 
przede wszystkim paniom, które zostały po-
krzywdzone itd., itd. Uchwaliliśmy ten projekt 
ustawy naszą senacką większością, opozycyjną, 
po czym w Sejmie zawędrował on, jak zwykle, 
do zamrażarki. Dłuższy czas tam przebywał, ale 
sprawa była słuszna, paląca. Więc co zrobił rząd? 
Rząd przepisał ten projekt ustawy, podpisał się 
pod nim, złożył jako własny i oczywiście zosta-
ła ona uchwalona. Dlatego ja proponuję, żeby ten 
pomysł wykorzystać również w przypadku tego 
projektu ustawy. I ręczę tutaj, w porozumieniu ze 
sprawozdawcą i z jednym z autorów, że w takim 
przypadku nie będziemy wysuwać roszczeń z ty-
tułu praw autorskich. Dziękuję.

WiceMaRSzałek
michał k amiński 

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

Jana Marię Jackowskiego.

SenatoR
Jan maria Jackowski 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 
Ministrze! Szanowni Goście i Wszyscy Państwo, 
którzy nas w tej chwili słuchają za pośrednictwem 
internetu i innych mediów!

Mamy do czynienia z sytuacją, która pokazuje 
jak w soczewce problemy wynikające ze zdarzeń 
zupełnie nieprzewidywalnych. Rok temu, 19 lute-
go, jeszcze nikomu się nie śniło – chociaż już były 
zapowiedzi – że w Polsce będą bardzo poważne 
ograniczenia, że taki będzie rozwój pandemii. Że 
to wywoła takie, a nie inne skutki dla edukacji, 
dla życia społecznego, dla życia gospodarczego, 
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dla życia kulturalnego – bo wpłynęło to też na 
sposób witania się, kontaktowania się, budowa-
nia relacji międzyludzkich – dla życia bizneso-
wego, ale również dla życia politycznego. To jest 
w tej chwili temat nr 1 debaty publicznej w Polsce. 
Przy szeroko rozumianej pandemii i wszelkich 
aspektach związanych z pandemią wszystkie 
inne tematy schodzą na plan dalszy. I rzeczywi-
ście, o ile na początku tej pandemii można było 
sądzić i było takie optymistyczne przekonanie, że 
to jest kwestia kilku miesięcy i problem zostanie 
opanowany, o tyle dziś wiemy – nawet przedsta-
wiciele rządu to zapowiadają – że wcale nie jest 
tak łatwo. Kwestia pandemii to nie jest horyzont 
tygodni czy miesięcy, to być może będzie dłuż-
szy horyzont czasowy. Tego po prostu nie wiemy. 
Dlatego wydaje się, że dla zachowania potencjału 
gospodarczego Polski to jest sprawa niesłycha-
nie doniosła, ponieważ w tej chwili mamy sytu-
ację, kiedy wiele podmiotów polskich – zwłaszcza 
w sektorze małych i mniejszych przedsiębiorstw 
– jest, mam wrażenie, dyskryminowanych przez 
rząd, natomiast potężne korporacje międzyna-
rodowe i duże organizmy gospodarcze potrafią 
w jakiś dziwny sposób przekonać do swoich racji 
administrację publiczną i korzystają z pewnych 
łagodniejszych form restrykcji niż te mniejsze 
podmioty.

Myślę, że tutaj nie ma takiego sporu, w któ-
rym wszyscy mówią: nie ma pandemii… Chociaż 
są takie głosy, wiem, że takie głosy są, że sły-
chać: to w ogóle nie ma żadnego znaczenia, te 
obostrzenia są niepotrzebne. Pojawiają się takie 
głosy. Ale generalnie w środowisku ludzi prowa-
dzących działalność gospodarczą, w środowisku 
przedsiębiorców, takich głosów w zasadzie nie 
ma. Wszyscy zgadzają się z tym, że obostrzenia 
w jakiejś formie muszą być, ale te obostrzenia 
powinny kierować się 2 generalnymi zasadami: 
pierwsza zasada to logiczność i merytoryczność 
tych obostrzeń, a druga zasada, fundamentalna, 
to podstawa prawna do wprowadzenia tych re-
strykcji, ponieważ mamy do czynienia z ograni-
czeniem swobód i wolności obywatelskich – i co 
do tego nie ma wątpliwości. Przeprowadziliśmy 
wczoraj w naszej Izbie dyskusję o rzeczniku praw 
obywatelskich przy okazji wyboru rzecznika i ten 
temat też się pojawił.

I teraz tak: jeżeli te przesłanki mają być speł-
nione, no to zacznijmy od ścieżki prawnej. Wiemy, 
że ta ścieżka prawna wzbudza poważne wątpli-
wości. Wiemy o rozstrzygnięciach wojewódzkich 

sądów administracyjnych, utrwala się pewna li-
nia orzecznicza. Mało tego, przy okazji dyskusji 
chociażby o słynnej godzinie policyjnej w noc 
sylwestrową okazało się, że sam rząd przyznał, 
że tak do końca podstaw prawnych do wprowa-
dzenia tej godziny policyjnej nie ma. I użyto ta-
kiej formuły ograniczeń w przemieszczaniu się, 
wyłączono pewne kategorie, tak żeby jakoś wyjść 
z tego impasu prawnego.

I dlatego wydaje mi się, że bardzo poważna 
grupa przedsiębiorców może mieć pretensje do 
państwa polskiego i do administracji publicznej, 
ale nie dlatego, że jest pandemia, bo to oczywiście 
nie jest wina rządzących, ale właśnie za te nielo-
giczności. A co ja nazywam nielogicznością? No, 
chociażby otwiera się galerie handlowe, a restau-
racje czy kluby fitness nie, a wiemy z przepisów 
fitosanitarnych, że zgodnie z przepisami bu-
dowlanymi wymiana powietrza w klubie fitness 
musi być 15 razy większa niż w galerii handlo-
wej. A więc już z tego punktu widzenia, z uwagi 
na środowisko, w którym przebywają ludzie, tak 
to nazwijmy, widać bardzo wyraźnie, że to jest 
strefa pod tym względem bezpieczniejsza niż ga-
leria handlowa. Wiemy również, że część przed-
siębiorców jest zbulwersowana… Dlaczego mogą 
działać kasyna, gdzie ludzie przez wiele godzin 
przebywają obok siebie, a restauracja w reżimie 
sanitarnym działać nie może? Dlaczego można 
podróżować kolejami czy innymi środkami trans-
portu publicznego – owszem, z ograniczeniami, 
i słusznie, te ograniczenia są jak najbardziej za-
sadne – ale już nie można korzystać z niektórych 
usług, które z punktu widzenia epidemicznego nie 
stanowiłyby większego zagrożenia, przy założe-
niu, że będą stosowane przepisy sanitarne, niż 
podróżowanie tymi środkami komunikacji? To 
rodzi uzasadnione wątpliwości.

Cała kwestia ferii, wypoczynku zimowego, 
hoteli, agroturystyki… To, Wysoka Izbo, są dzie-
siątki tysięcy przedsiębiorców, to są setki tysięcy 
ludzi, którzy z tego żyją. I proszę sobie wyobrazić, 
że są też takie obszary, w których przedsiębiorca 
nie tylko płaci stałe koszty w postaci np. kosztu 
wynajęcia lokalu, ale leasinguje choćby sprzęt po-
trzebny do jego działalności. Tak działa cała bran-
ża eventowa w kulturze, czyli ci wszyscy, którzy 
organizują koncerty. Może przyjechać do Polski 
światowy zespół i nie musi przywozić 3 tirów 
sprzętu nagłaśniającego na koncerty samolotem 
– zresztą tych koncertów w tej chwili właśnie nie 
ma – ale dzięki temu, że są profesjonalne firmy, 
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które według pewnych standardów taki sprzęt 
zapewniają, to ktoś może właściwie z walizecz-
ką przyjechać na koncerty do Polski. Prawda? 
No, ale za ten sprzęt płaci się raty leasingowe. To 
jest sprzęt milionowej wartości. Trzeba to płacić. 
A często, jak ktoś prowadzi działalność gospodar-
czą w takiej formule, to odpowiada własnym ma-
jątkiem, dorobkiem całej swojej rodziny, swoich 
najbliższych, więc to są dramaty ludzkie.

Ja już nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły 
i analizować kwestii tego, jak ta tarcza działa, czy 
do wszystkich dotarły te rozwiązania, bo można 
by godzinami na ten temat mówić. Są pewne nie-
spójności, są bardzo szerokie obszary, gdzie nie 
było możliwości, mimo bardzo podobnego rodzaju 
działalności… Ta słynna klasyfikacja, która jest 
stosowana w statystyce, też decyduje o tym, kto 
dostanie, a często był to przypadkowy wybór, że 
akurat ta działalność, którą dany przedsiębiorca 
prowadzi, była zakwalifikowana.

Wysoka Izbo, co z tego wynika? Otóż z tego 
wynika, że w moim głębokim przekonaniu w in-
teresie państwa polskiego – ponieważ wiemy, 
że pandemia się nie kończy, że być może będą 
nowe obostrzenia, że branże, w których zostały 
poluzowane ograniczenia, być może będą zno-
wu zamknięte, że te napięcia na linii państwo 
– środowiska przedsiębiorców będą się niestety 
nasilały… I taka właśnie ustawa w moim głębo-
kim przekonaniu byłaby jakąś próbą zbudowania 
pewnej ugody czy porozumienia między środo-
wiskami przedsiębiorców a państwem polskim. 
I dlatego wydaje mi się, że byłoby dobrze, gdyby 
rząd rozważył, w jaki sposób podejść do tego te-
matu – czy poprzeć ten projekt, czy przygotować 
własny projekt, czy zmienić tu jakieś zasady. Pan 
minister mówił o tych 3 miesiącach. To wszystko 
można przecież jeszcze dopracować. Projekt za-
pewne wyjdzie dzisiaj z Senatu i trafi do Sejmu, 
no więc będzie okazja, by nad tym dłużej pode-
batować. Jest jeszcze czas, żeby poszukać jakie-
goś wyjścia, żeby w tej sprawie coś konkretnego 
zaproponować. Rozumiem, że horyzont kilku 
miesięcy różni się od horyzontu wielu lat. I wia-
domo, że postępowania sądowe o odszkodowania 
będą trwały wiele, wiele lat, zanim wreszcie zo-
staną prawomocnie rozstrzygnięte – ale państwo 
polskie od tego nie ucieknie. Prędzej czy później 
będzie musiało wypłacić te odszkodowania. Bez 
względu na to, kto będzie wtedy rządził, koszty 
będą ponosić podatnicy, ich dzieci, a być może 
i wnuki.

Dlatego po rozważeniu tych wszystkich ar-
gumentów za i przeciw poprę ten projekt usta-
wy, mając na uwadze to, że być może powinien 
on jeszcze zostać dopracowany w ramach tych 
procedur, na które uwagę zwracał pan minister 
Niedużak. Dziękuję.

WiceMaRSzałek
michał k amiński 

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

Roberta Dowhana, oczywiście zdalnie.

SenatoR
roBerT dowhan 

Dziękuję, Panie Marszałku…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Bardzo 

proszę.)
…za udzielenie mi głosu.
Jestem pozytywnie zaskoczony wypowiedzią 

mojego kolegi, mojego przedmówcy, pana senato-
ra Jackowskiego. Dobrze pan to ujął. To może być 
próba zawarcia ugody, zasypania przepaści mię-
dzy tym, co działo się do tej pory, jeżeli chodzi o te 
wszystkie tarcze, a tym, jak jest naprawdę, jak jest 
w rzeczywistości. Ja bardzo często rozmawiam 
z ludźmi, którzy na różne sposoby doświadczyli 
tego, co się dzieje. I nie chodzi tutaj o to, żeby pań-
stwo dzisiaj w jakiś sposób niańczyło tych ludzi, 
oddawało im pieniądze albo utracone zyski, no ale 
państwo musi spróbować wyjść z tego z twarzą. 
A dzisiaj ja takich prób nie widzę.

Ja wielokrotnie pisałem do pani minister 
Emilewicz. Jeszcze wtedy, kiedy powstawa-
ły te tarcze, pisałem o różnych grupach przed-
siębiorców, pisałem o  kodach PKD, pisałem 
o przedsiębiorcach, którzy nie załapią się na te 
tarcze z rożnych błahych powodów. Oczywiście to 
wszystko zostało pominięte, nie zyskało uznania 
w rządzie, nie przełożyło się na działania rządu.

Tak jak powiedział pan senator Jackowski, jest 
to próba zawarcia ugody. No, ja nie wierzę, żeby… 
Jeżeli ta pandemia minie za rok, być może wcze-
śniej, być może trochę później, no to ludzie pójdą 
do sądu i będą się z państwem polskim sądzić, 
obojętnie kto będzie wtedy u władzy. Państwo nie 
może zostawić swoich obywateli, szczególnie je-
śli wprowadza różnego rodzaju dziwne zakazy, 
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które w większości są omijane, nierespektowane, 
zwłaszcza przez pewne grupy. A widzieliśmy wie-
lokrotnie przykłady tego, że jednym wolno więcej 
niż innym. No, jest to mega niesprawiedliwe. Na 
pewno jest to projekt, który powinien zostać roz-
patrzony pozytywnie.

Nawet gdyby rząd chciał przypisać sobie au-
torstwo, ja bym nie oponował. Tak jak powiedział 
pan senator Borowski, można zrobić to samo co 
z poprzednimi ustawami. Niech rząd zaproponu-
je podobną albo taką samą inicjatywę, a my ją na 
pewno poprzemy. Liczę też na pozostałych sena-
torów z PiS. Musimy stanąć tutaj ponad podzia-
łami politycznymi, bo tu chodzi o gospodarkę, tu 
chodzi o ludzi, tu chodzi o ludzkie dramaty, a nie 
o jakieś wojny ideologiczne. Tu chodzi o gospodar-
kę, a gospodarka jest wymierna. Tak jak powie-
dział Pitagoras, w każdej nauce jest tyle prawdy, 
ile jest w niej matematyki. Matematyki nie da się 
oszukać. Ludzie mogą po prostu udowodnić, ile 
przez tę pandemię, przez te działania rządu, stra-
cili. A są to naprawdę ludzkie tragedie. Dziękuję 
bardzo.

WiceMaRSzałek
michał k amiński 

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

ka Bogdana Borusewicza.

SenatoR
BoGdan Borusewicz 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni 
Goście!

Kiedy rozpoczęła się pandemia, rząd wpro-
wadzał – rozporządzeniami – zasady ograni-
czające wolności obywatelskie, tj. ograniczenie 
możliwości przemieszczania się, ograniczenie 
kontaktów, ograniczenie albo likwidację na ten 
czas zgromadzeń i demonstracji. Ograniczył tak-
że wolność działalności gospodarczej. Mówiliśmy 
o tym, że konstytucja stanowi, iż można tak robić 
w sytuacji stanów nadzwyczajnych, tylko w sytu-
acji stanów nadzwyczajnych, i że można to zrobić 
poprzez ustawy. Ja nie będę cytował tych przepi-
sów konstytucji, żeby tego nie powtarzać, ale to 
jest jasne – jasne nie tylko dla każdego prawnika, 
ale i dla każdego obywatela, który choć trochę zna 
się na prawie.

Art. 233 mówi akurat o tej sprawie, o której 
dyskutujemy, a mianowicie że tylko ustawami 
można ograniczyć wolność działalności gospo-
darczej. I mówiliśmy o tym, powtarzaliśmy to, 
a nawet żądaliśmy… Ale rząd zdecydował iść 
w swojej działalności w zasadzie poza zapisami 
konstytucji. Kiedy mówiliśmy, że trzeba wpro-
wadzić stan klęski, ponieważ wszystkie wskaza-
nia, które są w tej ustawie… No, niemal gołym 
okiem było widać, wszystkie przesłanki wska-
zywały na to, że trzeba ten stan klęski wprowa-
dzić. Były wówczas 2 argumenty ze strony rządu. 
Pierwszy – polityczny, że trzeba byłoby przełożyć 
wybory. No, faktycznie, byłoby trzeba. A drugi ar-
gument, który na początku był nieco ukryty za 
tym pierwszym argumentem – tym pierwszym, 
że trzeba przeprowadzić wybory, a tak byłoby 
trzeba te wybory przesunąć – był taki, że trzeba 
będzie zapłacić odszkodowania, bo ustawa o sta-
nie klęski, ale także inne, jasno na to wskazuje. 
Jest tam bezpośredni przepis, który byłoby trud-
no inaczej wyinterpretować. Wydaje się, że wszy-
scy co do tego jesteśmy zgodni… Taka jest także 
refleksja rządu. Tak? Bo skoro rząd, prezes Rady 
Ministrów występuje w sierpniu do Trybunału 
Konstytucyjnego o interpretację art. 417 §1 ko-
deksu cywilnego, który jest podstawą w zakre-
sie odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu 
Państwa – zgodnie z tym przepisem za szkody 
wyrządzone przez niezgodne z prawem działa-
nia lub zaniechania podczas wykonywania wła-
dzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb 
Państwa lub jednostka samorządu terytorialne-
go… Skoro występuje z takim wnioskiem do try-
bunału, to oczywiście wie, że ograniczenia tego 
typu, wprowadzane rozporządzeniami, nie mają 
podstaw prawnych. One musiałyby być wprowa-
dzone ustawami, a te ustawy można było wpro-
wadzić tylko wtedy, kiedy byłby ogłoszony stan 
klęski żywiołowej.

Wybory się odbyły, ale nadal funkcjonują tylko 
rozporządzenia. Rozporządzenia, które powinny 
wskazywać… One są możliwe, ale powinny mówić 
o sprawach technicznych, a nie o tym, że nie mogą 
funkcjonować restauracje, branża fitness, że nie 
może funkcjonować cała działalność gospodarcza, 
w której ma się styk z ludźmi, która jest działal-
nością usługową, gdzie oczywiście jest najwięk-
szy przepływ ludzi. Rozporządzenia mogą mówić 
o szczegółach technicznych, np. o tym, jak dale-
ko powinien być ustawiony stolik od stolika, jaki 
ma być przepływ powietrza, jaka częstotliwość 



drugie czytanie projektu ustawy o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających  
z ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu epidemii  

w związku z zakażeniami wirusem SaRS-coV-2

234

21. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 19 lutego 2021 r.

obsługi klientów, jaka powierzchnia jest koniecz-
na dla tych klientów. Rozporządzenia powinny 
ustalać tego typu szczegóły techniczne, a nie in-
gerować w sprawy wolności i praw człowieka oraz 
wolności gospodarczej. A więc dla mnie jest jasne, 
że prezes Rady Ministrów, który się zwraca w tej 
kwestii do Trybunału Konstytucyjnego, sam ma 
wątpliwości. On w zasadzie wie, jakie będą i są 
orzeczenia sądowe.

Uzasadnienie tego wniosku… Jedno z waż-
nych uzasadnień jest takie, że wyroki sądowe 
mogą być różne, w związku z tym musi być wy-
rok Trybunału Konstytucyjnego, który orzeknie. 
Ale oprócz tego jest to jakby badanie konstytucyj-
ności w sposób rozproszony przez sądy, którego 
ta władza oczywiście nie chce. No, ale jak ta sytu-
acja… Jakie są te orzeczenia? Orzeczenia sądowe 
są jednolite, bo innych sądy nie mogą wydawać. 
Zapewne ten wniosek się zakończy… No, podejrze-
wam, jak on się zakończy – tak jak inne podobne 
wnioski, które rząd Prawa i Sprawiedliwości kie-
ruje do trybunału pani sędzi Przyłębskiej. A po-
tem oczywiście członkowie rządu albo ci, którzy 
ich wspierają politycznie, będą mówić, że innego 
orzeczenia być nie mogło. Oczywiście zapewne 
będzie to orzeczenie… Mam takie przeświadczenie 
bliskie pewności, że będzie to orzeczenie podwa-
żające zasadę obowiązku odszkodowawczego ze 
strony państwa.

Dlatego czas procedowania nad tą projektowa-
ną ustawą powinien być krótki, to procedowanie 
powinno być szybkie. Ale oczywiście będziemy 
wtedy… Jeżeli się okaże, że także część posłów 
PiS albo partii Jarosława Gowina będzie chciała 
poprzeć tę ustawę, to oczywiście wtedy trybunał 
pani sędzi Przyłębskiej się pośpieszy. Ten wnio-
sek leży w trybunale od końca sierpnia, ale je-
stem pewien, że nastąpi tu przyśpieszenie. Tak 
więc to nie jest sytuacja błaha. Oczywiście wiem, 
dlaczego obecny rząd nie zgadza się na tę zasadę, 
o której mówiłem, i woli, aby tego typu odszko-
dowania były orzekane przez sądy. Otóż długie 
terminy rozpraw sądowych i orzeczeń sądowych 
po tzw. sądowej reformie PiS jeszcze bardziej się 
wydłużyły i one będą się wydłużać. No więc takie 
rozstrzygnięcie to kwestia 3 czy 4, może nawet 5 
lat. Czyli zasada taktyczna jest taka: oczywiście 
odszkodowania trzeba będzie płacić, ale nie teraz, 
tylko po kilku latach, i to nie my, nie obecny rząd 
będzie musiał to robić i będzie musiał łamać so-
bie głowę, skąd wziąć pieniądze. I taka jest obec-
nie taktyka Prawa i Sprawiedliwości: odsunąć, 

nie realizować, odsunąć, a potem jakoś to będzie. 
Jednak prawo to nie jest… To nie jest tak, że jakoś 
to będzie. Zasady prawa muszą być realizowane. 
Konstytucja w jednym z pierwszych artykułów 
mówi, że władza może działać tylko na podsta-
wie prawa i w zakresie prawa. No a to nie zosta-
ło zrealizowane. Precedens takiego orzeczenia 
Trybunału Konstytucyjnego, który tylko w pew-
nym zakresie zakwestionuje tę kardynalną zasa-
dę, daje, proszę państwa, otwartą drogę, znacznie 
szerszą… To daje znacznie szerszą drogę, bo już 
w covidowych ustawach uchwalono przecież, że 
nie odpowiada ten, kto łamie prawo, bo jeżeli jest 
konieczność wyższa, w czasie COVID, to wszystko 
jest w porządku. I to jest dalszy ciąg. I jeżeli pój-
dziemy tą drogą, to przestaniemy być państwem 
prawa, a obywatele do władzy, do każdej władzy 
zaufania mieć nie będą, stracą to zaufanie.

WiceMaRSzałek
michał k amiński 

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

Jacka Burego.

SenatoR
Jacek Bury 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Tym procedowanym w tej chwili projektem 

ustawy Senat tak naprawdę chce pomóc rządo-
wi i nie tylko rządowi, bo Senat jest Izbą, która 
chce przede wszystkim pomóc Polakom, polskim 
przedsiębiorcom i ludziom, którzy są zatrudnie-
ni u tych przedsiębiorców. Chcemy pomóc na-
szym obywatelom. Dla mnie ten projekt ustawy 
jest swego rodzaju testem, który pokaże, czy rząd 
jest rządem PiS, czy rządem polskim.

Wczoraj na tej sali mieliśmy przesłuchanie 
kandydata na rzecznika praw obywatelskich i kie-
dy padły słowa, że jest on ministrem rządu PiS, 
było wielkie oburzenie po tej stronie sali, mówio-
no: nie, on jest ministrem rządu Rzeczypospolitej 
Polskiej. Ciekaw jestem, czy wy, Drodzy Państwo, 
jesteście rządem Rzeczypospolitej Polskiej, czy 
rządem PiS…

(Senator Marek Pęk: A wy jesteście Senatem 
Rzeczypospolitej, czy…)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)
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Jesteśmy Senatem Rzeczypospolitej Polskiej 
i chcielibyśmy tą ustawą właśnie doprowadzić do 
tego…

(Senator Marek Pęk: Tak?)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 

Senatorze Pęk, proszę nie przeszkadzać.)
(Senator Marek Pęk: Nie będę pozwalał się 

obrażać.)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 

Senatorze…)
(Senator Marek Pęk: To niech pan pilnuje 

porządku.)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 

Senatorze Pęk, po raz…
(Głos z sali: Proszę przywołać do porządku…)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: …po raz 

drugi przywołuję pana do porządku. Zapisał się 
pan do głosu, będzie pan przemawiał, będzie mógł 
pan polemizować.)

Rząd w tej chwili miota się od ściany do ścia-
ny. Są zakazy, potem poluzowania, opiera się na 
badaniach, które są badaniami nie polskimi, ale 
z innych krajów, z Ameryki, na temat szerzenia 
się koronawirusa. No, Amerykanie – z całym sza-
cunkiem dla tego kraju i dla Polski – mają inne 
zwyczaje. Tam są inne modele przemieszczania 
się społeczeństwa, tam mniej ludzi chodzi do 
kościoła niż u nas. My powinniśmy mieć swoje 
badania. I myślę, że Polskę stać na to, aby samo-
dzielnie sprawdzała, w jaki sposób w Polsce jest 
szerzony wirus i w jakich obostrzeniach sanitar-
nych przedsiębiorcy mogą pracować. Bo oni mogą 
pracować. Musimy się przyzwyczaić do tego, że 
ten wirus będzie z nami dłużej. Jak słyszymy w tej 
chwili, są już mutacje japońska, fińska, wcześniej 
była brytyjska, hiszpańska. Ten wirus prawdo-
podobnie zostanie z nami na dłużej i musimy się 
nauczyć z nim żyć. I to rząd jest odpowiedzial-
ny za to, aby w sposób odpowiedzialny umożli-
wić funkcjonowanie kraju. Tymczasem nasz rząd 
zajmuje się bieżączką, konfliktami. Nie będę tych 
tematów rozszerzał, ale jedna sprawa mnie bar-
dzo bulwersuje.

W tej chwili ludzie są u granic wytrzyma-
łości. Tą projektowaną ustawą chcemy im dać 
możliwość przeżycia, możliwość przeżycia ich 
biznesów, przeżycia ich rodzin i rodzin ich pra-
cowników. A co przedsiębiorcy otrzymują za-
miast tego? Tydzień temu w prasie pojawiły się 
informacje o tym, że minister i prokurator gene-
ralny Zbigniew Ziobro wydał prokuratorom po-
lecenie, aby jak najkrócej jakiekolwiek czynności 

sprawdzające były prowadzone wobec tych, któ-
rzy otwierają biznesy, i od razu wszczynane były 
postępowania karne. Czy tak zachowuje się odpo-
wiedzialny rząd? Czy tak zachowuje się odpowie-
dzialny polski rząd, że chce ścigać ludzi, którzy 
chcą uczciwie pracować? Bo oni nie chcą nikogo 
okraść. Oni nie rzucają się na 70 milionów, oni 
nie robią interesów na respiratorach czy nie ro-
bią interesów na maseczkach, które do niczego 
się nie nadają. Oni tylko chcą pracować. I za to 
mają być karani?

Tak że, reasumując, powiem, że tym projek-
tem ustawy Senat naprawdę wyciąga rękę do rzą-
du, do całego obozu rządzącego i mówi: pokażcie, 
że jesteście z Polakami, jesteście z przedsiębior-
cami, jesteście z tymi, którzy chcą uczciwie pra-
cować. To jest test. Zdajcie go, proszę was.

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

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

Kamińskiego.

SenatoR
michał k amiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Dzisiaj zapewne nieco więcej osób niż za-

zwyczaj przysłuchuje się obradom naszej Izby. 
Niestety, mam dla wszystkich złą wiadomość: na 
pewno nie przysłuchuje się tym obradom prezy-
dent Rzeczypospolitej Polskiej, bo jeździ na nar-
tach. Podczas II wojny światowej, kiedy Niemcy 
bombardowali Londyn i były ograniczenia w do-
stępie do wody, brytyjski król na wannie w Pałacu 
Buckingham postawił kreskę, by pokazać, że jako 
król będzie korzystał z wody na dokładnie takich 
samych zasadach jak wszyscy cierpiący wraz 
z nim obywatele Wielkiej Brytanii. Polska wła-
dza na poziomie personalnym pokazuje nam, że 
dla niej pandemia to okazja do zarobku, to oka-
zja do politycznej gry, a nie okazja do tego, do 
czego wszyscy jesteśmy powołani, czyli pomocy 
Polakom.

Co byłoby, gdyby dzisiejsza władza była opo-
zycją i musiałaby komentować to, co dzieje się 
dzisiaj w Polsce? Jakie słowa byłyby użyte, jakie 
słowa byśmy usłyszeli, gdyby politycy PiS byli 
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w opozycji do rządu, który pozwolił hulać kasy-
nom przez długie miesiące, a w tym samym cza-
sie patrzył, jak pada polska gastronomia, polskie 
firmy fitnessu? Powtórzę: co by mówili tak elo-
kwentni senatorowie, Prawa i Sprawiedliwości, 
jakie pytania zadawaliby, co mówiliby o tym, kto 
stoi za tym, że kasyna mogły trzepać kasę od rana 
do wieczora, podczas gdy polscy przedsiębiorcy 
padali?

Macie komfort, że macie propaństwową opo-
zycję, która od samego początku, tutaj, w tej Izbie, 
gdzie ma większość, była gotowa z wami współ-
pracować, wyciągała rękę, na co cały czas nie było 
pozytywnej odpowiedzi. Dziś dzięki inicjatywie 
senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego, dzięki jego 
pracy od samego początku w tej dziedzinie, jako 
wybitnego prawnika i sprawnego polityka, my 
w jakimś sensie pod jego przewodnictwem próbo-
waliśmy – nie politycznie, tylko od strony mery-
torycznej – zmierzyć się z tym problemem, jakim 
dla polskich przedsiębiorców i dla państwa pol-
skiego w ogóle jest pandemia.

Proszę państwa, my przygotowaliśmy w tej 
Izbie jako pierwsi konkretne rozwiązania doty-
czące pandemii i jako pierwsi skierowaliśmy je do 
Sejmu, który nie zajął się nimi do dzisiaj. I to jest 
także prawda o tym, dlaczego dzisiaj tutaj musi-
my o tym rozmawiać.

Proszę państwa, gdy ja słyszę argument, że nie 
można było wprowadzić stanu wyjątkowego, bo 
zadecydowały o tym kwestie finansowe i odpo-
wiedzialność budżetowa, to… Uwierzyłbym w to, 
gdyby mówili to skrajni liberałowie i monetary-
ści – bo to są słowa z arsenału liberałów i mone-
tarystów: nie wydajemy pieniędzy, bo nas na to 
nie stać. Na Boga! Czy kiedykolwiek ojciec dyrek-
tor usłyszał od was, że was na coś nie stać, jak 
miesiąc w miesiąc przychodzi do was po kasę? Te 
dziesiątki milionów, które płyną do Torunia… Czy 
ktokolwiek z nich usłyszał od was, że was na to nie 
stać? Czy Jacek Kurski usłyszał od was, że was nie 
stać na to, żeby zabierać i nie dawać pieniędzy na 
onkologię, a dawać na propagandę? Nie. Tego od 
was nie usłyszeli dyrektorzy z Torunia i propa-
gandyści z Woronicza, bo dla nich pieniądze są.

Dla kogo jest zawsze również w przypadku 
tej władzy, że tak powiem, chętne ucho i szeroka 
kieszeń? No tak, trzeba było wyrównać rachun-
ki z rodziną Czartoryskich. 120 milionów euro. 
Największa w historii budżetu polskiego jedno-
razowa taka transakcja dla kogoś, dla rodziny. 
120 milionów euro rząd Prawa i Sprawiedliwości 

zapłacił Czartoryskim za obraz, który zawsze wi-
siał w Polsce i zawsze by w Polsce wisiał. I wiecie 
co zrobili, przy oklaskach tu siedzących panów, 
Czartoryscy z tymi pieniędzmi? W ciągu kilku 
dni wyjechały one do Luksemburga i do dzisiaj 
do Polski nie wróciły. Czy Czartoryscy usłyszeli 
od was, Panowie Senatorowie, że państwa pol-
skiego nie stać, by płacić Czartoryskim za obraz, 
który wisi w Krakowie? Czy usłyszeli od was, że 
państwa polskiego nie stać, by mogli wywieźć 
prawie pół miliarda złotych z waszą zgodą do 
Luksemburga? Nie, tego nie usłyszeli. O tym, że 
na coś polskiego państwa nie stać, słyszą polscy 
przedsiębiorcy. Słyszy branża fitness, słyszą hote-
larze, słyszą właściciele małych zakładów. To ich 
różni od możnych tego świata, że są Polakami, tu 
pracują, tu zarabiają pieniądze. Nie stoją za nimi 
wielkie media, nie stoi za nimi wielki kapitał i nie 
stoją za nimi kasyna. Stoi za nimi ich ciężka praca 
i podatki, które płacą uczciwie do polskiego bu-
dżetu i które trwonicie. I dzisiaj ten gniew, który 
jest kierowany – nad czym każdy z nas ubolewa 
– przeciwko państwu polskiemu, będzie także 
jedną z tych najgorszych spuścizn waszych rzą-
dów. Nie tylko ten straszny podział między nami, 
Polakami, to mówienie o gorszym sorcie, to noto-
ryczne obrażanie i wyrzucanie z naszej wspólnoty 
narodowej tych, z którymi się nie zgadzacie, ale 
także to niesłychane obniżenie autorytetu pań-
stwa polskiego, któremu pod waszymi rządami 
zabrakło w pandemii 2 rzeczy: mądrości i soli-
darności. (Oklaski)

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu panią senator Gabrielę 

Morawską-Stanecką.

SenatoR
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Wysoka 
Izbo!

Ponad rok temu świat stanął na głowie i od 
roku na głowie stoi również Polska – przez pande-
mię, przez coś, czego nikt nie przewidywał i czego 
chyba w najgorszych snach sobie nie wyobrażali-
śmy, o czym nie myśleliśmy, że nas dosięgnie. Ale 
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właśnie w takich czasach, kiedy jest nam ciężko, 
potrzebujemy państwa, potrzebujemy odpowie-
dzialnego państwa, potrzebujemy odpowiedzial-
nej władzy. Ja przez 27 lat byłam przedsiębiorcą 
i w zasadzie przez te 27 lat wiedziałam, że najważ-
niejszą rzeczą jest to, żeby pracować, odprowa-
dzać podatki i żeby państwo mi w tym wszystkim 
nie przeszkadzało. Bo każdy przedsiębiorca wie 
o tym, że jeżeli nikt mu nie przeszkadza i jeżeli 
prawo jest stabilne, to on jest w stanie sobie pora-
dzić. W takich sytuacjach… I to, co zawsze było dla 
mnie istotne: płaciłam podatki, wysokie podatki, 
w przekonaniu, że płacę je za swoje bezpieczeń-
stwo, za bezpieczeństwo dla siebie, za bezpieczeń-
stwo zdrowotne, za bezpieczeństwo edukacyjne, 
za bezpieczeństwo pod każdym względem, ochro-
nę moich granic, ale też dlatego, że kiedy przyj-
dzie zły czas, to to państwo się za mną ujmie, to 
państwo będzie mnie bronić, to państwo uczyni 
wszystko, żeby mi pomóc tak, żebym później zno-
wu mogła płacić podatki.

Wprowadzono w różny sposób różne ogra-
niczenia na czas nieokreślony – bo tak naprawdę 
nikt z nas dzisiaj nie może powiedzieć, przez jaki 
okres będzie jeszcze obowiązywał częściowy czy 
całkowity lockdown. Nikt z nas nie jest w stanie 
powiedzieć, ile potrwa pandemia. Ale w takiej sy-
tuacji, kiedy to trwa od ponad roku, a w Polsce od 
roku, rząd powinien już dawno mieć plan, mieć 
plan co do tego, w jaki sposób – w zależności od 
tego, jak wzrasta czy maleje liczba zachorowań 
w określonych rejonach kraju – będzie bądź lu-
zowana, bądź zamykana gospodarka i w jakich 
branżach. Przedsiębiorcy mają prawo oczekiwać 
od państwa, że taki plan będzie, żeby przedsiębior-
ca wiedział o tym, co stanie się za miesiąc, jeżeli 
będzie tyle zachorowań, a co stanie się za 2 miesią-
ce. Tymczasem rząd niestety nie zrobił tego.

Co 2 tygodnie wszyscy dowiadują się, co się 
nagle zmieni na najbliższe 2 tygodnie. Mamy do 
czynienia z bardzo nieracjonalnymi i niezrozu-
miałymi decyzjami. Bo oto zamyka się hotele, 
zamyka się restauracje, a zostawia się otwarte ka-
syna. Bo oto otwiera się baseny, ale zostawia się 
zamknięte aquaparki, a te baseny przeważnie są 
w aquaparkach. Bo branża fitness nie wie, kiedy 
będzie mogła funkcjonować. Ja się zastanawiam, 
ile zarażeń było w branży fitness. Bo w centrach 
handlowych, które otwarto – a to jest informacja 
z wczoraj – jest bardzo dużo ludzi, także dlate-
go, że oni nie wiedzą, jak długo te centra pozo-
staną otwarte… Ale teraz tam można sobie kupić 

jedzenie, ale nie można go spożyć w tym centrum, 
ponieważ strażnicy dbają o to, żeby ludzie tam 
nie spożywali. W związku z czym ludzie wycho-
dzą na zewnątrz, tam się gromadzą i tam jedzą. 
Czy nie lepiej by było, gdyby była otwarta restau-
racja, w której przy co drugim stoliku mogłyby 
siedzieć 2 osoby albo 1 osoba, czy rodzinnie, i te 
osoby mogłyby w normalnych warunkach spożyć 
kupione jedzenie?

Rząd nie ma pojęcia, co zrobić, i chciałabym, 
żeby wreszcie się do tego przyznał i powiedział: 
opozycjo, pomóż. Opozycja pomaga od roku, są 
zgłaszane racjonalne poprawki do tworzonych 
ustaw, ale na etapie prac sejmowych są one odrzu-
cane. Racjonalne projekty ustaw wyszły z Senatu 
i leżą w sejmowej zamrażarce. Jednocześnie pre-
mier występuje do Trybunału Konstytucyjnego 
o interpretację art. 417, chodzi o odpowiedzial-
ność Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną 
w wyniku wydaniu niekonstytucyjnego aktu nor-
matywnego. Czyli premier już wie, że został na-
ruszony art. 22 i art. 31 ust. 3 konstytucji. Ja mam 
dla pana premiera dobrą wiadomość: taki wyrok 
już jest. Taki wyrok Trybunał Konstytucyjny wy-
dał 4 grudnia 2001 r., sygnatura SK 18/00. Jest to 
wyrok dotyczący zgodności art. 417 z konstytucją, 
w związku z czym nie wiem, czego jeszcze pan 
premier od Trybunału Konstytucyjnego oczekuje. 
Zamiast tego być może warto byłoby się skupić na 
sporządzeniu racjonalnego planu i podaniu go do 
wiadomości publicznej po to, żeby przedsiębiorcy 
w tym kraju wiedzieli, na czym stoją.

Na podstawie danych ze stycznia 2021  r… 
490  tysięcy zawieszonych firm. Podkreślam: 
490 tysięcy zawieszonych firm. Zmniejsza się 
liczba aktywnych działalności gospodarczych. 
Oczywiście pomoc nie dotarła do przedsiębior-
ców, którzy zaczęli swoją działalność w 2020 r. 
Mówię o 115  tysiącach jednoosobowych dzia-
łalności gospodarczych. Nie każdy może czekać 
rok czy 2 lata z rozpoczęciem działalności gospo-
darczej. Czasami rozpoczęcie działalności było 
podyktowane utratą pracy w dużych firmach. 
Ludzie muszą z czegoś żyć. Zaczęli prowadzić 
działalność i nie mają absolutnie żadnej pomocy. 
I dlatego oczekujemy, że zamiast zastanawiać się, 
jak podważyć przepis kodeksu cywilnego, który 
wszystkim przedsiębiorcom da w przyszłości re-
kompensatę, zastanowią się państwo, jak pomóc 
tych przedsiębiorcom.

Jeszcze raz muszę z uznaniem wypowiedzieć 
się o pracy pana senatora Kwiatkowskiego, który 
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stworzył projekt ustawy mogący pomóc przed-
siębiorcom. Apeluję do wszystkich państwa: za-
miast zastanawiać się – mówię o stronie rządowej 
– jak tę ustawę przewrócić, jak ten projekt wsa-
dzić do sejmowej zamrażarki, jeżeli on zostanie 
tu uchwalony, lepiej zastanowić się wreszcie nad 
realną pomocą dla przedsiębiorców. Opozycja cały 
czas pracuje nad tym, żeby pomóc polskim przed-
siębiorcom. Rząd musi zacząć tej opozycji słuchać. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Kamiński)

WiceMaRSzałek
michał k amiński 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana marszał-

ka Marka Pęka.

SenatoR
marek Pęk 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Powiem szczerze, że straszna jest ta debata. 

Różne skandaliczne debaty już się tutaj odbywa-
ły w tej kadencji, ale ta jest chyba całkowitym 
zmarnowaniem autorytetu i dorobku Senatu. Od 
kilku godzin słyszę tutaj totalną demagogię, nie-
prawdę, populizm i wrzask. Tego w Senacie jesz-
cze nigdy nie było. Obrażacie państwo polski rząd 
i wystawiacie same negatywne oceny wszelkim 
działaniom polskich władz, demokratycznemu 
Sejmowi, demokratycznemu rządowi, podczas 
gdy rząd Zjednoczonej Prawicy od roku zmaga 
się z pandemią, jakiej w historii jeszcze nigdy 
nie było. Efekty tej walki są doceniane przez cały 
świat. Jesteśmy w bardzo wielu aspektach poda-
wani jako przykład fachowości, mądrości, roz-
tropności, długofalowego myślenia. Gospodarka 
polska mimo niezwykłych trudności, mimo nie-
zwykłych problemów bardzo wielu przedsiębior-
ców, bardzo wielu grup społecznych jest cały czas 
w całkiem dobrej kondycji. Na tle gospodarek eu-
ropejskich mamy szansę wyjść z recesji covido-
wej, mamy szansę wejść w epokę postcovidową 
w takiej kondycji, ażeby szybko zacząć odrabiać 
straty, ażeby liczyć na szybkie i mocne odbicie. 
Wszystkie działania rządu są skoncentrowane na 
tym, ażeby ratować polską gospodarkę, polskich 

przedsiębiorców. Wystarczy popatrzeć na wiel-
kość wzrostu gospodarczego, na poziom polskiego 
bezrobocia i na wiele, wiele jeszcze innych skład-
ników, które w obiektywny sposób mówią o kon-
dycji polskiej gospodarki.

Nie chcę przez to powiedzieć, że sytuacja 
jest kolorowa, że jest wspaniale, że jest różowo. 
Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, przed ja-
kim wyzwaniem w tym momencie stoi państwo 
polskie, ale przede wszystkim stoją polscy oby-
watele, polscy przedsiębiorcy. Staramy się poma-
gać szeroko. Od samego początku właśnie to było 
doceniane w poszczególnych tarczach, że oferują 
one pomoc prostą, łatwą do uzyskania i szeroką. 
Ale oczywiście nie udaje się pomóc wszystkim po 
równo i w tak samo skuteczny sposób, bo różne 
są działalności gospodarcze, różne są problemy 
poszczególnych dziedzin gospodarki, różna jest 
również specyfika poszczególnych dziedzin go-
spodarki. Nie wszystkim po prostu w tak samo 
łatwy sposób można pomóc. Ale przecież uczymy 
się cały czas tego COVID. Uczymy się, nie mieli-
śmy przecież do tej pory żadnych doświadczeń. 
Nikt ich nie miał, świat ich nie miał. Z ogromny-
mi problemami zmagają się gospodarki dużo bo-
gatsze, dużo silniejsze, dużo bardziej nowoczesne 
niż gospodarka polska.

Tak więc po prostu chcę powiedzieć, że sto-
imy przed niezwykłym wyzwaniem, wyzwaniem, 
które wymaga również jedności narodowej, so-
lidarności narodowej, solidarności politycznej. 
Tymczasem państwo uprawiacie tutaj niepraw-
dopodobnie agresywną politykę, populizm i de-
magogię. Ja nie pozwolę, Panie Senatorze Bury, 
obrażać się tutaj nieustannie, bo ja reprezentu-
ję 48 senatorów Prawa i Sprawiedliwości, którzy 
w tej Izbie robią, co mogą, ażeby ustawy covido-
we, poszczególne tarcze były uchwalane szybko, 
sprawnie i mądrze. A to państwo, przedstawiciele 
większości senackiej, robicie wszystko, żeby ten 
proces legislacyjny skomplikować, przedłużyć 
i przedstawić się opinii publicznej w takim świe-
tle, że tak de facto… Nikt wam tyle nie da, ile wam 
obieca większość senacka. Ale są to obietnice bez 
pokrycia. Wielokrotnie żeśmy tutaj się przeko-
nywali, że są to obietnice niepoliczone, że albo 
nie ma policzonych skutków budżetowych, albo 
skutki są takie, że po prostu rozwaliłyby budżet 
Polski i finanse publiczne. I na to po prostu nie 
możemy pozwolić, bo to jest działalność szkodli-
wa dla państwa. Ale wam wolno, bo nie poniesie-
cie żadnej odpowiedzialności za słowa, które tutaj 
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wypowiadacie, bo nie wzięliście odpowiedzialno-
ści za państwo, tylko uczyniliście z Senatu z jed-
nej strony izbę obstrukcji, a z drugiej strony izbę 
– już powiem to wprost – populizmu i agresyw-
nej demagogii. Nigdy do tej pory tego w Senacie 
nie było. Zobaczycie państwo, że to, co się odby-
wa w tej Izbie, będzie w perspektywie przyszłych 
kadencji z ogromną szkodą dla polskiego Senatu.

Podsumowując, powiem, że wiele jest proble-
mów prawnych, które się pojawiają, jak chociażby 
ten problem, czy reagować rozporządzeniami, czy 
ustawami. A może właśnie to jest jeden z tych po-
wodów, że reagujemy rozporządzeniami: chcemy 
reagować szybko i skutecznie, a nie procedować 
każdą ustawę 30 dni w Senacie w atmosferze, jesz-
cze raz to podkreślam, agresji, demagogii i kłam-
stwa, które opowiadacie o działaniach polskiego 
rządu. Nie mogę się na to zgodzić jako senator 
Rzeczypospolitej, nie mogę się na to zgodzić rów-
nież jako ten, który reprezentuje w Senacie rząd 
Zjednoczonej Prawicy.

Proszę państwa, jeżeli popatrzymy na ota-
czające nas kraje, to dostrzeżemy, że w Polsce 
ograniczenia wolności, ograniczenia działalno-
ści gospodarczej, są jeszcze stosunkowo nieduże. 
Zobaczcie państwo, jak to wygląda w Niemczech, 
w tej potędze gospodarczej. Zobaczcie państwo, 
jak to wygląda w Austrii, gdzie już praktycznie 
nic nie można zrobić bez aktualnego szczepienia, 
bez aktualnego wyniku testu. No, nie można np. 
pójść do kosmetyczki, do fryzjera, dzieci nie mogą 
chodzić do szkoły. To są dużo bardziej dotkliwe, 
dużo dalej idące obostrzenia niż w Polsce. Wydaje 
mi się, że idziemy jednak racjonalną drogą środ-
ka, że próbujemy wyważyć te dobra.

Przecież widzicie państwo, co znowu zaczyna 
się dziać, jeśli chodzi o statystyki zachorowań. No, 
ta stabilizacja, którą z tak ogromnym trudem sta-
ramy się wprowadzić, jest niesłychanie delikat-
na, chwiejna. I na to nie ma mocnych. Nie można 
tej sytuacji przedstawiać tak, jakby to była jakaś 
złośliwość rządu premiera Morawieckiego, bo nas 
wszystkich ta sytuacja przerasta. Ona przerasta 
i Stany Zjednoczone, i Niemcy, i Francję, itd., 
itd. Na litość boską, zacznijmy wreszcie w tym 
Senacie rozmawiać w sposób spokojny, odpowie-
dzialny, jednoczący.

Po raz kolejny serwujecie państwo projekt, 
którego skutki nie są obliczone, który ze względu 
na swoją skalę jest niesłychanie groźny dla budże-
tu, a przy tym mówicie Polakom, że polski rząd 
nic polskim przedsiębiorcom nie dał. No, przecież 

to są setki miliardów złotych. To jest jeden z naj-
wyższych odsetków pomocy gospodarczej, jeśli 
wziąć pod uwagę nasze możliwości gospodarcze, 
wzrost PKB itd., itd. No, trzeba w tym wszystkim 
elementarnej uczciwości. W ten sposób po prostu 
rozwalicie to państwo. Dziękuję. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Gabriela Morawska-Stanecka)

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu… Jeszcze raz pan se-

nator Jackowski?
(Senator Jan Maria Jackowski: Tak jest.)
5 minut.

SenatoR
Jan maria Jackowski 

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

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-
Stanecka: Pani Marszałek…)

Otóż problem rzeczywiście istnieje, ten pro-
blem jest poważny, ale w moim głębokim prze-
konaniu źródłem tego problemu jest zła ścieżka 
legislacyjna, która została przyjęta do określa-
nia ograniczeń związanych z pandemią. To jest 
źródło tych sporów. Pamiętamy dyskusje z maja, 
pamiętamy późniejsze dyskusje, pamiętamy dys-
kusje o wprowadzeniu stanu wyjątkowego, sta-
nu klęski żywiołowej, pamiętamy inne dyskusje, 
które na ten temat toczono. Bardzo ciekawe jest 
orzeczenie sądu w sprawie rzekomego narusze-
nia przepisów sanitarnych podczas uroczystości 
na Wawelu. No, to pokazuje, że po prostu nie mają 
racji ci, którzy krytykują tych, którzy z kolei pró-
bują wyjść tym wątpliwościom naprzeciw, którzy 
próbują ten problem rozwiązać.

A problem jest bardzo poważny. Otóż w moim 
głębokim przekonaniu ta sytuacja jest po prostu 
bombą z opóźnionym zapłonem. Tak można by to 
określić, tym bardziej że rozpoczynamy podróż 
w nieznane, bo nie wiemy, jaka będzie dalsza ska-
la pandemii i co trzeba będzie robić w tej sprawie. 
Dlatego wydaje mi się, że taka propozycja ugo-
dy, propozycja dojścia do porozumienia, propo-
zycja dialogu, a nie konfrontacji, jest potrzebna. 



drugie czytanie projektu ustawy o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających  
z ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu epidemii  

w związku z zakażeniami wirusem SaRS-coV-2

240

21. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 19 lutego 2021 r.

Owszem, ta pomoc rzeczywiście była duża, ale nie 
zawsze trafiała w te miejsca, w które powinna. Są 
całe grupy przedsiębiorców, którzy zostali z tej 
pomocy absolutnie wyłączeni, i o tym też trzeba 
pamiętać.

Chciałbym powiedzieć o jeszcze jednej kwestii, 
o której nie powiedziałem ze względu na ogra-
niczenia czasowe w moim poprzednim przemó-
wieniu. Otóż mnie się wydaje, że jeżeli mówimy 
o obostrzeniach, to trzeba tu działać na podsta-
wie bardzo merytorycznych przemyśleń w zespo-
le składającym się z wielu specjalistów w różnych 
obszarach i przyjmować logiczne i racjonalne ob-
ostrzenia, a najlepiej tam, gdzie jest to możliwe, 
pozwalać na jakieś formy prowadzenia działal-
ności gospodarczej. Bo po co obciążać następne 
pokolenia kosztami – czy to będą odszkodowania, 
czy to będą jakieś nowe tarcze, nowe formy po-
mocy, tak czy siak trzeba będzie to w końcu spła-
cać i będą to poważne obciążenia – skoro można 
po prostu dać możliwość, żeby jednak polska go-
spodarka, a szczególnie te jej segmenty, które są 
zagrożone czy są w bardzo trudnej sytuacji, czy 
na skraju bankructwa, czy już po bankructwie, 
jednak mogły jakoś o własnych siłach funkcjo-
nować. Wydaje mi się, że w tym zakresie też jest 
potrzebna głęboka refleksja. Przykład restauracji 
czy jakichś innych branż, których działalność jest 
zamrożona w wyniku pandemii, jest najlepszym 
dowodem na to, że można by było poszukiwać ja-
kichś rozwiązań, tym bardziej że przedsiębior-
cy deklarują dobrą wolę, sami proponują, jakiego 
rodzaju rozwiązania sanitarne w tym zakresie 
wprowadzić. Dziękuję.

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

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

Grzegorza Biereckiego.

SenatoR
GrzeGorz Bierecki 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Projekt ustawy, nad którym dyskutujemy, jest 

właściwie próbą ograniczenia wysokości odszko-
dowań, o które mogliby wystąpić przedsiębiorcy. 
Bo zgodnie z OSR dołączonym do tego projektu 

ustawy odszkodowanie ma być ograniczone do 
70% poniesionej szkody majątkowej pomniejszo-
nej o równowartość bezzwrotnej pomocy udzie-
lanej przedsiębiorcy w okresie covidowym. I tak 
trzeba ten projekt widzieć, jako projekt ograni-
czający możliwe roszczenia kierowane przez 
przedsiębiorców. On nie tworzy nowej ścieżki 
uzyskiwania takiego odszkodowania, posługu-
je się tymi rozwiązaniami, które są już dostęp-
ne, które istnieją w naszym prawie. Niemniej 
najistotniejszym elementem tego projektu jest 
ograniczenie wysokości odszkodowań, których 
mogliby się domagać przedsiębiorcy. To pierwsza 
istotna uwaga. Nie usłyszeliśmy w trakcie tej de-
baty informacji, dlaczego to ograniczenie wynosi 
70%. Bo może powinno ono wynosić 50%, a może 
powinno wynosić 80%? Nie wiemy, czym się kie-
rowali wnioskodawcy i komisje, przedstawiając 
taką propozycję, jakimi wyliczeniami się kiero-
wali i co jest uzasadnieniem dla tego ogranicze-
nia. No, to ograniczenie jest wpisane.

Niemniej jednak warto odpowiedzieć sobie 
na pytanie: a jacy przedsiębiorcy, zgodnie z tą 
ustawą, mieliby te odszkodowania uzyskać? 
Czytamy w OSR w „Zestawieniu wysokości od-
szkodowania”, że przewidywany koszt tej ustawy 
to 40 miliardów zł, z czego 22 miliardy zł mają 
trafić do galerii handlowych, do właścicieli gale-
rii handlowych, 7 miliardów zł – do branży za-
kwaterowania i gastronomii, 4 miliardy zł – do 
branży sportowo-rekreacyjnej. Pozostałe branże 
mają dostać 7 miliardów zł. Tak więc z tej kwoty 
40 miliardów zł kwota 22 miliardów zł ma trafić 
do właścicieli galerii handlowych. Czy taka jest 
intencja wnioskodawców tego projektu ustawy? 
Ale ona jest zapisana. Ja czytałem OSR. Pomijam 
już te skandaliczne i uwłaczające godności Senatu 
wystąpienia, obrażanie osób, które nie mogą się 
bronić na tej sali… Ale warto zadać sobie pytanie: 
czemu służy ten jazgot? Ten jazgot służy ukryciu 
rzeczywistej intencji tej ustawy. Ona ma stanowić 
ograniczenie i ma stanowić „dotacje” dla właści-
cieli galerii handlowych.

Ale warto przypomnieć, jak w ramach tarcz 
rząd Prawa i Sprawiedliwości reagował na tę 
kryzysową, bezprecedensową sytuację. Od cza-
su II wojny światowej w Polsce nie spotkaliśmy 
się z tak wielkim zaburzeniem w funkcjonowaniu 
naszej gospodarki. To wielkie zaburzenie, ale bio-
rąc pod uwagę sytuację innych krajów, możemy 
powiedzieć, że dzięki sprawności działania, dzię-
ki podjętym środkom Polska przeszła stosunkowo 
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suchą nogą przez ten potop. Spadek PKB o 2,8%, 
spadek dochodów budżetowych… Przypomnę, że 
projektowaliśmy na 2020 r. deficyt w wysoko-
ści 109 miliardów, a ten deficyt okazał się niższy 
o 25 miliardów zł. Uratowane zostało 6,5 miliona 
miejsc pracy, a z tracz antykryzysowych poszły do 
polskiej gospodarki ponad 183 miliardy zł.

To wszystko trzeba widzieć, rozmawiając 
o projektowanej ustawie, która pod hasłami po-
mocy dla przedsiębiorców ma ograniczyć moż-
liwości dochodzenia odszkodowań i która ma 
przekierować pieniądze z naszego budżetu do 
określonej grupy przedsiębiorców – grupy, któ-
ra wcale nie jest tą, która najbardziej potrzebuje 
pomocy.

Wreszcie, ponieważ mówimy tutaj o wydat-
kach w wysokości 40 miliardów zł, musimy sobie 
zadać pytanie: no dobrze, uchwaliliśmy budżet 
na ten rok, no to z której pozycji tego budżetu te 
40 miliardów będą przesunięte? W pracach nad 
tym projektem ustawy uczestniczyła Komisja 
Ustawodawcza i komisja gospodarki narodowej. 
Nie wiem, czy mam gratulować trudu nad tym 
projektem. Może potrzebna byłaby jednak dłuższa 
refleksja w tych komisjach nad zapisami i skutka-
mi takiej ustawy. Być może za mało czasu komisje 
nad tym spędziły i może grono nie było właściwe.

A więc chciałbym złożyć wniosek formal-
ny do pani marszałek, aby pan marszałek prze-
kazał tę ustawę do Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych w celu zaopiniowania i przygotowa-
nia przez tę komisję sprawozdania, ponieważ ta 
ustawa rodzi ogromne, istotne skutki finansowe, 
a Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, której 
jestem wiceprzewodniczącym, nie zajmowała się 
tym projektem. Tak więc to jest wniosek formal-
ny, który chcę złożyć.

Jednocześnie chciałbym apelować o refleksję 
i staranne rozważenie racji, które przemawia-
ją za przyjęciem tego projektu ustawy z takimi 
zapisami, na które wskazałem. Bardzo dziękuję. 
(Oklaski)

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Rozumiem, że pan senator złożył wniosek for-

malny w trybie art. 48 ust. 2. Tak?
(Senator Grzegorz Bierecki: Tak jest.)
Czy ktoś…

(Senator Marcin Bosacki: Ja z wystąpieniem…)
Ale pan senator Bierecki złożył wniosek for-

malny, w związku z czym musimy się teraz zająć 
tym wnioskiem.

Ja się sprzeciwiam temu wnioskowi. To jest 
wniosek formalny o odesłanie projektu ustawy 
do komisji. Ja wyrażam wobec tego sprzeciw, 
w związku z czym będziemy głosować nad tym 
wnioskiem formalnym, w normalnym trybie.

Zarządzam 5  minut przerwy technicznej, 
tak żeby można było przystąpić do rozpatrzenia 
wniosku formalnego złożonego przez pana sena-
tora Grzegorza Biereckiego.

(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 46  
do godziny 12 minut 51)

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Wznawiam obrady.
(Rozmowy na sali)
Szanowni Państwo, przypominam, że przed 

ogłoszeniem przerwy pan senator Grzegorz 
Bierecki złożył wniosek…

(Senator Grzegorz Bierecki: Jeśli mogę…)
Już, momencik, Panie Senatorze.
…Złożył wniosek formalny o odesłanie tego 

projektu do komisji.
Pan senator zgłaszał się jeszcze czy…
(Senator Grzegorz Bierecki: Jeśli mogę…)
(Głos z sali: Ale w jakiej formie?)
Ale w jakiej formie… w jakim trybie?
(Senator Grzegorz Bierecki: Uzasadnienie 

wniosku formalnego.)
Pan chciał uzasadnić wniosek?
(Senator Grzegorz Bierecki: Tak jest.)
Proszę bardzo.

SenatoR
GrzeGorz Bierecki 

Ponieważ większość senatorów obecnych na 
tej sali w tej chwili nie słyszała, kiedy zgłaszałem 
ten wniosek…

(Głosy z sali: Słyszała, słyszała…)
Tak?
(Głos z sali: Tak.)
(Głos z sali: Słyszała.)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Wszyscy słyszeli.)
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No ale chciałbym, żeby wybrzmiał on jednak 
ponownie.

Ta ustawa, projekt tej ustawy rodzi istotne 
skutki finansowe, obliczone w OSR na 40 miliar-
dów zł. Stąd był mój wniosek, aby skierować ten 
projekt do rozpatrzenia także w Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych, ponieważ ustawa nie tyl-
ko zrodzi takie skutki, ale też stworzy wątpliwość, 
czy pomoc kierowana na podstawie tej ustawy 
będzie kierowana do tych przedsiębiorców, któ-
rzy jej potrzebują. Bardzo dużo słyszeliśmy tu-
taj o branży sportowo-rekreacyjnej. Ona z tych 
40 miliardów ma dostać tylko 4 miliardy, a być 
może powinna dostać więcej. Ale, co jest istotne, 
ta projektowana ustawa będzie ustawą o pomo-
cy dla właścicieli galerii handlowych, bo z tych 
40 miliardów 22 miliardy mają być przeznaczo-
ne dla właścicieli galerii handlowych. Stąd mój 
wniosek do pana marszałka, aby komisje ponow-
nie się zebrały, w rozszerzonym składzie, 2 komi-
sje plus Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, 
i przemyślały ponownie ten projekt nie tylko pod 
kątem środków budżetowych, ale także pod ką-
tem struktury dotacji czy odszkodowań… prze-
praszam, środków, które zostaną przekazane 
poszczególnym branżom. W mojej ocenie prze-
znaczenie ponad połowy z 40 miliardów, 22 mi-
liardów zł dla właścicieli galerii handlowych nie 
jest właściwą polityką i nie powinno być to wspie-
rane przez Senat. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Krzysztof Kwiatkowski.
(Senator Bogdan Borusewicz: Przeciwny.)
I ja byłam przeciw temu wnioskowi jeszcze 

przed przerwą.
Pan senator przedstawi uzasadnienie zdania 

przeciwnego.
(Głos z sali: W jakim trybie?)
(Rozmowy na sali)

SenatoR
krzyszTof kwiaTkowski 

Szanowni Państwo, głos przeciwny temu 
wnioskowi, bo nieprawdą jest to, co powie-
dział pan senator Bierecki. Po pierwsze, kwoty 

odszkodowań zapisane w OSR to 40 miliardów, 
ale pomniejszone o wartość udzielonej pomocy 
publicznej. Ale druga rzecz jest ważniejsza. Pan 
senator za chwilę sam zagłosuje przeciwko wła-
snemu wnioskowi… Bo te pieniądze nie idą do 
właścicieli galerii handlowych. Idą do tych osób, 
które w galeriach handlowych… Po prostu pan se-
nator nie ma umiejętności czytania OSR.

(Głos z sali: Ze zrozumieniem.)
Zgodnie z tym zapisem te pieniądze pójdą do 

tych osób, które prowadzą działalność handlową, 
usługową i każdą inną w galeriach handlowych. 
Te pieniądze pójdą do szewca, który prowadzi 
mały zakład w galerii, do dwóch studentek, któ-
re sprzedają lody na wysepce w galerii…

(Senator Marek Pęk: Do szewca w galerii?)
Tak, są punkty usługowe, Panie Marszałku.
…I do właścicieli malutkich sklepów. To są pie-

niądze dla tych, którzy od wielu miesięcy walczą 
o przeżycie, bo zamknęliście im galerie handlo-
we. Dlatego jestem przekonany, że jednogłośnie 
odrzucimy ten wniosek, bo on po prostu wynika 
z braku umiejętności czytania oceny skutków re-
gulacji. (Oklaski)

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Zarządzam głosowanie…
(Senator Grzegorz Bierecki: W  trybie 

sprostowania.)
Zarządzam już głosowanie.
(Senator Grzegorz Bierecki: W  trybie 

sprostowania.)
Proszę bardzo…
(Senator Bogdan Borusewicz: Nie ma trybu 

sprostowania.)
Ale to jest tylko kwestia uzasadnienia wnio-

sku, Panie Senatorze.
Proszę z miejsca.
(Senator Grzegorz Bierecki: Ja nie mam karty.)
(Senator Bogdan Borusewicz: Jakiej karty?)
Ale do głosowania pan senator ma kartę?
(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Wystarczy 

zapytać legislatora, co to znaczy zapis „galerie 
handlowe”. Panie Senatorze, wystarczyło zrobić 
tylko tyle.)

(Senator Bogdan Borusewicz: Ale nie ma dys-
kusji, Pani Marszałek.)

Czy pan senator ma swoją kartę do gło - 
sowania?
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(Senator Grzegorz Bierecki: Nie mam karty do 
głosowania.)

(Głos z sali: Proszę.)
(Senator Grzegorz Bierecki: Dziękuję bardzo.)
(Senator Bogdan Borusewicz: Dyskusja się 

skończyła.)
Proszę w 2 zdaniach z miejsca.
(Senator Bogdan Borusewicz: Głosujemy.)

SenatoR
GrzeGorz Bierecki 

Wystąpienie pana senatora Kwiatkowskiego 
tym bardziej uzasadnia potrzebę przemyślenia 
tego, ponieważ ten szewc, te panie, które pro-
wadzą lodziarnie, objęci byli tarczami, które już 
uchwalaliśmy w tej Izbie.

(Głos z sali: No to nie dostaną.)
A tymi, którzy na pewno nie byli objęci tar-

czami i którzy byli wprost wyłączeni także z tego, 
byli właśnie właściciele galerii handlowych, Panie 
Senatorze. Ja umiem czytać OSR i rozumiem skut-
ki. Myślę, że ten pośpiech, który proponujecie na 
tej sali, żeby te 40 miliardów komuś przekazać, 
nie wynika z procedury, ale z intencji.

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Zamykam dyskusję na temat uzasadnienia 
wniosku.

Zarządzam głosowanie.
Kto z państwa, pań i panów senatorów jest za 

przekazaniem projektu ustawy do połączonych 
Komisji Ustawodawczej, Komisji Gospodarki 
Narodowej i  Innowacyjności, Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji 
Budżetu i Finansów Publicznych? Proszę pod-
nieść rękę i nacisnąć przycisk.

(Senator Danuta Jazłowiecka: Pani Marszałek, 
zgłaszam błąd techniczny mojej karty.)

Czy mogą państwo…
(Głos z sali: Trzeba dobrze włożyć kartę.)
(Senator Danuta Jazłowiecka: Już jest dobrze.)
Jest okej?
Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
(Głos z sali: Ale kto?)
Kto jest za przyjęciem wniosku formalnego 

pana senatora Grzegorza Biereckiego o odesłanie 
do komisji projektu ustawy?

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Głos z sali: To Morawiecki robi galerie…)
(Głos z sali: Pan Morawiecki…)
Proszę o spokój, Szanowni Państwo.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 91 senatorów, 43 – za wnioskiem, 

47 – przeciwko wnioskowi, 1 się wstrzymał. 
(Głosowanie nr 8) (Oklaski)

Informuję państwa, że wniosek nie przeszedł.
Kontynuujemy dyskusję w tej sprawie.
Pan senator Marcin Bosacki, proszę o zabra-

nie głosu.

SenatoR
marcin Bosacki 

Dziękuję, Pani Marszałek.
Szanowni Państwo, występuję zachęcony 

i sprowokowany słowami marszałka Marka Pęka 
10 minut temu na tej sali, który – cytuję – zarzu-
cił senatorom demokratycznej większości kłam-
stwa i powiedział, że nie pozwoli na nie. Bardzo 
żałuję, że nie ma pana marszałka Pęka, ale chcę 
mu powiedzieć, że, po pierwsze, to nie on ustala, 
co jest prawdą, i nie ma prawa zarzucać kłamstw 
senatorom demokratycznej większości, ponieważ 
wszystko, co senatorowie mówili, począwszy od 
senatora Kwiatkowskiego, autora tego projektu, 
przez senatorów Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, 
jest prawdą. Rząd polski dał wielokrotnie mniej-
sze wsparcie zamykanym przedsiębiorstwom 
niż państwa reszty Europy – 19 razy mniej niż 
Niemcy, 11 razy mniej niż Wielka Brytania, 8 razy 
mniej niż Francja itd., itd. Senat już prawie rok 
temu, 11 miesięcy temu chciał większych odszko-
dowań dla zamykanych firm, ale uchwalone przez 
Wysoki Senat, dobre dla polskich przedsiębiorstw 
projekty ustaw nie są przez wiele miesięcy, nie-
które już prawie 11 miesięcy, uchwalane czy na-
wet rozpatrywane przez Sejm – to wszystko jest 
prawdą.

Oczywiście pan marszałek Pęk ma prawo do 
nawet najbardziej oryginalnych opinii – do opi-
nii, że ten rząd sobie radzi z pandemią, do opi-
nii, że ten rząd pomaga przedsiębiorcom, czy do 
opinii, że ten rząd w ogóle sprawnie zarządza 
Polską. Mam jednak 2 komunikaty dla szanow-
nego, nieobecnego marszałka Pęka. Po pierw-
sze, nie zgadzają się z tymi jego opiniami Polacy, 
ich większość, rosnąca większość. Po drugie, nie 
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będzie on w tej Izbie, w której każdy sprawuje 
wolny mandat, mówił innym senatorom, że na 
cokolwiek, co oni mówią, on nie pozwoli. Tu jest 
wolny Senat i pan, Panie Marszałku Pęk, nie ma 
prawa takich rzeczy mówić swoim kolegom sena-
torom. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

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

Wadima Tyszkiewicza.

SenatoR
wadim Tyszkiewicz 

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Również sprowokowany wystąpieniami pana 

marszałka Pęka i pana Biereckiego postanowiłem 
zabrać głos. Ja zaskoczę pana marszałka Pęka. Ja 
doceniam działania rządu. Nie twierdzę, że rząd 
działa złośliwie albo źle, wbrew interesom Polski, 
tylko że popełnia mnóstwo, mnóstwo błędów. Ale 
nie poszedłbym tak daleko i nie mówił, że dzia-
ła na szkodę Polaków świadomie. Tak jak powie-
działem, popełnia mnóstwo błędów. Chciałbym 
również zaznaczyć, że doceniam działania pana 
ministra zdrowia, który próbuje znaleźć ja-
kieś najlepsze rozwiązania. Nie wiem, czy tu 
w Senacie są potrzebne aż takie złośliwości, ja-
kie mają tu miejsce. Powinniśmy merytorycznie 
dyskutować nad projektowaną ustawą, a nie wza-
jemnie się obrażać.

Jeśli chodzi o sam projekt, to przypomnę, że 
projekt wyszedł z Koła Senatorów Niezależnych. 
Wydawało nam się, że on jest najmniej polityczny, 
jak tylko może być, i wydawało nam się, że łatwiej 
będzie pozyskać większość, nie wchodząc w takie 
poważne spory polityczne.

I słowo komentarza co do wypowiedzi pana 
senatora Biereckiego. Ja mam wrażenie, że wielu 
ekonomistów, a szczególnie takich, którzy powin-
ni się na tym znać, mylą przychody z dochodami. 
Wielu Polaków nas słucha, słucha tej argumen-
tacji i im się wydaje, że tak naprawdę to jest tak, 
że my chcemy przekazać z budżetu państwa pie-
niądze przedsiębiorcom, którzy mniej zarabia-
ją. Nie, my chcemy przekazać je przedsiębiorcom 
po to, żeby przeżyli, żeby przetrwali ten kryzys 
i żeby mogli dalej funkcjonować. Jak tu słusznie 

zauważył, jeśli się nie mylę, senator Jackowski, 
jeżeli ktoś prowadzi siłownię, to nie tylko nie ma 
dochodów, w sensie zarabianych pieniędzy, ale… 
Bo jeżeli on ma do spłaty chociażby leasingi czy 
zobowiązania zaciągnięte z racji chociażby wy-
najmu lokalu itd.… Trzeba to rozumieć. Wydawało 
nam się, że ludzie, którzy się zajmowali biznesem 
do tej pory, a za takiego uważam pana senatora 
Biereckiego, powinni o tym wiedzieć.

Wiele zarzutów związanych było z demago-
gią. Nie wiem, ile tej demagogii jest po stronie 
opozycji, ale po stronie osób, które wypowiadały 
się ze strony rządu, było jej całe mnóstwo. Ja już 
nie mogę słuchać, Szanowni Państwo, o 6,5 milio-
na uratowanych miejsc pracy. Kto te miejsca pra-
cy uratował? To przedsiębiorcy, to ludzie, którzy 
codziennie walczą o przetrwanie, nie zwalniają 
swoich pracowników, czasami kosztem dorobku 
całego życia, bo sprzedają swój własny majątek, 
żeby utrzymać te miejsca pracy. Rząd uratował te 
6,5 miliona miejsc pracy… No po prostu już nie da 
się tego słuchać. Rząd oczywiście pomaga, rząd 
przeznaczył pieniądze, wg swojego klucza, cho-
ciażby dla samorządów, wg klucza 500+. Są pie-
niądze kierowane czy to do przedsiębiorców, czy 
to do samorządów i nikt tego nie kwestionuje, tyl-
ko my uważamy, że te pieniądze nie są dobrze ad-
resowane i można to po prostu zrobić lepiej.

Pan senator Bierecki mówi o  183  miliar-
dach zł, które poszły na gospodarkę. Chciałbym 
zapytać, czy to są pieniądze rządu, czy to są pie-
niądze, które dzięki dobrej gospodarce finanso-
wej, kiedy była koniunktura gospodarcza, były 
gdzieś odłożone, a dzisiaj rząd te pieniądze rozda-
je. Panie Senatorze, może jednak są to pieniądze 
z kredytów, które to kredyty będziemy musie-
li wszyscy spłacać, a szczególnie młode pokole-
nia? Skąd się wzięły te 183 miliardy rozdanych 
pieniędzy? Przecież to są pieniądze z kredytu. 
Deficyt państwa rośnie w sposób zastraszający, 
ale rozumiem, że jest pandemia, te pieniądze trze-
ba wyasygnować, trzeba je przekazać, tak jak te 
40 miliardów pomniejszone już o tę pomoc, o któ-
rej mówił pan senator Kwiatkowski – i my o tym 
wiemy. Ale proszę przestać uprawiać demagogię 
i mówić, że polska gospodarka ma się dobrze tylko 
i wyłącznie dzięki działaniom rządu, bo też trzeba 
pamiętać o tym, że niektóre gospodarki radzą so-
bie lepiej, niektóre gorzej, a specyfika polskiej go-
spodarki jest taka, że łatwiej sobie radzimy z tym 
kryzysem, i tyle. Tak więc im mniej tej demagogii, 
tym będzie lepiej.
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Jeśli chodzi o tę pomoc, o której dzisiaj tak wie-
le słyszałem z ust przedstawicieli opcji rządzącej, 
to trzeba przypomnieć, że oprócz tych pieniędzy, 
które rzeczywiście z zaciąganych zobowiązań 
płyną do przedsiębiorców… No, rząd jednocze-
śnie obciąży przedsiębiorców, wprowadzając 31 
nowych danin i podatków. Czyli z jednej strony są 
pieniądze, jak mówię, z kredytu, a z drugiej stro-
ny są daniny, które mają zasilić budżet państwa.

I na koniec tylko jedno. Chciałbym się przy-
łączyć do słów senatora Kwiatkowskiego. Panie 
Senatorze Bierecki, jeśli chodzi o te 40 miliar-
dów zł i pieniądze, które będą skierowane do 
galerii, to te pieniądze nie będą skierowane do 
właścicieli galerii, tak jak pan to przedstawił, tyl-
ko właśnie do ludzi, którzy w tych galeriach pro-
wadzą swoje biznesy, małe, większe, ale biznesy, 
za pośrednictwem właścicieli galerii, bo przecież 
oni między sobą się rozliczają.

Reasumując, chcę powiedzieć, że ja na pewno 
będę za tym projektem ustawy, taka ustawa jest 
potrzebna, oczekiwana przez polskich przedsię-
biorców i dlatego ja zagłosuję za. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

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

marszałka Michała Kamińskiego.

SenatoR
michał k amiński 

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Ja w przysługującej mi drugiej części wypo-

wiedzi chciałbym się odnieść tylko do bardzo pło-
miennego przemówienia pana marszałka Pęka, 
w którym zarzucał nam kłamstwo. Ja, będąc czło-
wiekiem jednak pełnym pokory – choć czasem 
być może nie sprawiam takiego wrażenia – na-
tychmiast przejrzałem to, co powiedziałem, i zna-
lazłem co najmniej nieścisłość, za którą chciałbym 
bardzo przeprosić. Ja w moim przemówieniu po-
wiedziałem, że państwo Czartoryscy za zgodą 
PiS, rządu PiS, w skandaliczny sposób dostali 
120 milionów euro i wywieźli je do Luksemburga. 
Przepraszam, otóż wywieźli je do Liechtensteinu, 
z uwagi na to, że w Liechtensteinie przepisy po-
datkowe są po prostu lepsze i lepiej było wywieźć 

je do Liechtensteinu niż do Luksemburga. 
Prostuję to, ale chciałbym, żeby także zosta-
ło wyraźnie zapisane to, że pamiętamy o tym… 
Pamiętamy o tym, Pani Premier Szydło, Panie 
Premierze Morawiecki, Panie Gliński. Pamiętamy 
o tym, że waszą jednorazową decyzją wydaliście 
z budżetu polskiego państwa 120 milionów euro 
i pozwoliliście te 120 milionów euro wywieźć 
z Polski za obraz „Dama z łasiczką”, który należy 
do narodu polskiego, bo Czartoryscy kupili go za 
pot i krew polskich chłopów, którzy na nich pra-
cowali. I fakt, że wy dzisiaj, nie mając pieniędzy 
dla polskich przedsiębiorców, macie pieniądze dla 
polskich magnatów, tyle lat po zniesieniu pańsz-
czyzny, woła o pomstę do nieba.

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Jerzego 

Czerwińskiego.

SenatoR
Jerzy czerwiński 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! I Szanowni 
Goście! Postaram się zwracać do was, po to tyl-
ko, żebyście mogli ewentualnie przekazać dalej 
oceny, bardziej zróżnicowane, z tej debaty.

Kwestia pierwsza, to, co przed chwilą tak 
wzburzyło niektórych. Otóż w OSR, który tutaj 
mamy, są liczone także przychody właścicieli 
z wynajmowanej powierzchni. To jest czarno na 
białym napisane. Tak więc można się kłócić o to, 
jakie one są dokładnie, w jakiej proporcji, czy do-
brze policzone, ale na pewno są. I dlatego m.in. 
każdy następny przedmówca odnosił się do se-
natora Biereckiego. No, bo to rzeczywiście trochę 
zmienia postać rzeczy, jeżeli chodzi o to, po co ta 
ustawa będzie uchwalana. Żaden problem, moż-
na by było z niej wyjąć niektóre kategorie, nie? To 
jest pierwsza kwestia.

Kwestia druga. Ja tu pracuję już drugą kaden-
cję, wiele widziałem, widziałem wiele takich za-
chowań, które, no, są pewnym teatrem, tak bym 
to określił. Szczególnie na styku Senatu, w tej ka-
dencji opanowanego przez opozycję, i władz samo-
rządowych, tym razem nie przedsiębiorcy. Otóż 
jest jakiś problem. Żeby ten problem skutecznie 
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załatwić, to na ogół trzeba po prostu siąść i po-
rządnie to przedyskutować. Jest takie specjalne 
ciało, komisja wspólna samorządu terytorialne-
go i rządu. Ale nie robi się tego tam, bo tam to 
by wymagało po prostu merytorycznej dyskusji, 
tylko tutaj się wprowadza projekt, tu są demago-
giczne wystąpienia… Bo co mają Czartoryscy do 
waszych problemów, to tego nie wiem. Może jest 
jakiś związek przyczynowo-skutkowy. Chętnie 
bym o nim usłyszał. Jak się nie wie, o czym mó-
wić, to się mówi o Czartoryskich. Potem projekt 
jest uchwalany, ci, którzy go wnieśli, przypinają 
sobie piękny medal – samorządowcy na ogół tam 
siedzą, nie tam, gdzie państwo teraz – są zado-
woleni, są uśmiechy, dusery itd. i już na tym ko-
niec. Wspomnicie państwo moje słowa. Jeśli ten 
projekt zostanie przepchnięty do Sejmu bez rze-
czywistej dyskusji nad nim, to tak to się skończy. 
Tak to się skończy. Wy wyjdziecie z tej sali dzisiaj 
zadowoleni, tu będą medale, mówienie, jak to wal-
czymy… Najlepiej się walczy za cudze pieniądze, 
jak się nie ponosi odpowiedzialności. Najlepiej się 
dzieli cudze pieniądze. A efekt będzie zerowy dla 
was. Bo tak naprawdę żeby osiągnąć dobry efekt, 
trzeba po prostu siąść z tymi, który mają kasę, 
tzn. dysponują kasą – nie „mają”, bo to jest złe 
powiedzenie – tymi, którzy rządzą pieniędzmi… 
Pieniędzmi rządzi zgodnie z konstytucją rząd, ma 
monopol na projekt budżetu, wszystkie zmiany 
budżetowe. No, tak to jest po prostu, i to w każ-
dym państwie. I jeśli chcecie rozmawiać poważ-
nie o waszych problemach, to z rządem. Tu są 
przedstawiciele rządu, wykorzystajcie to. Może 
nie przedstawiciele rządu, jednego z resortów, ale 
jednego z wiodących resortów, bądźmy ściśli.

Skąd ten wniosek, że tak naprawdę tu chodzi 
o gonienie zajączka, a nie o to, żeby go złapać? 
To bardzo proste: z porównania projektu pier-
wotnego – ja to starałem się tutaj w pewien spo-
sób wytłumaczyć w pytaniach – i tego, którym 
się zajmujemy, czyli projektu przepracowanego. 
W projekcie pierwotnym była mowa o stratach 
majątkowych. W projekcie wtórnym… to zna-
czy nie wtórnym, tylko końcowym, którym się 
zajmujemy, mówimy o szkodach majątkowych. 
Straty są zawsze mniejsze niż szkody, zawsze, bo 
straty to jest jedna z części szkód. Nie może być 
część większa od całości – to podstawowe kwe-
stie logiki. Ktoś powie: to tylko 70%. To, jak będzie 
naprawdę i co będzie ewentualnie udowodnione 
w sądzie, jak to się skończy w którymś momen-
cie na sali sądowej… To nie my będziemy wtedy 

decydować o tych procentach. Jeśli już, to sądy. To 
jest iluzoryczne prawo, które nam się tutaj daje. 
Bo najtrudniej jest udowodnić przed sądem… A to 
wy, przedsiębiorcy, jeśli będziecie chcieli z tego 
prawa skorzystać, przed sądem będziecie mu-
sieli udowodnić utracone korzyści, bo szkody 
majątkowe to są straty i utracone korzyści. Jak 
udowodnicie utracone korzyści? Czy przed pan-
demią mieliście rejestr klientów? No bo musicie 
podać jakieś różnice, to, co było przed, i to, co było 
po. No, zastanówcie się państwo. A jak udowodni-
cie, że te 80% klientów, które nie korzystało z wa-
szych usług, bez względu na to, jakiego rodzaju są 
to usługi, nie korzystało z nich dlatego, że pań-
stwo im tego zabraniało? A może po prostu sami 
nie chcieli przychodzić do lokalu, bo się bali wła-
śnie pandemii, zarażenia? Na was ciąży dowód, 
więc jak to zrobicie? A może lepiej właśnie poroz-
mawiać z rządem i bez dowodu, bez ciągania się 
po sądach wykazać, że rzeczywiście ponieśliście 
szkody – bo ponieśliście szkody – ale akurat wa-
sze może nie tyle branże, ile typ działalności nie 
został przez rząd uwzględniony? Nie wiem, z ja-
kiej przyczyny tak się stało. To może być zwykły 
błąd ludzki. Porozmawiajcie z rządem, stwórzcie 
taką tymczasową komisję na wzór komisji rząd 
– samorząd, niech tym razem będzie to komisja 
rząd – przedsiębiorcy.

Ta ustawa niczego wam nie da. To iluzja. To 
znaczy ustawa… Ten projekt jest iluzją, on w ogó-
le nie będzie ustawą – żeby było jasne. Przecież 
jest opinia negatywna jednego z  resortów. 
Wyobrażacie sobie, jaka przy tych kosztach będzie 
opinia Ministerstwa Finansów? Ot tak wyciągnie 
z kieszeni, położy – bagatela – 40 miliardów zł? 
No, mówmy prostym, oczywistym tekstem.

Teraz, żeby to nie była tylko beletrystyka, 
trochę przepisów. Tu padł zarzut, że minister… 
przepraszam, wróć, premier rządu skierował 
sprawę do Trybunału Konstytucyjnego. Otóż 
rzeczywiście wyrok w tym zakresie ma podsta-
wowe znaczenie. Proszę państwa, ja chciałbym 
wam przeczytać art. 77 ust. 1 konstytucji będą-
cy podstawą: „każdy ma prawo do wynagrodze-
nia szkody, jaka została mu wyrządzona – i teraz 
uwaga – przez niezgodne z prawem działanie or-
ganu władzy publicznej”. Niezgodne z prawem. 
Są 3 kategorie tego. O co tu może chodzić? O tym 
mówią odpowiednie artykuły kodeksu cywilnego. 
To prawo niezgodne z prawem. Tu padło coś takie-
go. To jest rzeczywiście taki przypadek, kiedy akt 
niższego rzędu jest niezgodny z aktem wyższego 
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rzędu. Za chwilę do tego dojdziemy. Po drugie, to 
działanie niezgodne z prawem… Aha, tej pierw-
szej kwestii dotyczy art. 4171 §1. Druga katego-
ria to działanie niezgodne z prawem. To, krótko 
mówiąc, decyzje, to mogą być faktyczne działa-
nia jakichś organów – mówi o tym §2. I wresz-
cie, po trzecie, to zaniechania, bo one też mogą 
być niezgodne z prawem, czyli brak działania, 
kiedy ono jest wymagane – §3. We wszystkich 3 
paragrafach tego art. 4171, który mówi o odpowie-
dzialności państwa, jest jeden warunek: badanie 
niezgodności aktu z konstytucją. I ten warunek 
jest wprowadzony – uwaga – nie przez premie-
ra Morawieckiego, nie przez ten wredny PiS, tyl-
ko bodajże w czerwcu 2004 r. była nowelizacja 
kodeksu cywilnego. Jest jeden przypadek, kiedy 
nie trzeba badać, czy to działanie było niezgodne 
z konstytucją, jako wyjątek. Tak jest wtedy, kie-
dy szkoda jest na osobie, czyli nie jest to szkoda 
w działalności gospodarczej, ale to może być np. 
jakiś uszczerbek na zdrowiu. Wtedy rzeczywiście 
nie trzeba badać zgodności z konstytucją, odszko-
dowanie przysługuje i nie bada się aktu prawne-
go – art. 4172.

Wracamy do podstaw. Jeśli premier zwrócił 
się o zbadanie konstytucyjności tych artykułów, 
jak mówię, wprowadzonych w roku 2004, to robi 
wam lepiej, bo już teraz to będzie wykazane. I albo 
nie będziecie podejmowali bezsensownych dzia-
łań, bo i tak się skończy na tym badaniu, albo też, 
jeśli się okaże, że te artykuły są zgodne z konsty-
tucją… No, właściwie nawet odwrotnie. Już nie 
chcę tutaj komplikować sytuacji. Może być tak, że 
one okażą się zgodne z konstytucją, a wtedy wasze 
działania będą po prostu, tak jak powiedziałem, 
bezsensowne.

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Panie Senatorze…)

Ale może być i tak, że są niezgodne z konstytu-
cją. No, rzeczywiście jest taka możliwość.

(Głos z sali: Trybunał…)
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Chyba czas 

minął.)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

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

10 minut.)
Będzie też czas dla trybunału.
Reasumuję swoją myśl. Proszę odpowiedzieć 

– właściwie nie mnie, tylko w swoim wnętrzu, 
w swoim sumieniu – o co rzeczywiście chodzi 

twórcom tego projektu. Co wy chcecie osiągnąć? 
Wy chcecie po prostu działać, prowadzić swoją 
działalność gospodarczą. Zostaliście poszkodo-
wani, ale nie przez rząd, tylko przez pandemię.

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Panie Senatorze…)

I  teraz tak: w  jaki sposób osiągnąć możli-
wość… Nie chodzi o kopanie się z rządem, nie 
chodzi o uzyskiwanie odszkodowań, ale o moż-
liwość uzyskiwania słusznego, w wielu przypad-
kach słusznego, ekwiwalentu za to, co pandemia 
zrobiła z nami jako ludźmi, ale także z naszą go-
spodarką. To nie tędy droga, naprawdę nie tędy 
droga.

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Panie Senatorze…)

Oczywiście można pójść dalej, ale tutaj za-
wsze jest element sprawdzający. Tym elementem 
sprawdzającym jest czas. Żadne z nas nie ma na to 
wpływu. Po upływie pewnego czasu sprawdzimy, 
co się stało z tym projektem, czy wybrana przez 
was droga – bo oczywiście będziecie to popierać, 
te osoby dostaną medale – była rzeczywiście sku-
teczna i korzystna. Dziękuję.

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

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

Krzysztofa Kwiatkowskiego.

SenatoR
krzyszTof kwiaTkowski 

Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
Padło tu wiele różnych argumentów. Bardzo 

krótko odniosę się do tych, które były najistotniej-
sze. Sugerowaliście państwo, że ta ustawa nie jest 
w interesie polskich przedsiębiorców. Absolutnie 
jest w ich interesie. Nie chciałem używać tego ar-
gumentu wcześniej, ale skoro ktoś tutaj sugeru-
je, że te przepisy są proponowane w imię jakichś 
obcych interesów, obcego kapitału, to ja zadam 
najprostsze pytanie. Dlaczego po tym, jak ode-
braliście możliwość prowadzenia działalności 
wszystkim małym przedsiębiorcom, działały da-
lej wszystkie kasyna w Polsce? Kasyna w Polsce 
prowadzi m.in. Olympic Group, największy w re-
gionie operator kasyn. To jest kapitał estoński. 
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Przychody ze sprzedaży w pierwszym półro-
czu 2015 r. – to są ostatnie dostępne publicznie 
dane – wyniosły 81 milionów euro. Nastąpił tu 
wzrost rok do roku o prawie 10 milionów euro. 
Rok wcześniej zysk operacyjny wynosił 12 milio-
nów 600 tysięcy euro, po roku – 14,5 miliona euro. 
To w czyim interesie wy te decyzje podejmujecie? 
W czyim interesie dopuściliście do tego, że zgod-
nie z wymogami fitosanitarnymi nie można było 
wejść do punktu usługowego, a można było na-
chylić się w towarzystwie 20 osób nad ruletką? 
W interesie kapitału zagranicznego. Ja osobiście 
nie jestem mu przeciwny. W Polsce mogą inwe-
stować wszyscy, którzy przestrzegają polskich 
przepisów, szanują polskiego pracownika, dzia-
łają zgodnie z prawem. Ale jeżeli sugerujecie, że 
przepis, nad którym pracuje Senat, jest propono-
wany w imię jakichś bliżej nieokreślonych inte-
resów, to nie uciekniecie od pytań, w imię czyich 
interesów pilnowaliście, żeby kasyna mogły cały 
czas działać. Powtarzam, że duża część tych ka-
syn to kasyna z udziałem kapitału zagranicznego.

Kolejny argument, jaki padł na tej sali, mówił 
o tym, że budżetu na to nie stać. Powtórzę jeszcze 
raz, że nie mówię o liczbach bezwzględnych. Jeśli 
podam liczby bezwzględne, to oczywiście ktoś po-
wie, że tamte państwa są bogatsze. Ale my mó-
wimy o poniesionych nakładach, o wydatkach 
zaplanowanych jako wsparcie publiczne w odpo-
wiedzi na pandemię COVID-19, w relacji do PKB 
z uwzględnieniem różnic w wielkości krajów 
i różnic w poziomie rozwoju gospodarczego. Tak, 
ciągle jeszcze nie jesteśmy tak bogaci jak Niemcy 
czy Francja. Ta pomoc w  Polsce to 13% PKB, 
w Niemczech – prawie 40%, w Wielkiej Brytanii 
– ponad 30%, we Francji – 23,5%. Naprawdę za-
chęcam… Każdy z państwa może się zapoznać 
z opinią prof. Krajewskiego, który porównał pu-
bliczne, jawne, dostępne dane o pomocy publicz-
nej dla sfer gospodarczych. Możemy dyskutować, 
ale dyskutujmy o faktach, a nie o jakiejś swojej 
kreacji bliżej nieopisanej rzeczywistości.

Ja nie reprezentuję żadnych innych interesów. 
Ja się martwię o to, że w Polsce działają 2 milio-
ny 80 tysięcy firm, z czego 96% to mikrofirmy. 
Ich udział w tworzeniu PKB, mimo że stanowią 
96%, to jest ok. 30%. I ten współczynnik spada. Co 
to, Szanowni Państwo, oznacza? Że ten przykła-
dowy szewc, który wiosną mógł skorzystać z po-
mocy, a później mógł lub nie mógł, bo szewc jest 
umowny… Mógł tylko wtedy, kiedy trafił na lote-
rii i dobrze wpisał główne PKD. On nie siedzi na 

bajońskich sumach. On nie ma kapitału, poduszki 
finansowej. Jego przychody z prowadzonej przez 
niego działalności gospodarczej często są niższe 
od średniego wynagrodzenia. Ja prowadziłem 
własną działalność na początku lat dziewięćdzie-
siątych. Naprawdę życzyłbym tym, którzy wy-
powiadają się w tej sprawie i którzy chyba mają 
perspektywę dużych spółek, i to rejestrowanych 
w rajach podatkowych, żeby zobaczyli, co to ozna-
cza walczyć każdego dnia o prowadzoną przez sie-
bie firmę.

Szanowni Państwo, a czy z tego rozwiązania 
oni będą mogli skorzystać? Oczywiście, że będą 
mogli skorzystać. Dlaczego? Nie zgadzam się z fi-
lozofią, którą zaprezentował mój przedmówca, 
który – zacytuję, bo specjalnie to zanotowałem, 
dokładnie – powiedział tak: można by z tego pro-
jektu wyjąć niektóre kategorie podmiotów, żeby 
one nie skorzystały z pomocy. Nic nie wyjmie-
my. Ta ustawa jest adresowana do wszystkich. 
Filozofia, że są lepsi i gorsi, jest najgorszą możliwą 
filozofią. My nie chcemy niczego dawać uznanio-
wo. My chcemy, żeby każdy, kto rzeczywiście ma 
stratę, kto rzeczywiście ma spadek przychodów, 
kto rzeczywiście nie mógł prowadzić działalności, 
mógł z tej pomocy skorzystać. My nie będziemy 
pomagać swoim. My pomagamy wszystkim, któ-
rzy spełnią wymóg formalny.

Mówienie „rozmawiajcie z rządem, po co roz-
mawiacie z parlamentem?” to jest kuriozum. 
Parlament tworzy przepisy prawa. Rząd to władza 
wykonawcza, która działa w oparciu o przepisy 
przyjęte przez parlament. Szczerze mówiąc, je-
stem zakłopotany… Jeżeli parlamentarzysta mówi 
między wierszami: my nie mamy nic do gadania, 
proszę rozmawiać z rządem… My mamy. Tu się 
tworzy prawo – w Sejmie i w Senacie, w izbach 
polskiego parlamentu. Warto to przyjąć do wia-
domości i nie deprecjonować parlamentu, którego 
jest się członkiem.

Szanowni Państwo, jeszcze jeden argument, 
który pojawił się tutaj w trakcie tej dyskusji, już 
ostatni. To jest argument, który mówi, że stoimy 
przed takimi wyzwaniami, które wymagają na-
rodowej jedności. Absolutnie tak. Z mojej strony 
była, jest i zawsze będzie podkreślana deklaracja: 
interesuje mnie rozwiązanie problemów, a nie to, 
kto z tym rozwiązaniem przychodzi. I mimo że 
wspólnie z państwem ten projekt przygotowy-
wałem, to – tak jak to było powiedziane na tej 
sali przez marszałka Borowskiego – niech rząd 
go zgłosi jako własny. Dla mnie jest kompletnie 
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nieinteresujące, z jakim znaczkiem politycznym 
będzie ten projekt. Mnie za to interesuje to, żeby 
tysiące Polek i Polaków, którzy czasami napraw-
dę walczą każdego dnia o utrzymanie tej swojej 
mikro – i jednoosobowej działalności gospodar-
czej, wreszcie wiedziały, że państwo polskie, pol-
ski parlament, polski Senat, a także polski rząd 
traktuje ich poważnie, traktuje ich uczciwie. I nie 
wybiera lepszych i gorszych, tylko wprowadza ja-
sne, czytelne, transparentne regulacje, według 
których pomoc dostanie każdy, kto się kwalifi-
kuje, a nie ten, który jest słuszny lub słuszniejszy 
i który podoba się władzy. (Oklaski)

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że l ista mówców zosta ła 

wyczerpana.
Dla porządku…
(Senator Jerzy Czerwiński: Jeśli można jesz-

cze w trakcie dyskusji, Pani Marszałek… Tylko 
sprostowanie.)

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

SenatoR
Jerzy czerwiński 

Jedno zdanie. To à propos tej ostatniej wypo-
wiedzi. Art. 220 ust. 1 konstytucji: „Zwiększenie 
wydatków lub ograniczenie dochodów plano-
wanych przez Radę Ministrów nie może powo-
dować ustalenia przez Sejm większego deficytu 
budżetowego niż przewidziany w projekcie usta-
wy budżetowej”. I dalej: inicjatywa ustawodaw-
cza w zakresie ustawy budżetowej przysługuje 
wyłącznie Radzie Ministrów. Ja rozumiem, że 
ten projekt nie jest ot tak, darmowy. W OSR jest 
40 milionów, nie wiadomo jak wyliczonych. Czy 
to jest jasne, że musi być w to włączona Rada 
Ministrów, Panie Senatorze Kwiatkowski?

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Ja nie wiem, 
czy mogę jeszcze w ramach sprostowania…)

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Proszę bardzo.
I to będzie ostatnie zdanie.

SenatoR
krzyszTof kwiaTkowski 

Panie Senatorze, jak wszyscy wiedzą, jeżeli 
parlament przygotowuje ustawę, która wprowa-
dza wydatki budżetowe, to jest to równoznacz-
ne z potrzebą ustawowej nowelizacji budżetu. 
Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Dla porządku informuję, że senatorowie 

Ryszard Świlski, Aleksander Szwed, Janusz 
Gromek, Beniamin Godyla, Agnieszka Kołacz-
Leszczyńska, Janusz Pęcherz, Danuta Jazłowiecka, 
Joanna Sekuła złożyli swoje przemówienia w dys-
kusji 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.

Bardzo państwu dziękuję za uczestnictwo 
w posiedzeniu Senatu.

I przechodźmy do kolejnego punktu porząd-
ku obrad.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
dziewiętnastego porządku obrad: drugie czyta-
nie projektu uchwały w sprawie zagrożenia wol-
ności mediów w Polsce.

Przypominam, że projekt ten został wniesio-
ny przez grupę senatorów i zawarty jest w druku 
nr 324, a sprawozdanie – w druku nr 324 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu, pa-
nią senator Barbarę Zdrojewską, o przedstawie-
nie wspólnego sprawozdania komisji o projekcie 
uchwały.

SenatoR SPRaWozdaWca
BarBara zdroJewsk a 

Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
Po raz kolejny rozmawiamy – na tym posie-

dzeniu po raz pierwszy, ale nie po raz pierw-
szy w tej kadencji – o mediach, o zagrożeniach  
 
* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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płynących dla mediów, o wolności mediów, o tym, 
jak ważne są media dla wolności i praw człowieka. 
Wolne media to fundament demokracji i Senat nie 
może stać obojętnie wobec sytuacji ograniczania 
podstawowych wolności obywatelskich.

Kolejne posunięcia polskich władz zmierza-
ją w kierunku reglamentacji, tak jak to zostało 
w projekcie napisane, i ograniczania dostępu do 
informacji. Zapowiadane podatki, a właściwie 
haracz od mediów, wcześniejsze próby tzw. re-
polonizacji, zawłaszczenie mediów publicznych, 
wykup przez koncern paliwowy grupy prasowej 
to nic innego jak droga węgierska. A tam ostat-
nie niezależne radio właśnie pozbawiono koncesji 
i przechodzi ono do internetu. I my w tej chwili 
podążamy drogą węgierską, drogą Orbána.

Ale projekt uchwały, który dzisiaj mam za-
szczyt państwu przedstawić, nie dotyczy tylko 
pieniędzy, nie dotyczy tylko podatków. Jest on 
konsekwencją występowania Senatu w obronie 
mediów w Polsce i ich niezależności. Dlatego po-
zwolę sobie przypomnieć inicjatywy komisji kul-
tury w tym zakresie w tej kadencji.

Chciałabym przypomnieć państwu, że w lu-
tym 2020 r. komisja kultury podjęła stanowisko 
„Prawo do rzetelnej informacji a media publicz-
ne”. To dotyczyło mediów publicznych i to był nasz 
apel do władz i pracowników mediów publicz-
nych o przywrócenie rzetelności w programach 
informacyjnych. Po głębokiej analizie sytuacji 
z udziałem ekspertów mówiliśmy o zastępowaniu 
obiektywnej i różnorodnej opinii informacyjny-
mi przekazami wartościującymi i sprzyjającymi 
wyłącznie interesom partii rządzącej. Takie było 
stanowisko komisji. Później odbywaliśmy spo-
tkania z udziałem ekspertów, były prowadzone 
dyskusje. Dyskusje toczyły się również w mediach 
w Polsce oraz w polskich domach, dlatego że te-
lewizja i media publiczne zawsze były wartością, 
aż do momentu, kiedy zostały zniweczone i znisz-
czone przez obecną władzę.

Przypomnę, że komisja kultury wystą-
piła z  inicjatywą likwidacji Rady Mediów 
Narodowych, która nie jest ciałem konstytucyj-
nym. Jest to instytucja, która nie stoi na straży 
rzetelności mediów. Tego zadania nie spełnia też 
organ konstytucyjny, który został do tego powo-
łany, czyli Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Ostatnim punktem, niezwykle istotnym, do-
tyczącym mediów publicznych była też nasza ini-
cjatywa, czyli uchwała Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej z  4  czerwca 2020  r. w  sprawie roli 

mediów publicznych w wyborach prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej. Apelowaliśmy wtedy do 
telewizji, apelowaliśmy do rządu, apelowaliśmy 
do władz o to, żeby nie nadużywać mediów w re-
alizacji interesów jednej partii i żeby zapewnić 
obiektywizm przekazu oraz równość w dostępie 
do mediów wszystkim siłom politycznym w cza-
sie kampanii wyborczej. To również spotkało się 
z właściwie zerowym odzewem. Powiedziałabym 
nawet, że media publiczne okazały się tak stron-
nicze w czasie kampanii prezydenckiej, że według 
OBWE ostatnie wybory były nieuczciwe. Było tak 
właśnie ze względu na zaangażowanie mediów 
publicznych po jednej stronie, po stronie jedne-
go kandydata. Gdyby te media tylko angażowały 
się po stronie jednego kandydata, to jeszcze był-
by mały problem, ale one, co gorsza, atakowały 
wszystkich innych kandydatów. To jest telewizja, 
która nie tylko daje przekaz partyjny, daje przekaz 
ugrupowania rządzącego, ale także atakuje inne 
ugrupowania i szczuje na ludzi, o czym mówili-
śmy tutaj wielokrotnie.

W sytuacji, kiedy praktycznie nie istnieją 
obiektywne media publiczne, kiedy widzowie 
w sporej części kraju zostali w ogóle pozbawieni 
dostępu do rzetelnych mediów, państwo przystę-
puje do kolejnego ataku na wolne media. Władza 
mówi: mamy już media publiczne, ale nie mamy 
jeszcze wszystkiego, więc zabieramy się w tej 
chwili za pozostałe media, te niezależne, te, które 
jeszcze działają i starają się zachowywać zasady 
rzetelnego dziennikarstwa oraz podawać rzetelne 
informacje. I te media zostały, że tak powiem, za-
atakowane dzisiaj podatkami. Wcześniej nastąpił 
wykup przez koncern paliwowy całej dużej grupy 
prasowej, wskutek czego ta grupa znalazła się pod 
wpływem spółki de facto rządowej.

Doszliśmy do sytuacji, w  której zrobiono 
kolejny krok, czyli krok fiskalny. Dochodzi do 
fiskalizacji, do dobicia niezależnych mediów do-
datkowymi opłatami. Te dodatkowe opłaty uderzą 
nie tylko w duże znane media, w znane telewizje 
i grupy, ale uderzą także w media lokalne, takie, 
które są jednoosobowymi spółkami i gdzieś tam 
jeszcze jakoś działają. Notabene państwo do tej 
pory nie podejmowało – za tego rządu – ani nie 
podejmuje żadnych działań, które różnorodność 
i wolność mediów by wzmocniły.

Dlatego przedstawiamy ten projekt uchwały. 
Dlatego solidaryzujemy się z protestem „Media 
bez wyboru”, który jest protestem, jakiego nie 
pamiętam z historii Polski, ale też chyba nie zna 
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takiego protestu współczesna demokracja, nie 
przypominam sobie, żeby coś takiego się stało. 
Ten protest mediów, którego byliśmy świadka-
mi, odbił się szerokim echem na całym świecie 
i myślę, że jest także w zainteresowaniu Unii 
Europejskiej. Mam nadzieję, że możemy się spo-
dziewać – widzimy to po stanowiskach – że 
Polska nie pozostanie tu osamotniona. Dzięki 
nam powrócono także tak naprawdę do sprawy 
Węgier, Unia Europejska tę sprawę przegapiła, 
a teraz wraca się do tego i będziemy o tym mówili.

Pamiętam, że jak rozmawialiśmy o mediach 
publicznych, to ze strony Prawa i Sprawiedliwości, 
z tej strony sali nie było już wielu argumentów, bo 
właściwie nie było już czego bronić, i te dyskusje 
były takie, że już powoli spora część państwa rezy-
gnowała z obrony mediów publicznych, bo już nie 
było czego bronić. Przede wszystkim ze względu 
na skandaliczny, żenujący poziom tego, co się w tej 
chwili w mediach publicznych w Polsce dzieje. I tak 
jak mówię, w tej chwili mamy ten kolejny krok.

Pozwolę sobie państwu przeczytać treść 
tego projektu uchwały i później przystąpimy do 
dyskusji.

Projekt uchwały w sprawie zagrożenia wol-
ności mediów w Polsce omawialiśmy 16 lutego na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu i przy-
jęliśmy ten projekt, a teraz przedkładamy ten pro-
jekt Wysokiej Izbie. Projektowana uchwała jest 
krótka i przeczytam ją teraz w całości.

„Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
w sprawie zagrożenia wolności mediów w Polsce.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża zde-
cydowany sprzeciw wobec ograniczania wolno-
ści i praw obywatelskich Polek i Polaków poprzez 
działania rządu Rzeczypospolitej Polskiej zmie-
rzające do likwidacji niezależnych mediów.

Planowana nowa opłata medialna spowoduje 
potężne osłabienie mediów niezależnych – w tym 
lokalnych i regionalnych – których finansową 
podstawę funkcjonowania stanowią dochody re-
klamowe, i jednocześnie wzmocni uprzywilejo-
waną pozycję mediów państwowych wspieranych 
środkami z budżetu państwa.

To kolejny – po przejęciu przez państwową 
spółkę paliwową niezależnego koncernu prasowe-
go – element procesu niszczenia wolnych mediów 
i podporządkowywania ich bieżącym interesom 
władzy. Jest to sprzeczne z polską racją stanu i in-
teresem obywateli, których prawem jest dostęp do 
zróżnicowanych i rzetelnych źródeł wiedzy.

W przeszłości Polacy wielokrotnie zmuszeni 
byli organizować alternatywny obieg informa-
cji, a jednym z ważnych postulatów sierpnio-
wych było zniesienie cenzury. Pojęcie wolności 
jest przez nas jednoznacznie utożsamiane z wol-
nością słowa – przez nas, Polaków. Niestety, dziś 
Polska w niebezpiecznym tempie zbliża się do mo-
delu państwa o reglamentowanym przez władzę 
prawie do informacji.

Wyrażamy poparcie dla bezprecedensowego 
protestu wydawców i dziennikarzy «Media bez 
wyboru».

Nie ma i  n ie będzie zgody Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej, popartego przez znacz-
ną część społeczeństwa obywatelskiego, na ogra-
niczanie wolności słowa i powiększanie dystansu 
do rodziny państw demokratycznych.

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

Bardzo dziękuję za uwagę. Jeśli będą jakieś py-
tania, to odpowiem. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Właśnie, proszę zostać.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy 
komisji i zarazem do upoważnionego przedstawi-
ciela wnioskodawców.

Przypominam, że wnioskodawcy upoważ-
nili do ich reprezentowania senator Barbarę 
Zdrojewską.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Proszę o  zadanie pytania pana senatora 
Aleksandra Szweda.

SenatoR
aleksander szwed 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Myślę, że wszyscy jesteśmy za wolnością me-

diów, aczkolwiek państwa projekt opiera się, 
moim zdaniem, na kłamliwych założeniach. Ale 
na początek zadam kilka pytań.

Najpierw pytanie dotyczące trzeciego akapi-
tu. Napisali państwo w projekcie: „to kolejny – po 
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przejęciu przez państwową spółkę paliwową nie-
zależnego koncernu prasowego – element proce-
su niszczenia wolnych mediów”. Piszą państwo: 
„jest to sprzeczne z polską racją stanu i interesem 
obywateli”. Czyli odnoszą się tutaj państwo, tak 
jak już to pani senator sprawozdawca… Odnoszą 
się państwo do tej sytuacji, że państwowa spółka 
PKN Orlen wykupiła Polska Press, jednego z naj-
większych wydawców w Polsce, od niemieckiej 
Verlagsgruppe Passau Capital Group. No i mam 
pytanie do pani senator.

Czy pani, jako m.in. wnioskodawca, uważa, że 
polską racją stanu jest to, by największy podmiot 
medialny w Polsce był podmiotem niemieckim? 
Czy jest to, tak jak państwo zapisali, zgodne z pol-
ską racją stanu i interesem obywateli? Dziękuję.

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Proszę bardzo, Pani Senator.

SenatoR
BarBara zdroJewsk a 

Bardzo dziękuję za to pytanie. Szanowny 
Panie Senatorze, chciałabym panu powiedzieć, 
że wolne słowo nie ma narodowości, prawo do 
wolnego słowa też nie ma kontekstów narodo-
wych. Przekonaliśmy się wielokrotnie, porów-
nując chociażby media publiczne z  mediami 
wydawanymi przez koncerny, które były wła-
snością mieszanych spółek międzynarodowych, 
że właśnie w tamtych mediach mogliśmy liczyć 
na uzyskanie rzetelnych informacji, różnorod-
nych, nie tylko rzetelnych, ale też różnorodnych, 
przedstawiających różne punkty widzenia. I ra-
żące wydawały się tego typu porównania z te-
lewizją publiczną. Tak więc jeżeli mówimy 
o polskiej racji stanu, to zastanówmy się, co jest 
polską racją stanu. Moim zdaniem, zdaniem 
autorów tego projektu uchwały i tych wszyst-
kich osób, które go poparły, polską racją stanu 
jest wolność słowa. Polski obywatel ma prawo 
do wolności słowa, do dostępu do tej wolności. 
A wykup w tej chwili przez koncern rządowy… 
Tu o to chodzi, przecież nie chodzi o to, że to jest 
jakiś inny koncern, bo mógł to być jakiś kon-
cern o obcej własności. Chodzi tylko o to, że to 
jest koncern rządowy i że cała ta grupa prasowa 

obejmująca prasę regionalną będzie w tej chwi-
li podporządkowana rządowi. Chodzi o pewien 
proces, który postępuje w Polsce i którego trudno 
nie zauważyć, a który prowadzi do tego, co się 
stało na Węgrzech, Panie Senatorze. Dziękuję.

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
(Senator Aleksander Szwed: Pani Marszałek, 

czy mogę dopytać?)
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

SenatoR
aleksander szwed 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
No tak, zgodzę się z panią senator, że jest to 

podmiot rządowy, spółka rządowa, oczywiście 
rządu…

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Panie Senatorze, ale pan chciał dopytać.)

…Rzeczypospolitej Polskiej.
Chciałbym dopytać z kolei o drugi akapit, je-

żeli mogę. Bo widzę, że tutaj jest po prostu pewna 
nieznajomość projektu w sprawie opłaty, który 
został skierowany… Gdzie w projekcie o podatku 
od reklam skierowanym do prekonsultacji jest 
mowa o małych podmiotach? Bo państwo w aka-
picie drugim piszą, że planowana nowa opłata 
medialna spowoduje potężne osłabienie mediów 
niezależnych, w tym lokalnych i regionalnych, 
czyli tych najmniejszych, a z tego, co wiem, wy-
nika, że to de facto tych podmiotów nie dotyczy. 
Tak przynajmniej jest w założeniach projektu – 
tych podmiotów nie dotyczy ten podatek od re-
klam. Dlaczego państwo piszą tutaj po prostu 
nieprawdę?

SenatoR
BarBara zdroJewsk a 

Szanowny Panie Senatorze, ale ja nie bardzo 
rozumiem. Gdzie w projekcie uchwały jest napi-
sane, że my się odnosimy do jakiegoś projektu?

(Senator Aleksander Szwed: Planowana nowa 
opłata medialna…)

Przepraszam, proszę o…
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(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Panie Senatorze, zadał pan pytanie, więc proszę 
pozwolić pani senator odpowiedzieć.)

Nie ma tu słowa o żadnym projekcie, bo my się 
nie odnosimy do konkretnego projektu. To, co jest 
napisane… Jest wyraźnie napisane: nowa opłata 
medialna. Jednak możemy się odnosić do wypo-
wiedzi władz na temat tego, co w tym projekcie się 
znajdzie. I jak pan dobrze wie, projekt jest jeszcze 
w jakichś konsultacjach, na razie zawisł gdzieś, 
w każdym razie nie ma go w Sejmie. A więc nie 
możemy rozmawiać o konkretnym projekcie. 
Mogliśmy jednak wysłuchać słów pana premie-
ra, który mówił, co w nim będzie, a pan premier 
wyraźnie powiedział o opłacie medialnej. I wy-
raźnie słyszeliśmy, na co to ma być przeznaczo-
ne, choć później było to kompletnie zmieniane. 
I dlatego tak zostało to napisane w tej projektowa-
nej uchwale. Chodzi o to, żebyśmy się nie odnosili 
do konkretnych kwestii, ale do pewnych możli-
wości, które mogą się pojawić. I ja pana zapew-
niam, Panie Senatorze… Pan może mówić, że tak 
nie będzie – tak jak wcześniej państwo mówili, 
że przejęcie mediów publicznych przez państwo 
nie będzie oznaczało takiej sytuacji, jaką mamy. 
A co mamy, to pan dobrze wie. I dobrze pan wie, 
że mówiliście państwo, że sam fakt zmian praw-
nych, jeśli chodzi o media publiczne, nie oznacza 
ich zawłaszczenia przez rządzących. A doszło do 
tego zawłaszczenia przez rządzących – są tutaj 
odpowiednie raporty i badania. Dziękuję.

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Proszę o  zadanie pytania pana senatora 

Grzegorza Biereckiego.

SenatoR
GrzeGorz Bierecki 

Dziękuję bardzo.
Ja mam 3 pytania, ale zanim zacznę pytać, 

chciałbym zwrócić uwagę pani senator spra-
wozdawcy na dość karkołomną tezę, którą 
pani wygłosiła. Ona sprowadza się właściwie 
do stwierdzenia, że na straży wolności słowa 
w Polsce stoi niemiecki koncern.

(Senator Barbara Zdrojewska: Niczego takiego 
nie powiedziałam, ale…)

Pani to powiedziała. Taki był…
(Senator Barbara Zdrojewska: Bardzo proszę 

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

Bardzo proszę, Panie Senatorze, o pytania.)
Pytanie jest takie. Czy komisja w trakcie prac 

nad tym projektem była informowana o tym, że 
ten niemiecki koncern, do którego ten projekt się 
odnosi, od dłuższego czasu, przynajmniej od 2 lat, 
poszukiwał nabywcy tych swoich aktywów? To 
jest pierwsza sprawa. A w związku z tym chciał-
bym zapytać jeszcze o jedno: jeśli polska firma 
jest niewłaściwym nabywcą, to kto, według pani 
sprawozdawcy, powinien był kupić te aktywa? 
Kto powinien był to od nich kupić, skoro chcieli 
sprzedać?

Drugie pytanie. Czy może pani wymienić kra-
je Unii Europejskiej, w których została przyjęta 
i funkcjonuje taka opłata od reklam?

No i wreszcie trzecie pytanie. Czy może pani 
powiedzieć, ilu spośród wnioskodawców tego 
projektu uchwały o zagrożeniu wolności mediów 
podpisało się już – i czy pani senator także – pod 
projektem ustawy o likwidacji programów infor-
macyjnych w telewizji publicznej?

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Proszę bardzo.

SenatoR
BarBara zdroJewsk a 

Bardzo dziękuję.
Nie wiem, czy ja mam odpowiadać na pyta-

nia, które pan kieruje do mnie jako do… No, kogo? 
To, czy ja się podpisałam pod jakimś projektem, 
to jest moja osobista sprawa, ale informuję pana, 
że tak, podpisałam się. Jednak nie sądzę, żeby to 
było w tej chwili przedmiotem dyskusji. Tak że 
wracajmy do…

(Senator Grzegorz Bierecki: Dopytam…)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-

Stanecka: Proszę, Panie Senatorze…)
Wracajmy do dyskusji. Mam prawo się pod-

pisywać, pod czym zechcę, jednak nie o  tym 
rozmawiamy.

Jeśli chodzi o to, czy komisja była informo-
wana odnośnie do niemieckiego koncernu… 
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itd., itd.… Nie rozmawialiśmy o  tym, Panie 
Senatorze, ponieważ to nie było przedmiotem na-
szej dyskusji. Jeżeli przeczyta pan uważnie pkt 2… 
Przepraszam, jeżeli przeczyta pan dokładnie pro-
jekt uchwały, to będzie pan wiedział, że my się od-
nosimy do pewnego procesu i zwracamy uwagę 
na pewne zagrożenia, które mogą nastąpić i któ-
re są jakby kalką postępowania na Węgrzech. 
Zwracamy uwagę, że już mamy tego typu sytu-
ację. O tym rozmawialiśmy na posiedzeniu komi-
sji. Ale nie rozmawialiśmy o tym, od jakiej spółki 
to zostało kupione, komu… I problemem – jeszcze 
raz to powiem – nie było to, czy… Nie. Problemem 
jest to, Panie Senatorze, że to jest kolejny element 
mediów podporządkowany władzy, rządzącym. 
Oto jest problem.

(Senator Grzegorz Bierecki: Chciałbym do - 
pytać…)

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Panie Senatorze, ale proszę najpierw pozwolić…)

(Senator Grzegorz Bierecki: Dopytam…)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-

Stanecka: …odpowiedzieć pani senator, a potem 
najwyżej pan dopyta, jak pan uzna, że odpowiedź 
pana nie satysfakcjonuje – dobrze? Umawiamy 
się tak.)

Jeśli chodzi o kraje europejskie, to w różnych 
krajach funkcjonują zupełnie różne systemy opłat 
i podatków. I również w Polsce istnieją podatki 
i opłaty, którymi polskie firmy medialne są obar-
czone. Tak że nie wiem, do czego zmierza pana 
pytanie, bo my tutaj nie piszemy… nie odnosimy 
się do krajów europejskich w kwestii podatków. 
I też nie było to przedmiotem dyskusji na posie-
dzeniu komisji kultury.

(Senator Grzegorz Bierecki: Ja chciałbym do- 
pytać.)

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

SenatoR
GrzeGorz Bierecki 

Bo to pytanie, które pani zadałem… To sko-
ro nie koncern państwowy miał to kupić, to 
kto w opinii wnioskodawców i komisji, która tę 
uchwałę proponuje? Kto miał to kupić? Czy gdyby 

kupiła to firma związana np. z kapitałem rosyj-
skim albo np. z kapitałem tureckim, to uważałaby 
to pani za właściwe rozwiązanie? Czy wtedy… Czy 
chodzi tylko o to, że nabywcą jest polski podmiot 
i państwowa spółka?

SenatoR
BarBara zdroJewsk a 

Nie, w ogóle nam nie chodzi o to, że to nabył 
polski podmiot. Chodzi nam tylko o to, że to nabył 
podmiot zależny od rządu.

(Senator Grzegorz Bierecki: Aha. Czyli jak-
by kupił to rosyjski podmiot, to nie byłoby 
problemu?)

Prawdopodobnie…
(Senator Marek Borowski: Byłby zależny od ta-

kiego samego rządu…)
(Senator Grzegorz Bierecki: No, nie wszystkie 

firmy w Rosji są…)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Panie Senatorze…)
Panie Senatorze, nie będziemy się…
(Senator Grzegorz Bierecki: …własnością 

rządową.)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Panie Senatorze…)
Panie Senatorze, jeszcze w tej chwili nie jeste-

śmy na tym etapie, ale być może niedługo będzie-
my. Nie bez powodu przywołujemy tutaj Węgry. 
Proszę popatrzeć na sytuację węgierską. Proszę 
też sprawdzić, kto czasami stoi za kapitałem, któ-
ry przejmuje media na Węgrzech. Proszę się tak-
że z tym zaznajomić. Ale nie chciałabym ciągnąć 
tego tematu, dlatego że nie o tym jest ten projekt.

(Senator Grzegorz Bierecki: Tak, ale…)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Dziękuję bardzo…)
(Senator Grzegorz Bierecki: …moje pytanie, na 

które nie dostałem odpowiedzi…)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Panie Senatorze…)
(Senator Grzegorz Bierecki: …Pani Marszałek, 

to była prośba o wymienienie listy krajów w Unii 
Europejskiej, w  których istnieje podatek od 
reklam.)

Nie wiem, jakie…
(Senator Grzegorz Bierecki: Chodzi o  takie 

samo rozwiązanie jak to, które jest przedmiotem 
konsultacji. W których krajach to istnieje? Czy ko-
misja posiada na ten temat wiedzę?)
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Nie, w ogóle nie rozmawialiśmy na ten temat.
(Senator Grzegorz Bierecki: Nie rozmawiano 

na ten temat?)
Nie, nie rozmawialiśmy.
(Senator Grzegorz Bierecki: To…)
Rozmawialiśmy o wolności mediów, Panie 

Senatorze.
(Senator Grzegorz Bierecki: Okej. I bez świa - 

domości…)

WiceMaRSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
(Senator Grzegorz Bierecki: …odnosicie się do 

projektowanej opłaty…)
Bardzo dziękuję.
(Senator Grzegorz Bierecki: …bez tej informa-

cji. Dziękuję bardzo.)
Panie Senatorze, ale proszę… Dyskusja będzie, 

więc będzie pan mógł zabrać głos w dyskusji.
Proszę o zadanie pytania pana senatora Rafała 

Ślusarza.

SenatoR
rafał ślusarz 

Wielce Szanowna Pani Marszałek! Wysoki 
Senacie! Szanowna Pani Senator Sprawozdawco!

Projektowana uchwała jest napisana w tonie 
takim dość katastroficznym. Odwołuje się nawet 
do czasów PRL. Trudno jest określić, co kryje się 
za słowem „niezależne media”. Wydaje się jednak, 
że jeśli one są krytyczne wobec rządu, to można 
uznać, że w jakiejś mierze tę niezależność zacho-
wują. W chwili obecnej mamy portale interneto-
we krytyczne wobec rządu…

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-
Stanecka: Panie Senatorze, ale bardzo proszę 
o pytanie.)

Tak, tak, ja zmierzam do pytania, ale ono nie 
będzie zrozumiałe, jeżeli nie wprowadzę pewnych 
treści.

Mamy portale internetowe krytyczne wobec 
rządu: Interia, Onet, Wirtualna Polska. Mamy 
ogólnopolskie radia, RMF i Radio ZET, krytyczne 
wobec rządu. Mamy 2 potężne koncerny medial-
ne z całodobowymi audycjami informacyjnymi, 
krytyczne wobec rządu: Polsat i TVN. Mamy cza-
sopisma: „Rzeczpospolita”, „Gazeta Wyborcza”, 

„Newsweek”, „Wprost”, „Polityka” – one wszyst-
kie są krytyczne wobec rządu. To, jak myślę, za-
pewnia niezależność obiegu informacji. Jeżeli 
sytuacja się pogarsza, to znaczy, że w przeszłości 
było jeszcze więcej krytycznych mediów wobec 
rządu, a teraz ta liczba się zmniejsza. Czy pani 
jest w stanie wymienić chociaż 3 krytyczne wo-
bec rządu media – ja wymieniłem 10 – w czasach 
rządów Platformy i PSL?

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Pani Senator.

SenatoR
BarBara zdroJewsk a 

Mogłabym się zastanowić i spróbować wymie-
nić takie media, ale wydaje mi się, że… Bardzo 
dobrze sobie przypominam krytyczne materiały 
w TVN, w Polsacie, w „Polityce”, w „Przeglądzie”, 
także w „Rzeczpospolitej” i w „Gazecie Wyborczej”. 
Bardzo dobrze pamiętam krytyczne materiały. 
Bardzo dobrze pamiętam materiały w telewizji 
publicznej, które były krytyczne wobec tego, co 
przedstawiał rząd. Oczywiście w jednych me-
diach mniej, w drugich więcej, ale nie było takich 
mediów – i nie ubolewam nad tym wcale – które 
mówiłyby tylko dobrze o poprzednim rządzie. Nie 
przypominam sobie czegoś takiego.

Chciałabym zwrócić uwagę pana senatora, że 
nawiązujemy do historii, ale nie tylko do cenzu-
ry. Tu jest nawiązanie w ogóle do polskiej historii. 
W Polsce przez lata, kiedy nie mieliśmy wolnego 
państwa, musieliśmy stosować drugi obieg – to 
były czasopisma, które były poza zasięgiem cen-
zury. I tak było nie tylko w PRL, tak samo było 
podczas okupacji, tak samo było w czasie zaborów.

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo.
Pan poseł Rybicki… Przepraszam, pan senator 

Rybicki. Proszę bardzo.
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SenatoR
sławomir ryBicki 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Senator, zgadzam z pani poglądem i tezą, 

że problemem jest nie to, że jakaś firma prywat-
na bądź nieprywatna kupuje koncern prasowy 
czy jakieś medium, tylko to, że to medium ku-
puje podmiot zależny od władzy. Czy zgodzi się 
pani z tezą, że takie procedery mają miejsce raczej 
nie na zachodzie Europy, gdzie są ukształtowa-
ne demokracje z wieloletnią tradycją, tylko raczej 
w państwach, które możemy nazywać miękką 
bądź twardą… prawie że dyktaturą, na pewno 
czymś na pograniczu władzy autorytarnej? To 
dotyczy w jakimś stopniu czy nawet w znacz-
nym stopniu Węgier. Tutaj pierwowzorem dla 
obecnej władzy może być sytuacja w Rosji, gdzie 
firmy związane z władzą, oligarchowie związani 
z Putinem kupują media czy całe koncerny me-
dialne, które są potem pośrednio podporządko-
wane władzy. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Proszę bardzo.

SenatoR
BarBara zdroJewsk a 

Dziękuję bardzo za pytanie. Szanowny Pytanie 
Senatorze, z całą pewnością można by było przy-
woływać tutaj Rosję, chociaż muszę powiedzieć, 
że można się spierać na temat tego, jak dużo było 
tej wolnej prasy w Rosji w ogóle, kiedykolwiek. 
Tam przez lata komunizmu wolność prasy została 
tak skutecznie zdławiona, w czasie pieriestrojki 
te wolne media, które powstały, zostały bardzo 
szybko w jakiś sposób podporządkowane… To 
nie znaczy, że w Rosji nie ma wolnych mediów. 
Można jednak w tej chwili powiedzieć, że właści-
wie one wszystkie są jakoś kontrolowane przez 
państwo. Mówimy też o Węgrzech, a Węgry nale-
żą do Unii Europejskiej. I to są zupełnie różne kra-
je. Moglibyśmy też powiedzieć o Białorusi, gdzie 
teraz zostały aresztowane 2 młode dziennikar-
ki i zesłane do kolonii karnej na 2 lata, 2 młode 
dziewczyny, za to, że miały śmiałość i odwagę pi-
sać prawdę o tym, co się dzieje na Białorusi.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dzięku- 
ję…)

Mówiliśmy o tym… Ja tylko jeszcze dokończę…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę.)
Wolność jest krucha, Szanowni Państwo. Na 

razie jesteśmy w sytuacji, kiedy zmierzamy drogą 
węgierską i prawdopodobnie tak się stanie, że me-
dia w całości zostaną podporządkowane… będzie 
to sfera wpływów rządu, tak bym to powiedziała. 
Mam nadzieję, że nie posuniemy się jeszcze dalej 
i nie będzie u nas tak fatalnie, jak jest na Białorusi 
czy w Rosji. Ale mówimy o tym tak głośno i, jak 
powiedział pan senator Ślusarz, w taki sposób już 
rzeczywiście tym razem dosyć ostry, ponieważ 
uważamy, że sytuacja tego wymaga, i dość już 
tego, dość już tej bezczelności w likwidacji pol-
skich mediów niezależnych.

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Pani Senator.
Pan senator Tyszkiewicz. Proszę uprzejmie.

SenatoR
wadim Tyszkiewicz 

O, teraz chyba się słyszymy. Tak.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę 

bardzo.)
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Pani 

Senator!
Ja jako osoba mieszkająca na pograniczu pol-

sko-niemieckim jestem wyjątkowo wyczulony na 
taką retorykę straszenia Niemcami, więc chciał-
bym zadać pytanie. I to jest wyjątkowo obrzydli-
we – żeby było jasne. To są nasi przyjaciele, a nie 
wrogowie, bo historycznie można różnie rozpa-
trywać różne postępowania i działania różnych 
krajów czy rządów, ale dzisiaj to są nasi przyja-
ciele. Nie mogę ścierpieć, kiedy ktoś gra za po-
mocą takiej retoryki, traktując Niemców w taki 
sposób, w jaki chciałoby się traktować ich, załóż-
my, 70 lat temu.

Ale już zmierzam do pytania. Proszę powie-
dzieć: czy były jakiekolwiek dowody na to, że ten 
niemiecki kapitał wpływał w jakikolwiek sposób 
na te media, które funkcjonowały przez ostat-
nie lata? Przecież każdy, kto choć troszeczkę ma 
kontakt z finansami, wie, że kapitał to jest jed-
no, a rzetelna informacja to jest drugie i to jest 
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zupełnie coś innego. Kapitał może być zainwe-
stowany… Tam było nawet takie prowokacyjne 
pytanie, czy gdyby był rosyjski… Nie wiem, co by 
było, gdyby był rosyjski kapitał. Pytanie, czy me-
dia są obiektywne. No więc moje pytanie brzmi: 
czy były jakieś sygnały…? Pytam, bo widzę, że ni-
komu w niczym nie przeszkadza, żeby jeździć nie-
mieckimi samochodami, ale już niemiecki kapitał 
komuś przeszkadza. Tak samo jak amerykański… 
No, czy ma pani sygnały, Pani Senator, że ten 
amerykański kapitał też powinien być wyelimi-
nowany z Polski, a media amerykańskie powinny 
być przejęte, bo to jest interes narodowy? Czy ta-
kie sygnały też do pani docierały? No więc jeszcze 
raz chciałbym podkreślić, że własność to jest jed-
no… Przecież nikt nie zmuszał Orlenu, żeby kupo-
wał te media. Skoro one były gdzieś proponowane 
na rynku, ogłoszono, że można je kupić, to mógł je 
kupić każdy inny przedsiębiorca, chociażby pol-
ski, prywatny, jakikolwiek inny, bo to jest kapitał. 
Jednak trzeba odróżnić kapitał i własność od rze-
telności tych mediów. Jeszcze raz więc pytam: czy 
były takie sygnały, że ten niemiecki duch niejako 
górował nad obiektywizmem?

I na koniec chciałbym tylko dodać jeszcze, 
że jako senator Rzeczypospolitej Polskiej w me-
diach narodowych, lokalnych, w TVP3 Gorzów 
i w Radiu Zachód w ciągu roku nie miałem za-
szczytu ani razu przemówić do swoich wyborców. 
Takie to są niezależne media, które nazywają się 
polskimi mediami. Dziękuję.

(Senator Barbara Zdrojewska: Bardzo dzięku-
ję, Panie...)

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Pani Senator.

SenatoR
BarBara zdroJewsk a 

Tak, myślę, że to podobnie jak spora część 
z nas albo zdecydowana większość z nas siedzą-
ca po tej stronie sali. No, nigdy nie jesteśmy albo 
rzadko jesteśmy zapraszani do mediów publicz-
nych, a jeżeli ktokolwiek jest zapraszany, to wy-
gląda to tak, jak w którejś z wczorajszych audycji, 
to znaczy wszyscy na jednego, na tę osobę, która 
reprezentuje stronę opozycyjną. Wczoraj obser-
wowałam, jak posłanka Platformy Obywatelskiej 

została zakrzyczana w medium publicznym przez 
całą grupę, ale przede wszystkim przez redaktora 
prowadzącego. Było to tak żenujące, że przełączy-
łam na inny program. Widziałam też redaktora 
z TVP3, który prowadził… redaktorów, którzy – 
mogę powiedzieć – na kolanach, dosłownie na 
kolanach prowadzili wywiad z panem prezy-
dentem Polski, a nawet z senatorami, co może-
my w mediach społecznościowych obserwować, 
jak grzecznie i kulturalnie są prowadzone te wy-
wiady, czasami bez przerywania, bez tego, co się 
dzieje wobec każdego z opozycji, kto się pojawi 
w mediach.

Ale wrócę do ważnego pytania pana senatora. 
Nie, tego typu sygnały o naciskach nie dochodziły 
i nie przypominam sobie takich sytuacji, kiedy 
były naciski. Powiem tak: normalnie ani w świe-
cie zachodnim, ani w Stanach Zjednoczonych, ani 
u nas przez lata nikomu by do głowy nie przyszły 
tego typu naciski, dlatego że wszyscy wiemy, że 
w tych grupach, których nawet właścicielami są 
jakieś mieszane zagraniczne czy niemieckie, czy 
amerykańskie spółki, pracują polscy dziennika-
rze, że to oni piszą teksty, że to oni są pracow-
nikami i że to oni z tym przekazem przychodzą 
do nas. Nie jest niczym dziwnym w zachodniej 
demokracji, że międzynarodowe firmy są, ku-
pują media w różnych krajach i w ogóle nie po-
woduje to jakichkolwiek problemów. Mówił pan 
senator o fobii antyniemieckiej. Proszę zwrócić 
uwagę, że ta fobia wobec Niemców prawdopodob-
nie spowodowana jest II wojną światową. Ale już 
nie przeszkadza np. to, że człowiek o poglądach 
neofaszystowskich stoi na czele państwowej in-
stytucji. W tej sprawie napisałam oświadcze-
nie. To jest oburzające, że tego Niemca widzi się 
w spółkach, we własnościach spółek, natomiast 
nie widzi się faszysty czy hitlerowca w polskich 
duszach. Dziękuję.

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Pani Senator.
Pan senator Szwed. Proszę uprzejmie.

SenatoR
aleksander szwed 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku, na początku oczywiście 

zgodzę się z moim przedmówcą, który zadawał 
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pytanie: Niemcy to nasi przyjaciele, obecnie rów-
nież partnerzy przede wszystkim handlowi, któ-
rzy w wewnętrznych regulacjach ustawowych 
dbają o to, żeby na rynku medialnym kapitał za-
graniczny, nieniemiecki, nie miał więcej niż 10% 
własności. To tak tytułem dygresji.

Wrócę teraz do pytań do pani senator. Już 
usłyszeliśmy, Pani Senator, w odniesieniu do trze-
ciego akapitu, że z polskiej racji stanu wynika, że 
wtedy jest polska racja stanu, kiedy jednym z naj-
większych podmiotów medialnych w Polsce jest 
podmiot należący do kapitału niemieckiego, i że, 
w odniesieniu do drugiego akapitu, jeśli chodzi 
o planowaną nową opłatę medialną od mediów 
lokalnych i regionalnych, nie odnosili się państwo 
do projektu rządowego i do propozycji rządu, no 
bo po prostu takich propozycji nie było. Jest to 
nieprawda.

Teraz chciałbym w pytaniu odnieść się do 
ostatniego akapitu. W ostatnim akapicie mówią 
państwo o powiększeniu dystansu do państw de-
mokratycznych. To w całej projektowanej uchwa-
le wybrzmiewa, bo przyczyną jest generalnie ta 
opłata medialna. I na posiedzeniu komisji pani 
senator i wnioskodawcy tego nie ukrywali, że to 
spowodowało podjęcie tej inicjatywy. Chciałbym 
więc zapytać, o jakich państwach demokratycz-
nych na Zachodzie państwo mówią, gdzie ten 
dystans się zwiększa, skoro w państwach człon-
kowskich Unii Europejskiej, takich jak Francja, 
Hiszpania czy Włochy, jak i w państwach spoza 
Unii Europejskiej, np. w Wielkiej Brytanii, taka 
opłata medialna funkcjonuje. Takie rozwiązania 
są wdrożone, one po prostu funkcjonują i nikt 
tam nie mówi o zagrożeniu wolności mediów. 
Dziękuję.

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.

SenatoR
BarBara zdroJewsk a 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Mnie to zadziwia, że pan tak wybiórczo czyta 

tekst tego projektu. Proszę go przeczytać ze zro-
zumieniem… albo z większą przychylnością – tak 

bym powiedziała łagodniej. Proszę zwrócić, Panie 
Senatorze, uwagę na to, że my odnosimy się do 
pewnego procesu w tym projekcie. Być może tro-
chę dmuchamy na zimne, ale wydaje się, po tym, 
co się dzieje w ostatnim czasie, że nie wolno już 
milczeć, że nie wolno używać dosadnych słów.

Jeżeli mówimy o powiększeniu dystansu do 
rodziny państw demokratycznych, to dotyczy to 
nie tylko mediów, ale przede wszystkim sądow-
nictwa, Panie Senatorze. Jeżeli pan tego nie za-
uważa, to naprawdę nie ma między nami żadnego 
zrozumienia ani porozumienia – tak mi się wy-
daje. To znaczy trzeba wiedzieć, co jest podsta-
wą demokracji, i później zastanawiać się, jak to 
funkcjonuje w Polsce. I chciałabym panu powie-
dzieć, że w wielu dziedzinach jest fatalnie, jest źle 
i w mediach także jest bardzo źle. I zapewniam 
pana, że jeśli chodzi o media publiczne… w ogóle 
o media, to w żadnym kraju nie ma czegoś takie-
go jak np. telewizja publiczna w Polsce. To znaczy 
czegoś takiego, co obserwujemy w TVP3, nie ma 
w żadnym kraju, poza jakimś krajem autorytar-
nym – no, nie chciałabym nikogo obrazić. Ale je-
żeli oglądamy TVP3… No, tak wyglądają właśnie 
media rosyjskie czy media węgierskie. Nawet po-
dejrzewam, że pod względem poziomu bywa u nas 
często podobnie albo jeszcze gorzej. Dziękuję.

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Czerwiński.

SenatoR
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Na wstępie 3 pytania – to na razie wystarczy.
Po pierwsze, chciałbym dokładnie usłyszeć od 

pani senator w sprawie tego przejęcia mediów – 
Polska Press przez Orlen – co właściwie jest tutaj 
dla państwa złe, co jest krytykowane.

(Głos z sali: PRL jest zły)
Nie, no, niemożliwe. Orlen jest z PRL?
(Senator Barbara Zdrojewska: Czy to już jest 

koniec pytania, Panie Senatorze?)
Dobrze, słusznie, nie rozmawiajmy z por - 

tierami.
(Głos z sali: Powrót do PRL jest zły.)



drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zagrożenia wolności mediów w Polsce

259

21. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 19 lutego 2021 r.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę 
o pytania. Proszę nie przeszkadzać.)

No właśnie.
A więc tak: po pierwsze to, że to spółka wyku-

piła spółkę; po drugie to, że to jest polska spółka, 
a była niemiecka; po trzecie to, że następuje kon-
centracja mediów. No, musi być jakaś przyczyna. 
Bo ja takie znajduję możliwe… Ale oczywiście nie 
mówię, że to jest złe.

Chodzi o konkretną odpowiedź.

SenatoR
BarBara zdroJewsk a 

Konkretnie, Panie Senatorze…
(Senator Jerzy Czerwiński: Ale jeszcze drugie 

pytanie, jeśli można…)
Przepraszam, pozwoli pan, że odpowiem?
Czy tak, Panie Marszałku, czy mam cze-

kać? Ja panu szybko odpowiem, bo pan prosi 
o konkretne…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Niech 
pan senator sformułuje następne…)

Koncentracja mediów w rękach władzy albo 
też podmiotów zależnych od rządzących.

(Senator Jerzy Czerwiński: Czyli zła jest kon-
centracja mediów?)

W rękach rządzących – chyba wyraźnie mó-
wię, Panie Senatorze.

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Pani Senator, niech pan senator zada wszyst-
kie pytania,

(Senator Jerzy Czerwiński: No właśnie.)
Bo nie może być taki dialog, że pani odpowia-

da, a potem jest pytanie. Niech będą wszystkie 
pytania i pani senator odpowie.

(Senator Barbara Zdrojewska: Dobrze, Panie 
Marszałku.)

SenatoR
Jerzy czerwiński 

A więc ciąg dalszy jest taki – przy założeniu, 
że koncentracja mediów jest czymś złym – to dla-
czego państwo nie protestowali, jak grupa nie-
miecka… No, ona skądś te udziały musi mieć. To 

nie jest tak, że ma je znikąd. Nikt jej nie daro-
wał tego. Czyli ona skupowała te polskie media. 
Proszę powiedzieć: dlaczego wtedy nie było prote-
stów, gdy grupa niemiecka brała w posiadanie czy 
też stawała się właścicielem znacznego procentu 
mediów w Polsce?

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Proszę bardzo.

SenatoR
BarBara zdroJewsk a 

Szanowny Panie Senatorze, po pierwsze, jesz-
cze raz powiem, że problemem w ogóle nie jest 
koncentracja mediów – nie odnosimy się do tego 
w tym projekcie – tylko koncentracja w rękach 
rządzących. Rozumie pan? To nie jest dobrze, gdy 
władza ma swoje media, którymi steruje i które 
jeszcze opłaca, np. z podatków albo też z pienię-
dzy państwowych koncernów. To jest fatalnie. 
Fatalnie jest też, kiedy państwowe koncerny, 
Szanowny Panie Senatorze, opłacają media, które 
są przychylne władzy, a także inne media – bo nie 
tylko media publiczne wspiera ten cały koncern, 
ale też inne media, poprzez reklamy i poprzez do-
tacje na jakieś fundacje i na opłacanie jakichś klu-
bów, jakichś gazet itd., itd. To jest fatalne, Panie 
Senatorze. I, o ile ja sobie przypominam, to przy 
wykupach były protesty.

Ale proszę zwrócić uwagę, jak różnorodny był 
wtedy rynek mediów w Polsce. On jest teraz dużo 
uboższy. Ma miejsce pewien proces upadku me-
diów, my się tym zajmujemy w komisji kultury, 
my bolejemy nad tym, że jest tak mało mediów 
lokalnych, że jest ich coraz mniej. To jest pro-
blem, na który rząd w ogóle nie zwraca uwagi. 
Rząd nie pomaga tym małym podmiotom i trans-
feruje gigantyczne kwoty do przychylnych sobie 
mediów, mediów prasowych czy mediów w in-
ternecie. Mogłabym tutaj wymieniać… Zresztą 
w swoim wystąpieniu wymienię, gdzie te pie-
niądze są transferowane, w które miejsca. Pan 
o tym doskonale wie. Te media nie są wspierane, 
nie jest wspierana prasa lokalna, nie jest wspie-
rana różnorodna prasa, minister obciął dota-
cje dla części… Do niektórych mediów reklamy 
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rządowe w ogóle nie są kierowane. Powinien pan 
mieć o tym wiedzę.

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

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Proszę uprzejmie.

SenatoR
Jerzy czerwiński 

À propos wiedzy… 2 pytania dodatkowe, kró-
ciutkie. Pierwsza kwestia związana jest z wpły-
wem na media. Czy według pani odwołanie 
redaktora naczelnego „Faktu” po rozmowie pana 
Pawła Grasia z panem Janem Kulczykiem przez 
akcjonariusza niemieckiego to jest wpływ na me-
dia, czy to nie jest wpływ na media? To à propos 
właścicielstwa.

I drugie pytanie, może przewrotne i raczej re-
toryczne. Państwo w tej uchwale chcecie dać do 
zrozumienia, że jest kompletny brak wolności me-
diów w Polsce, niemal tak jak w czasach komuny, 
że jest cenzura itd. To proszę mi wymienić tytuły 
prasy podziemnej, bezdebitowej, jak to się dawniej 
mówiło, bibuły, która jest teraz wydawana, bo nie 
ma możliwości dojścia do prawdziwej informacji. 
Ja pamiętam takie tytuły jeszcze z czasów PRL, 
ale na pewno teraz też takie są, bo przecież jest 
tak źle.

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Proszę bardzo.

SenatoR
BarBara zdroJewsk a 

Wydaje mi się, Panie Marszałku, że odbiega-
my tak daleko od treści projektu tej uchwały… 
Nie sądzę, żeby jakiekolwiek znaczenie miała 
moja opinia na temat zwolnienia redaktora na-
czelnego któregoś dziennika. Nawet jeżeli mogę 
mieć krytyczną opinię na ten temat, to w przy-
padku, o którym rozmawiamy… Nie sądzę, żeby 

wpływ tutaj miała kwestia właścicielska tego 
medium, tzn. to, czy to jest firma zagraniczna, 
czy nie.

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Pan senator Rybicki.

SenatoR
sławomir ryBicki 

Dziękuję.
Pani Senator, czy słyszała pani o opisywa-

nym w wielu mediach przypadku, kiedy to sędzia 
Trybunału Konstytucyjnego, pani Pawłowicz, 
żądając sprostowania od redaktora naczelnego 
jednego z dzienników, które kupił Orlen, podzię-
kowała publicznie panu prezesowi Obajtkowi, co 
można rozumieć i odczytać jako próbę wpływu 
pani sędzi na politykę właścicielską wobec redak-
cji, która miała czelność poinformować o pobycie 
pani sędzi w spa?

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Proszę bardzo.

SenatoR
BarBara zdroJewsk a 

Bardzo dziękuję.
Nie chciałabym się odnosić szczegółowo do 

tej sprawy, bo jej nie znam. Jeżeli chodzi o to, co 
się dzieje z Orlenem, o te podziękowania ze stro-
ny różnego rodzaju mediów, o ten serwilistyczny 
stosunek rządzących do państwowych koncer-
nów, które są przecież w zarządzie państwa… 
Muszę powiedzieć, że żenujące i oburzające jest 
to nadawanie sobie jakichś tytułów, to wzajemne 
świadczenie sobie różnego rodzaju usług, przez 
państwo i przez spółki, przelewanie sobie różnego 
rodzaju dotacji, rozdawanie tego pomiędzy osoby 
sprzyjające władzy. To jest żenujące i oburzające, 
tak bym powiedziała.
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WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo.
Więcej pytań nie ma.
Dziękuję bardzo, Pani Senator Sprawozdawco.
(Senator Barbara Zdrojewska: Dziękuję 

bardzo.)
Otwieram dyskusję.
I  proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Aleksandra Szweda.
Pan senator Szwed. Sala 217… A, jest pan sena-

tor, zszedł. Dobrze.

SenatoR
aleksander szwed 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ponownie w Wysokiej Izbie X kadencji więk-

szość senacka proponuje polityczną uchwałę 
niemającą de facto zbyt wiele wspólnego z rze-
czywistością. Ponownie tego typu wrzutki po-
wodują, że obniżamy rangę uchwały Wysokiej 
Izby, a Senat staje się w bieżącej kadencji niczym 
innym, jak tylko orężem w populistycznej walce 
politycznej z rządem.

Nie dajmy się zmanipulować. Składka od re-
klam nie jest działaniem wymierzonym przeciw-
ko mediom. To forma sprawiedliwego wnoszenia 
opłat przez cyfrowych gigantów oraz największe 
koncerny medialne. Nowa opłata w żaden sposób 
nie wpłynie na niezależność mediów czy swobodę 
ich funkcjonowania.

Podatki cyfrowe i reklamowe nie są niczym 
nadzwyczajnym. Podobne rozwiązania funk-
cjonują już w innych państwach Europy, m.in. 
w Wielkiej Brytanii, we Francji, w Hiszpanii czy 
we Włoszech.

W przypadku reklamy prasowej lokalne gaze-
ty, których wpływy reklamowe nie przekraczają 
15 milionów zł, nie zapłacą ani złotówki. Składka 
od reklamy internetowej nie dotyczy mediów lo-
kalnych, w tym lokalnej prasy. Dotknie to jedynie 
duże koncerny, które osiągają gigantyczne zyski 
z tytułu reklam. Sam projekt jest zresztą dopiero 
w prekonsultacjach. Podmioty rynkowe od 2 do 
16 lutego miały czas na zgłaszanie uwag i propo-
zycji do projektu. Dopiero taka formuła pozwoli 
na wypracowanie ostatecznych rozwiązań, któ-
re zostaną skierowane do prac Rady Ministrów.

Tak więc nie jest prawdą, jak zapisane to zo-
stało w projekcie uchwały, że nowa opłata me-
dialna spowoduje potężne osłabienie mediów 
niezależnych – w tym lokalnych i regionalnych 
– których podstawę finansowania stanowią do-
chody reklamowe. Mediów lokalnych i regional-
nych to po prostu nie dotyczy.

W projekcie piszą państwo, że to kolejny – po 
przejęciu przez państwową spółkę paliwową nie-
zależnego koncernu prasowego – element procesu 
niszczenia wolnych mediów i podporządkowy-
wania ich bieżącym interesom władzy. I że jest 
to sprzeczne z polską racją stanu i  interesem 
obywateli. Chodzi tutaj oczywiście, o czym była 
już mowa w trakcie zadawania pytań, o prze-
jęcie przez PKN Orlen jednego z największych 
wydawców w Polsce, Polska Press, od niemiec-
kiej Verlagsgruppe Passau Capital Group, dzięki 
czemu Orlen uzyska dostęp do 17,4 miliona czy-
telników. Warto przypomnieć, że jak dotąd do 
podmiotu niemieckiego, jednej z największych 
grup wydawniczych w Polsce, należało ponad 20 
dzienników regionalnych oraz ok. 150 tygodni-
ków lokalnych. Czyli według wnioskodawców 
zgodne z polską racją stanu jest to, żeby najwięk-
szym podmiotem medialnym w Polsce był pod-
miot niemiecki. Śmiała teza, tak jak tu już było 
wcześniej powiedziane. Rozumiałbym, gdybym 
ją usłyszał w Bundestagu albo w Bundesracie, ale 
nie w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej.

W mojej opinii proponowana uchwała opie-
ra się na kłamliwych zarzutach i obniża ran-
gę uchwał podejmowanych przez Wysoką Izbę. 
Dlatego wnoszę o jej odrzucenie. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Bogdana Klicha.

SenatoR
BoGdan klich 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
A leż to wszystko jest pow tarza lne. 

Powtarzalne dla tych, którzy pamiętają naszą de-
batę z grudnia 2015 r. nad losem telewizji publicz-
nej, wtedy, kiedy PiS wykonywało swój pierwszy 
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milowy skok na własność publiczną. Zaczęło od 
telewizji, bo wiedziało, że telewizja w rękach or-
ganów kontrolnych, które działają w oparciu 
o konstytucję, jest niebezpieczna dla nowej wła-
dzy, że trzeba zrobić skok na własność publicz-
ną i uczynić ją własnością partyjną. Czyli że rząd 
musi przejąć kontrolę po to, żeby móc uczynić z tej 
telewizji wielką maszynerię propagandową dla 
rządzących. Przestrzegaliśmy przed tym. Ta stro-
na sali, wtedy w większości, mówiła: nic się nie 
dzieje, nic się nie dzieje, korygujemy tylko błędy 
z przeszłości i wprowadzamy nowe rozwiązania, 
telewizja i radio publiczne muszą być własnością 
obywateli. Oczywiście był to początek nowomowy 
stosowanej przez PiS, która niejako dotyka w tej 
chwili wszystkich dziedzin życia, gdzie czarne 
stało się białym, a białe stało się czarnym – zgod-
nie z tym, co prezes Kaczyński już wcześniej sy-
gnalizował. Zacytuję z pamięci: nikt nie przekona 
nas do tego, że białe jest białe, a czarne jest czarne.

No i co? Skutki tego pierwszego wielkiego 
skoku na własność publiczną obserwujemy na 
własne oczy od 5 lat. Jednym z tych skutków jest 
to, że Polska z osiemnastego miejsca w rankin-
gu wolności prasy, przygotowywanym przez re-
nomowaną, szanowaną na świecie organizację 
Reporterzy bez Granic, spadła na miejsce sześć-
dziesiąte drugie. Podkreślam: z osiemnastego na 
sześćdziesiąte drugie. Gdyby to był spadek z po-
zycji osiemnastej na dwudziestą, można by było 
powiedzieć, że jest to chwilowe zawirowanie. Ale 
nie. To jest konsekwentne pogarszanie się pozycji 
Polski w międzynarodowym rankingu wolności 
prasy. W ciągu tych 6 lat Polska spadła o 40 po-
zycji. Te liczby nie kłamią, te dane mówią praw-
dę. I jest tak przede wszystkim za sprawą tego, co 
się dzieje w telewizji rządowej. Bo jak inaczej na-
zwać tę telewizję, jeśli nie telewizją rządową? To 
minister skarbu, jak pamiętacie państwo, przed 
5 laty, zgodnie z ustawą, odwołał członków rad 
nadzorczych oraz zarządów wszystkich spółek ra-
diowych i telewizyjnych. Ta strona sali nie tylko 
mu na to pozwoliła, ale też upoważniła go do tego, 
żeby tych członków odwołał zgodnie z własnym 
widzimisię. Zlikwidowano konkursy, zlikwido-
wano kadencyjność, zlikwidowano jakiekolwiek 
kryteria w powoływaniu tych, którzy zarządzają 
tym dobrem publicznym.

Nie ma najmniejszych wątpliwości co do tego, 
że ta proponowana uchwała mówi prawdę o kolej-
nym zamachu na media, na wolność mediów i że 
w tej chwili toczymy na tej sali kolejną poważną 

dyskusję nad przyszłością. Nad przyszłością cze-
go? Nad przyszłością polskiej demokracji. Nie 
ma wątpliwości co do tego, że ten skok, taki ty-
powo PRL-owski – to jest typowa kontrrewolucja 
w stosunku do rewolucji „Solidarności”, kontr-
rewolucja, która została wykonana przez PiS – 
ma przywrócić PRL na rynku medialnym. I to 
się dzieje. To się dzieje m.in. za sprawą przejęcia 
przez Orlen od Verlagsgruppe Passau – jakoś ła-
twiej jest mi mówić Neue Passauer Presse, bo tak 
się utarło, ale używam właściwej nazwy – ponad 
170 tytułów prasy lokalnej, regionalnej oraz po-
nad 200 rozmaitych portali. To jest gazpromiza-
cja, to jest putinizacja rynku prasowego.

Prezes Obajtek, który otrzymuje nagrodę czy 
tytuł, chyba tytuł, Człowieka Wolności, jest tak 
naprawdę odpowiedzialny za peerelizację pol-
skich tygodników i dzienników lokalnych, re-
gionalnych. To nie jest nic innego jak powrót do 
PRL, w którym władza sprawowała kontrolę nad 
wszystkimi mediami, nad całą prasą – lokalną, 
regionalną i ogólnopolską. To nie jest nic inne-
go jak zastosowanie nie węgierskiego, ale na ra-
zie rosyjskiego modelu, w którym odpowiednik 
Gazpromu staje się właścicielem prasy, tygodni-
ków i dzienników. I wszelkie argumenty, że oto 
odkupuje się od Niemca, odkupuje się od obco-
krajowca, są oczywiście jednym wielkim picem 
na wodę. To jest pic na wodę. Bo przypomnijmy, 
komu został sprzedany „Express Wieczorny” 
przez Fundację Prasową „Solidarność”, któ-
rej założycielem i prezesem był pan Jarosław 
Kaczyński. No, przecież nie jakiemuś Polakowi, 
nie jakiejś grupie Polaków, nie jakiejś polskiej 
spółce, nie jakiejś polskiej korporacji. Nie. On zo-
stał sprzedany obcokrajowcom, Szwajcarom. No, 
to słynna sprawa, słynny skandal. Dostali po po-
dziale RSW „Prasa – Książka – Ruch” tytuł wraz 
z nieruchomościami, wraz z drukarnią, po czym 
wzięli i sprzedali go obcokrajowcom. A w tej chwi-
li ośmielają się bezczelnie, w tej sali także, mówić 
o tym, że część prasy była w rękach obcokrajow-
ców, w związku z czym oni ją repolonizują. To, co 
słyszymy w tej sali, to jest po prostu bezczelność. 
To jest wyjątkowa bezczelność, która w sali se-
nackiej nie powinna mieć miejsca. Najpierw sami 
sprzedają obcokrajowcom, a potem zarzucają, że 
się broni obcego kapitału w polskich mediach. 
Takiej przewrotności już dawno tutaj nie było.

W tej chwili mamy do czynienia z drugim eta-
pem, jak powiedziałem, ograniczenia wolności 
prasy. Ale to nie tylko gazpromizacja, która się 
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dokonuje na naszych oczach. Proszę państwa, pa-
miętajmy także o atakach na pojedynczych dzien-
nikarzy i o szykanowaniu ich.

(Głos z sali: To prawda.)
Sam byłem świadkiem ataku na panią redak-

tor Grzybowską pod Ministerstwem Edukacji 
Narodowej. Sam byłem tego świadkiem, sam wi-
działem, co się działo. Osobiście widziałem, jak 
ją szarpano i wyciągano pomimo tego, że macha-
ła legitymacją prasową. A redaktor Grzybowska 
nie jest jedyną dziennikarką czy dziennikarzem, 
którzy w ostatnim czasie byli zaatakowani przez 
organy porządku publicznego, a konkretnie przez 
polską policję. Nie jest jedynym takim dziennika-
rzem, jest ich wielu. To jest też element tej presji, 
którą PiS za pośrednictwem Policji, także za po-
średnictwem prokuratury wywiera na niezależne 
polskie dziennikarstwo.

I  co, my mamy milczeć w  tej sytuacji? 
Gdybyśmy milczeli w tej sytuacji, to bralibyśmy 
współodpowiedzialność za te wszystkie działa-
nia, które mają miejsce. Dlatego nie milczymy 
w tej sytuacji i dlatego projekt uchwały złożony 
przez grupę senatorów, której przedstawicielem 
jest pani senator Zdrojewska, jest czerwonym sy-
gnałem, jest czerwonym światłem. No, czerwone 
światło nie pulsuje, ale można by było powiedzieć, 
że jest to pulsujące czerwone światło ostrzegaw-
cze. Opamiętajcie się, Panowie i Panie, dlatego że 
prowadzicie ten polski pociąg już nie w kierunku 
Budapesztu, ale w kierunku Moskwy. Dziękuję. 
(Oklaski)

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu panią senator Barbarę 

Zdrojewską.

SenatoR
BarBara zdroJewsk a 

Nam się wydaje, że naprawdę w nieskończo-
ność, wielokrotnie powtarzamy to samo. Do ni-
kogo nic nie trafia, jest coraz gorzej. Dlatego taką 
treść ma ta projektowana uchwała. Ona jest dosyć 
kategoryczna, to nie jest uchwała miękka. To jest 
uchwała, która dotyczy tego, co za chwilę może 
być w Polsce.

Ja przypominam, że jeżeli chodzi o sądy i to, 
co może się stać z Trybunałem Konstytucyjnym, 
to, co może się stać z sądami, to wydawało się 
to nierealne, takie odległe. Wydawało się, że jak 
prokurator generalny będzie jednocześnie mini-
strem sprawiedliwości… Przecież tak bywało i nic 
aż tak strasznego się nie działo – prawda? A oka-
zuje się, że po tym, jak przyszła ta władza, tyl-
ko czarne scenariusze się spełniają. Jeżeli mówi 
się, że coś może być nie tak, to tak właśnie bę-
dzie. Zazwyczaj bywa jeszcze gorzej, niż się spo-
dziewaliśmy. No, ja pamiętam te demonstracje 
na początku ubiegłej kadencji. Kiedy ludzie wy-
chodzili na ulice w obronie mediów publicznych 
i w obronie sądów, niektórzy machali i mówili: 
nie przesadzajcie, jeszcze nie jest tak strasznie. Po 
cichu, krok po kroku, przez tych kilka lat dopro-
wadzono system sądownictwa do ruiny, a media 
publiczne stały się przykładem hańby polskiego 
dziennikarstwa i w ogóle dziennikarstwa euro-
pejskiego. Mówię oczywiście o programach in-
formacyjnych, nie chcę uogólniać. Przepraszam, 
nie dotyczy to oczywiście wszystkich programów, 
które są w mediach publicznych.

Szanowni Państwo, w  tej chwili media 
w Polsce nie mają się dobrze, nie są w dobrej sy-
tuacji finansowej. To zostało jeszcze spotęgowa-
ne przez lockdown, jest coraz mniej reklam itd., 
itd. Media w Polsce nie mają się za dobrze, dlate-
go że wystąpiły pewne negatywne procesy, które 
trwały przez ostatnie 30 lat. Być może niektórym 
wydawało się, że te media będą kwitły, a tymcza-
sem okazało się, że znaleźliśmy się w takiej sy-
tuacji, kiedy możliwe jest wykupienie – w sumie 
niewielkim nakładem sił, za nie tak znowu wiel-
kie pieniądze – całej grupy prasowej działającej 
w Polsce i podporządkowanie jej rządowi. My na 
to patrzymy i doskonale wiemy, że władza będzie 
szła dalej tą drogą, a także sięgnie po inne metody 
podporządkowywania sobie mediów.

Nowy podatek, jeżeli zostanie on wprowadzo-
ny – rząd już lekko się wycofuje, no więc mam 
nadzieję, że nastąpi jakieś cudowne odwróce-
nie tej fatalnej sytuacji – przede wszystkim ude-
rzy w widza, uderzy w słuchacza, w czytelnika, 
w internautę. To nie jest podatek, który uderzy 
przede wszystkim w media. Tak, uderzy w nie, 
ale uderzy także w każdego słuchacza i widza, 
w każdego z nas. Z całą pewnością poskutku-
je też on ograniczeniem wydatków. To jest bar-
dzo ważne, musimy o tym powiedzieć. Chodzi 
o wydatki na wartościowe treści, bo jeżeli media 
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będą musiały oszczędzać, to będą oszczędzały np. 
na tekstach śledczych, na tym, co dużo kosztu-
je. A mało kosztuje ta papka informacyjna, któ-
rą wszyscy znamy, ta niepogłębiona informacja. 
Jeżeli pytacie państwo, jak wygląda niepogłębio-
na informacja, o co tutaj chodzi, to wyjaśniam, 
że to jest taka informacja, jaką możecie państwo 
uzyskać w „Wiadomościach” TVP i na TVP Info. 
To jest właśnie informacja prosta, niepogłębiona, 
pozbawiona racji drugiej strony. No, tak w tych 
mediach nie będzie. Myślę, że one będą w mia-
rę obiektywne, ale z całą pewnością ucierpi na 
tym przede wszystkim dziennikarstwo śledcze. 
A wyjaśnienie największych afer ostatnich lat to 
właśnie zasługa wolnych mediów, a nie zasługa 
prokuratury czy podległych władzom służb.

Rząd przekonuje, że… No, niestety kłamie 
pan premier Morawiecki, który mówi o tym, że 
ta opłata ma służyć temu, by tworzyć lepsze wa-
runki dla rozwoju wolnych mediów. No, to jest…

(Poruszenie na sali)
Tak powiedział, tak. Szanowni Państwo, to 

jest po prostu kłamstwo. Trzeba powiedzieć, że 
to jest absolutna nieprawda. To tylko zaszkodzi 
wolnym mediom, wolności słowa, odbiorcom.

Nieprawdą jest także to, że media, jak suge-
ruje rząd, nie płacą podatków. Akurat w takim 
momencie, kiedy trwa pandemia, kiedy media 
są poszkodowane tak jak wszystkie inne firmy 
w Polsce, rząd nagle wprowadza nową opłatę. 
Media płacą podatki, jak wszystkie przedsiębior-
stwa płacą podatek dochodowy. Jeśli wydawcą 
jest podmiot lokalny, jednoosobowy, jakieś małe 
przedsiębiorstwo, to płaci podatek PIT, spółki 
płacą CIT. Poza tym płacą VAT, opłaty emisyj-
ne, opłaty na organizacje zarządzające… Senat 
wprowadzał te opłaty w różnych momentach. Są 
opłaty, które są związane z prawami autorski-
mi. Płacą też często duże, ogromne pieniądze za 
koncesje, za częstotliwości. Są także opłaty VOD. 
Mało kto pamięta o tym, że niektóre media pła-
cą także np. na polskie filmy, na kinematografię. 
Z takich opłat jest utrzymywany Polski Instytut 
Sztuki Filmowej. 5% lub 8% ceny gazety to poda-
tek, w zależności od tego, czy to są media lokalne, 
czy centralne. Tak że w cenie gazety uwzględnio-
ny jest podatek. A więc podatki są płacone.

Media finansują kulturę, wydarzenia kultu-
ralne i działalność charytatywną. Nie będę tego 
rozwijała, dlatego że media w ostatnim czasie 
po raz pierwszy – i bardzo dobrze, że wreszcie 
nastąpiła taka kampania – pochwaliły się tym, 

co robią dla społeczeństwa, tym, co robią dla lu-
dzi. To, o czym mówię, czyli np. dziennikarstwo 
śledcze… Ludzie ogromnym nakładem czasu, po-
święcając na to czasami pół roku, wiele miesięcy, 
pracują nad tym, żeby wykryć jakąś aferę. Czy 
państwo znacie jakąś aferę wykrytą przez zależ-
ne media? Nie, media zależne od rządu w Polsce 
nie wykrywają żadnych afer. I dobrze wiemy, że 
ministrowie czy też politycy, jak mają takie pyta-
nia, to nie są w stanie odpowiedzieć na nie pozy-
tywnie i podać jakiejkolwiek afery wykrytej np. 
przez TVP 3 wśród rządzących.

W latach 2015–2020 spółki Skarbu Państwa… 
Teraz nawiązujemy do tych spółek i tego, jak są 
media dotowane; to jest to, co obiecałam panu 
senatorowi Biereckiemu. A więc spółki Skarbu 
Państwa wydały na reklamę 5,4 miliarda  zł. 
Kryteria wyboru medium do zamieszczenia re-
klam są niejasne, jak stwierdził w swoim raporcie 
pan prof. Kowalski – to jest raport świeżo opubli-
kowany, chyba w zeszłym tygodniu – a strumień 
reklam ze spółek Skarbu Państwa kierowany jest 
do mediów sprzyjających władzy. I to jest udowod-
nione, wykazane przez pana prof. Kowalskiego. 
W 2020 r. „Gazeta Wyborcza” dostała takich re-
klam za 74 tysiące, o takiej wartości, a marginalna 
„Gazeta Polska Codziennie” – zaledwie 11 tysię-
cy egzemplarzy średniej sprzedaży – otrzymała 
8,4 miliona zł. Tak że porównajcie sobie państwo, 
w jaki sposób dotowane są przez spółki Skarbu 
Państwa media przychylne rządzącym, a w jaki 
sposób – media obiektywne albo niechętne. Tak 
że jeszcze raz: „Gazeta Wyborcza” – 74 tysiące, 
„Gazeta Polska Codziennie” – 8,4 miliona zł. Jeśli 
chodzi o tygodniki, to „Sieci” otrzymały 20 mi-
lionów zł, „Gazeta Polska” – 13 milionów, „Do 
Rzeczy” – 14 milionów. A zgadnijcie państwo, 
ile dostały od spółek „Newsweek” i „Polityka” – 
a one w końcu też są tygodnikami. Nic, ani grosza. 
I jeszcze urzędy centralne dorzuciły swoje pie-
niądze, bo płaciły na przychylne rządowi media 
383 miliony zł. To są, Szanowni Państwo, ogrom-
ne kwoty. To są media, które były zupełnie mar-
ginalne, a w tej chwili kwitną. Mówię o mediach 
przychylnych rządowi, niektóre przed chwilą wy-
mieniłam. Unikanie mediów, które nie są wyraź-
nie prorządowe, to jest zasada obecnego rządu. 
Do tej grupy należy „Gazeta Wyborcza” i TVN, 
a także media z nimi powiązane, np. Radio Zet, 
które jest powiązane z jednym z tych podmio-
tów. Spółki Skarbu Państwa faworyzują media 
publiczne i media sprzyjające rządowi. Wydatki 
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reklamowe spółek Skarbu Państwa generalnie się 
zmniejszyły, te dotacje są mniejsze, ale teraz tym 
bardziej widać, że łatwiej jest przetrwać tym me-
diom, które sprzyjają rządowi. Tak to wygląda. 
„Newsweek”, „Polityka”, „Tygodnik Powszechny” 
– zero, „Gazeta Polska” – 2 tysiące 400% średniej 
stosunku nakładu do wydatków.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dziękuję, 
Pani Senator.)

Dobrze. Ja mówię…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Pani 

Senator, 11 minut.)
Przepraszam bardzo, Panie Marszałku. Za 

chwilę coś dodam, chciałabym jeszcze podać dane.

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo.
Oczywiście może pani jeszcze wykorzystać 

5 minut.
Pani senator Ewa Matecka. Proszę bardzo.

SenatoR
ewa maTeck a 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wszystkie osoby, które podnoszą dziś kwestię 

zbędnej bądź przedwczesnej reakcji demokratycz-
nej większości Senatu na zapowiedź drakońskich 
obciążeń podatkowych wobec niezależnych me-
diów, nie uwzględniają jednego zasadniczego fak-
tu. Nasz projekt uchwały to efekt bardzo brutalnej 
lekcji, jaką mogliśmy obserwować na Węgrzech. 
Wiele węgierskich działań jest bezpośred-
nio kopiowanych przez rząd PiS. W państwach 
o ugruntowanej demokracji nikt nie ma już cienia 
wątpliwości, że w kraju rządzonym przez Viktora 
Orbána wolne media praktycznie nie istnieją, 
a cenzura staje się codzienną praktyką nadaw-
ców będących pod kontrolą państwa. Jako żywo 
przypomina to sytuację, z jaką od lat mamy do 
czynienia w Rosji czy na Białorusi, gdzie autory-
taryzm sukcesywnie, metodycznie tępi wszelkie 
przejawy prodemokratycznych zachowań.

A  jak jest w  Polsce? Sygnałów ostrze-
gawczych pojawiło się w  ostatnich latach, 
w ostatnich dniach wystarczająco dużo, by na-
rastający niepokój w  kwestii wolności słowa 
miał swoje głębokie uzasadnienie. Podam kilka 

przykładów z ostatnich dni. Wszyscy widzieliśmy 
usuwane rozmówcom przed emisją w TVP em-
blematy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Pamiętamy też ostatni incydent, gdy prezenterka 
pogody z poznańskiego oddziału telewizji publicz-
nej straciła pracę, ponieważ pojawiła się na wizji 
z tym właśnie emblematem. O sposobie relacjo-
nowania strajku kobiet i innych niewygodnych 
dla rządzących wydarzeń nawet nie wspominam. 
Wyliczenie tychże incydentów ze względu na ich 
mnogość wydaje się niemożliwe. Przykłady moż-
na by mnożyć w nieskończoność, pokazując, jak 
bardzo próbuje się dziś w mediach, umownie na-
zwanych publicznymi, ograniczać wolność słowa 
i wypaczać sens przekazu. Wszelkie programy czy 
nawet stacje, które do niedawna uchodzić mogły 
za względnie niezależne, są marginalizowane lub 
de facto doprowadzane do likwidacji. Najlepszym 
tego przykładem jest chociażby najnowsza histo-
ria radiowej Trójki.

Wniosek, jaki nasuwa się w związku z tymi 
i dziesiątkami innych zdarzeń oraz zapowiedzia-
mi nałożenia dodatkowych podatków na media, 
okazuje się ponury. Może bowiem okazać się, 
że nasza reakcja w postaci dzisiejszej uchwały 
w sprawie zagrożenia wolności mediów w Polsce 
nie tylko nie jest przedwczesna, ale już spóźniona.

Podpisałam projekt tej uchwały i w pełni po-
pieram jego treść przygotowaną przez komisję 
kultury. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

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

Wcisłę.

SenatoR
Jerzy wcisła 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
11 lutego cała Polska mogła wysłuchać orędzia 

trzeciej osoby w państwie, marszałka Senatu, 
prof. Tomasza Grodzkiego, tyle że w tzw. telewi-
zji publicznej orędzie zostało poprzedzone czar-
ną planszą z napisem „Tu powinien być Twój 
ulubiony mecz”. Był to bezprecedensowy przy-
kład chamstwa, podłości i zwykłego łgarstwa. 
Kancelaria Senatu zaproponowała bowiem emisję 
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orędzia, trwającego niecałe 6 minut, w czasie 
przerwy meczu, niespełna 5 minut wcześniej. 
Odpowiedzią ze strony telewizji publicznej była 
wspomniana plansza. Jednak żeby się tego dowie-
dzieć, tę prawdę poznać, trzeba było obejrzeć wia-
domości w mediach niepaństwowych. Oczywiście 
chamstwo, podłość i łgarstwo są ludzkimi przy-
warami, ale praktykowane w imieniu państwa 
polskiego pod szyldem misji publicznej, na któ-
rą Polacy wykładają 2 miliardy zł rocznie i 264 zł 
abonamentu od telewizora, stają się chamstwem, 
podłością i łgarstwem państwa polskiego. A na to 
mojej zgody nie ma.

Czym byłoby to kłamstwo, gdyby nie było 
mediów prywatnych, niezależnych od pań-
stwa, czyli od PiS? Byłoby prawdą, jedyną praw-
dą. Taką samą prawdą, jaką przez lata było to, 
że w Katyniu Polaków wymordowali Niemcy. 
Taką samą prawdą miała być hejterska opowieść 
o Pawle Adamowiczu czy o zbrodni smoleńskiej 
połączonej ze zdradą ojczyzny, która przecież 
nadal jest lansowana przez niektórych liderów 
PiS przy wykorzystaniu mediów publicznych. 
Niestety, już w tej chwili jesteśmy w sytuacji, 
w której wszystkich kulistych kłamstw nie jeste-
śmy w stanie wyjaśnić. Aby wymusić rozpoczęcie 
procesu zabójcy Pawła Adamowicza, wiele osób, 
w tym także ja, podpisywało apele do ministra 
Ziobry. Minęły 2 lata, a proces – chociaż tego sa-
mego dnia morderca został schwytany – jeszcze 
się nie rozpoczął. Ponoć ma się rozpocząć w po-
niedziałek. Czego się boją? Dlaczego boimy się tego 
procesu? Czy nie boimy się czasami tego, że mor-
derca wykrzyczy, że jednak nienawiści do Pawła 
Adamowicza uczył się z mediów publicznych? 
Na szczęście mamy media niezależne i będziemy 
wiedzieli, co na tym procesie będzie się działo. 
Dlatego TVP trzeba jak najszybciej zlikwidować, 
a przynajmniej TVP Info, wyciąć jak chorą ko-
mórkę rakową. Paradoksalnie 2 miliardy zł, które 
zamierzaliśmy przeznaczyć na leczenie raka, tej 
strasznej choroby dotykającej Polaków, przezna-
czono właśnie na tę telewizję, na rozprzestrzenia-
nie tego raka, który drąży społeczeństwo polskie.

Szanowni Państwo, prawdziwą misję mogą 
pełnić inne media, nie musi tego robić telewizja 
państwowa, w tym te, w które tak naprawdę wy-
mierzone jest ostrze nowego podatku i całej po-
lityki PiS – media lokalne i media regionalne. 
Wykupienie przez prawdziwy koncern 20 z 24 
tygodników regionalnych, ok. 150 tygodników 
lokalnych oraz ok. 500 witryn internetowych 

i serwisów docierających do 17 milionów inter-
nautów jest symptomem niezwykle niebezpiecz-
nego zjawiska.

Wprowadzenie podatku medialnego to kolej-
ny krok w tym kierunku. Formalnie uderza on 
w media o wysokim przychodzie, nieosiągalnym 
dla większości mediów lokalnych i regionalnych. 
Ale ja byłem wydawcą i redaktorem naczelnym 
gazet lokalnych i regionalnych. Zajmowałem się 
tym przez 12 lat i wiem, jak ten rynek działa. 
Duże podmioty najpierw podpisują umowy z gi-
gantami medialnymi, a później, jak coś zosta-
nie, przeznaczają środki na promocję w regionie. 
Rozmowy z partnerami globalnymi lub choćby 
ogólnokrajowymi zawsze wyglądają tak samo: 
panie redaktorze, proszę poczekać, podpisze-
my umowy strategiczne z mediami globalnymi, 
a jak zostaną nam pieniądze, to wrócimy do roz-
mów z panem. Po wprowadzeniu tego podatku 
o 800 milionów zmniejszy się pula środków na 
reklamę w mediach regionalnych. Duże podmio-
ty nie zrezygnują z globalnej promocji, z global-
nych strategii medialnych. Po prostu wydadzą 
na nie o 800 milionów więcej. I nie wydadzą tych 
pieniędzy na reklamę w mediach o mniejszym 
zasięgu.

Senatorowie i Senatorki, ja jestem w stałym 
kontakcie z mediami regionalnymi i  lokalny-
mi, a także ze stowarzyszeniami, które te me-
dia grupują. Już dzisiaj wiele z nich balansuje na 
krawędzi opłacalności, bo wyhamowanie gospo-
darki samo w sobie spowodowało zastój na rynku 
reklamowym.

Tak na marginesie: jak wyobrażacie sobie pań-
stwo, którzy lansujecie ten nowy podatek, powrót 
polskich firm na rynek, jeśli odejmiecie te 800 mi-
lionów od ich budżetu reklamowego? Myliście, że 
Polacy będą kupowali polskie produkty, jeżeli nie 
będą widzieli ich w reklamach? To jest bzdura, 
produkt bez reklamy wypadnie z rynku. Polski 
produkt wypadnie z polskiego rynku, a zastąpi 
go inny produkt, niemiecki, tak bardzo zniena-
widzony przez senatorów PiS. To on wejdzie na 
nasz rynek. Problem w tym, że wam nie zależy 
tak bardzo na tym, żeby polski produkt pozostał 
na polskim rynku. Bardziej zależy wam na tym, 
aby zlikwidować lub przejąć niezależne media. Bo 
prawdziwy skutek wprowadzenia tej nowej opłaty 
medialnej będzie właśnie taki, że część mediów po 
prostu ulegnie likwidacji.

Na razie media te, czekając na koniec kryzysu 
pandemicznego, nie kupują sprzętu i ograniczają 
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zatrudnienie, ale to jest strategia na przetrwa-
nie, a nie na rozwój. Telewizje lokalne, w których 
koszt przygotowania materiałów dziennikar-
skich jest najwyższy – w Polsce jest ich ok. 100 
– już ledwie dyszą. W 80% ich właścicielami są 
osoby fizyczne. Specyfiką tych mediów jest do-
minacja informacji i publicystyki, czyli klasycz-
nych programów misyjnych, które powinny być 
finansowane z rynku reklamowego. Te telewizje 
wkrótce zbankrutują i będą do kupienia. Która ko-
lejna spółka Skarbu Państwa je wykupi? Czy ja-
kaś spółka została już wyznaczona? Tego właśnie 
możemy się spodziewać.

I powiedzmy szczerze, że ja tu niczego nowe-
go nie odkrywam. Scenariusz, który w Polsce 
proponuje PiS, z sukcesem zrealizowano już na 
Węgrzech. Dzięki temu Węgry są, jak przypo-
mniał senator Bogdan Klich, na osiemdziesią-
tym dziewiątym miejscu w rankingu wolności 
prasy. My jesteśmy 27 miejsc wyżej, ale mamy 
szansę Węgrów dogonić. W dniu 14 lutego, czyli 
5 dni temu, sąd węgierski orzekł, że nie przedłuży 
koncesji radiu Klubradio. To ostatni niezależny 
nadawca na Węgrzech, resztę przejęli już partyj-
ni oligarchowie. Narodowi został tylko internet. 
Polskę czeka podobny scenariusz.

Osłabione media albo padną, albo, tak jak 
Passauer Presse, zostaną wykupione przez pod-
mioty kojarzone z PiS. Na marginesie wykupienia 
Passauer Presse – bo widzę, że senatorów PiS ten 
problem bardzo dotyka… Może boją się, ze Obajtek 
straci na tym władzę. Nie wiem. A może wiedzą, 
na czym interes polega.

Ale dopytujecie, co złego w  tym fakcie, że 
spółka zależna od rządu wykupuje takiego gi-
ganta medialnego. Otóż są dwie podstawowe 
sprawy. Pierwszą i zasadniczą odpowiedź znaj-
dziemy w podręczniku do nauki o społeczeństwie 
dla szkół średnich, na tym poziomie. Ona brzmi 
tak: media muszą być czwartą władzą, czyli mu-
szą być niezależne od władzy. Muszą uzupełniać 
monteskiuszowy trójpodział władzy. Wykupienie 
przez państwowy koncern 200 gazet i 500 witryn 
internetowych to złamanie zasady uszanowania 
czwartej władzy. Piotr Gliński wcale nie krył tego, 
że w ten sposób, wykupując te media, PiS chce 
zwiększyć wpływ na społeczeństwo. A druga od-
powiedź? To zagrożenie monopolem informacji. 
To jest ta PRL-owska opcja.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Czas, 
czas…)

Już, Panie Marszałku, 2 zdania.

17 milionów odbiorców internetowych. 13 mi-
lionów Polaków ma dostęp tylko do TVP, do 
telewizji publicznej. To już prawie monopol in-
formacyjny. Opłata medialna otworzy możli-
wość wykupu kolejnych mediów i to będzie koniec 
wolności, po którym nastąpi koniec demokracji. 
Dogonimy, a nawet prześcigniemy Węgry, a PiS 
odtrąbi kolejny sukces. Chyba że senatorowie się 
zreflektują i poprą tę naszą uchwałę, do czego go-
rąco namawiam. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
I proszę o zabranie głosu przez panią senator 

Alicję Chybicką.
Proszę bardzo, Pani Senator.

SenatoR
alicJa chyBick a 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja wysłuchałam tych wszystkich wystąpień, 

a przede wszystkim wystąpienia pani senator 
Zdrojewskiej i absolutnie, w pełni popieram ten 
projekt, naszą senacką uchwałę, uchwałę wolne-
go, opozycyjnego Senatu. Ale mam nadzieję, że za 
tym projektem uchwały zagłosują wszyscy, rów-
nież senatorowie PiS. Dlaczego? Dlatego, że wolne, 
prywatne najczęściej media, o których mówimy, 
obciążone dodatkowym podatkiem, jeśli wyda-
rzy się to – nie będę tego powtarzać – o czym 
mówili moi przedmówcy… Co to będzie oznacza-
ło dla wielu osób, dla chorych, dla wielu istnień 
ludzkich? Otóż nie wiem, czy państwo wiedzą, że 
wszystkie te media wspierają chorych, zarówno 
indywidualnych, jak i wielkie szpitale. Uratowały 
wiele istnień ludzkich poprzez swoją działalność 
charytatywną. Duże media mają swoje funda-
cje, takie jak Fundacja TVN „Nie jesteś sam” czy 
Fundacja Polsat „Jesteśmy dla dzieci”, ale też te 
mniejsze media mają swoje fundacje, a nawet je-
śli ich nie mają, to jeśli jest potrzeba, zbierają pie-
niądze dla chorych i dzięki temu ci chorzy żyją. 
Ja mogę powiedzieć, że wiele moich dzieci żyje 
dzięki wymienionym fundacjom, dzięki akcjom 
mediów prywatnych. Jestem przerażona perspek-
tywą tego, o czym moi przedmówcy powiedzie-
li, że te media mogą zniknąć, bo wtedy zniknie 
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również ta pomoc, bo nie będzie z czego… Te me-
dia na początku pewnie będą musiały ograniczyć 
działalność charytatywną. A przecież to właśnie 
te media… Fundacja Polsat zbudowała oddział 
przeszczepowy w klinice, którą mam zaszczyt 
kierować, oddział noworodkowy – w Centrum 
Zdrowia Dziecka, wyremontowała oddział oto-
laryngologii dla dzieci. Wyłożyła w ostatnim cza-
sie pieniądze na hospicjum. Wszystkie te media 
– mówione, pisane, oglądane – prowadzą zbiórki 
pieniężne dla dzieci, w tej chwili m.in. dla Marty, 
która walczy o swoje życie i potrzebuje 1 milio-
na 300 na CAR-T cells. Zbierały na anty-GD2, na 
sprzęt rehabilitacyjny, na przeciwciała monoklo-
nalne, na wiele innych rzeczy.

Ja mówię tylko i wyłącznie o swojej działce, 
onkologicznej, ale ta pomoc dotyczyła wielu in-
nych specjalności. Wszystkie media prywatne, 
o których wspomniałam, prowadzą także akcje 
informacyjne, edukacyjne. To są akcje medycz-
ne, które pomagają w realizacji innowacyjnej dia-
gnostyki i leczenia, a także finansują zarówno tę 
diagnostykę, jak i leczenie. Wcześniej robiły to 
wszystkie media. A czy teraz tak jest? Ja jestem 
przerażona, powiem szczerze. Bo jeśli wspomnia-
ne media znikną, to niestety zniknie też wiele 
istnień ludzkich, które do tej pory były ratowane 
przez prywatne media. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Pani Senator.
I  proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Wadima Tyszkiewicza.
Pan senator Tyszkiewicz.

SenatoR
wadim Tyszkiewicz 

Już.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę 

uprzejmie.)
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni 

Państwo!
Też zabieram głos spontanicznie, nie ukry-

wam, że się do tego nie przygotowywałem, ale 
słuchając wypowiedzi, szczególnie kolegów z pra-
wej strony… No, niestety muszę zabrać głos.

Ilość hipokryzji i ilość tak naprawdę kłam-
stwa, które się wylewa, jest niesamowita. Ja się 

dziwię, bo niektórzy koledzy z Senatu czasami na 
korytarzach, kiedy się z nimi rozmawia, wykazu-
ją jakąś dużą dozę normalności, a kiedy dochodzi 
do jakiejś debaty politycznej, to nie wiem, co się 
z nimi dzieje. Niepojęte jest to dla mnie.

Proszę państwa, dzisiaj mówić, że media pu-
bliczne są niezależne, że media publiczne są apo-
lityczne i nie stoją po żadnej ze stron, to już jest 
hipokryzja kosmiczna. Wręcz kosmiczna. Wiemy 
wszyscy, jaką rolę dzisiaj odgrywają media pu-
bliczne i po której stronie stoją. Wiemy wszyscy, 
że wybory prezydenckie pan prezydent Andrzej 
Duda wygrał przede wszystkim dzięki mediom 
publicznym, które zaangażowały się po jednej 
stronie sporu. Tak jak było wspomniane, ogrom-
na liczba mieszkańców naszego kraju ma dostęp 
tylko i wyłącznie do telewizji naziemnej. Tam nie 
ma TVN24, tam nie można uzyskać informacji 
i ich w jakiś sposób skonfrontować ze sobą.

Mówienie o TVN… Ja tylko przypomnę, TVN 
i główne wydanie „Faktów” o godzinie 19.00 to 
jest tak naprawdę kilka minut polityki, a pozo-
stałe informacje są ze świata i dotyczą tego, co 
się dzieje w kraju. Na pewno nie są polityczne. To 
jest może 5 minut, po godzinie 19.00. Tak więc ta 
hipokryzja jest gigantyczna.

Chciałbym również nawiązać do tego, co mó-
wiła pani Chybicka. I  tak się zacząłem zasta-
nawiać, ile TVP przekazało pieniędzy na akcje 
charytatywne, szpitale, na leczenie chorych… Bo 
ja sobie przypominam tylko… TVP mi się koja-
rzy z walką z Owsiakiem. Tylko z niszczeniem tej 
wspaniałej inicjatywy, która ratuje życie wielu lu-
dziom. Tak że mnie rzeczywiście TVN, Polsat ko-
jarzą się z pomocą, z ratowaniem ludzkiego życia, 
a TVP kojarzy mi się z walką z Owsiakiem, z or-
ganizacjami, które takie życie ludzi ratują.

I argumentacja co do tego podatku solidar-
nościowego… Bo takie hasło też się pojawia, że 
dlaczego te media mają nie płacić. I gdybyśmy 
rozmawiali na temat mediów elektronicznych, 
takich jak Google, Facebook czy Amazon, to może 
byśmy znaleźli jakiś wspólny język. Bo rzeczy-
wiście… Dlaczego takie koncerny, które zarabiają 
na tym, co się w Polsce dzieje, mają tych podat-
ków nie płacić? Ale to jest tylko przykrywka. To 
jest tylko i wyłącznie argument, który pojawia 
się w TVP Info i wpajany jest ludziom, którzy nie 
mają rzeczywiście pełnej informacji. Tak napraw-
dę to jest walka o media, które jeszcze na rynku 
pozostają, te wolne media. I gdyby ta argumenta-
cja, jeśli chodzi o rządzących, była przedstawiana, 
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ale z uwzględnieniem tego, Szanowni Państwo, 
że media prywatne muszą sobie same poradzić, 
a media tzw. narodowe, które są stronnicze i stoją 
tylko po jednej stronie sceny politycznej, otrzy-
mują gigantyczne wsparcie z naszych podatków… 
Ja tylko przypomnę, Koledzy Hipokryci, że gdy-
byśmy mówili o mediach prywatnych i mediach 
narodowych bez 2 miliardów zł rocznie na propa-
gandę tak naprawdę w dużej mierze… Oczywiście, 
tam są też inne kanały, to jest jasne. Może 2 mi-
liardy zł nie idą bezpośrednio na TVP Info, idzie 
dużo mniej. Ale i tak to są gigantyczne pieniądze. 
Gdyby nie abonament, który jest płacony, mimo że 
w telewizji publicznej też są przecież zamieszcza-
ne reklamy… Przecież telewizja publiczna również 
przerywa różne audycje, transmisje i zamiesz-
cza reklamy. Tak więc gdyby jedni i drudzy zara-
biali tylko na reklamach i wtedy byśmy mówili, 
że opodatkujemy reklamy, to okej. Ale telewizja 
publiczna czerpie korzyść z reklam, tak jak me-
dia prywatne, i oprócz tego otrzymuje pieniądze 
z abonamentu i otrzymuje gigantyczne pieniądze 
z naszych podatków, z budżetu państwa. Tu nie 
ma więc równości. I wiemy wszyscy doskonale, że 
jeżeli ten podatek w jakiś sposób spadnie na TVP 
i również TVP będzie obciążona tym podatkiem, 
to przecież szybciutko tę różnicę się zrekompen-
suje. Tu nie ma więc żadnej równej konkurencji, 
nie ma mowy o równej konkurencji i bezwzględ-
nie zmierza to do wyeliminowania mediów pry-
watnych z naszego rynku medialnego.

Chodziły różne słuchy na temat przymierza-
nia się naszego rządu – pytanie, w jaki sposób, 
czy przez jakąś spółkę miałoby się to zrobić – do 
kupna TVN. I, proszę państwa, gdyby się tak za-
stanowić… Nie wiem, niech państwo w swoich su-
mieniach to rozstrzygną. Czy gdyby to nie była 
spółka amerykańska, to TVN jeszcze by istniał? 
I drugie moje pytanie. Nie wiem, ile jest warte 
TVN, nie mam zielonego pojęcia, ale przyjmijmy, 
że 2 miliardy, przyjmujmy taką kwotę, może to 
jest więcej, ale przyjmijmy, że 2 miliardy. I to jest 
prywatna telewizja. A jeżeli polski rząd wyłoży 
4 miliardy za TVN, to czy TVN będzie sprzeda-
ny, czy nie? Czy będą takie zakusy, żeby zrobić to 
samo, co zrobiono w Rosji? Bo niestety, przykro 
mi, ale to, co się dzieje w Polsce, trzeba porówny-
wać do tego, co się dzieje w Rosji, na Węgrzech 
czy, już skrajnie, na Białorusi. Tak więc niebez-
pieczeństwo, że rządzący pokuszą się o to, żeby 
po przejęciu mediów lokalnych – co robi w tej 
chwili pan prezes Obajtek z Orlenem – kolejne 

uderzenie poszło w media… no, że będzie próba 
ich przejęcia…

Reasumując, powiem tak: media publiczne 
nie są obiektywne. Media publiczne dzisiaj są 
narzędziem politycznym w ręku partii rządzą-
cej. Oddalamy się coraz bardziej od standardów 
demokratycznych. Nie możemy do tego dopuścić. 
W imieniu wszystkich Polaków, nie tylko tych, 
którzy popierają PiS czy Platformę, apeluję do 
decydentów, do rządzących: pozostawcie media 
niezależne, bo to jest podstawa demokracji. Jak 
zniszczycie tę podstawę demokracji, to społeczeń-
stwo polskie i naród polski wam tego nie wyba-
czą. Dziękuję.

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu panią senator Barbarę 

Borys-Damięcką.

SenatoR
BarBara Borys-damięck a 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Proszę państwa, to nie jest mój głos w deba-

cie, to jest uzupełnienie do tego wszystkiego, co 
już zostało powiedziane. Ja nie chcę się powta-
rzać, ale tu po swojej prawej stronie mam prawie 
że pustą salę… Chciałabym to uzupełnienie prze-
kazać panu Biereckiemu. Otóż dlaczego powstał 
ten projekt uchwały – mówię o tym, ponieważ 
bardzo go to niepokoiło – i dlaczego zrobiła to 
Komisja Kultury i Środków Przekazu? Ano dla-
tego, że zostaliśmy do tego zobligowani przez na-
sze społeczeństwo, społeczeństwo obywatelskie, 
które natychmiast zareagowało na protest me-
diów niezależnych. Z badań, które były zamiesz-
czane w różnego rodzaju środkach informacji, 
wiemy, że 62% Polek i Polaków poparło protest 
mediów niezależnych. To coś mówi, to nas do 
czegoś zobowiązuje, to nas obliguje do tego, że-
byśmy nie byli bierni, żebyśmy zajęli stanowi-
sko. Oczywiście tak czy siak nasze stanowisko 
byśmy zajęli i wygłosili, ale ograniczę się tylko 
do tego, ponieważ, jak powiedziałam, nie chcę 
powtarzać argumentów, które już tutaj w dużej 
ilości zostały przedstawione. Proszę państwa, 
te 62% pukało, stukało do różnych drzwi, 62% 
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Polek i Polaków pisało wszędzie, m.in. zostałam 
zobowiązana do tego, żeby przedstawić Senatowi 
wszystkie protesty i wszystkie wypowiedzi, ja-
kie nadeszły. Ja oczywiście tego nie zrobię, bo 
musiałabym zająć państwa czas z 5 razy po 10 
minut, ale chciałabym, żeby pan Bierecki, bez 
względu na to, gdzie jest i dlaczego jest taki za-
dziwiony, usłyszał 2–3 wpisy, jakie otrzymałam, 
i chciałabym je przeczytać.

Pierwszy: „Szanowna Pani Senator, ja i moja 
rodzina podpisujemy się pod tym obydwiema 
rękami i przesyłamy list. Składamy żądanie 
zajęcia stanowiska w  sprawie niezależnych 
mediów. Dołączamy wszędzie naszą zgodę, do-
łączamy podpisy z podanymi imionami, na-
zwiskami i PESEL-ami”. I to wszystko jest do 
dyspozycji. Kolejny: „Wnoszę, aby państwo 
jako senatorowie, a my jako wyborcy przedsta-
wili nasz wielki protest wobec demontowania 
państwa demokratycznego, demontażu praw-
dziwego trójpodziału władzy. Nie możemy się 
zgodzić na w dalszym ciągu tego typu działania. 
Niszczenie niezależnych mediów to kolejny etap 
demontażu prawdziwej demokracji. Jako oby-
watele tego kraju mamy dość takiego działania”. 
To jest bardzo długi wpis, więc tylko trochę 
przeczytałam. I kolejny: „Zwracam się do pań-
stwa senatorów w związku z projektem ustawy 
nakładającej na niezależne media podatek pod 
pretekstem pandemii COVID-19, co prowadzi 
do potężnego wybuchu naszego niezadowolenia. 
Jako obywatele nie zgadzamy się na niszczenie 
niezależnych mediów. Dlatego zwracam się do 
pani i do wszystkich senatorów o jak najszybsze 
przeciwdziałanie planom rządu”. I tak mogła-
bym w nieskończoność czytać. Resztę oczywi-
ście mam u siebie w biurze, część mam tutaj do 
wglądu. Wszyscy się podpisali. To jest garstka, 
nieduża liczba ludzi, których cytuję, ale takich 
obywateli, jak powiedziałam na początku moje-
go wystąpienia, jest 62% w kraju. I nie możemy 
zlekceważyć tak dużej liczby obywateli. Dlatego 
postanowiłam państwu przekazać tę informa-
cję. Dziękuję.

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuje, Pani Senator.
Proszę o zabranie głosu panią senator Barbarę 

Zdrojewską.

SenatoR
BarBara zdroJewsk a 

To jest druga część mojej wypowiedzi.
Szanowny Panie Marszałku, ponieważ debata 

powoli dobiega już końca, chciałabym poprosić 
pana marszałka o to, żeby… Wnoszę o wyznacze-
nie komisjom terminu na przygotowanie dodat-
kowego sprawozdania w celu przeprowadzenia 
trzeciego czytania projektu uchwały jeszcze na 
tym posiedzeniu, ponieważ został zgłoszony 
wniosek legislacyjny.

Wracając do sprawy, muszę powiedzieć jeszcze 
o 2 kwestiach, o których nie zdążyłam wcześniej 
powiedzieć.

Pierwsza kwestia to kwestia pieniędzy. Bo tu-
taj mówimy o przewidywanych wpływach w wy-
sokości 800 milionów zł. Ja w ogóle w to nie za 
bardzo wierzę, w ogóle nie bardzo wierzę w te sza-
cunki. Nie bardzo też wierzę w te różne historie 
na temat tego, na co ma być ten podatek przezna-
czony. No ale słyszymy, że to będzie ok. 800 mi-
lionów zł. Szanowni Państwo, 800 milionów zł… 
Ja przypominam, że przez 4 lata Telewizja Polska 
otrzymała prawie 6 miliardów zł pomocy publicz-
nej. O czym my tu mówimy? Proszę zwrócić uwa-
gę na to, jak nieduże są te wpływy z podatków 
w porównaniu z tym, o czym mówiłam wcześniej, 
czyli dotacjami dla różnego rodzaju podmiotów 
i prasy zależnej od rządu albo mediów publicz-
nych, w porównaniu z tym, o czym my tu mó-
wimy. Te pieniądze niczego nie uratują – ani nie 
uratują służby zdrowia, ani nie uratują zabyt-
ków, ani nie uratują niczego w Polsce, natomiast 
mogą zrujnować, mogą zabić, mogą spowodować 
pozamykanie.

Szanowni Państwo, druga kwestia, o któ-
rej chciałabym jeszcze powiedzieć, to jest to, że 
media poddawane są różnego rodzaju naciskom. 
Obserwowaliśmy to na Węgrzech, bo tam naj-
pierw próbowano za pomocą nacisków wykończyć 
media, aby uzależnić je od rządu, aby je spacyfi-
kować. U nas też były takie próby podejmowa-
ne. Nie chciałabym ich wymieniać. Tym większy 
szacunek należy się tym mediom, które pomimo 
że wisi im nad głową miecz Damoklesa… I tak 
np. TVN już rok czeka na przedłużenie koncesji 
dla kanału TVN24 – obecna koncesja jest ważna 
do 26 września – i od roku nie ma odpowiedzi. 
Oni nie wiedzą, czy będą mogli dalej prowadzić 
stację. Możemy sobie tylko wyobrazić, jak praca 
pod takim naciskiem wygląda. Wiem, że to nie 
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wpływa na zależność TVN24… I naprawdę sza-
cunek dla tych dziennikarzy, którzy tam pracują. 
Wyobraźcie sobie państwo, że ktoś pracuje w ja-
kiejś firmie i jest zależny od państwa – państwo 
może coś kupić, albo czegoś nie kupić, może coś 
dać albo czegoś nie dać. Można to nazwać swo-
istym grillowaniem. Często zdarza się tak, że 
niektóre media muszą po prostu ustąpić, muszą 
ustąpić pod różnego rodzaju naciskami.

I  druga rzecz. Szacunek dla wszystkich 
dziennikarzy z grupy Polska Press. Senatorowie 
z Prawa i Sprawiedliwości mówili tutaj o tym za-
grożeniu niemieckim, które… Nie wiem, czy se-
natorowie wiedzą, że dziennikarze i wydawcy, 
redaktorzy naczelni, cała ta grupa Polska Press 
wzięła udział w tym proteście mediów, który się 
odbył. Tak że wielki szacunek dla nich. Oni wła-
śnie zmieniają właściciela, zaraz przejdą do zu-
pełnie innego właściciela. Naprawdę szacunek 
dla nich. Szacunek wyrażaliśmy tutaj wobec sę-
dziów i taki szacunek dzisiaj wyrażamy wobec 
tych wszystkich dziennikarzy, którzy mają od-
wagę. I tym dziennikarzom chciałabym podzię-
kować. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Pani Senator.
I  proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Krzysztofa Kwiatkowskiego.

SenatoR
krzyszTof kwiaTkowski 

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senato- 
 rowie!

Chciałbym serdecznie podziękować inicjato-
rom tej uchwały. Uważam, że jest ona niezwykle 
potrzebna.

W sposób szczególny zwracam uwagę na dru-
gi akapit, który mówi o tym, że planowana nowa 
opłata medialna spowoduje potężne osłabienie 
mediów niezależnych, w tym lokalnych i regio-
nalnych, których finansową podstawę funkcjo-
nowania stanowią dochody reklamowe.

Chciałbym państwu podziękować tym bar-
dziej, że nałożenie na media podatku od reklamy 
w praktyce oznacza podwójne opodatkowanie. 
Wpływy z reklam są już bowiem obciążone CIT. 

I nie ma znaczenia, że CIT to podatek dochodo-
wy, a nowa danina jest podatkiem liczonym od 
przychodu, bo obciążone są te same środki. Mamy 
więc ten sam przedmiot opodatkowania. Wpływy 
z reklam rzutują przecież na podstawę opodatko-
wania CIT. Dlatego ta nowa danina narusza kon-
stytucyjne zasady równości i sprawiedliwości, 
konstytucyjną granicę opodatkowania. Ta danina 
to nieuzasadniona dyskryminacja jednej z branż. 
Niekonstytucyjność tego faktycznie nowego po-
datku, bo o podatku tu powinniśmy mówić… Nie 
zmieni tego nazwanie go składką. Ta tzw. skład-
ka ma wszystkie cechy konstrukcyjne podatku. 
I trzeba jeszcze raz powtórzyć: media w Polsce 
płacą już podatki od wpływów z reklam, w postaci 
podatku CIT, podatku dochodowego. Media płacą 
też opłaty koncesyjne czy tantiemy dla twórców.

W tej sprawie, w sprawie podwójnego opo-
datkowania wypowiadał się także Trybunał 
Konstytucyjny – w wyroku z 18 listopada 2014 r., 
który możemy znaleźć pod sygnaturą akt K 23/2. 
Trybunał Konstytucyjny podkreśla, że podwój-
ne opodatkowanie w sensie prawnym występuje 
w przypadku dwukrotnego obciążenia podat-
kiem dochodu lub majątku należącego do tego 
samego podmiotu. Trybunał zaznaczył, że nie-
konstytucyjność może wynikać z nadmiernej, 
nieproporcjonalnej ingerencji w prawa majątko-
we podatnika i naruszenia zasady sprawiedliwo-
ści opodatkowania. Dokładnie z tą sytuacją mamy 
do czynienia przy propozycji tego podatku, fak-
tycznego podatku. W tej sprawie mamy też bardzo 
bogate orzecznictwo sądów administracyjnych. 
Naczelny Sąd Administracyjny 8 października 
2020 r. w swoim wyroku stwierdził i podkreślił, 
że podwójne opodatkowanie stoi w sprzeczności 
z konstytucyjnymi zasadami. Nie chce już nawet 
przywoływać wyroków wojewódzkich sądów 
administracyjnych.

Na końcu chcę podkreślić jedno. Jest to poda-
tek po prostu niesprawiedliwy i nakładany na 
branżę, która wcale… No, ci, którzy tam pracują, 
nie opływają w jakieś nadmierne dostatki, a jed-
nocześnie wykonują wyjątkowo ważną misję dla 
obywatela.

Chciałbym bardzo serdecznie w tym miejscu 
podziękować wszystkim pracownikom mediów, 
nie tylko dziennikarzom, ale także wydawcom, 
pracownikom biurowym i administracyjnym. To 
dzięki waszemu wysiłkowi każdego dnia dowia-
dujemy się o prawdzie, o faktach, o rzetelnym opi-
sie sytuacji. Mam nadzieję, że będzie tak dalej i że 
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ten nowy podatek, niekonstytucyjny, niesprawie-
dliwy, nigdy nie wejdzie w życie. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek
BoGdan Borusewicz 

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

Jerzego Czerwińskiego.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Michał Kamiński)

SenatoR
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ciężko mówić… Może zacznę od sparafrazo-

wania jednego z przedmówców. Czytałem ten pro-
jekt uchwały, całkowicie się z nim nie zgadzam 
i dlatego składam wniosek o odrzucenie tego pro-
jektu w całości.

Teraz konkrety. Praktycznie rzecz biorąc, 
w przypadku każdej z projektowanych uchwał, 
które w tej chwili się pojawiają w Senacie, po-
czątek mojej wypowiedzi jest taki sam. Ciągle 
skutecznie coraz bardziej deprecjonujemy insty-
tucję uchwały senackiej jako takiej. W poprzed-
niej kadencji owszem, były uchwały, nazwałbym 
je, okolicznościowe, ale stanowiły one zasadniczą 
mniejszość. Większość uchwał to były uchwały 
o podłożu historycznym, związane z jakimiś rocz-
nicami historycznymi – zgodnie ze słuszną zasa-
dą, że Senat jest odpowiedzialny za prowadzenie 
czegoś w rodzaju polityki historycznej, takiej 
dobrze rozumianej, pozytywnej. Takie uchwały 
zazwyczaj są podejmowane w sposób bezkonflik-
towy, praktycznie przez aklamację, ewentualnie 
1 osoba czy 2 osoby wstrzymają się od głosu. Ale 
niestety w tej kadencji jest coraz więcej uchwał, 
które są okolicznościowe… Jeszcze mogę zrozu-
mieć uchwałę dotyczącą pożaru w Australii, bo 
lubimy ten kraj… Ale, proszę państwa, proszę 
zauważyć, że ta strona sali, głównie Platforma 
Obywatelska, traktuje instytucję uchwały senac-
kiej jako po prostu poszerzoną konferencję praso-
wą. Jeśli wy macie jakieś poglądy na jakiś temat 
bieżący, który znika z mediów po 2 tygodniach czy 
po tygodniu, to ustawcie sobie państwo mikrofo-
ny na tle logo Senatu i po prostu tam je przedstaw-
cie. Nie angażujcie do tego Senatu jako całości. 

Oczywiście możecie, bo macie większość, ale nie 
zawsze to, co można robić, należy robić. Bo potem 
to zostaje, to będzie publikowane w „Monitorze 
Polskim” i ktoś to kiedyś przeczyta, wy przeczy-
tacie, może wasze dzieci przeczytają. Proszę pań-
stwa, ileż można tłumaczyć, że to naprawdę nie 
sprzyja powadze Senatu, nie sprzyja powadze 
Senatu prezentacja stanowiska jednej strony za 
pomocą tekstu uchwały.

Nawiasem mówiąc, wtedy taka prezentacja 
jest zdekompletowana, bo druga strona oczywi-
ście też mówi, co chce czy co wie na ten temat. 
I rodzi się dyskusja, która tak naprawdę niczego 
nie wnosi. Żeby was przekonać, bo może trudno 
to dociera… Ja mam tutaj porządek obrad tego po-
siedzenia. Jeden punkt, czyli zmiany w składach 
komisji, jest techniczny – pomińmy go. Jeden był 
związany z działaniem czy też wydarzeniem ze-
wnętrznym – opiniowanie kandydata na rzecz-
nika praw obywatelskich. No i co potem mamy? 6 
ustaw, które rozpatrywaliśmy, to jest to, co przy-
szło z Sejmu – tak, to jest nasz podstawowy obo-
wiązek, za to przede wszystkim, w cudzysłowie, 
nam płacą. I co dalej? 9 projektów ustaw – mamy 
rzeczywiście prawo inicjatywy ustawodawczej, 
ale to już zaczyna być powoli biegunką legisla-
cyjną, tym bardziej że te projekty ustaw są, tak 
to bym nazwał, średnio konsumowane w Sejmie 
– i 4 projekty uchwał. Pytanie: po co? I kończy-
my ten temat.

Teraz konkrety. Ja już bardzo krytycznie wy-
powiedziałem się na temat tekstu tego projektu 
uchwały na posiedzeniu komisji. No, jeden z tych 
punktów, które… Ona zawiera pewne tezy, pewne 
stwierdzenia. I jeden z tych punktów jest dla mnie 
kompletnie nie do przyjęcia i jest groźny. O ile 
o innych można powiedzieć „strata czasu”, skry-
tykować tak jak wcześniej, o tyle ten jest groźny. 
Otóż w tym punkcie Senat uzurpuje sobie prawo, 
którego nie ma w konstytucji. Oczywiście można 
uchwalić wszystko, np. zdania typu: ziemia jest 
prawie okrągła, niebo jest niebieskie itd. Takie 
oczywistości. Tyle tylko, że nie po to jest uchwa-
ła. A jeśli jeszcze tekst uchwały ingeruje w prawa, 
które konstytucyjnie są nam dane, lub właśnie 
takie, których nie mamy… Udział Wysokiej Izby 
w procesie ustawodawczym jest bardzo ściśle 
określony w konstytucji. Senat jako odrębne gre-
mium ma inicjatywę ustawodawczą. Korzystamy 
z tego, proszę zauważyć, przed chwilą mówiłem, 
że w porządku jest 9 projektów ustaw. Dobrze, 
to jest w zakresie naszej kompetencji. Co dalej? 
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Odpowiadamy… To znaczy recenzujemy ustawy 
uchwalone przez Sejm – to już są ustawy – i mo-
żemy albo je przyjąć, albo odrzucić w całości, albo 
dołożyć do nich dowolne poprawki, czasami one 
są bardzo mocno ingerujące. I dobrze, nawet bar-
dzo dobrze – trzeba tak robić, bo nie ma ludzi nie-
omylnych, także w Sejmie. Mało tego, jest jeszcze 
trzeci etap, gdyby już tamte zawiodły. Otóż mo-
żemy – grupa 30 senatorów albo, jednoosobowo, 
marszałek Senatu – złożyć wniosek do Trybunału 
Konstytucyjnego i zakwestionować dowolny tekst 
prawny na zasadzie badania zgodności z konsty-
tucją. I ten tekst, który już dawno istnieje, i ten, 
który przed chwilą został uchwalony. Też dobrze. 
A więc są 3 etapy zasadnicze – początek, koniec, 
środek.

A co jest w tej projektowanej uchwale? Do cze-
go my tutaj dochodzimy? Zaczynamy kwestiono-
wać i podważać założenia ustawy… to znaczy nie 
ustawy – wróć! – projektu, który nawet jeszcze 
nie trafił do laski marszałkowskiej. Czy można 
oceniać taki projekt? To takie… No, słowo mi wy-
leciało. Nieważne, chodzi o ocenę projektu jeszcze 
przed jego wniesieniem do laski. Można. Robią to 
organizacje społeczne, robią to pojedynczy oby-
watele, są konsultacje. O, prekonsultacje – to jest 
to nowe słowo, nowomodne. Można oczywiście 
brać udział w prekonsultacjach, wszyscy mogą 
brać udział. Nawet partie polityczne mają takie 
prawo, organizacje społeczne, ogółem ludzie, tak 
jak powiedziałem, pojedynczy obywatele – ale 
nie Senat, bo Senat jako Wysoka Izba ma ściśle 
określone uprawnienia co do zajmowania się tek-
stem prawnym, określone w konstytucji. I ma ta-
kie uprawnienia, których nie ma nikt inny. Niech 
się zajmie tym, do czego jest upoważniony, a nie 
robieniem prekonsultacji w sprawie wszystkiego, 
co się pojawi w prasie.

Tak nawiasem mówiąc, jeśli chodzi o ten pro-
jekt ustawy, to tutaj też były przekłamania z tej 
mównicy, a więc 2 wyjaśnienia. Ten projekt, jego 
tekst jest już bodajże na stronach Ministerstwa 
Finansów i każdy może się z nim zapoznać. I jed-
na rzecz uspokajająca, bo nie wszyscy mają czas 
i ochotę czytać: ta opłata – to się nazywa opłata 
za reklamę – będzie naliczana nie od wszystkich 
przychodów z reklam, tylko od pewnego progu. 
Od 1 miliona zł tych przychodów – w roku kalen-
darzowym, żeby było jasne – w przypadku re-
klamy w telewizji i w radiu. I, co ważne – bo to 
dotyczy naszej prasy lokalnej, która się zajmuje 
bezpośrednio sprawami najbliższymi obywateli 

– od 15 milionów przychodu z  tytułu reklam 
w prasie w ciągu roku.

Proszę państwa, zapytajcie w swoim otocze-
niu, najlepiej przedstawicieli tygodników lokal-
nych – bo one mniej więcej mają zakres powiatu 
– który z nich miał przychód w wysokości 15 mi-
lionów w ciągu roku z reklamy. Proszę państwa, 
no jak można tak straszyć? A to jest tylko projekt 
i też można go zmienić. Jeśli mi udowodnicie, że 
1% lokalnych tygodników w Polsce miał powyżej 
15 milionów przychodu z reklamy rocznie, to sam 
będę walczył, żeby tę liczbę zwiększyć, żeby to nie 
dotyczyło lokalnych tygodników.

Tyle tytułem wyjaśnienia co do projektu usta-
wy, resztę zostawmy.

Co jeszcze jest w naszym projekcie uchwały? 
No, totalna krytyka przejęcia przez jedną ze spół-
ek akcji drugiej spółki, którą trzecia spółka sprze-
dawała. Ale przecież biliście się o wolny rynek. 
A to, że to są spółki medialne, to jest inna kwe-
stia. Ale jak możecie traktować normalne opera-
cje na rynku… Też tym będziemy się zajmować? 
Każdą operację będziemy opiniować? Powyżej ja-
kiej kwoty? Proszę państwa, tłumaczenie, że wła-
ściciel ma wpływ na to, co się dzieje w mediach, 
jest według mnie bezcelowe, bo albo ma, albo nie 
ma. Jak nie ma, to ta proponowana uchwała jest 
fałszywa, bo mówi o czymś, czego nie ma. A jak 
ma, to gdzie państwo byli – ja już zadawałem to 
pytanie – gdy duża niemiecka spółka medialna 
przechwytywała polskie media, po kolei wyku-
pywała? No, chyba że rozumujecie tak: wtedy 
właściciele tej spółki nie mieli wpływu, a nagle 
zaczynają mieć. Jak Niemcy, to: a nie, nie, nie, 
to absolutnie nie. Jak Polacy, to: oczywiście tak. 
No, to nie jest takie do końca oczywiste, proszę 
państwa. Bo jak tylko zapowiedziano sprzedaż, 
a właściwie kupno Polska Press przez Orlen, to 
kto się odezwał? Stowarzyszenie Dziennikarzy 
Niemieckich. Jak to? To dziennikarze niemieccy 
piszą w polskiej prasie? A dlaczegóż to nie ode-
zwało się Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich? 
Słusznie, że się nie odzywało. Zadaliśmy proste 
pytanie, jak konstrukcja cepa proste: dlaczego 
Stowarzyszenie Dziennikarzy Niemieckich, któ-
re teoretycznie nie pisze w naszej prasie lokalnej, 
odzywa się w tej sprawie? Ono się odzywało nie 
tylko w tej sprawie. Wcześniej, jak sprzedawano 
„Berliner Zeitung” – chyba taka jest nazwa tej 
gazety – też się odzywało. Ale tam to mogło się 
odzywać, bo to była gazeta niemiecka. To proste 
pytanie. Niech mi ktoś odpowie z tej mównicy na 
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pytanie, dlaczego niemieccy dziennikarze inge-
rują w polskie sprawy.

Co jest jeszcze w  tekście tego projektu 
uchwały?

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Panie 
Senatorze, 13 minut już pan przemawia, a limit 
czasu wynosi 10 minut. O 30% przekroczył pan 
czas. Czy uważa pan, że zwrócenie panu uwagi po 
30-procentowym przekroczeniu przez pana cza-
su jest dowodem na moje złe pana traktowanie…)

Wprost przeciwnie.
(Wicemarszałek Michał Kamiński: …czy na 

liberalizm?)
Wprost przeciwnie. Panie Marszałku…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: To ja zwra-

cam na to uwagę.)
…ja pana chwalę, bo takie gaduły jak ja trzeba 

po prostu bezpośrednio po 10 minutach wyrzu-
cać z mównicy.

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Ale ja nie 
chcę pana wyrzucać, tylko zwracam panu uwagę.)

A już na poważnie, Panie Marszałku, ostat-
nia myśl.

Proszę państwa, już zostawię inne teksty, bo 
jeszcze ze 3 by się znalazły.

Najważniejsza sprawa: taka uchwała zawsze 
musi mieć pewne spoiwo. To znaczy wyrażone 
w niej myśli – które, jak się głębiej nad nimi za-
stanowić, są kompletnie fałszywe – muszą być 
czymś spojone. Czym ona jest spojona? Tym, co 
ja nazywam potocznie nowomową. Otóż ta no-
womowa tutaj, taka tautologia, czyli mówienie 
rzeczy oczywistych, jest doprowadzona do ab-
surdu. Przeczytam takie zdanie: „W przeszłości 
Polacy wielokrotnie zmuszeni byli organizować 
alternatywny obieg informacji”… To jest to oczy-
wiście prawda. Jak najprościej stwierdzić, że to 
jest właśnie nowomowa, tautologia? Proszę sobie 
utworzyć zaprzeczenie tego zdania: „W przeszło-
ści Polacy wielokrotnie nie byli zmuszani, by or-
ganizować alternatywny obieg informacji”. Takie 
zaprzeczenie od razu stawia na nogi. Ale, proszę 
państwa, to, co tutaj jest napisane… Co to ozna-
cza? To, że autorzy tego projektu próbują obecną 
sytuację porównać z tym, co było za komuny. No 
więc ja pytam tutaj pana marszałka Borusewicza, 
choć jest to być może retoryczne pytanie: czy pan 
się już zabiera do drukowania bibuły? Pytam, bo 
pan dobrze sprawdził się w okresie komunistycz-
nym. Czy pan już teraz się zabiera, czy jeszcze 
poczekamy na tę uchwałę?

Dziękuję, Panie Marszałku, za cierpliwość.

WiceMaRSzałek
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Chyba nawet nie zdaje pan sobie sprawy, że 

zadał pan pytanie, które bardzo wielu z nas nie 
odbiera jako pytanie retoryczne.

(Senator Jerzy Czerwiński: A, no proszę…)
Niestety, Panie Senatorze, żyjemy w kraju, 

w którym coraz więcej osób zadaje sobie pytanie, 
czy Bogdan Borusewicz znowu nie będzie musiał 
drukować bibuły. Ale przepraszam, że pozwoli-
łem sobie na tę uwagę.

Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 
Bogdana Zdrojewskiego.

SenatoR
BoGdan zdroJewski 

Tak jak pan marszałek słusznie zauważył, nie 
były to pytania retoryczne i powinny uzyskać od-
powiedź, a przynajmniej w niektórych wypad-
kach spróbuję się do nich odnieść.

Pierwsza kwestia. Na samym początku po-
wstało pytanie nie retoryczne, ale pytanie jak 
najbardziej właściwe, a mianowicie, dlaczego 
w Senacie tej kadencji zwiększyła się liczba tzw. 
uchwał okolicznościowych. Otóż chcę powiedzieć, 
że to z tego powodu, że zwiększyła się liczba oko-
liczności, na które my odpowiadamy. A nie są 
to dobre okoliczności. Reagujemy na sytuacje, 
w których Senat powinien być aktywny, powi-
nien reprezentować społeczeństwo, powinien 
reprezentować interes państwa, polskiej racji 
stanu, widziany w najwłaściwszym świetle i for-
mie. I od tego chcę zacząć. Chcę powiedzieć, że 
mamy do czego się odnosić. Obserwowaliśmy ak-
tywności związane z dewastacją oświaty. Wtedy, 
kiedy nasze gimnazja znalazły się w pierwszej 
najlepszej piątce gimnazjów w Europie, zosta-
ły zlikwidowane. Obserwowaliśmy dewastację 
Trybunału Konstytucyjnego – musieliśmy się 
do tego odnieść. Obserwowaliśmy proces dewa-
stacji wymiaru sprawiedliwości i wydłużenia 
procesów sądowych w niezwykłej skali, a obec-
ny projekt, pokazujący czy wykorzystujący pan-
demię do tego, aby orzekać już bez ławników czy 
z jednym sędzią, pokazuje, jaki naprawdę jest 
stan rzeczy. Obserwowaliśmy i obserwujemy 
nadal utratę wartości spółek Skarbu Państwa, 
które właśnie dokonują takich zakupów, o jakich 
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mówimy. Patrzymy na służbę zdrowia i widzimy, 
że zakupu respiratorów dokonuje handlarz bro-
nią. Obserwujemy sytuację w wojsku i dewasta-
cję najważniejszych, najbardziej newralgicznych 
służb. O kwestii helikopterów już nie będę mówić. 
Okoliczności, Panie Senatorze, na tyle determinu-
ją naszą aktywność, że niestety odniesień do nich 
musi być także więcej.

Druga kwestia, która się pojawia jako kwestia 
fundamentalna w przekazach atakujących ten 
projekt uchwały: czy jest skandalem to, że spół-
ka Skarbu Państwa, czyli spółka, którą nadzoruje 
rząd, kupuje media niemieckie? Otóż chcę wyraź-
nie powiedzieć, że w tym są przynajmniej 2 istot-
ne przekazy. Otóż przypomnę, że przez całe lata 
sześćdziesiąte, siedemdziesiąte, osiemdziesiąte 
słuchaliśmy Radia Luxembourg, słuchaliśmy 
Radia Wolna Europa, a nie przynależały one do 
Orlenu, nie przynależały do państwa polskiego. 
Przynależały do Stanów Zjednoczonych, w części 
były finansowane przez Niemców. Ale ja nie chcę 
powrotu do tamtych czasów. Nie chcę powrotu do 
tamtych czasów – choć dziennikarze niemieccy 
zwracają uwagę, że tak może być, że tak może się 
stać, że te wszystkie aktywności i czynności ogra-
niczają prawo Polek i Polaków do rzetelnej infor-
macji, czyli ograniczają ich pole wolności.

Chcę jednocześnie odpowiedzieć na pewną su-
gestię, która była zawarta w pierwszej wypowie-
dzi pana senatora reprezentującego właśnie ekipę 
rządową. Otóż gdyby PO kupiła grupę Polska 
Press za pośrednictwem spółki Orlen, pojawił-
by się minimum 1 zarzut. Oto spółka niemiecka, 
która od 2 lat jest na sprzedaż, a której nikt nie 
chce kupić, nagle zostaje kupiona za gigantyczne 
pieniądze ze Skarbu Państwa. Za publiczne pie-
niądze wspomaga się podmiot niemiecki. Absurd? 
Absurd, ale ja dobrze znam życie i wiem, że taki 
zarzut byłby formułowany.

Ponadto chcę wyraźnie zaznaczyć, że nie-
prawdziwa jest teza, iż uchwała ma się odnosić 
do określonej ustawy. Owszem, my odpowiadamy 
na zapowiedzi, zapowiedzi czasami ogólne, cza-
sami szczegółowe, czasami odnoszące się do kon-
kretnych przepisów. Odpowiadamy, żeby nie było 
za późno. Odpowiadamy już teraz, bo wiemy, że 
najczęściej to, co w zapowiedziach było łagodne, 
w wersji finalnej staje się dużo ostrzejsze. My po 
prostu nie tyle dmuchamy na zimne, ile wskazu-
jemy następny obszar, który może być poddany 
potężnej dewastacji, i przewidujemy niezwykle 
ważne skutki tej sytuacji.

Padła tu informacja dotycząca grillowania 
TVN24 groźbą braku koncesji. Wiem, że Krajowa 
Rada Radiofonii i Telewizji ciągle zwraca uwa-
gę, że potrzebny jest jeszcze 1 dokument, że jesz-
cze coś trzeba uzupełnić etc., etc. Tak nie działa 
państwo prawa. Państwo prawa nie działa tak 
zwłaszcza w newralgicznych kwestiach doty-
czących funkcjonowania zagranicznych inwe-
storów. A chcę podkreślić, że inwestycje, które 
przesądzają o kondycji państwa polskiego, spa-
dły w ostatnim czasie o 17%. Tak więc jeżeli 
chcemy być poważnym państwem, państwem 
gościnnym, otwartym, w którym potężni inwe-
storzy inwestują w rynek pracy, w technologie, 
w młodych ludzi, to musimy tych inwestorów po 
prostu szanować.

Trzecia kwestia. Załóżmy, że PKN Orlen ku-
pił jakiś tam pakiet po to, żeby w niego zainwe-
stować, żeby go wzmocnić, żeby doprowadzić do 
rozkwitu lokalnych czasopism, lokalnych tytu-
łów. Ale ja wiem, jak to będzie wyglądało. Chcę 
powiedzieć już teraz, że będzie to wyglądało tak, 
jak wyglądały losy radiowej Trójki. Mamy do czy-
nienia z sytuacją, w której wpakowano gigan-
tyczne publiczne pieniądze w zakupienie czegoś, 
co ledwo funkcjonowało, ale funkcjonowało. Za 
moment będziemy obserwować, jak to wszyst-
ko dalej funkcjonuje w tych samych warunkach 
ekonomicznych. Czy to jest inwestycja przepro-
wadzona po to, żeby coś uratować, doprowadzić 
do rozkwitu, do poprawy jakości informacji, czy 
wręcz odwrotnie?

I ostatnia kwestia, bardzo istotna z punktu 
widzenia pracy samych dziennikarzy. Ja znam 
tych dziennikarzy, którzy są teraz ciągle okre-
ślani jako dziennikarze pracujący w mediach 
niemieckich. Chcę nie tylko wyraźnie prze-
ciwko temu zaprotestować, ale i powiedzieć, że 
poziomem dziennikarskim, poziomem rzetel-
ności, pracowitości etc., przerastają oni wielu 
spośród tych, którzy pracują w mediach rządo-
wych. Nazywanie ich dziennikarzami niemiec-
kimi w sytuacji, gdy to oni lepiej reprezentują 
interes społeczeństwa obywatelskiego, jest nie-
cne. Chcę wyraźnie stanąć w ich obronie. Nie 
można doprowadzić do takiej sytuacji, w której 
wyklucza się z grona obywateli państwa pol-
skiego zawodowych dziennikarzy mających 
duże doświadczenie, pracujących z dużą rze-
telnością, z dużym poświęceniem, ale za małe 
pieniądze, bez pieniędzy państwa. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)
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WiceMaRSzałek
michał k amiński 

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

Bogdana Borusewicza.

SenatoR
BoGdan Borusewicz 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Po co ta uchwała? Dlaczego zajmujemy się wol-

nością mediów w Polsce? Dlatego, że uważamy, że 
w tej kwestii jest źle, a robi się jeszcze gorzej. Jeżeli 
popatrzymy na to, co się stało z telewizją publicz-
ną od czasu, kiedy tę telewizję przejęła nowa eki-
pa, czyli nowa władza… Było tak, że każda ekipa, 
która przejmowała telewizję publiczną, zmie-
niała prezesów czy jakichś dyrektorów, a obecna 
władza, czyli PiS, usunęła z tej telewizji nie kilka 
czy kilkanaście osób, ale kilkuset dziennikarzy. 
Usunęła nie tylko pion zarządzający, ale tak-
że kilkuset dziennikarzy. I ta telewizja stała się 
nie tylko tubą propagandową rządzącego PiS, ale 
także elementem walki politycznej. Ta telewizja 
szczuje na poszczególnych ludzi. Jest np. polemika 
dotycząca tego, że komuś się podoba to, co powie-
dział Donald Tusk. Oglądamy w najważniejszych 
programach informacyjnych materiały na temat 
Tuska. I co tam słyszymy? Jest wątek niemiecki, 
czyli to, że stoi za nim Merkel, i jest wątek jakichś 
podejrzeń związanych z Amber Gold. To wszyst-
ko z tych informacji w ciągu kilkudziesięciu lat… 
No i oczywiście są taśmy, tematy dotyczące taśm, 
które były nagrywane w sposób przestępczy przez 
kelnerów, a potem sprzedawane przez nich i dys-
trybuowane według jakichś zasad. To wszystko 
oglądamy i słyszymy. To nie jest informacja, to 
jest po prostu atak i szczucie na ludzi. I to doty-
czy nie tylko Tuska. Dotyczyło to także prezydenta 
Gdańska, pana Adamowicza. Dotyczy to wszyst-
kich, którzy nie podobają się PiS i którym PiS się 
nie podoba. To, co przekazuje i realizuje telewizja 
publiczna, jest przykładem najgorszego dzienni-
karstwa. To w ogóle nie jest przykład jakiegokol-
wiek dziennikarstwa.

W sytuacji, kiedy spółka Skarbu Państwa, 
zarządzana przecież przez rząd – a rząd to PiS 
– przejmuje czy kupuje media lokalne, oczywi-
ście z naszych pieniędzy, bo jest to firma publicz-
na… Co będzie się działo? To, co będzie się działo, 

możemy przewidzieć. No, jednak politycy powin-
ni przewidywać, powinni wiedzieć i analizować, 
i mniej więcej wiedzieć, co będzie. Stąd ten pro-
jekt, uchwała mówiąca o niebezpieczeństwach. 
Ale ona nie jest zawieszona w próżni. Ona jest 
oparta na faktach, które widzimy i które towa-
rzyszą polityce rządowej w Polsce.

Wyczyszczono tę telewizję z ludzi, którzy mo-
gli być podejrzewani o to, że inaczej myślą, ale 
kończy się także czyszczenie radia. Powiem o 2 
dziennikarzach. Marek Mądrzejewski, który 
miał ostatnio programy publicystyczne i rozma-
wiał z politykami obu stron, opozycyjnej i rzą-
dowej. Marek Mądrzejewski był działaczem 
Solidarności, był internowany i wydawało się, 
że trudno będzie się do niego doczepić. Otóż on 
znika, on znika z Polskiego Radia, dlatego że za-
pewne nie chce realizować tego, co mu się każe. 
I dobrze, bo dziennikarz nie jest od realizacji tego, 
co mu się każe, nie jest od realizacji zachcianek 
władzy. A drugi przykład to redaktor Bogoryja-
Zakrzewska, świetna reportażystka, świetna, 
wiele nagród… Przestała już pracować, ostatnio, 
w końcu grudnia została usunięta z radia. To 
są resztki. A o Trójce już tutaj koledzy mówili. 
Trójka jest przykładem tego, w jaki sposób nad-
zoruje się media, w jaki sposób obecna władza 
postępuje z mediami. Piosenka okazała się przy-
kra dla prezesa – i po Trójce. Takiego serwilizmu 
w stosunku do władzy to nie było.

I teraz PRL… Czy przygotowuję się do dru-
kowania w obiegu niezależnym? Nie, ale widzę 
i uważam, że ta uchwała jest po to, żebym się 
nie musiał przygotowywać do drukowania. Ta 
uchwała jest po to. Ja nie mówię, że jest PRL, ale 
w niektórych przypadkach elementy tego PRL-
bis występują, choćby w sprawie mediów publicz-
nych. Tak, to jest teraz coraz bardziej podobne. 
I tak jest także w sferze ideologii. Ta antynie-
mieckość, antyniemieckość, która w PRL była dla 
partii rządzącej spoiwem ze społeczeństwem… 
Bo komunizm nie był tym spoiwem, to przede 
wszystkim antyniemieckość nim była. I ona taką 
formę przybierała.

Mówimy o przykładzie węgierskim. Przykład 
węgierski to jest przykład pośredni. Przykład wę-
gierski to nie jest ten wzorzec, wzorzec jest gdzie 
indziej. Wzorzec to Rosja putinowska. Te wszyst-
kie działania, które obserwujemy na Węgrzech, 
najpierw zostały przećwiczone gdzie indziej. One 
zostały przećwiczone w Rosji. Ale o tym będę mó-
wił w drugiej części swojego wystąpienia, które 
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będzie dotyczyło sytuacji w Rosji, sytuacji zwią-
zanej z represjami, z Nawalnym i z tym niebez-
pieczeństwem budowy państwa dyktatorskiego, 
groźnego dla wszystkich, groźnego dla wszystkich 
sąsiadów, nie tylko dla własnych obywateli, ale 
także dla sąsiadów.

WiceMaRSzałek
michał k amiński 

Dziękuję bardzo.
Jak rozumiem, nie ma więcej chętnych do za-

brania głosu.
W związku z tym zamykam dyskusję.
W związku z tym, że zostały złożone wnioski 

o charakterze legislacyjnym, Senat kieruje pro-
jekt uchwały do Komisji Ustawodawczej oraz do 
Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Senator Bogdan Zdrojewski zgłosił wniosek 
o wyznaczenie…

(Senator Bogdan Borusewicz: Barbara Zdro - 
jewska.)

Przepraszam, senator Barbara Zdrojewska, 
przepraszam najmocniej. Najmocniej państwa 
przepraszam.

Senator Barbara Zdrojewska zgłosiła wniosek 
o wyznaczenie komisjom terminu przygotowania 
dodatkowego sprawozdania w celu przeprowa-
dzenia trzeciego czytania projektu uchwały jesz-
cze na tym posiedzeniu Senatu.

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

(Senator Jan Maria Jackowski: Jest sprzeciw.)
Jest sprzeciw?
W związku z tym ogłaszam 5 minut przerwy. 

Po 5-minutowej przerwie przejdziemy do głoso-
wania nad wnioskiem formalnym.

(Senator Bogdan Borusewicz: A kto zgłosił 
sprzeciw?)

Pan senator Jan Maria Jackowski.
(Senator Bogdan Borusewicz: No właśnie…)
(Głos z sali: Ale nie uzasadnił.)
(Głos z sali: Nie, lepiej nie.)
(Wesołość na sali)
Przecież ja ogłosiłem przerwę. Ogłosiłem prze-

rwę 5-minutową, więc wszystkie rozmowy panów 
senatorów i pań senator po ogłoszeniu przerwy 
mają charakter nieformalny, o czym informuję.

(Przerwa w obradach od godziny 16 minut 06  
do godziny 16 minut 12)

WiceMaRSzałek
michał k amiński 

Wznawiam obrady.
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę państwa senatorów o zajęcie 

miejsc i o przygotowanie się do głosowania, które 
jest związane z faktem, że pan senator Jan Maria 
Jackowski – który teraz rozmawia, zamiast przy-
gotowywać się do głosowania – zgłosił sprzeciw 
wobec mojej propozycji, aby wyznaczyć komisjom 
termin na przygotowanie dodatkowego sprawoz-
dania w celu przeprowadzenia trzeciego czyta-
nia projektu uchwały jeszcze na tym posiedzeniu 
Senatu.

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Jakie gło-
sowanie, Panie Marszałku?)

Ja jestem przekonany, że pani senator wie, 
nad czym dyskutuje Senat, i to pytanie jest tylko 
żartobliwe.

W związku z tym głosowanie, które się te-
raz odbędzie, będzie za wnioskiem bądź oczywi-
ście przeciw wnioskowi, który przedstawiłem, 
a przeciwko któremu protestował pan senator 
Jackowski – o przeprowadzenie trzeciego czyta-
nia projektu uchwały w sprawie mediów jeszcze 
na tym posiedzeniu Senatu

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem 
mojego wniosku o przygotowanie dodatkowego 
sprawozdania w celu przeprowadzenia trzeciego 
czytania projektu uchwały jeszcze na tym posie-
dzeniu Senatu? Proszę nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 89 senatorów, 47 senatorów gło-

sowało za wnioskiem, 41 – przeciwko, 1 senator 
wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 9)

To oznacza że komisja się zbierze i przedstawi 
sprawozdanie jeszcze na tym posiedzeniu Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
osiemnastego porządku obrad: drugie czytanie 
projektu uchwały w sprawie zesłania Aleksieja 
Nawalnego do łagru oraz brutalnego tłumienia 
demonstracji demokratycznej opozycji przez wła-
dze Federacji Rosyjskiej.

Przypominam, że projekt ten został wniesio-
ny przez grupę senatorów i zawarty jest w druku 
nr 323, a sprawozdanie – w druku nr 323 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Spraw Zagranicznych i  Unii 
Europejskiej, senatora Bogdana K licha, 
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o przedstawienie wspólnego sprawozdania ko-
misji o projekcie uchwały.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SenatoR SPRaWozdaWca
BoGdan klich 

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Projekt uchwały nie budził kontrowersji pod-

czas posiedzenia połączonych komisji. Może dla-
tego, że dla nas wszystkich chyba jest oczywiste, 
że tam, gdzie są łamane prawa obywatelskie, na-
leży reagować, że trzeba reagować w przypadku, 
kiedy ktoś jest bity, ktoś jest poddawany torturom, 
gdzie rzesze ludzi są zatrzymywane na ulicach, 
gdzie wreszcie przywódca polityczny podlega re-
gularnym represjom oraz organizuje się na jego 
życie zamach. Tak było w przypadku Aleksieja 
Nawalnego, jednego z przywódców opozycji ro-
syjskiej, symbolizującego tę lepszą, demokratycz-
ną twarz Rosji.

W naszym przekonaniu, w przekonaniu au-
torów projektu tej uchwały, dobrej reakcji nigdy 
za wiele. Dlatego adresatem tej uchwały ma być 
Unia Europejska, od której oczekujemy zwiększe-
nia i rozszerzenia reżimu sankcyjnego nałożone-
go na władze Federacji Rosyjskiej – zaznaczam: 
władze Federacji Rosyjskiej – na tych, którzy są 
odpowiedzialni zarówno za próbę zamordowania 
Aleksieja Nawalnego, jak i później za decyzję o ze-
słaniu go do łagru, ale także za brutalne rozbicie 
demonstracji, które odbyły się w więcej aniżeli 
100 miastach Federacji Rosyjskiej i zgromadzi-
ły dziesiątki tysięcy obywateli, także za to, co 
spotkało później demonstrantów, a co nie mieści 
się w żadnych standardach międzynarodowych. 
W związku z tym projekt tej uchwały został pozy-
tywnie rozpatrzony przez obie komisje, Komisję 
Ustawodawczą i komisję spraw zagranicznych, 
został przyjęty stosunkiem głosów: 22 – za, nikt 
nie był przeciw, 2 się wstrzymało.

Ja obiecałem, proszę państwa, podczas po-
siedzenia, że złożę autopoprawkę w  związku 
z  wnioskiem, który padł na posiedzeniu ko-
misji, aby odwołać się do Europejskiej Listy 
Magnickiego, która została przyjęta przez Radę 
Unii Europejskiej, tę radę do spraw zagranicz-
nych, w grudniu ubiegłego roku i która jest ko-
lejnym narzędziem do tego, żeby reagować na 
przypadki takie właśnie jak te, które mają miej-
sce w Federacji Rosyjskiej.

I złożę także 2 autopoprawki: jedną o charakte-
rze językowym, żeby nie zaczynać jednego zdania 
od daty, tylko od słów, oraz drugą, konkretyzują-
cą, w jakiej liczbie miast Federacji Rosyjskiej mia-
ły miejsce protesty. Dziękuję bardzo.

Wysoki Senacie, bardzo proszę o pozytywne 
rozpatrzenie tego projektu uchwały ze względu 
na jego znaczenie. Jesteśmy zobowiązani, jak po-
wiedziałem na samym początku, do tego, aby re-
agować w każdym przypadku i w każdym kraju, 
gdzie są łamane prawa obywatelskie, zwłaszcza 
w sposób tak brutalny i w sposób tak masowy jak 
w Federacji Rosyjskiej czy na Białorusi. Dziękuję.

WiceMaRSzałek
michał k amiński 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy 
komisji i zarazem do upoważnionego przedstawi-
ciela wnioskodawców. Przypominam, że wnio-
skodawcy upoważnili do ich reprezentowania 
senatora Bogdana Klicha.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Bardzo proszę. Pan senator Jerzy Czerwiński.

SenatoR
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Sena - 
torze!

Mam 2 konkretne pytania. Pierwsze: czy wie 
pan, w których krajach, w których państwach 
podobne uchwały zostały podjęte lub są przygo-
towywane – bo mogą być w tej chwili na etapie 
wstępnym? Proszę oddzielić te i te, i, jeśli można, 
wymienić…

I druga kwestia. O co konkretnie chcemy do 
Unii Europejskiej zawnioskować, o co prosimy? 
O jakie konkretnie represje chodzi? Jedne mogą 
być skuteczne, inne nieskuteczne… O  co my 
wnosimy?

SenatoR
BoGdan klich 

Dziękuję bardzo za to pytanie. Już konkretyzu-
ję. Nie oczekujemy od Unii Europejskiej żadnych 
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represji, oczekujemy od Unii Europejskiej reakcji, 
takiej reakcji, która wychodziłaby poza deklara-
cje, która byłaby związana z zastosowaniem re-
żimu sankcyjnego, a właściwie poszerzeniem 
tych sankcji, które od 2014 r. obowiązują, objęcie 
nimi tych wszystkich, którzy są członkami apa-
ratu władzy i są odpowiedzialni za, po pierwsze, 
zesłanie do łagru Aleksieja Nawalnego, po drugie, 
za brutalne łamanie praw obywatelskich podczas 
demonstracji, które przetoczyły się przez miasta 
Federacji Rosyjskiej. To odpowiedź na drugie 
pytanie.

Co do pierwszego pytania, to chcę potwier-
dzić to, o czym mówiłem na posiedzeniu komisji. 
Jestem w stałym kontakcie z moim odpowied-
nikiem w  Senacie Republiki Czeskiej. Senat 
Republiki Czeskiej podjął już wcześniej, 2 tygo-
dnie temu, uchwałę w tej sprawie. Wczoraj roz-
mawiałem także z odpowiednikami w litewskim 
Sajudisie, którzy poinformowali mnie, przesłali 
odpowiednie stanowiska podjęte wspólnie przez 
komisję spraw zagranicznych Litwy… Seimasu 
Litwy, Łotwy i parlamentu Estonii. Zwracam 
uwagę pana senatora na to, że w najbliższym 
czasie odbędzie się spotkanie Rady do Spraw 
Zagranicznych Unii Europejskiej, rada wróci 
do tego tematu rosyjskiego. Będzie to wzmoc-
nienie głosu, z którym, mam nadzieję, wystąpi 
polska dyplomacja, oczekując poszerzenia reżi-
mu sankcyjnego nałożonego na władze Federacji 
Rosyjskiej – zaznaczam: na władze Federacji 
Rosyjskiej.

WiceMaRSzałek
michał k amiński 

Dziękuję.
Jeżeli mogę dodać… Przepraszam najmoc-

niej, ale przed chwilą to sprawdziłem… Bardzo 
duża grupa senatorów amerykańskich w tej spra-
wie wystąpiła, z obu partii, aby Senat Stanów 
Zjednoczonych zajął stanowisko w  sprawie 
Nawalnego. Po prostu przed chwilą to sprawdzi-
łem, pan senator pewnie nie miał na to czasu.

Czy jest jeszcze jakieś pytanie? Nie ma pytań.
(Senator Bogdan Klich: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Krzysztofa Kwiatkowskiego.
(Głos z sali: Nie ma…)
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora, 

pana marszałka Bogdana Borusewicza.

SenatoR
BoGdan Borusewicz 

Bardzo dobrze, że procedujemy projekty tych 
2 uchwał jeden po drugim, bo ja chcę niejako kon-
tynuować wystąpienie, które miałem w punkcie 
dotyczącym wolności mediów w Polsce.

Od czasu objęcia rządów przez prezydenta 
Putina, Władimira Władimirowicza, sytuacja 
w Rosji jest coraz gorsza. Nie chodzi tylko o sy-
tuację obywateli rosyjskich, o prawa człowieka, 
o prawo do zgromadzeń, o prawo do informacji, 
bo są też takie zdarzenia, które są groźne dla są-
siadów. Narastanie agresji, agresja na Ukrainę, 
wcześniej Gruzja… To wszystko jest ze sobą po-
wiązane. Tworzenie teraz mocniejszego, represyj-
nego reżimu w Rosji jest też związane z ekspansją, 
z polityką imperialną, która w zasadzie jest ele-
mentem polityki rosyjskiej. Wszystkie inne głosy 
zostały wytłumione, innych głosów nie było sły-
chać. Ale teraz one się ujawniły. Demonstracje, 
które odbywały się w ciągu 2 dni po aresztowaniu 
Nawalnego… W tych demonstracjach uczestni-
czyła przede wszystkim młodzież. Według ostat-
nich informacji zatrzymano 11 tysięcy osób. Jeżeli 
przyjmiemy, że zatrzymano, wyłapano 10% pro-
testujących, to okaże się, że było ich ponad 100 ty-
sięcy w ponad 100 miastach w całej Rosji.

Przyczyny się nawarstwiały. Oczywiście bez-
pośrednią przyczyną protestów było to, co się sta-
ło z Nawalnym. Został on otruty nowiczokiem, 
trucizną, która mogła się znajdować tylko w ar-
senałach rządowych, arsenałach władzy. Ani pro-
dukowanie tej trucizny, ani jej przechowywanie 
nie jest możliwe poza specjalistycznymi jednost-
kami państwowymi. Potem było uratowanie. 
Nawalnego uratowano w klinice w Berlinie. Tu 
znowu jest element niemiecki. Niemcy go ura-
towali. A co powinni zrobić? Dobić go powinni? 
Przepraszam za złośliwość, ale nieraz trudno jest 
słuchać niektórych argumentów. Uratowali go 
Niemcy, była decyzja kanclerz Merkel. A potem 
człowiek, który w zasadzie wrócił z tamtego świa-
ta, przyjechał do Rosji. I co? Natychmiast został 
aresztowany. To spowodowało…

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Do 
ojczyzny.)

Przyjechał do ojczyzny, tak.
To spowodowało, że młodzież masowo wyszła 

na ulice. System putinowski był budowany przez 
wiele lat. Był budowany najpierw poprzez opa-
nowanie mediów elektronicznych. Za Jelcyna te 
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media zostały sprywatyzowane, a Putin rozpo-
czął od przejmowania tych mediów. To nie rząd 
je przejmował. To Gazprom przejął NTV, nie rząd. 
Gazprom to co prawda firma rządowa, ale czę-
ściowo jest ona także prywatna. Widzimy, jak to 
funkcjonowało w Rosji. Potem przyszedł czas inne 
media. W rezultacie w tej chwili w Rosji jest jedna 
niezależna gazeta i jedno niezależne radio – Echo 
Moskwy. Wszystko pozostałe… Jeżeli chodzi o te-
lewizję, to była telewizja Dożd. Ona nadal jest, ale 
tylko w internecie. Wszystko zostało zepchnięte 
do internetu.

Obudowanie prawne powodowało, że zaatako-
wano także organizacje pozarządowe. Uchwalono 
ustawę o tzw. agentach zagranicznych. Ktokolwiek 
dostał pieniądze spoza Rosji, musiał nakleić so-
bie na czoło opaskę z napisem „Jestem agentem 
zagranicznym” i z tym napisem chodzić, z tym 
napisem zwracać się do społeczeństwa. A dlacze-
go to było nieraz jedyne wyjście? Ano dlatego, że 
żadne firmy państwowe nie dawały im pieniędzy. 
Przestały one dawać pieniądze organizacjom, któ-
re nie były podporządkowane Kremlowi. Krok po 
kroku stworzono taką sytuację, w której, jak się 
okazało, ci, którzy rządzą, mogą się zachowywać 
jak nowa klasa… nie burżuazyjna, ale jak nowa 
klasa po jakiejś rewolucji.

I z tym systemem walczy Nawalny. On jest 
wrogiem, także osobistym, Putina, całego jego 
otoczenia i znacznej części dziennikarzy, którzy 
są szczuci na takich jak Nawalny, na opozycję, 
tę nieparlamentarną – bo w parlamencie rosyj-
skim opozycji już od dawna nie ma. Są szczuci 
dlatego, że Nawalny w okresie ostatnich 2–3 lat 
pokazał ich zasoby, pokazał, jakim ta nowa kla-
sa obudowała się majątkiem. Pokazał ich pałace, 
domy we Włoszech i w Rosji, a na końcu pałac 
Putina, do którego w końcu przyznał się niejaki 
Rotenberg, znajomy Putina od sparingów dżudo 
w Petersburgu. Ten pałac robi wrażenie, kosz-
tował na pewno powyżej 1 miliarda dolarów. 
Oprócz pałacu jest tam kilkadziesiąt hektarów 
winnic i różne miejsca wypoczynku. Sam pa-
łac ma 16 pięter w dół, ma osobne wejście, ma 
przebicie do…

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Panie 
Marszałku, 15 minut…)

Dobra, już kończę.
W ten sposób Nawalny stał się także osobi-

stym wrogiem całej elity rosyjskiej, bo pokazał, 
że ona jest przeżarta korupcją, że zrobiła świetny 
interes na własności państwa.

WiceMaRSzałek
michał k amiński 

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

Aleksandra Pocieja.

SenatoR
aleksander PocieJ 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam 2 malutkie zastrzeżenia do tego projektu 

uchwały. Pierwsze jest takie, że jest on sygnowany 
przez przewodniczących Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Spraw Zagranicznych i  Unii 
Europejskiej. Uważam, że doproszona do tego 
powinna być również komisja praw człowieka, 
ponieważ mówimy tutaj głównie o prawach czło-
wieka, a nie o, jak byłoby w przypadku Komisji 
Ustawodawczej, kreowaniu prawa. Uważam, że 
niedobrze się stało, że nasza komisja nie została 
do tego doproszona.

Co do samego tekstu, to w pierwszej linijce jest 
mowa o Unii Europejskiej. Ja składam poprawkę, by 
do Unii Europejskiej dodać wyrazy „Zgromadzenie 
Parlamentarne Rady Europy”. Dlaczego? Dlatego, 
że jest to dla Europy niejako ten wzorzec me-
tra w Sèvres, który jako pierwszy i najmocniej 
na tematy dotyczące praw człowieka się odzywa. 
W Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy 
są już 3 raporty, bardzo zaawansowane. I muszę po-
wiedzieć, że po raz pierwszy… Wcześniej były po-
działy, ponieważ ze względów politycznych bardzo 
często zachód Europy nie jest tak radykalny w swo-
jej ocenie działań rosyjskich. Ale w tym wypadku 
pierwszy raz, od kiedy działam w Zgromadzeniu 
Parlamentarnym Rady Europy, obserwuję tak moc-
ne i wspólne działanie ponad tym podziałem na 
Zachód i Wschód. Jest bardzo ważny i bardzo moc-
ny raport w sprawie otrucia Aleksieja Nawalnego, 
którym zajmuje się, o dziwo, Francuz i jest w swoich 
ocenach bardzo radykalny. W związku z sytuacją 
Nawalnego jest raport przygotowany przez Fina. 
Finowie są ostrożni, bo mają zbyt długą granicę 
i zbyt duże negatywne doświadczenia związane 
z reakcjami Rosji czy Związku Radzieckiego, ale to 
znowu jest bardzo mocny raport. I w końcu również 
Niemcy mają raport… Niemiec prowadzi raport do-
tyczący zatrzymania Aleksieja Nawalnego. I chciał-
bym tutaj przypomnieć, że Europejski Trybunał 
Praw Człowieka natychmiast wydał nadzwyczajne 
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postanowienie dotyczące Aleksieja Nawalnego, 
w którym zwrócił się do Federacji Rosyjskiej o jego 
natychmiastowe uwolnienie. Komisja Wenecka 
na żądanie Zgromadzenia Parlamentarnego Rady 
Europy, a  zwłaszcza Komisji Praw Człowieka 
i Praworządności, zwróciła się o zmianę tego posta-
nowienia, tego wyroku dotyczącego zatrzymania 
Aleksieja Nawalnego. W końcu również trybunał 
w Strasburgu bardzo mocno wyraził się na temat 
złamania konwencji, która obowiązuje Federację 
Rosyjską od 1996 r., tak jak każde państwo, które 
przystępowało do Zgromadzenia Parlamentarnego 
Rady Europy, do Rady Europy w ogóle, czyli chodzi 
o Europejską Konwencję Praw Człowieka.

Ale nawiązując do tego, o czym mówił pan 
marszałek Borusewicz, powiem, że jest tutaj ja-
kieś iunctim, które dosyć wyraźnie widać. Myślę, 
że nie ma między nami żadnej różnicy zdań co 
do tego, że dobrze, że nawet przyjaciele Rosji 
z Zachodu – bo niektóre kraje oczywiście stawiają 
na Rosję – w takich sprawach mówią: nie zgadza-
my się, macie zobowiązania wynikające z trakta-
tów, podpisaliście zobowiązania międzynarodowe 
i macie ich przestrzegać. Czy jest w tym coś złego? 
Czy też możemy powiedzieć sobie, tak jak tutaj 
jesteśmy, że dobrze, że są tego typu instrumenty 
prawa międzynarodowego, zobowiązania, które 
wskazują, że kraj naruszający te zobowiązania, 
podlega ocenie międzynarodowej? Jeśli tak, to 
znaczy, że jest bardzo dobrze. I myślę, że wszy-
scy, jak tutaj będziemy głosować, potwierdzimy 
przez to głosowanie, że zobowiązania międzyna-
rodowe to nie jest wymysł, który jest skierowany 
przeciwko Węgrom, przeciwko Polsce czy Rosji. 
Sprawa Nawalnego to jest pokazanie, że podziały 
nie przebiegają pomiędzy narodami, nie na gra-
nicy niemiecko-polskiej, ukraińsko-rosyjskiej. To 
jest podział wewnątrz kraju. I my mamy obowią-
zek wspierać tych obywateli, którzy są gnębieni. 
Wspieramy Rosjan. My tą deklaracją wspiera-
my Rosjan. Mam nadzieję, że nikt nie będzie mi 
mówił, że jeżeli są deklaracje dotyczące działań 
rządu polskiego, to jest to antypolskie. Nie, to jest 
wspieranie polskich obywateli. Dziękuję. (Oklaski)

WiceMaRSzałek
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wy- 

czerpana.

Informuję, że senator Aleksander Szwed zło-
żył swoje przemówienie w dyskusji do protokołu*.

Ponieważ zostały złożone wnioski o charakte-
rze legislacyjnym, Senat kieruje projekt uchwały 
do Komisji Ustawodawczej oraz do Komisji Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej.

Pan senator Bogdan Klich, jak rozumiem…

SenatoR
BoGdan klich 

Ja chciałbym tylko poprosić o to…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Tak jest, 

właśnie…)
…o czym pan marszałek już powiedział, że-

byśmy na tym posiedzeniu dokończyli pracę nad 
projektem uchwały.

WiceMaRSzałek
michał k amiński 

W związku z prośbą pana senatora jest wnio-
sek, aby wyznaczyć komisjom termin przy-
gotowania dodatkowego sprawozdania w celu 
przeprowadzenia trzeciego czytania projektu 
uchwały jeszcze na tym posiedzeniu Senatu.

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

Głosów sprzeciwu nie słyszę.
I ogłaszam…
(Głos z sali: Jeszcze komunikaty.)
Przepraszam. Najpierw poproszę pana senato-

ra sekretarza o odczytanie komunikatów.

SenatoR SekRetaRz
ryszard świlski 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz 
Komisji Kultury i Środków Przekazu poświęcone 
rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych na posiedze-
niu Senatu do projektu uchwały w sprawie zagro-
żenia wolności mediów w Polsce – druk nr 324 
– odbędzie się dziś w sali nr 176, 10 minut po ogło-
szeniu przerwy w obradach.

Następnie, 20 minut po ogłoszeniu prze-
rwy, w tejże samej sali odbędzie się posiedze-
nie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Spraw 
 
* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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komunikaty
zmiany w składzie komisji senackich

Zagranicznych i Unii Europejskiej w sprawie roz-
patrzenia wniosków do projektu uchwały w spra-
wie zesłania Aleksieja Nawalnego do łagru oraz 
brutalnego tłumienia demonstracji demokratycz-
nej opozycji przez władze Federacji Rosyjskiej – 
druk nr 325.

I ostatni komunikat. Posiedzenie Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji poświęcone 
rozważeniu podjęcia inicjatywy ustawodawczej 
dotyczącej zmiany ustawy o postępowaniu wobec 
osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających 
zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej 
innych osób odbędzie się w dniu 19 lutego, w pią-
tek, 30 minut po ogłoszeniu przerwy w obradach 
Senatu, również w sali nr 176.

WiceMaRSzałek
michał k amiński 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Ogłaszam godzinną przerwę w  naszych 

obradach.
(Głos z sali: Do której godziny?)
Przerwa do godziny 17…
(Głosy z sali: 17.45.)
Tak, do 17.45, czyli godzina i 1 minuta.

(Przerwa w obradach od godziny 16 minut 44  
do godziny 17 minut 46)

MaRSzałek
Tomasz Grodzki 

Wznawiam obrady.
Szanowni Państwo Senatorowie, informuję, 

że kolejne posiedzenie Senatu planowane jest na 
dni 24, 25 i 26 marca 2021 r. Porządek tego po-
siedzenia zostanie państwu dostarczony drogą 
elektroniczną.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
dwudziestego drugiego porządku obrad: zmia-
ny w składzie komisji senackich.

(Głos z sali: Jeszcze panowie przyjdą, senato-
rowie jeszcze…)

Tak, spokojnie.
P rzy pom ina m, że w n iosek Kom isji 

Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej 
sprawie zawarty jest w druku nr 327.

Proszę sprawozdawcę Komisji Regulaminowej, 
Etyki i  Spraw Senatorskich, pana senatora 
Sławomira Rybickiego, o przedstawienie wnio-
sku komisji.

SenatoR SPRaWozdaWca
sławomir ryBicki 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Komisja Regulaminowa, Etyki i  Spraw 

Senatorskich na swoim posiedzeniu w dniu 16 lu-
tego jednogłośnie przyjęła projekt uchwały Senatu 
w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podsta-
wie art.  13 ust. 2 Regulaminu Senatu, odwo-
łuje senatora Bogdana Borusewicza z Komisji 
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, se-
natora Krzysztofa Mroza z Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności, senatora Wadima 
Tyszkiewicza z Komisji Infrastruktury, senatora 
Jerzego Wcisłę z Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności.

Senat Rzeczypospolitej wybiera senatora 
Krzysztofa Mroza do Komisji Ustawodawczej, 
senatora Wadima Tyszkiewicza do Komisji 
Ustawodawczej, senatora Jerzego Wcisłę do 
Komisji Ustawodawczej.

Wnoszę o przyjęcie proponowanego tekstu 
uchwały Senatu.

MaRSzałek
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zabrać 

głos w tej sprawie? Nie.
Przystępujemy zatem do głosowania nad 

przedstawionym przez Komisję Regulaminową, 
Etyki i Spraw Senatorskich projektem uchwały 
w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

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 10)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat podjął uchwałę w sprawie zmiany w skła-
dzie komisji senackich.

Powracamy do rozpatrywania punktu 
pierwszego porządku obrad: ustawa o służbie 
zagranicznej.

Komisja Spraw Zagranicznych i  Unii 
Europejskiej przedstawiła projekt uchwały, 
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w którym wnosiła o odrzucenie ustawy – druk 
senacki nr 316 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedsta-
wionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za tym projektem? Proszę nacisnąć 
przycisk i podnieść rękę.

Kto jest przeciw? Proszę o uczynienie tego 
samego.

Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 54 – za, 44 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 11)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o służbie 
zagranicznej.

Powracamy do rozpatrywania punktu 
drugiego porządku obrad: ustawa o kolejnym 
w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pie-
niężnym dla emerytów i rencistów.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej przedstawiła projekt uchwały, w któ-
rym wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy 
– druk senacki nr 314 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 wyni-
kającymi z przyjętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania.
Poprawka nr 1 ma na celu zapewnienie czter-

nastego świadczenia w wysokości jednakowej dla 
wszystkich uprawnionych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 50 – za, 46 – przeciw, 

3 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 12)
Poprawka przyjęta.
Pan marszałek Kamiński… Proszę zwrócić 

uwagę, czy pan zagłosował.
Uwaga, nad poprawkami nr 2 i 3 należy głoso-

wać łącznie. Zmierzają one do zapewnienia finan-
sowania świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych, a nie z Funduszu Solidarnościowego.

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 13)
Poprawki przyjęte.

Głosujemy zatem nad podjęciem uchwały 
w sprawie przyjęcia ustawy w całości, ze zmia-
nami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 97 – za, 1 – przeciw, 

1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 14)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o kolej-
nym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu 
pieniężnym dla emerytów i rencistów.

Powracamy do rozpatrywania punktu 
trzeciego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych in-
nych ustaw.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej 
i  Społecznej przedstawiła projekt uchwały, 
w którym wnosi o przyjęcie tej ustawy bez po-
prawek. Mniejszość komisji wnosi o wprowa-
dzenie poprawki do ustawy – druk senacki 
nr 313 A.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowa-
dzone głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie 
ustawy bez poprawek, a następnie, w przypadku 
odrzucenia tego wniosku, nad wnioskiem mniej-
szości komisji o wprowadzenie poprawki.

Przystępujemy do głosowania nad przedsta-
wionym przez komisję projektem uchwały o przy-
jęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 48 – za, 52 – prze-

ciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 15)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że…
Wniosek został odrzucony.
Przystępujemy do głosowania nad przedsta-

wionym przez mniejszość komisji wnioskiem 
o wprowadzenie poprawki do ustawy.

Wniosek mniejszości ma na celu zapewnie-
nie minimalnej kwoty waloryzacji dla emery-
tury, renty z tytułu częściowej niezdolności do 
pracy oraz emerytury częściowej, na pozio-
mie waloryzacji świadczeń przeprowadzonej 
w 2020 r.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
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Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 52 – za, 46 – przeciw, 

1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 16)

Poprawka przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości, ze 
zmianą wynikającą z przyjętej poprawki.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Pan senator Dunin głosuje?
(Senator Artur Dunin: Tak, tak, dziękuję za 

uwagę…)
To z tych emocji.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 99 było za, 1 – prze-

ciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 17)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych 
ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu 
czwartego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 
oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Budżetu i  Finansów Publicznych 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk se-
nacki nr 312 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedsta-
wionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 18)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 
oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu pią-
tego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo o ruchu drogowym.

Komisja Infrastruktury przedstawiła projekt 
uchwały, w którym wnosi o wprowadzenie po-
prawki do ustawy – druk senacki nr 315 A.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowa-
dzone głosowanie nad przedstawioną poprawką, 
a następnie – nad podjęciem uchwały w sprawie 

przyjęcia ustawy w całości, ze zmianą wynikającą 
z przyjętej poprawki.

Przystępujemy do głosowania nad przedsta-
wioną przez komisję poprawką. Poprawka ta 
jednoznacznie przesądza, że zakaz korzystania 
z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego 
w sposób, który prowadzi do ograniczenia możli-
wości obserwacji sytuacji na jezdni, obowiązuje 
pieszego zarówno podczas wchodzenia, jak i prze-
chodzenia przez przejście dla pieszych.

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 19)
Poprawka przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości, ze 
zmianą wynikającą z przyjętej poprawki.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 95 – za, 2 – przeciw, 

wstrzymało się 2 senatorów. (Głosowanie nr 20)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Powracamy do rozpatrywania punktu 
szóstego porządku obrad: ustawa o  zmianie 
ustawy o ochronie osób i mienia oraz ustawy 
o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach 
porządkowych.

Komisja Obrony Narodowej przedstawi-
ła projekt uchwały, w którym wnosiła o przy-
jęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki 
nr 311 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedsta-
wionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 52 – za, nikt nie 

był przeciw, wstrzymało się 48 senatorów. 
(Głosowanie nr 21)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o ochronie osób i mienia oraz ustawy 
o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach 
porządkowych.
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Powracamy do rozpatrywania punktu siód-
mego porządku obrad: drugie czytanie projek-
tu ustawy o wyrównywaniu strat majątkowych 
wynikających z ograniczenia wolności i praw 
człowieka i obywatela w czasie stanu epidemii 
w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Przypominam, że dzisiaj zostało przedstawio-
ne sprawozdanie komisji o projekcie ustawy oraz 
została przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedy-

nie głosowanie.
Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie 

przez Senat jednolitego projektu ustawy zawarte-
go w druku nr 307 S.

Komisje proponują ponadto, aby Senat upo-
ważnił pana senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego 
do reprezentowania stanowiska Wysokiego 
Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Przystępujemy do głosowania nad przedsta-
wionym przez komisje projektem ustawy oraz 
projektem uchwały 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, 53 – za, 46 – prze-

ciw, wstrzymał się 1 senator. (Głosowanie nr 22)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat przyjął projekt ustawy o wyrównywaniu 
szkód majątkowych wynikających z ograniczeń, 
nakazów lub zakazów dotyczących działalności 
gospodarczej wprowadzonych w związku z ogło-
szeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub sta-
nu epidemii wywołanych zakażeniami wirusem 
SARS-CoV-2 i podjął uchwałę w sprawie wniesie-
nia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił 
pana senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego do 
reprezentowania stanowiska Senatu w dalszych 
pracach nad tym projektem.

Powracamy do rozpatrywania punktu 
ósmego porządku obrad: drugie czytanie pro-
jektu ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych 
planach kapitałowych oraz ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, in-
nych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych.

Przypominam, że w dniu wczorajszym zo-
stało przedstawione sprawozdanie komisji 

o projekcie ustawy oraz została przeprowadzo-
na dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedy-

nie głosowanie.
Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie 

przez Wysoki Senat jednolitego projektu ustawy 
zawartego w druku nr 271 S.

Komisje proponują ponadto, aby Senat upo-
ważnił pana senatora Adama Szejnfelda do 
prezentowania stanowiska Senatu w dalszych 
pracach nad tym projektem.

Przystępujemy do głosowania nad przedsta-
wionym przez komisje projektem ustawy oraz 
projektem uchwały w  sprawie wniesienia do 
Sejmu tego projektu ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 51 było za, 48 – prze-

ciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 23)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy 
o pracowniczych planach kapitałowych oraz usta-
wy o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalcza-
niem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i podjął 
uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego pro-
jektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił 
pana senatora Adama Szejnfelda do prezento-
wania stanowiska Wysokiego Senatu w dalszych 
pracach nad tym projektem.

Powracamy do rozpatrywania punktu 
dziewiątego porządku obrad: drugie czyta-
nie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo 
przedsiębiorców.

Przypominam, że w wczoraj zostało przedsta-
wione sprawozdanie komisji o projekcie ustawy 
oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedy-

nie głosowanie.
Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie 

przez Senat jednolitego projektu ustawy zawarte-
go w druku nr 200 S.

Komisje proponują ponadto, aby Senat upo-
ważnił pana senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego 
do prezentowania stanowiska Wysokiego Senatu 
w dalszych pracach nad tym projektem.
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Przystępujemy do głosowania nad przed-
stawionym przez komisje projektem ustawy 
o zmianie ustawy – Prawo przedsiębiorców oraz 
projektem uchwały 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, 52 było za, 48 – 

przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie 
nr 24)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy 
prawo przedsiębiorców i podjął uchwałę w spra-
wie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Wysoki Senat upo-
ważnił pana senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego 
do prezentowania stanowiska Senatu w dalszych 
pracach nad tym projektem.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
siątego porządku obrad: drugie czytanie projek-
tu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony 
środowiska.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czytania 
projektu ustawy skierował projekt do Komisji 
Ustawodawczej, Komisji Środowiska, Komisji 
Samorządu Terytorialnego i  Administracji 
Państwowej oraz Komisji Nadzwyczajnej do 
spraw Klimatu i zobowiązał te komisje do przed-
stawienia jeszcze na obecnym posiedzeniu Senatu 
dodatkowego sprawozdania. Znajduje się ono 
w druku nr 286 X.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Proszę sprawozdawcę, pana senatora 

Stanisława Gawłowskiego, o przedstawienie do-
datkowego sprawozdania komisji.

SenatoR SPRaWozdaWca
sTanisław Gawłowski 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Zostały zgłoszone 2 poprawki. Połączone ko-

misje wnoszą o przyjęcie obu poprawek. Dziękuję 
bardzo.

MaRSzałek
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze 

zabrać głos?

Przypominam, że wnioski zgłosili pani se-
nator Halina Bieda i  pan senator Stanisław 
Gawłowski.

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 chętnych.

Przystępujemy zatem do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-

ne głosowania nad poprawkami – druk nr 286 X 
– według kolejności przepisów projektu, a na-
stępnie nad przyjęciem projektu z druku nr 286 S 
w całości, ze zmianami wynikającymi z przyję-
tych poprawek.

Przystępujemy do głosowania nad przedsta-
wionymi poprawkami.

Poprawka nr 1 ma na celu poszerzenie kata-
logu podmiotów uprawnionych do zgłaszania 
z ramienia pracodawców lub przedsiębiorców 
kandydatów na członków rad nadzorczych wo-
jewódzkich funduszy ochrony środowiska i go-
spodarki wodnej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 51 – za, 47 – przeciw, 

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

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 2 wprowadza przepis przejścio-

wy umożliwiający powołanie bez niepotrzebnych 
opóźnień nowych składów rad nadzorczych wo-
jewódzkich funduszy ochrony środowiska i go-
spodarki wodnej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 51 – za, 47 – przeciw, 

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

Poprawka przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem 

projektu ustawy w całości, ze zmianami wynika-
jącymi z przyjętych poprawek, oraz nad projek-
tem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego 
projektu ustawy.

Komisje proponują, aby Wysoki Senat upo-
ważnił pana senatora Stanisława Gawłowskiego 
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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 100 senatorów, 52 – za, 48 – prze-

ciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 27)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy 
– Prawo ochrony środowiska i podjął uchwa-
łę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu 
ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił 
pana senatora Stanisława Gawłowskiego do re-
prezentowania Wysokiego Senatu w dalszych pra-
cach nad tym projektem.

Powracamy do rozpatrywania punktu je-
denastego porządku obrad: drugie czytanie pro-
jektu ustawy o zmianie ustawy o państwowej 
kompensacie przysługującej ofiarom niektórych 
czynów zabronionych, ustawy – Kodeks postępo-
wania cywilnego oraz ustawy – Kodeks postępo-
wania karnego.

Przypominam, że w dniu wczorajszym zostało 
przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie 
ustawy oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedy-

nie głosowanie.
Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie 

przez Senat jednolitego projektu ustawy zawarte-
go w druku nr 91 S.

Komisje proponują ponadto, aby Senat upo-
ważnił pana senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego 
do prezentowania stanowiska Wysokiego Senatu 
w dalszych pracach nad tym projektem.

Przystępujemy do głosowania nad przedsta-
wionym przez komisje projektem ustawy oraz 
projektem uchwały w  sprawie wniesienia do 
Sejmu tego projektu ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 52 – za, 1 – prze-

ciw, 45 senatorów wstrzymało się od głosu. 
(Głosowanie nr 28)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy 
o państwowej kompensacie przysługującej ofia-
rom niektórych czynów zabronionych, ustawy 

– Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy 
– Kodeks postępowania karnego i podjął uchwa-
łę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu 
ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił 
pana senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego do pre-
zentowania stanowiska Wysokiego Senatu w dal-
szych pracach nad tym projektem.

Powracamy do rozpatrywania punktu 
dwunastego porządku obrad: drugie czytanie 
projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks po-
stępowania karnego.

Przypominam, że w dniu wczorajszym zostało 
przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie 
ustawy oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Informuję, ze trzecie czytanie obejmuje jedy-

nie głosowanie.
Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie 

przez Senat jednolitego projektu ustawy zawarte-
go w druku nr 239 S.

Komisje proponują ponadto, aby Senat upo-
ważnił panią senator Magdalenę Kochan do 
prezentowania stanowiska Wysokiego Senatu 
w dalszych pracach nad tym projektem.

Przystępujemy zatem do głosowania nad 
przedstawionym przez komisje projektem ustawy 
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karne-
go oraz projektem uchwały w sprawie wniesienia 
do Sejmu tego projektu ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Pan senator Pupa?
Głosowało 98 senatorów, 51 – za, 47 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 29)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy 
– Kodeks postępowania karnego i podjął uchwa-
łę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu 
ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił 
panią senator Magdalenę Kochan do prezento-
wania stanowiska Wysokiego Senatu w dalszych 
pracach nad tym projektem.

Powracamy do rozpatrywania punktu 
trzynastego porządku obrad: drugie czytanie 
projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za 
nieważne orzeczeń wydanych wobec osób repre-
sjonowanych za działalność na rzecz niepodległe-
go bytu Państwa Polskiego.
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Senat po przeprowadzeni drugiego czytania 
projektu ustawy skierował projekt do Komisji 
Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji i zobowiązał te komisje 
do przedstawienia jeszcze na obecnym posiedze-
niu senatu dodatkowego sprawozdania. Znajduje 
się ono w druku nr 187 X.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Proszę sprawozdawcę, pana senatora 

Kazimierza Ujazdowskiego, o przedstawienie do-
datkowego sprawozdania komisji.

SenatoR SPRaWozdaWca
k azimierz michał uJazdowski 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisje rozpatrzyły jedyną poprawkę zgło-

szoną w trakcie posiedzenia plenarnego, która 
była także konsultowana z ministerstwem czy 
też była przedmiotem dialogu z Ministerstwem 
Spraw Zagranicznych. Dotyczyła ona formuły 
określenia granic państwa polskiego z okresu 
II Rzeczypospolitej tak, aby było jasne, że uży-
wamy terminu najbardziej właściwego. Komisje 
rekomendują przyjęcie tej poprawki.

MaRSzałek
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Rozumiem, że pan senator wnioskodawca, 

a więc ta sama osoba, pan senator Kazimierz 
Ujazdowski… Czy chce jeszcze zabrać głos? Nie.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 
nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy 
i zarazem wnioskodawcy w związku z przedsta-
wionym dodatkowym sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zgłosić 
takie zapytanie? Nie.

Przystępujemy zatem do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowa-

dzone głosowanie nad przedstawioną poprawką 
– druk nr 187 X – a następnie nad przyjęciem 
projektu z druku nr 187 S w całości, ze zmianami 
wynikającymi z przyjętych poprawek.

Poprawka precyzuje, że o odszkodowanie i za-
dośćuczynienie na podstawie nowelizowanej usta-
wy będą mogły ubiegać się osoby represjonowane 
przez radzieckie organy ścigania i wymiaru spra-
wiedliwości lub organy pozasądowe działające na 

obecnym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
a także na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
w granicach z dnia 1 września 1939 r.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Pan senator Borusewicz?
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 30)
Poprawka przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem 

projektu ustawy w całości, ze zmianami wynika-
jącymi z przyjętej poprawki oraz nad projektem 
uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego pro-
jektu ustawy.

Komisje proponują, aby Senat upoważnił pana 
senatora Kazimierza Ujazdowskiego do reprezen-
towania Wysokiego 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, 98 – za, nikt nie był 

przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 31)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy 
o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec 
osób represjonowanych za działalność na rzecz 
niepodległego bytu Państwa Polskiego i podjął 
uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego pro-
jektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił 
pana senatora Kazimierza Ujazdowskiego do re-
prezentowania Wysokiego Senatu w dalszych pra-
cach nad tym projektem.

Powracamy do rozpatrywania punktu 
czternastego porządku obrad: drugie czytanie 
projektu ustawy o zmianie ustawy o osobach de-
portowanych do pracy przymusowej oraz osadzo-
nych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek 
Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Przypominam, że w dniu wczorajszym zostało 
przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie 
ustawy oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania, które 
obejmuje jedynie głosowanie.

Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie 
przez Senat jednolitego projektu ustawy zawarte-
go w druku nr 217 S.
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Komisje proponują ponadto, aby Senat upo-
ważnił pana senatora Roberta Mamątowa do 
prezentowania stanowiska Wysokiego Senatu 
w dalszych pracach nad tym projektem.

Przystępujemy do głosowania nad przedsta-
wionym przez komisje projektem ustawy o zmia-
nie ustawy o osobach deportowanych do pracy 
przymusowej oraz osadzonych w obozach pra-
cy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych 
Republik Radzieckich 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 32)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy 
o osobach deportowanych do pracy przymusowej 
oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę 
i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich 
i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu 
tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił 
pana senatora Roberta Mamątowa do prezento-
wania stanowiska Wysokiego Senatu w dalszych 
pracach nad tym projektem.

Powracamy do rozpatrywania punktu pięt-
nastego porządku obrad: drugie czytanie pro-
jektu ustawy o zmianie ustawy o rodzicielskim 
świadczeniu uzupełniającym.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czytania 
projektu ustawy skierował projekt do Komisji 
Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej i zobowiązał te komisje 
do przedstawienia jeszcze na obecnym posiedze-
niu Senatu dodatkowego sprawozdania. Znajduje 
się ono w druku nr 272 X.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Proszę sprawozdawcę, pana senatora 

Krzysztofa Kwiatkowskiego, o przedstawienie 
dodatkowego sprawozdania komisji.

SenatoR SPRaWozdaWca
krzyszTof kwiaTkowski 

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Komisja przyjęła 2 poprawki, które regulują 

kwestie dokumentów dotyczących dzieci z zagra-
nicy. Rekomendujemy ich przyjęcie.

MaRSzałek
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Czy pan senator wnioskodawca chce jeszcze 

zabrać głos? Przypomnę, że wnioski o charak-
terze legislacyjnym zgłosił także pan senator 
Wadim Tyszkiewicz.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 
nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdaw-
cy i wnioskodawcy w związku z przedstawionym 
dodatkowym sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zgłosić 
takie zapytanie? Nie. Dziękuję.

Przystępujemy zatem do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-

ne głosowania nad poprawkami – druk nr 272 X 
– według kolejności przepisów projektu, a na-
stępnie nad przyjęciem projektu z druku nr 272 S 
w całości, ze zmianami wynikającymi z przyję-
tych poprawek.

Przystępujemy do głosowania nad przedsta-
wionymi poprawkami.

Poprawka nr 1 dotyczy dokumentów składa-
nych przez ubiegającego się o świadczenie. Zmierza 
ona do dokonania uściślenia w przypadku dziecka 
urodzonego za granicą, a także przesądza o upraw-
nieniu ZUS i KRUS do pobierania odpisu aktów 
urodzenia dzieci z rejestru stanu cywilnego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów. (Głosowanie nr 33)
Wszyscy byli za.
Poprawka nr 2 wydłuża okres vacatio legis 

w celu umożliwienia zintegrowania systemów 
informatycznych ZUS i rejestru stanu cywilnego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Pan senator Ujazdowski?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów. (Głosowanie nr 34)
Wszyscy byli za.
Przystępujemy zatem do głosowania nad przy-

jęciem projektu ustawy w całości, ze zmianami 
wynikającymi z przyjętych poprawek, oraz nad 
projektem uchwały w  sprawie wniesienia do 
Sejmu tego projektu ustawy.

Komisje proponują, aby Senat upoważ-
nił pana senatora Wadima Tyszkiewicza do 
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reprezentowania Wysokiego Senatu w dalszych 
prawach nad projektem ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów. (Głosowanie nr 35)
Wszyscy byli za.
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy 
o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym 
i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu 
tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił 
pana senatora Wadima Tyszkiewicza do reprezen-
towania Wysokiego Senatu w dalszych pracach 
nad tym projektem.

Powracamy do rozpatrywania punktu 
osiemnastego porządku obrad: drugie czytanie 
projektu uchwały w sprawie zesłania Aleksieja 
Nawalnego do łagru oraz brutalnego tłumienia 
demonstracji demokratycznej opozycji przez wła-
dze Federacji Rosyjskiej.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czy-
tania projektu ustawy 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 323 X.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Poproszę sprawozdawcę, pana senatora 

Bogdana Klicha, o przedstawienie dodatkowego 
sprawozdania komisji.

SenatoR SPRaWozdaWca
BoGdan klich 

Panie Marszałku, połączone komisje rekomen-
dują przyjęcie 3 poprawek. Czwarta poprawka zo-
stała wycofana.

MaRSzałek
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Czy panowie senatorowie wnioskodawcy chcą 

jeszcze zabrać głos? Nie.
Przypomnę, że wnioski o charakterze legi-

slacyjnym zgłosili pan senator Aleksander Pociej 
i pan senator Bogdan Klich.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 
nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy 
i wnioskodawców w związku z przedstawionym 
dodatkowym sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zgło-
sić takie zapytania? Nie widzę zgłoszeń. Dziękuję.

Przypominam, że pan senator Bogdan Klich 
wycofał swój wniosek – pkt 3 w druku nr 323 X.

Czy ktoś z państwa senatorów chce podtrzy-
mać wycofany wniosek? Nie widzę zgłoszeń.

Przystępujemy zatem do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-

ne głosowania nad przedstawionymi poprawka-
mi – druk nr 323 X – a następnie nad przyjęciem 
projektu z druku nr 323 S w całości, ze zmianami 
wynikającymi z przyjętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania nad po praw- 
 kami.

Poprawka nr  1 pana senatora Aleksandra 
Pocieja.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 97 – za, 1 – przeciw, 

2 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 36)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 2, pana senatora Bogdana Klicha.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 97 – za, nikt 

nie był przeciw, 3 senatorów się wstrzymało. 
(Głosowanie nr 37)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 3 została wykreślona, wycofana.
Poprawka nr 4, pana senatora Bogdana Klicha.
Proszę włączyć aparaturę.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 96 – za, nikt nie 

był przeciw, 3 senatorów się wstrzymało. 
(Głosowanie nr 38)

Poprawka przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem 

projektu uchwały w całości, ze zmianami wyni-
kającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
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Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 98 – za, nikt 

nie był przeciw, 2 senatorów się wstrzymało. 
(Głosowanie nr 39)

W związku z wynikami głosowania stwier-
dzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie zesła-
nia Aleksieja Nawalnego do łagru oraz brutalnego 
tłumienia demonstracji demokratycznej opozycji 
przez władze Federacji Rosyjskiej.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
więtnastego porządku obrad: drugie czytanie 
projektu uchwały w sprawie zagrożenia wolno-
ści mediów w Polsce.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czytania 
projektu uchwały skierował projekt do Komisji 
Ustawodawczej oraz Komisji Kultury i Środków 
Przekazu i zobowiązał te komisje do przedstawie-
nie jeszcze na obecnym posiedzeniu Senatu dodat-
kowego sprawozdania. Znajduje się ono w druku 
nr 324 X.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Proszę sprawozdawcę, panią senator Barbarę 

Zdrojewską, o przedstawienie dodatkowego spra-
wozdania komisji.

SenatoR SPRaWozdaWca
BarBara zdroJewsk a 

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni 
Senatorowie!

Podczas debaty został zgłoszony wniosek 
o odrzucenie projektu uchwały. Połączone komi-
sje – kultury i ustawodawcza – nie poparły tego 
wniosku i wnoszą o przyjęcie przez Senat projek-
tu uchwały zawartego w druku nr 324 S.

MaRSzałek
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze 

zabrać głos?
Przypomnę, że wnioski o charakterze legisla-

cyjnym zgłosili pan senator Aleksander Szwed 
i pan senator Jerzy Czerwiński.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 
nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy 
i wnioskodawców w związku z przedstawionym 
dodatkowym sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zgłosić 
takie zapytanie?

Skoro nie, to przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowa-

dzone głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie 
projektu uchwały, a następnie, w przypadku od-
rzucenia tego wniosku, nad przyjęciem projektu 
uchwały zawartego w druku nr 324 S.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
panów senatorów Aleksandra Szweda i Jerzego 
Czerwińskiego o odrzucenie projektu uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 47 – za, 51 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 40)
Wniosek został odrzucony.
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie pro-

jektu uchwały przystępujemy do głosowania nad 
przedstawionym projektem uchwały w sprawie 
zagrożenia wolności mediów w Polsce.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 51 – za, 45 – przeciw, 

3 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 41) 
(Oklaski)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat podjął uchwałę w sprawie zagrożenia wol-
ności mediów w Polsce.

Powracamy do rozpatrywania punktu 
dwudziestego porządku obrad: drugie czyta-
nie projektu uchwały w 40. rocznicę podpisania 
Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich i powstania 
„Solidarności” Rolników Indywidualnych.

Przypominam, że wczoraj zostało przedsta-
wione sprawozdanie komisji o projekcie uchwały 
oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania, które 
obejmie jedynie głosowanie.

Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie 
przez Senat jednolitego projektu uchwały, zawar-
tego w druku nr 326 S.

Przystępujemy do głosowania nad przedsta-
wionym przez komisję projektem uchwały w 40. 
rocznicę podpisania Porozumień Rzeszowsko-
Ustrzyckich i  powstania Nieza leżnego 
Samorządnego Związku Zawodowego Rolników 
Indywidualnych „Solidarność”.

Kto jest za?
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głosowania. oświadczenia

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 98 – za, nikt nie był 

przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 42)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat podjął uchwałę w 40. rocznicę podpisa-
nia Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich i po-
wstania Niezależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego Rolników Indy widualnych 
„Solidarność”

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego pierwszego porządku obrad: dru-
gie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy 
o Sądzie Najwyższym.

Przypominam, że w dniu wczorajszym zostało 
przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie 
ustawy oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania, które 
obejmie jedynie głosowanie.

Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie 
przez Senat jednolitego projektu ustawy, zawar-
tego w druku nr 328 S.

Komisje proponują ponadto, aby Senat upo-
ważnił panią senator Lidię Staroń do prezento-
wania stanowiska Wysokiego Senatu w dalszych 
pracach nad tym projektem.

Przystępujemy do głosowania nad przedsta-
wionym przez komisje projektem ustawy o zmia-
nie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz projektem 
uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego pro-
jektu ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 97 było za, nikt nie 

był przeciw, 2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 43)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy 
o Sądzie Najwyższym i podjął uchwałę w sprawie 
wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważ-
nił panią senator Lidię Staroń do prezentowania 
stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym 
projektem.

Informuję, że porządek obrad dwudzie-
stego pierwszego posiedzenia Senatu został 
wyczerpany.

Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza 
porządkiem obrad.

Informuję państwa senatorów, że oświad-
czenia złożone do protokołu zostaną zamiesz-
czone w  urzędowej wersji sprawozdania 
stenograficznego.

(Rozmowy na sali)
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 niewygło-
szonych oświadczeń, których…

(Rozmowy na sali)
Proszę o skupienie.
…Których treści nie można ustalić lub których 

wygłoszenie przez senatora nie byłoby możliwe 
w przysługującym na to czasie, czyli w ciągu 5 
minut. Nad oświadczeniem senatorskim nie prze-
prowadza się dyskusji.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać 
głos?

W  kolejności jest to pani senator Alicja 
Chybicka…

(Głos z sali: Chyba schodzi z góry.)
Czy pani senator Chybicka jest dostępna? Jeśli 

nie, to zmienimy kolejność. Obecny jest pan sena-
tor Janusz Pęcherz.

Bardzo proszę.

SenatoR
Janusz Pęcherz 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Moje oświadczenie kierowane jest do pani 

Marleny Maląg, minister rodziny i  polityki 
społecznej.

Szanowna Pani Minister!
Zwracam się z prośbą o przygotowanie zmian 

legislacyjnych w  ustawie z  dnia 19  czerwca 
2020 r. o zmianie ustawy o emeryturach i ren-
tach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – 
DzU z 2020 r. poz. 1220 – które doprowadzą do 
równego potraktowania kobiet z rocznika 1953 
w  kontekście ustalenia podstawy obliczenia 
emerytury.

Uzasadnienie. Po uchwaleniu ustawy z dnia 
19  czerwca 2020  r. o  zmianie ustawy o  eme-
ryturach i  rentach z  Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych wydawało się, że kwestia uprawnień 
emerytalnych kobiet z rocznika 1953 zostanie raz 
na zawsze uregulowana. Tak się jednak nie stało, 
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o czym świadczą setki pism kierowanych m.in. do 
mnie przez panie z rocznika 1953.

Analiza przykładowych decyzji ZUS, których 
kopie są w moim posiadaniu dzięki uprzejmości 
pań z rocznika 1953, wyraźnie pokazuje, że sytu-
acja ubezpieczonych urodzonych w roku 1953 jest 
nadal niezgodna z konstytucją. Kluczowe jest to, 
że nadal dochodzi do różnicowania grup ubezpie-
czonych. Jedna z nich jest w niekorzystnym po-
łożeniu w porównaniu do ubezpieczonych, które 
nie skorzystały z uprawnienia do złożenia wnio-
sku o przyznanie emerytury w wieku powszech-
nym i pozostały przy pobieraniu tzw. emerytury 
wcześniejszej. Nie będę tego wszystkiego czytał, 
zostawię swoje oświadczenie.

Dodam, że z informacji, jakie do mnie docie-
rają, wynika, że wszystkie poszkodowane przy-
gotowują się do wystąpienia na drogę sądową, co 
dla wielu z nich jest bardzo trudne, bo wiąże się 
z opłatą sądową w wysokości 180 zł, na którą czę-
sto ich nie stać.

Uprzejmie proszę panią minister o zajęcie się 
tą ważną społecznie sprawą. Dziękuję za uwagę.

MaRSzałek
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
W tej chwili dotarła do nas pani profesor, pani 

senator Alicja Chybicka.
Bardzo proszę o wygłoszenia oświadczenia.

SenatoR
alicJa chyBick a 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Moje oświadczenie będzie dotyczyło prac nad 

innowacyjnymi terapiami w Polsce, w szczegól-
ności nad terapią genową.

Terapia genowa w Polsce była stosowana już 
wiele lat temu. Stosowano terapię antysenso-
wą, która została wynaleziona przez prof. Steca 
z Łodzi. Następnie takie produkty produkowali 
Niemcy. W Przylądku Nadziei mamy jedno ura-
towane dzięki niej dziecko. Ten produkt nie był 
w zasadzie produkowany na skalę przemysłową 
przez pana prof. Steca i te badania, można powie-
dzieć, upadły. Ja mam nadzieję, że Agencja Badań 
Medycznych sprawi, że podobna sytuacja nie bę-
dzie już miała miejsca.

Chcę też powiedzieć o drugiej terapii geno-
wej, o terapii CAR-T cells, która jest stosowana 
na całym świecie w dosyć różnych przypadkach 
nowotworowych. Sprowadzono ją do 2 ośrodków 
w Polsce, jednym z nich jest Przylądek Nadziei. 
Stosujemy ją u dzieci z ostrą białaczką limfobla-
styczną. Ostra białaczka limfoblastyczna jest 
najczęstszym nowotworem wieku dziecięcego, 
stanowi ok. 30% wszystkich przypadków no-
wotworów rozpoznawanych rocznie, co ozna-
cza 300 zachorowań w roku. Z tych 300 dzieci 
ok. 30 ma wznowę. Pierwszą wznowę w dużym 
odsetku udało nam się jeszcze wyleczyć. Mamy 
do tego celu drugą linię, potem trzecią i wreszcie 
czwartą linię, w skład której wchodzą przeciwcia-
ła monoklonalne, blinatumomab. I tu, podobnie 
jak w przypadku terapii genowej, przez wiele lat 
trzeba było zbierać pieniądze dla dzieci, zanim 
uzyskaliśmy w Polsce refundację. Ale obecnie ona 
już jest.

I wreszcie w ubiegłym roku wprowadzono 
w Polsce terapię genową CAR-T cells, przeciwko 
ostrej białaczce limfoblastycznej, która u dzie-
ci idzie jak burza. Drugi ośrodek, który prowa-
dzi w Polsce leczenie za pomocą CAR-T cells to 
są Gliwice, to jest leczenie chłoniaka u dorosłych. 
Oba te przypadki są oczywiście nieporównywal-
ne, ponieważ nowotwory u dorosłych przebie-
gają o wiele wolniej, nie prowadzą tak szybko 
do śmierci. Dzieci, które z całej Polski trafiają 
na tę terapię do Przylądka Nadziei… No, w skali 
roku może być ich maksymalnie 15. Do tej pory 
przeprowadziliśmy tę procedurę u piątki dzieci 
i wszystkie te dzieci żyją, w tym dziecko, które 
żyje najdłużej, niedługo będzie obchodziło roczni-
cę. Proszę sobie wyobrazić, że dla nas, onkologów, 
którzy wiele lat pracują, wygląda to jak cud. Otóż 
zniknął cały nowotwór, mimo że to jest czwarty 
rzut. Ta terapia ma szansę stać się kiedyś terapią 
pierwszej linii, bo ona jest o wiele łagodniejsza 
niż chemioterapia, niż radioterapia, która czasem 
musi nas wspomagać w różnych schorzeniach. 
Jest również korzystniejsza niż transplantacja 
komórek macierzystych układu krwiotwórcze-
go, której celem w tym przypadku jest mega-
chemioterapia, a zatem bardzo wysokie dawki 
cytostatyków.

Niestety pomimo wielu obietnic ze strony rzą-
du, które składano mi osobiście, do chwili obecnej 
tej refundacji nie ma. My w skali ogólnopolskiej 
zbieramy pieniądze i na tę piątkę dzieci zebrali-
śmy. W tej chwili walczy o swoje życie 14-letnia 
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Marta, która nie ma jeszcze tych pieniędzy. Ma 
400 tysięcy zł i 9 dni, żeby je dozbierać, bo tu 
czas bije na niekorzyść. A sytuacja wygląda tak: 
w analogicznym okresie, od tej pierwszej terapii 
CAR-T cells, wszystkie dzieci, czyli cała piętnast-
ka, zmarły, a ta piątka żyje.

Ja chciałabym gorąco podziękować wszyst-
kim senatorom, którzy podpisali się pod ape-
lem do prezesa Rady Ministrów, pana Mateusza 
Morawieckiego. Pozwolę sobie przeczytać 
państwa nazwiska. W  alfabetycznej kolejno-
ści podpisali się: Paweł Arndt, Halina Bieda, 
Ryszard Bober, Bogdan Borusewicz, Barbara 
Borys-Damięcka, Marcin Bosacki, Jacek Bury, 
Margareta Budner, Jerzy Chróścikowski, 
ja, Leszek Czarnobaj, Grzegorz Czelej, Jerzy 
Czerwiński, Robert Dowhan, Artur Dunin, Jerzy 
Fedorowicz, Zygmunt Frankiewicz, Stanisław 
Gawłowski, Beniamin Godyla, Stanisław 
Gogacz, Tomasz Grodzki, Janusz Gromek, 
Jolanta Hibner, Danuta Jazłowiecka, Magdalena 
Kochan, Kazimierz Kleina, Agnieszka Kołacz-
Leszczyńska, Władysław Komarnicki, Wojciech 
Konieczny, Krzysztof Kwiatkowski, Józef Łyczak, 
Beata Małecka-Libera, Ewa Matecka, Marek 
Martynowski, Andrzej Pająk, Janusz Pęcherz, 
Aleksander Pociej, Zdzisław Pupa, Jadwiga 
Rotnicka, Joanna Sekuła, Adam Szejnfeld, 
Aleksander Szwed, Ryszard Świlski, Wadim 
Tyszkiewicz, Barbara Zdrojewska, Bogdan 
Zdrojewski i Wojciech Ziemniak.

Ja jestem przekonana, że jeszcze wiele osób, 
z wyjątkiem tych, które nie chciały się podpisać 
i mi odmówiły, że większość… większości pew-
nie nie ma na tej liście, bo nie było okazji, ale 
wierzę, że wszyscy, naprawdę wszyscy mają na 
sercu los dzieci, które walczą o swoje życie. Ale 
czy to naprawdę tak musi być? Ja mam nadzieję, 
że premier Morawiecki – wierzę w to – wymy-
śli w tej chwili, przy negatywnej opinii Agencji 
Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji… 
W tym oświadczeniu mam główne i najważniej-
sze pytanie: kto wystawił negatywną opinię? Czy 
w panelu Rady Przejrzystości wziął udział choć 
jeden onkohematolog dziecięcy? Pytam, bo tak 
jak powiedziałam, to jest zupełnie inna choroba 
niż to, co występuje u dorosłych. Kto skazał na 
śmierć dzieci, wiedząc, że nie można zrobić ba-
dań randomizowanych, ponieważ żadna komisja 
bioetyczna w Europie i na świecie… Może niepo-
trzebnie powiedziałam „na świecie”, bo nie wiem, 
co zrobiono by w daleko położonych krajach, ale 

w krajach cywilizowanych nikt nie wyda zgody 
na taką próbę. No, tu trzeba by powiedzieć: Jasiu 
– życie, Marysia – śmierć. Tak nie wolno, tego 
się nie robi.

Na koniec pytanie retoryczne. Ja pracuję już 
od ponad 40 lat. Czy doczekam… Nie, najpraw-
dopodobniej nie doczekam czasów, kiedy takie 
sytuacje, które w kółko obserwowałam przez te 
46 lat, nie będą się już zdarzały. Dostęp do inno-
wacyjnych, ratujących życie leków nie powinien 
zależeć od datków ludzi dobrej woli. Dziękuję 
bardzo.

MaRSzałek
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
W tej chwili oświadczenie wygłosi pani sena-

tor Ewa Matecka.

SenatoR
ewa maTeck a 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przyłączam się do apelu pani senator Alicji 

Chybickiej, ja również składam taki apel na 
ręce prezesa Rady Ministrów, pana Mateusza 
Morawieckiego. Apeluję do niego, aby spowodo-
wał odwrócenie tej sytuacji, aby Agencja Oceny 
Technologii Medycznych i Taryfikacji przyjrzała 
się jeszcze raz temu wnioskowi i wystawiła opinię 
pozytywną. Musimy wreszcie stanąć po stronie 
życia dzieci, musimy dać im nadzieję w sytuacji, 
kiedy dla nich już tej nadziei nie ma. Musimy le-
czyć polskie dzieci nowoczesnymi technologia-
mi, które są skuteczne, zweryfikowane, zbadane 
i stosowane na całym świecie. To moje pierwsze 
oświadczenie.

Drugie oświadczenie również skierowa-
ne jest do prezesa Rady Ministrów Mateusza 
Morawieckiego.

W  ostatnich tygodniach zarówno samo-
rządowcy, jak i parlamentarzyści pochodzą-
cy z Wielkopolski z niepokojem śledzą proces 
podziału nowej transzy funduszy unijnych 
dla poszczególnych regionów. Drastyczne, bo 
50-procentowe, obniżenie wysokości dota-
cji dla Wielkopolski jest tyleż zaskakujące, co 
niezrozumiałe. Od momentu, gdy Polska sta-
ła się beneficjentem funduszy europejskich, 
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w  Wielkopolsce środki te wykorzystywane 
są z najwyższą efektywnością. Poczynione za 
ich sprawą inwestycje w znaczącej większości 
przypadków nie mają też charakteru wyłącz-
nie lokalnego, lecz usprawniają funkcjonowa-
nie całego kraju. Częstokroć wpisują się też one 
w międzynarodowe projekty. O skuteczności 
i celowości podejmowanych przez wielkopol-
skie samorządy decyzji inwestycyjnych świad-
czą zarówno raporty rządowe, jak i niezależne 
analizy finansowe czy gospodarcze. Tym bar-
dziej zaskakuje więc próba marginalizowania 
województwa, które w tak istotnym stopniu 
przyczynia się do sukcesu ekonomicznego ca-
łego kraju i staje się motorem cywilizacyjnych 
zmian promieniujących na całą Polskę.

Przyłączając się do apelu marszałka woje-
wództwa wielkopolskiego, pana Marka Woźniaka, 
jak również mieszkańców Wielkopolski, zwra-
cam się do pana premiera o uwzględnienie faktu 
uszczuplenia środków dla regionu w pierwszym 
rozdaniu i wyrównanie tych strat przy podziale 
pozostałych ponad 7 miliardów euro, które mają 
trafić do poszczególnych województw po kolej-
nych negocjacjach.

Naszego kraju nie stać dziś na spowalnianie 
liderów rozwoju, gdyż skutkuje to w dłuższej per-
spektywie spowolnieniem również tych obszarów, 
które kopiują prekursorskie rozwiązania i projek-
ty powstające w Wielkopolsce. Na przestrzeni lat 
Wielkopolska dowiodła także, że chętnie dzieli się 
wiedzą i doświadczeniem, że skutecznie wspoma-
ga i promuje rodzimą przedsiębiorczość, również 
poza granicami kraju. Nierzadko wręcz, głównie 
dzięki cyklicznym targom branżowym, staje się 
furtką umożliwiającą zaistnienie polskich przed-
siębiorstw w Europie i w innych częściach świata. 
Należy jednak pamiętać, że tak skutecznie dzia-
łający mechanizm inwestycyjny i promocyjny 
musi być odpowiednio zasilany. Inaczej trudno 
mu będzie utrzymać sprawność i efektywność 
na dotychczasowym poziomie. Dlatego też, nie 
umniejszając rangi i znaczenia innych regionów, 
możemy z całą mocą stwierdzić, że właściwe 
wsparcie finansowe województwa wielkopolskie-
go leży w żywotnym interesie polskiej gospodarki 
i jest istotne dla wizerunku naszego kraju jako 
wiarygodnego partnera biznesowego w relacjach 
międzynarodowych.

To oświadczenie składam w imieniu swoim, 
pana senatora Janusza Pęcherza i pani senator 
Jadwigi Rotnickiej.

MaRSzałek
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
W tej chwili oświadczenie składa pan senator 

Beniamin Godyla.

SenatoR
Beniamin Godyla 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Moje oświadczenie skierowane jest do mini-

stra klimatu i środowiska, pana Michała Kurtyki. 
Dotyczy ono wycinki lasów na terenie powiatu 
kędzierzyńsko-kozielskiego.

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z planowaną wycinką lasów na te-

renie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego uprzej-
mie proszę o wyjaśnienie, dlaczego ma dojść do 
tego na aż tak dużą skalę. Mieszkańcy osiedli 
usytuowanych w Kędzierzynie-Koźlu obawiają 
się, że utracą naturalną barierę ochronną, która 
oddziela ich od działających na terenie powiatu 
zakładów chemicznych. W naszym kraju tempo 
wycinania drzew w ciągu ostatnich lat alarmu-
jąco wzrosło i dlatego też pojawiają się obawy, że 
plan tak dużej wycinki lasów poza chęcią ochrony 
drzewostanu ma na celu pozyskanie środków ze 
sprzedaży surowca.

Uprzejmie proszę o interwencję w tej sprawie 
i, jeżeli jest to możliwe, o ograniczenie zaplano-
wanej wycinki. Proszę również o przedstawienie: 
po pierwsze, szczegółów zaplanowanej wycinki 
drzew na najbliższe lata, w podziale na gminy, 
w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, po dru-
gie, danych dotyczących powierzchni wyciętych 
lasów na terenie powiatu kędzierzyńsko-koziel-
skiego oraz pozyskanych z tego tytułu środków 
finansowych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 
grudnia 2020 r. w podziale na poszczególne lata.

W związku z tym, że mieszkańcy są bardzo za-
niepokojeni tą sytuacją, proszę również o zorga-
nizowanie przez właściwe nadleśnictwa spotkań 
z mieszkańcami powiatu i spacerów terenowych, 
na których zostaną oni szczegółowo zapoznani 
z sytuacją i zostaną im wyjaśnione powody wy-
cinki drzew. Dziękuję ślicznie.

MaRSzałek
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
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W tej chwili oświadczenie wygłosi pan senator 
Stanisław Gawłowski.

SenatoR
sTanisław Gawłowski 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Swoje oświadczenie kieruję do preze-

sa Rady Ministrów, pana premiera Mateusza 
Morawieckiego. To oświadczenie składam w imie-
niu swoim oraz pani senator Magdaleny Kochan 
i pana senatora Janusza Gromka. Ono dotyczy sy-
tuacji, jaka teraz ma miejsce w Polskiej Żegludze 
Bałtyckiej.

Otóż dzisiaj w Kołobrzegu doszło do protestów 
pracowników PŻB. Pracownicy stanęli w obro-
nie zwolnionego, odwołanego niedawno preze-
sa Polskiej Żeglugi Bałtyckiej, człowieka, który 
w PŻB przepracował ostatnie 15 lat. W Polsce 
zmieniały się opcje polityczne, ale pan prezes 
Redmerski, pracując jako finansista, wiceprezes 
do spraw finansowych, był traktowany przez róż-
ne opcje jako ekspert i fachowiec. A okazało się, że 
jak pojawiła się „dobra zmiana”, to zabrakło dla 
niego miejsca w tejże firmie, instytucji tak ważnej 
dla Polski, dla Pomorza Zachodniego.

Pan prezes Redmerski był zmuszany przez 
polityków PiS do tego, żeby podejmować decyzje 
na niekorzyść Polskiej Żeglugi Bałtyckiej, choćby 
w kwestii budowy już słynnego promu. On był 
świadomy tego, że decyzja związana z zakupem 
nowego promu w stoczni, która tak naprawdę ni-
gdy tego typu budów nie realizowała, doprowa-
dzi Polską Żeglugę Bałtycką do katastrofy. A to 
on wyciągnął tę firmę z poważnych tarapatów fi-
nansowych. Zmuszany był również do tego, żeby 
wydawać i przelewać pieniądze, i to w sumie ok. 
12 milionów, na rzeczy, które tak naprawdę nie 
przyczyniały się do poprawy kondycji finanso-
wej Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. Mam nadzieję, że 
w niezbyt odleglej przyszłości te wszystkie spra-
wy zostaną wyjaśnione. Ale tak naprawdę cza-
rę goryczy po stronie polityków PiS – choć może 
nie powinienem używać słów „czara goryczy” – 
przelało to, że odmówił ważnemu politykowi PiS 
zatrudnienia jego rodziny w Polskiej Żegludze 
Bałtyckiej, rodziny, która wcześniej z powodów 
czysto alkoholowych została zwolniona z innej 
instytucji publicznej. Odmówił również zatrud-
nienia żony przewodniczącego klubu radnych 
PiS w radzie miasta w Kołobrzegu jako dyrektora 
w tejże spółce, w której 100% ma Skarb Państwa. 

Skończyło się to tym, że pan prezes Redmerski 
został odwołany, żona tegoż przewodniczącego 
klubu radnych w ostatnich dniach została za-
trudniona, a pracownicy tejże spółki rozpoczę-
li protest. Nepotyzm, kolesiostwo, działania na 
szkodę Polski, działania na szkodę spółki Skarbu 
Państwa – to charakteryzuje dzisiaj PiS.

Pytam pana premiera, kiedy ma zamiar prze-
rwać te działania, kiedy ma zamiar przerwać ko-
lesiostwo i nepotyzm w wykonaniu posłów Hoca, 
Brudzińskiego, Szefernakera. Naprawdę wystar-
czy już tego drenowania Pomorza Zachodniego, 
bo tylko szkodzicie temu regionowi. Wystarczy, 
Panie Premierze. Proszę zacząć dbać o interesy 
Polski, o polskiego przewoźnika promowego na 
Bałtyku. Dziękuję bardzo.

MaRSzałek
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Oświadczenie wygłosi teraz pani senator 

Bogusława Orzechowska.

SenatoR
BoGusława orzechowsk a 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Moje oświadczenie jest skierowane do pana 

marszałka.
Jestem zbulwersowana wypowiedzią pana 

marszałka na tzw. strajku kobiet w październiku 
2020 r. w Szczecinie. Z tej wypowiedzi wynikało, 
że pan marszałek popiera działania tej całkowicie 
niereprezentatywnej grupy „wszystkich kobiet”. 
Ja jako kobieta z tymi paniami nie mam zamia-
ru się identyfikować. Moje szczególne oburzenie 
wywołał fakt, że pan marszałek Tomasz Grodzki 
wypowiadał się w imieniu swoim jako marszałka 
Senatu oraz w imieniu wszystkich senatorów. Na 
pewno nie dawałam panu marszałkowi przyzwo-
lenia na taką wypowiedź w moim imieniu, więc 
nie mógł wypowiadać się w imieniu wszystkich 
senatorów. Czyżby, będąc marszałkiem Senatu, 
próbował nas pan ubezwłasnowolnić?

Równie bulwersujący jest fakt, że pan Tomasz 
Grodzki na tym zgromadzeniu wyrażał swoje 
poparcie wobec osób, których zachowanie bu-
dzi wielkie zastrzeżenia. Nie ma zgody na uży-
wanie języka nienawiści, agresji, wulgaryzmów. 
Takie zachowania aprobuje czy wręcz popiera 
marszałek Senatu, trzecia osoba w państwie? 
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Osoba, która składała przysięgę działania dla do-
bra Rzeczypospolitej Polskiej, wspiera działania 
osób dążących do destrukcji swojej ojczyzny? Jako 
marszałek Senatu?

Proszę pana marszałka, by zawsze rozważał, 
ile szkody naszemu państwu przynoszą takie 
działania, ale również o to, by nie wypowiadał 
się w imieniu wszystkich senatorów, jeżeli nie 
uzyskał na to ich zgody.

MaRSzałek
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Oświadczenie wygłosi pan senator Wojciech 

Konieczny.

SenatoR
woJciech konieczny 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Swoje oświadczenie kieruję do ministra zdro-

wia, pana Adama Niedzielskiego.
Szanowny Panie Ministrze!
Ministerstwo Zdrowia wprowadzonym roz-

porządzeniem z zaskoczenia zmieniło zasady fi-
nansowania szpitali w zakresie pediatrii. Zamiast 
ryczałtu wypłacanego jak dotychczas co miesiąc, 
od początku tego roku NFZ będzie płacił za fak-
tycznie wykonane świadczenia. Jako przykład na-
leży przytoczyć sytuację w Częstochowie. Śląski 
Oddział Wojewódzki NFZ, zmieniając zawartą 
umowę, poinformował tym samym SPZOZ Miejski 
Szpital Zespolony w Częstochowie, że od stycznia 
2021 r. szpital nie będzie otrzymywał już ryczałtu 
na leczenie, lecz środki za tylu pacjentów, ilu rze-
czywiście przyjmie. Ponadto ryczałt został obni-
żony na podstawie wykonania świadczeń w 2019 r. 
NFZ nie wziął pod uwagę wykonania kontraktu 
w 2020 r. – w okresie, kiedy oddział pediatryczny 
funkcjonował w czasie pandemii. Dla szpitali ta-
kich jak Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie 
oznacza to drastyczny spadek przychodów z NFZ, 
gdyż w czasie pandemii, kiedy dzieci nie chodzą 
do szkoły, nie uprawiają sportu, nie wyjeżdżają 
na wypoczynek, a w związku z tym mniej chorują 
i rzadziej doznają urazów, co w konsekwencji po-
woduje niewykonanie kontraktu. Szpital musi jed-
nak ponosić stałe koszty funkcjonowania oddziału, 
związane m.in. z zapewnieniem kadry, której na-
leży wypłacić wynagrodzenie.

Zmiana ryczałtowego finansowania na pła-
cenie za wykonanie destabilizuje oddziały pedia-
tryczne. Po protestach szpitali pediatrycznych 
Ministerstwo Zdrowia wycofało się z pierwotnych 
założeń i wprowadziło nowelizację rozporządze-
nia z 9 lutego 2021 r., która gwarantuje szpitalom 
pediatrycznym możliwość otrzymania środków 
finansowych z NFZ na dotychczasowym pozio-
mie. Wypłacanie 100% ryczałtu szpitalom pedia-
trycznym z pominięciem szpitali powiatowych, 
w których funkcjonują oddziały pediatryczne, 
stanowi jednak nierówne traktowanie podmio-
tów leczniczych.

W związku z tym wnoszę o wycofanie zmian 
w zasadach finansowania szpitali powiatowych 
w zakresie oddziałów pediatrycznych i wprowa-
dzenie ich dopiero wtedy, gdy skończy się pande-
mia COVID-19, a szpitale będą mogły normalnie 
funkcjonować i przyjmować małych pacjentów. 
Wnoszę o równe traktowanie wszystkich pod-
miotów leczniczych udzielających świadczeń 
w  zakresie pediatrii i  o  dokonanie noweliza-
cji rozporządzenia umożliwiającej wypłacenie 
szpitalom powiatowym środków w wysokości 
100% kwoty wynikającej z umowy, podobnie jak 
w przypadku szpitali pediatrycznych. W tym 
przypadku ministerstwo naprawiło swój błąd, 
wprowadzając zmianę przepisów, która umożli-
wia zastosowanie rozwiązań pozwalających na 
zachowanie płynności finansowej i odpowiednie-
go poziomu przychodów placówek medycznych. 
Co prawda rozwiązanie to prawdopodobnie zosta-
ło wprowadzone jedynie na 3 miesiące…

Uprzejmie proszę o odpowiedź, czy szanowny 
pan minister przychyli się do złożonych przeze 
mnie wniosków. Dziękuję bardzo.

MaRSzałek
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że protokół dwudziestego pierw-

szego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej X kadencji zostanie udostępniony sena-
torom w terminie 30 dni po posiedzeniu Senatu 
w Biurze Prac Senackich, pokój nr 255.

Zamykam dwudzieste pierwsze posiedzenie 
Senatu Rzeczypospolitej X kadencji.

(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszał - 
kowską)

(Koniec posiedzenia o godzinie 19 minut 07)
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21. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 17, 18 i 19 lutego 2021 r.

. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1 R. ambrozik ? - ? + + + ? + - + - - - + + - + + + +
  2 P. arndt ? + ? - - + ? - + + + + + + - + + + + +
  3 W. bernacki ? - . . + + ? + - + - - - + + - + + + +
  4 h. bieda + + + - - + + - + + + + + + - + + + + +
  5 g. bierecki + - + + + . + + . + - - - + + - + + + +
  6 P. błaszczyk + - + + + + + + - + - - - + + - + + + ?
  7 R. bober + + + - - + + - + + + + + + - + + + + +
  8 j. bogucki - - . + + + - + - + + - - + + - + + + +
  9 M. borowski ? + . - - + . - + ? + + + + - + + + + +
  10 b. borusewicz + + + . - + . - + + + + + + - + + + + +
  11 b. borys-damięcka + + + - - + + - + + + + + + - + + + + +
  12 M. bosacki + + - - - + - - + + + + + + - + + + + +
  13 k. brejza ? + + - - + . - + + + + + + - + + + + +
  14 M. budner + - . + + + + + - + - - - + + - + + + +
  15 j. bury ? + ? - - + . . + + + ? ? - - + + + + +
  16 j. chróścikowski ? - . + + + . . . + - - - + + . - + ? +
  17 a. chybicka + + + . - + + - . + + + + + - + + + + +
  18 l. czarnobaj + + + . - . . - + + + + + + - + + + + +
  19 g. czelej + - + + + + . + - + - + - + + - + + + +
  20 j. czerwiński . - ? + + + ? + - + - - - + + - + + + ?
  21 d. czudowska + - + + + . . + - + - - - + + - + + + +
  22 W. dobkowski + - + + + + + + - + - - - + + - + + - +
  23 R. dowhan + + . - - + . - + + + + + ? - + + + + -
  24 a. dunin + + + - - + . - + + + + + . - + + + + +
  25 W. durlak + - + + + + + + - + - - - + + - + + + +
  26 j. Fedorowicz + + + . - + . - . + + + + + - + + + + +
  27 z. Frankiewicz + + . - - . + - + + + + + + - + + + + +
  28 e. gawęda + - . + + . + + - + - - - + + - + + + +
  29 S. gawłowski . + . - - + ? - + + + + + + - + + + + +
  30 b. godyla + + + - - + + - . + + + + + - + + + + +
  31 S. gogacz ? - ? + + + ? + - + - - - + + - + + + +
  32 M. golba + - + + + . + + - + - - - + + ? + + + +
  33 a. gorgoń-komor + + + - - + + - + + + + + + - + + + + +
  34 t. grodzki + + . - - + + - + + + + + + - + + + + +
  35 j. gromek ? + . - - + - - + + + + + + - + + + + +
  36 M. gromko + - + + + + + + - + - - - + + - + + + +
  37 j. hamerski + - + + + + . + - + - - - + + - + + + +
  38 j. hibner + + + - - + + - + + + + + + - + + + + +
  39 j.M. jackowski ? - ? . + + . ? - + - ? - + + - + + + +
  40 d. jazłowiecka + + + - - + . - + + + + + + - + + + + +
  41 M. kamiński + + . . - + . - + + + . + + - + + + + +
  42 S. karczewski + - . + + + + + - + - - - + + - + + + +
  43 k. kleina + + . . - + + - + + + + + + - + + + + +
  44 b. klich ? + . - - . ? - + + + + + + - + + + + +
  45 a. kobiak + + ? - - + ? - + + + + + + - + + + + -
  46 M. koc + - + + + + . . . + - - - + + - + + + +
  47 M. kochan ? + . - - + ? - + + + + + + - + + + + +
  48 a. kołacz-leszczyńska - + + - - + . - + + + + + + - + + + + +
  49 W. komarnicki - + + - - + + - + + + + + + - + + + + +
  50 M. komorowski + - . + + + + + - + - - - + + - + + + +
  51 W. konieczny ? + ? - - + . . + + + + + + - + + + + +
  52 t. kopeć + - + . + + + + - + - - - + + - + + + +
  53 M. kopiczko + - + + + + + + - + - - - + + - + + + +
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    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  54 W. kraska ? . ? + + + ? . - + - - - + + - + + + +
  55 k. kwiatkowski . . - - - + + - + + + + + + - + + + + +
  56 S. lamczyk ? + . - - + . . + + + + + + - + + + + +
  57 j.F. libicki + + . . - . . - . + + + + + - + + + + +
  58 M. łuczak + - + + + + + + - + - - - + + - + + + +
  59 j. łyczak - - - + + + + + - + - - - + + - + + + +
  60 R. Majer + - . . + + . + - + - - - + + - + + + +
  61 b. Małecka-libera . + + - - + + - + + + + + + - + + + + +
  62 R. Mamątow - - - + + + . + - + - - - + + - + + + +
  63 M. Martynowski - - + + + + + + - + - - - + + - + + + +
  64 e. Matecka + + + - - + + - + + + + + + - + + + + +
  65 a. Mężydło + + + . - + + - + + + + + + - + + + + +
  66 g. Morawska-Stanecka - + . - - + - - + + + + + + - + + + + +
  67 k. Mróz . - . . + + . . - + - - - + + - + + + +
  68 b. orzechowska ? - ? + + + ? + . + - - - + + - + + + +
  69 S. ożóg + - + + + + + + - + - - - + + - + + + +
  70 a. Pająk + - + + + + . + . + - - - + + - + + + +
  71 j. Pęcherz + + + - - + . - + + + + + + - + + + + +
  72 M. Pęk - - + + + . - + - + - - - + + - + + + +
  73 W. Piecha ? - + + + + - + - + - - - + + - + + + +
  74 M. Plura + + + - - + . - + + + + + + - + + + + +
  75 a. Pociej . + . - - . . - + + + + + + - + + + . .
  76 z. Pupa + - - + + + . + - + - - - + + - + + + +
  77 j. Rotnicka ? + . - - + - - + + + + + + - + + + + +
  78 j. Rusiecki ? - + + + . . + - + - - - + + - + + + +
  79 S. Rybicki ? + ? - - + ? - + + + + + + - + + + + +
  80 j. Sagatowska + - + + + . + + . + . - - + + - + . + +
  81 j. Sekuła ? + . - - + . - + + + + + + - + + + + +
  82 M. Seweryński ? - ? + + . ? + - + - - - + + - + + + +
  83 W. Skurkiewicz + - + . + + + + ? ? - - - + + - + + + +
  84 k. Słoń + - . + + + + + - + + - - + + - + + + +
  85 l. Staroń + ? + . ? + + . . + . + + + - + + + + +
  86 a. Szejnfeld ? + ? - - + . - + + + + + + - + + + + +
  87 a. Szwed + - + + + + + + - + - - - + + - + + + +
  88 R. Ślusarz + - + + + + + + - + - - - + + - + + + +
  89 R. Świlski + + + - - + + - + + + ? + + - + + + + +
  90 d. tobiszowska + - + + + . + + - + - - - + + - + + + +
  91 W. tyszkiewicz . + . - - + . - + + + + + + - + + + + +
  92 k.M. Ujazdowski + + + . - + . - + + + + + + - + + + + +
  93 j. Wcisła + + + - - + . - + + + + + + - + + + + +
  94 k. Wiatr ? - ? + + + ? + - + - - - + + - + + + +
  95 j. Włosowicz + - + + + + + + - + + - - + + - + + + +
  96 a. zając ? - + + + + + + - + - - - + + - + + + +
  97 j. zając + - + . + + + + - + - - - + + - + + + +
  98 b. zdrojewska . + . - - + . - + + + + + + - + + + + +
  99 b. zdrojewski - + - - - + . . + + + + + + - + + + + +
  100 W. ziemniak . + + - - + + - + + + + + + - + + + + +
 
  głosujących 91 98 72 83 100 86 64 91 89 100 98 99 100 99 100 99 100 99 99 99
  za 57 50 52 41 48 86 43 43 47 98 54 50 51 97 48 52 99 99 97 95
  Przeciw 9 47 6 42 51 0 7 47 41 0 44 46 48 1 52 46 1 0 1 2
  Wstrzymało się 25 1 14 0 1 0 14 1 1 2 0 3 1 1 0 1 0 0 1 2
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21. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 17, 18 i 19 lutego 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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    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 100 100 99 100 99 99 100 98 98 98 99 100 100 100 100 100 100 99 100 98
  za 52 53 51 52 51 51 52 52 51 98 98 100 100 100 100 97 97 96 98 47
  Przeciw 0 46 48 48 47 47 48 1 47 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 51
  Wstrzymało się 48 1 0 0 1 1 0 45 0 0 1 0 0 0 0 2 3 3 2 0
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. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

    41 42 43
  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 - + +

    41 42 43
  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 99
  za 51 98 97
  Przeciw 45 0 0
  Wstrzymało się 3 1 2
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Przemówienie senatora Beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ustawa o służbie zagranicznej, pomimo iż nie odnosi się do ogółu społe-

czeństwa, a tylko do jego niewielkiej grupy, wywiera wpływ na sytuację Polski 
wobec całego świata.

Ustawa zakłada wprowadzenie zmian kadrowych poprzez utworzenie nowej 
funkcji szefa służby zagranicznej, zmianę naboru kadr do służby zagranicznej 
i zmianę struktury stopni dyplomatycznych. Uzasadnienie projektu wskazu-
je, iż powyższa ustawa ma na celu dostosowanie dyplomacji do współczesnych 
warunków i wyzwań ogólnoświatowej dyplomacji, niemniej jednak należy się 
zastanowić, czy aby na pewno taki cel przyświeca powyższemu aktowi.

Należy wyraźnie podkreślić, iż omawiana ustawa o służbie zagranicznej 
prowadzi do upolitycznienia Ministerstwa Spraw Zagranicznych przez aktu-
alnie rządzącą partię. Obniżono w niej wymagania dla nowych adeptów spoza 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Nie przewidziano zatem stosowania kryte-
riów, które były do tej pory brane pod uwagę w przypadku dyplomatów. Aktualne 
kryteria, które należy spełnić, aby pełnić funkcję dyplomaty, są wyraźnie 
określone w jeszcze obowiązującej ustawie o służbie zagranicznej. Dotyczą one 
m.in. wykształcenia, znajomości języków etc. W projektowanej ustawie niestety 
zredukowano wymagania dla nowych osób ubiegających się o funkcję zawodo-
wego dyplomaty czy też ambasadora.

Zapewne każdy z nas chciałby, aby służba zagraniczna była odpolitycznio-
na oraz sprawowana przez urzędników w sposób fachowy, a przy tym pełniona 
przez osoby do tego w pełni kompetentne. Niestety, powyższa ustawa wprowa-
dza regulacje, które wywołają odwrotny skutek.

Tworzony jest również powyższą ustawą nowy twór, dotąd w polskim pra-
wie nieznany, tj. szef służby zagranicznej. Kompetencje i wymagania stawiane 
wobec niego klarują nam intencje przyświecające ustawodawcy w tworzeniu 
omawianej ustawy.

Podsumowując: celem projektowanej ustawy jest zreformowanie służby 
dyplomatycznej tak, aby zawłaszczyć ją dla partii rządzącej. Jeżeli powyższa 
ustawa wejdzie w życie, to zmieni w sposób nieodwracalny strukturę polskiej 
dyplomacji. Wnoszę zatem o odrzucenie ustawy w całości. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senator agnieszki Gorgoń-komor  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senatorowie!
Celem ustawy o służbie zagranicznej, jak wynika z uzasadnienia, jest wpro-

wadzenie w ministerstwie nowej struktury służby zagranicznej i dostosowanie 
jej do potrzeb i wyzwań współczesnego świata. Będzie się to realizować przez 
utworzenie odrębnego od dyrektora generalnego MSZ stanowiska szefa służby 
zagranicznej na wzór szefa służby cywilnej, który będzie czuwał nad przestrze-
ganiem zasad służby zagranicznej, nadawał stopnie dyplomatyczne, kierował 
Akademią Dyplomatyczną, przygotowywał projekty aktów normatywnych do-
tyczących służby zagranicznej oraz monitorował i nadzorował wykorzystanie 
środków finansowych na wynagrodzenie członków służby zagranicznej.

Nowa ustawa o służbie zagranicznej wprowadza jednak granicę wieku, którą 
jest ukończenie 65 lat. Osiągnięcie tego wieku spowoduje automatyczne wyga-
śnięcie stosunku pracy w służbie zagranicznej osób zatrudnionych w korpu-
sie służby cywilnej. Art. 4 ustawy określa zasadę, że stosunek pracy w służbie 
zagranicznej wygasa w dniu ukończenia przez osobę, o której mowa w art. 3 
ust. 1 pkt 1, 65 lat po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Ustawa 
wprawdzie mówi, że osoba zatrudniona w służbie zagranicznej nie później niż 
6 miesięcy przed dniem ukończenia 65 lat może złożyć do ministra właściwego 
do spraw zagranicznych uzasadniony wniosek o wyłączenie stosowania wobec 
niej tego przepisu, a minister może podjąć decyzję w sprawie, uwzględniając 
potrzeby służby zagranicznej, jednak oznacza to, że ustawa dopuszcza przyjęcie 
przez ministra subiektywnych kryteriów oceny w tym zakresie.

Uzasadnienie do projektu ustawy niestety nie zawiera szerszych wyjaśnień 
zasadności wprowadzania takiego uregulowania oprócz wskazania, że w usta-
wie określono dokładnie, w jakim wieku wskazane jest przejście członka służby 
zagranicznej na emeryturę i jasne zasady ewentualnego opóźnienia przejścia na 
emeryturę. Obawiam się, że wprowadzenie nowej struktury organizacyjnej dla 
służby zagranicznej oraz uznaniowość wyrażenia zgody na dalsze zatrudnie-
nie po ukończeniu sześćdziesiątego piątego roku życia może być pretekstem do 
przeprowadzenia wymiany kadr zagranicznych na masową skalę, a zwalnia-
nie wielu pracowników przekraczających wiek 65 lat – będących bardzo często 
jeszcze w sile wieku, posiadających świetne kompetencje nabywane przez lata 
pracy na placówkach zagranicznych oraz mających kontakty i wiedzę potrzebną 
Polsce – tylko dlatego, że skończyli 65 lat, stwarza wrażenie chęci przeprowadze-
nia czystek w placówkach zagranicznych i obsadzenia miejsc pracy wyłącznie 
osobami związanymi z obecnie rządzącą koalicją.

Przy okazji mojego wystąpienia chciałabym się dowiedzieć, ile osób po wpro-
wadzeniu tej ustawy straci pracę w służbie zagranicznej ze względu na wiek, 
choć mogłyby jeszcze służyć Polsce swoim doświadczeniem i wiedzą. Dziękuję 
za uwagę.
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Przemówienie senatora mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Popieram ustawę o służbie zagranicznej. Jestem przekonany, że przepisy ja-

kie wprowadza, są potrzebne. Omawiana ustawa ma na celu przede wszystkim 
trwałe rozdzielenie sfery politycznej i urzędniczej. Służba zagraniczna powin-
na być wykonywana w sposób profesjonalny przez osoby kompetentne, stale 
poszerzające swoją wiedzę, dlatego też niezbędne jest powołanie nowej kadry, 
wyspecjalizowanych osób, przedstawicieli nauki. Uważam, że dyplomata nie 
powinien publicznie manifestować swoich poglądów politycznych – pozwoli to 
zapewnić pewien obiektywizm, a także sprawne prowadzenie zagranicznych 
spraw Rzeczypospolitej Polskiej. Dobrym rozwiązaniem jest utworzenie stano-
wiska szefa służby zagranicznej, który będzie odrębną jednostką od dyrektora 
generalnego.

Nie budzą żadnych wątpliwości zapisy dotyczące zasad zatrudnienia. Dobrze, 
że ustawa daje szansę osobom młodym spoza służby zagranicznej, przy czym 
reguluje kwestie przygotowania ich do pełnienia odpowiednich funkcji, a tak-
że daje możliwość zatrudnienia na próbę. Nie ma więc mowy, aby powołany do 
służby zagranicznej był bez żadnego doświadczenia. Zarówno aplikacja dyplo-
matyczno-konsularna, jak i seminaria w Akademii Dyplomatycznej zapewnią 
kandydatom merytoryczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania za-
dań służby zagranicznej, czego zwieńczeniem będzie egzamin sprawdzający 
wiedzę, kwalifikacje i posiadane predyspozycje niezbędne do wykonywania 
obowiązków zawodowych dyplomaty. Należy przy tym pamiętać, że osoba ma-
jąca doświadczenie i gwarantująca rzetelne wykonywanie obowiązków będzie 
zwolniona z wymienionych form przygotowania. W zakresie zadań Akademii 
Dyplomatycznej będzie mieścić się również doskonalenie zawodowe służb 
dyplomatycznych.

Właściwym rozwiązaniem jest dokonywanie przez bezpośredniego przeło-
żonego oceny okresowej członka służby zagranicznej, co przełoży się na spraw-
ność i skuteczność wykonywania pracy dyplomaty. W sposób prawidłowy, jasny 
i czytelny zostały uregulowane kwestie wynagrodzeń, opłat za lokal mieszkalny, 
czesnego za naukę dzieci, a także innych uposażeń związanych z pełnieniem 
służby za granicą.

Uważam, że omawiana ustawa przyczyni się do utworzenia profesjonalnej, 
rzetelnej, a przede wszystkim służącej polskim interesom służby zagranicznej, 
dlatego popieram ją w całości.
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Przemówienie senator Jolanty hibner  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka lzbo!
W dniu 2l stycznia 2021 r. Sejm RP przyjął ustawę o służbie zagranicznej.
Głównym celem tej ustawy jest dostosowanie struktur organizacyjnych i za-

sad funkcjonowania do zadań stawianych służbie zagranicznej w nowych wa-
runkach politycznych.

Służbę zagraniczną będą stanowić pracownicy dyplomatyczno-konsularni 
zatrudnieni poprzez ich powołanie na stanowiska w placówkach zagranicznych 
oraz pracownicy służby cywilnej będący pełnomocnikami – przedstawicielami 
Polski w innym państwie lub przy organizacji międzynarodowej.

Służbę zagraniczną nadzorować będzie minister właściwy do spraw zagra-
nicznych. Nadzór nad zasobami ludzkimi będzie sprawował powołany szef służ-
by zagranicznej, który będzie powoływał lub odwoływał członków personelu 
dyplomatyczno-konsularnego oraz nadawał stopnie dyplomatyczne.

Praca w służbie zagranicznej możliwa będzie do osiągnięcia wieku emery-
talnego 65 lat. Po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy wszystkie 
osoby, które pracują w służbie zagranicznej i ukończyły 65 lat, będą miały auto-
matycznie wygaszone stosunki pracy. Zasadność zakończenia pracy i przejścia 
na emeryturę ze względu na wiek jest pogwałceniem zasad równego traktowania 
i jest niezgodna z prawem pracy zapisanym w kodeksie pracy.

Główne zadania służby zagranicznej będą wykonywane przez ambasado-
rów, personel dyplomatyczno-konsularny oraz personel pomocniczy i obsługi. 
W ustawie wprowadzono nowe stanowisko w placówce zagranicznej: pracow-
nika delegowanego.

Zawodowy dyplomata lub pracownik zagraniczny będzie musiał posiadać 
wyłącznie obywatelstwo polskie. Ambasador będzie kierował przedstawiciel-
stwem dyplomatycznym lub stałym przedstawicielstwem przy organizacji mię-
dzynarodowej w innym państwie. Minister właściwy do spraw zagranicznych 
wyznacza i odwołuje kierownika przedstawicielstwa spośród członków per-
sonelu dyplomatyczno-konsularnego. Kandydaci do służby zagranicznej będą 
poddawani ocenie przez nowo utworzony Konwent Służby Zagranicznej.

Wprowadzony został zapis dający uprawnienia ministrowi właściwemu do 
spaw zagranicznych do nadawania stopni dyplomatycznych bez szczegółowych 
zasad dotyczących przebiegu zatrudnienia w służbie zagranicznej. Zapis ten 
wprowadza dowolność w podejmowaniu decyzji przez ministra, co jest niezgod-
ne z zasadą przejrzystości procedur w obsadzeniu stanowisk w służbie zagra-
nicznej. Dodatkowym elementem, który został wprowadzony w ustawie, jest 
prawo prezydenta do ustanowienia ambasadora – specjalnego przedstawiciela 
prezydenta RP do zadań z zakresu polityki zagranicznej, który nie będzie w skła-
dzie służby politycznej.

Są też nowe propozycje zapisów prawnych w ustawie dotyczące definicji ta-
jemnicy dyplomatycznej. Jednak informacje niejawne są sformułowane zbyt 
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ogólnikowo, co może prowadzić do nakładania kagańców na członków służ-
by zagranicznej i wprowadzić ,,klauzulę tajności” czy ,,klauzulę poufności” ze 
szkodą dla naszej ojczyzny.

W ustawie przyjętej przez Sejm jest wiele zapisów nieprecyzyjnych lub ogól-
nych dających możliwość dowolnych interpretacji prawnych dla politycznego 
ich wykorzystania. Ustawa w zaproponowanej formie nie może być przyjęta 
przez Senat.
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Przemówienie senator agnieszki kołacz-leszczyńskiej  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ustawa o służbie zagranicznej określa organizację i funkcjonowanie służ-

by zagranicznej, a także prawa i obowiązki osób wchodzących w jej skład. Jak 
czytamy w uzasadnieniu, w jej skład będą wchodzić członkowie korpusu służby 
cywilnej zatrudnieni w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw 
zagranicznych, w tym dyplomaci zawodowi i pracownicy krajowi, pełnomocni 
przedstawiciele Rzeczypospolitej Polskiej w innym państwie lub przy organizacji 
międzynarodowej oraz pracownicy zagraniczni zatrudnieni na podstawie po-
wołania w celu wykonywania obowiązków służbowych w placówce zagranicznej 
jako członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego.

Kwestia, przy której chcę się zatrzymać, to słowa zawarte w uzasadnieniu 
ustawy. Mówią one o tym, że nowa struktura służby zagranicznej, zbudowana 
według pomysłu rządzących, nie tylko dostosowuje tę służbę do dzisiejszych 
potrzeb, ale przede wszystkim odpowiada na wyzwania współczesnego świata. 
Kiedy przyglądamy się kolejnym rozwiązaniom, niestety odnosimy wrażenie, 
że te wyzwania cofają nas do czasów zaprzeszłych.

Bo jak inaczej nazwać to, co znajdujemy w tej ustawie? Ambasadorzy prze-
stają być dyplomatami najwyższej rangi, a rekrutacja kandydatów na te stano-
wiska ma mieć, o zgrozo, charakter polityczny. Przypomnę, że ambasadorem 
będzie mógł zostać każdy nominat polityczny, który zostanie pozytywnie zwe-
ryfikowany przez polityczny Konwent Służby Zagranicznej. Nie trzeba będzie 
wykazywać się ani doświadczeniem, ani kwalifikacjami. Nowo powstająca służ-
ba zagraniczna ma być czymś nowym, lepszym, a jednak pozostawiacie sobie 
przywilej – tak samo jak w każdym innym obszarze waszego działania – de-
cydowania o obsadzaniu stanowisk nominatami politycznymi. Zapewniacie, 
że powstać ma apolityczna służba zagraniczną, a tymczasem wprowadzane 
zapisy wprost ją upolityczniają. Po wszystkich złych doświadczeniach śmiemy 
twierdzić, że te działania spowodują, że będziemy wciąż upokarzani na arenie 
międzynarodowej. Nikt z naszych oficjalnych przedstawicieli nie będzie na tyle 
zdolny, odważny, mądry i doświadczony, by na odpowiednim poziomie bronić 
interesów naszej ojczyzny. Nie możemy pozwolić na dalsze upokorzenia i kolejne 
przynoszące wstyd spory. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora władysława komarnickiego  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Dyplomacja to wielka sztuka, a bycie ambasadorem to jeden z najwyższych 

zaszczytów. Pozycję państwa na arenie międzynarodowej i jego stosunki z in-
nymi graczami w dużej mierze budują właśnie służby dyplomatyczne. To ma 
być elita, to mają być prawdziwi, dobrze wykształceni fachowcy. W służbie dy-
plomatycznej nie powinno być miejsca na partyjne rozdawnictwo. Nowa ustawa 
o służbie zagranicznej jest zaprzeczeniem postawionej przeze mnie tezy.

Przybywa instytucji, które krytykują rządową ustawę o służbie zagranicz-
nej. Jednym z głównych zarzutów jest deprofesjonalizacja funkcji ambasadora 
i jej całkowite upolitycznienie. Rząd po raz kolejny chce dokonać dużych zmian 
w błyskawicznym tempie, bez konsultacji, bez wysłuchania publicznego, bez 
opinii ekspertów.

Rząd mówi, że ta ustawa ma zrewolucjonizować dyplomację. Dotąd działa-
ła ona na podstawie ustawy sprzed 20 lat. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
postanowiło przygotować zupełnie nowy akt prawny. Jego założenia to m.in. 
utworzenie odrębnego stanowiska szefa służby zagranicznej i zmiana struktu-
ry stopni dyplomatycznych. Największe kontrowersje budzi znaczne obniżenie 
kryteriów naboru kadr do Ministerstwa Spraw zagranicznych. Zgodnie z ustawą 
ambasadorowie mają nie pochodzić z korpusu zawodowych dyplomatów. Moim 
zdaniem nowa ustawa jest zła, a jej przyjęcie grozi m.in. upolitycznieniem służby 
zagranicznej, zmniejszeniem nakładów na dyplomację, jak również pogorsze-
niem stabilności zatrudnienia w tym obszarze.

Na tym zastrzeżenia się nie kończą. Swoje uwagi sformułował nawet mi-
nister do spraw europejskich Konrad Szymański. W trakcie błyskawicznych, 
trwających kilkanaście godzin konsultacji międzyresortowych wysłał on pismo 
zawierające 9 uwag. Wynika z niego, że w projekcie w zasadzie zignorowano fakt 
istnienia urzędu, który jest obsługiwany przez Szymańskiego. Niejasny jest np. 
status członków służby zagranicznej pracujących w jego biurze. Projekt tej usta-
wy nie przewidywał też sytuacji, w której minister do spraw Unii Europejskiej 
miałby wpływ na powoływanie niektórych ambasadorów.

Z kolei Fundacja „ePaństwo” zauważyła, że projekt wprowadza tajemnicę 
dyplomatyczną, czyli nowe ograniczenie w dostępie do informacji publicznych. 
Zdaniem Fundacji „ePaństwo” regulacja stwarza ryzyko nieproporcjonalnego 
ograniczenia dostępu do informacji na temat działań Polski na arenie między-
narodowej. Definicja tajemnicy dyplomatycznej wiąże się z dużą dobrowolno-
ścią. Zastanawia mnie, czy w obliczu nieprawidłowości bądź niegospodarności 
będzie ona również obejmowała posłów czy senatorów wykonujących swoje 
funkcje kontrolne.

Czasy są trudne i łatwiejsze raczej nie będą. Dzisiaj potrzebujemy zawodo-
wych dyplomatów na najwyższym poziomie. Sztuka dyplomacji jest najtrudniej-
szą spośród wszystkich sztuk. Dla nas powinien liczyć się interes Polski, a nie 
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interes poszczególnych partii politycznych. Tak dla polskiej polityki zagranicz-
nej i aparatu dyplomatycznego, który aktywnie pomaga państwu w odbudowie 
potencjału gospodarki po pandemii! Nie dla tworzenia nowych stanowisk dla 
partyjnych działaczy!

Nowa ustawa zawiera zapis o przymusowym odejściu ze służby po skoń-
czeniu 65 lat. Po pierwsze, stanowi to problem prawny, o którym mówiło już 
Biuro Legislacyjne Sejmu. Po drugie, wiedzę dyplomatyczną nabywa się przez 
wiele lat. Dlaczego więc mamy odsuwać doświadczonych ambasadorów tylko 
ze względu na wiek?

Należy odrzucić PiS-owską narrację, która każdą krytyczną uwagę opozy-
cji dotyczącą polityki zagranicznej rządu przedstawia jako niepatriotyczną. PiS 
skazuje Polskę na samotność i dryf na Wschód. Opozycja musi temu zapobiec. 
Nikt z zewnątrz tego za nas nie zrobi. Dziękuję.
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Przemówienie senator Joanny sekuły  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Izbo!
Zmiany w ustawie o służbie zagranicznej są jak najbardziej potrzebne. W ta-

kiej formie, jak przedstawił ją Sejm, jest ona szkodliwa.
Ustawa powołuje nowe stanowisko, jakim byłby szef służby zagranicz-

nej, który podlegałby tylko ministrowi spraw zagranicznych. Mając szersze 
kompetencje niż dyrektor generalny służby zagranicznej, nie musiałby być 
zawodowym dyplomatą, urzędnikiem, wystarczyłoby mu zaledwie 3-letnie 
doświadczenie związane ze stosunkami międzynarodowymi. Do jego kom-
petencji należałoby nadawanie stopnia dyplomatycznego, zarządzanie fi-
nansami i wynagrodzeniami pracowników służby zagranicznej. Absurdalne 
i szkodliwe.

Zapis mówiący o wygaśnięciu pracy z dniem ukończenia sześćdziesiątego 
piątego roku życia, dotyczący członków korpusu służby cywilnej, jest dyskry-
minujący nie tylko ze względu na wiek, ale też różnicuje pracowników służby 
dyplomatycznej, bo dotyka tylko członków korpusu służby cywilnej, a członków 
służby zagranicznej, ambasadorów nie.

Bardzo ważne są wymagania, jakie stawia się przyszłemu dyplomacie. Musi 
on być dobrze wykształcony, mieć co najmniej tytuł magistra oraz znać co naj-
mniej 2 języki. Teraz zmiany stanowią, że ambasadorowi nadaje się tytuł na czas 
pełnienia funkcji bez względu na to, czy spełniania warunki, o których mowa 
w art. 31 ust. 1 pkt 1–5. Czyli te wyżej wymienione. Do czego może doprowadzić 
taka sytuacja? Oczywiście do uproszczenia, jeśli chodzi o zostanie dyplomatą, 
i do łatwiejszego dostępu do tego zawodu, co może skutkować nieodpowiednią 
kadrą na tak ważnych stanowiskach.

Zagłębiając się dalej w nowelizację, możemy zauważyć nowe ograniczenia 
i wymagania nakładane na zawodowych dyplomatów, które będą wiązały się 
z karami dyscyplinarnymi. Na przykład dwukrotna odmowa przyjęcia 2 na-
stępujących po sobie stanowisk pracy odpowiadających kwalifikacjom spowo-
duje obniżenie dodatku służby zagranicznej do czasu zajęcia stanowiska, z tym 
że drugie wyznaczenie może nastąpić dopiero po 6 miesiącach. Dyplomatów 
niezawodowych to nie dotyczy. Co będzie, jeśli zawodowy dyplomata nie może 
podjąć pracy w placówce z różnych względów? Na przykład z racji opieki nad 
chorym dzieckiem.

Ustawa powołuje również coś, co w kraju demokratycznym i przestrzegają-
cym konstytucji nie powinno mieć miejsca. Mowa tutaj o tajnie obradującym 
Konwencie Służby Zagranicznej, w składzie którego będzie minister spraw za-
granicznych lub jego przedstawiciel, szef służby zagranicznej oraz przedsta-
wiciele Kancelarii Prezydenta i Kancelarii Premiera”. Ma on w tajnej uchwale 
powoływać kandydata na ambasadora. Czy ten organ ma pozbawić możliwo-
ści jawnego przesłuchiwania kandydatów przez Komisję Spraw Zagranicznych 
Sejmu? Tu możemy dostrzec, jak bardzo PiS pragnie przywłaszczyć sobie każdą 
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działalność naszego państwa. Jeśli wciąż myślimy, że partia chce, aby służba 
zagraniczna była apolityczna, to tu widać, jak bardzo się mylimy.

Zadaniem ustawy jest stworzenie szybkiej ścieżki kariery dla pracowników 
służby zagranicznej, którzy znajdą się w placówce dyplomatycznej, bez koniecz-
ności spełniania warunków, jakie muszą zostać spełnione przez zawodowych 
dyplomatów.

Projekt zawiera liczne błędy oraz niedociągnięcia. Należy też zastanowić się 
nad skutkami tej regulacji, która ściągnie koszty budżetowe, ponieważ zakła-
da zmiany w świadczeniach dla pracowników, liczne dodatki, wprowadzenie 
refundacji kosztów kształcenia dzieci w szkołach prywatnych, mimo istnienia 
szkoły bazowej.

Według Joanny Sekuły i innych senatorów zjednoczonej opozycji projekt 
ustawy należy odrzucić w całości jako dyskryminujący, szkodliwy i rujnujący 
dorobek polskiej dyplomacji opartej na wiedzy, doświadczeniu, kontaktach mię-
dzyludzkich i umiejętności dialogu. Dyplomacja to wyjątkowo wrażliwa dys-
cyplina polityki, wymagająca kompetencji, wiedzy, doświadczenia, szczególnej 
uważności, bo straty polityczne, społeczne, gospodarcze trudno odrobić. Polski 
po prostu nie stać na tak wysokie koszty braku kompetencji, na to, by zastąpić 
doświadczonych dyplomatów aparatczykami, którzy kierują się rządzą władzy 
i pieniędzy, a nie dobrem i budowaniem godnego wizerunku Rzeczypospolitej 
Polskiej w świecie.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W dniu dzisiejszym rozpatrujemy w Wysokiej Izbie propozycję rządową – pro-

jekt ustawy o służbie zagranicznej. Jak podkreślono w uzasadnieniu zawartym 
w druku sejmowym, „Dzisiejszy stan prawny funkcjonujący w obecnym kształcie 
organizacyjnym i funkcjonalnym prawie dwie dekady, tj. od dnia 10 maja 2002 r., 
kiedy weszła w życie ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej, jest 
efektem hybrydy składającej się z elementów służby dyplomatyczno-konsularnej 
zakorzenionej systemowo w czasach PRL i różnych, właściwych dla procesu trans-
formacji, prób ingerencji nie naruszających spuścizny PRL. Wywodzące się z PRL 
rozwiązania sprawiają, że czynnik polityczny i urzędniczy są ze sobą połączone. 
Nie ma w tym wymiarze charakterystycznego dla demokratycznych standardów 
rozdzielenia”. Jak podkreślono, celem projektowanych zmian ma być „wprowadze-
nie nowej struktury służby zagranicznej i dostosowanie jej do potrzeby wyzwań 
współczesnego świata. Ustawa w sposób klarowny oddziela czynnik polityczny, 
reprezentowany przez ambasadorów i kierownictwo resortu, od profesjonalnego 
urzędniczego komponentu, złożonego z zawodowego korpusu dyplomatycznego 
oraz pozostałych członków służby zagranicznej. Ambasador powinien być oso-
bą, której doświadczenie zawodowe, życiowe, publiczne czy naukowe odpowiada 
potrzebom realizacji polityki państwa polskiego w danym kraju w danym czasie. 
Może zatem to być osoba wywodząca się z biznesu, nauki, a czasem również z po-
lityki. Ambasador, tak jak kierownictwo resortu, jest nominatem politycznym, 
odpowiedzialnym za realizację polskiej polityki zagranicznej, i musi być predyspo-
nowany do realizowania określonych priorytetów państwa polskiego. Aby tak było, 
ambasador musi być wyłaniany w transparentny sposób, na drodze budowania 
woli politycznej. Dlatego objęcie funkcji ambasadora w państwie przyjmującym 
albo ambasadora przy organizacji międzynarodowej wymagało będzie oceny no-
wego ciała, jakim będzie Konwent Służby Zagranicznej. Pozwoli to w sposób mak-
symalnie zobiektyzowany ujednolicić kryteria oraz ocenę kandydatów do objęcia 
tak ważnej funkcji”. Wśród wielu zmian „Określono dokładnie, w jakim wieku 
wskazane jest przejście członka służby zagranicznej na emeryturę i jasne zasady 
ewentualnego opóźnienia przejścia na emeryturę. Wprowadzono także definicję 
tajemnicy dyplomatycznej. Nowa ustawa doprecyzowuje również wiele kwestii, 
jak np. uszczegóławia przepisy dotyczące aplikacji dyplomatyczno-konsularnej czy 
doprecyzowuje prawa przysługujące członkowi służby zagranicznej na placówce 
zagranicznej, a także wiele innych zagadnień pracowniczych”.

Pomimo wielu uwag i propozycji poprawek zgłaszanych w opiniach Biura 
Legislacyjnego i podmiotów, które nadesłały je w trakcie konsultacji, jak również 
deklarowanej otwartości resortu spraw zagranicznych, podczas obrad senac-
kiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej skupiono się na negacji 
całości ustawy i nie zgłoszono żadnych uwag poza, w mojej ocenie, politycznym 
wnioskiem o odrzucenie ustawy.
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Przemówienie senatora wadima Tyszkiewicza  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Ustawę o służbie zagranicznej oceniam zdecydowanie negatywnie. Przede 
wszystkim nie zgadzam się z argumentami projektodawcy, który mówi o po-
trzebie wprowadzenia zmian do służby zagranicznej ze względu na jej dotych-
czasową hermetyczność. Nie uznaję również argumentu mówiącego o tym, że 
pomysłem stojącym za ustawą jest chęć dostosowania polskiej dyplomacji do 
współczesnych warunków i wyzwań. Współczesne wyzwania, jakie stoją przed 
dyplomacją, to przede wszystkim konieczność posiadania wykształconych kie-
runkowo, przygotowanych merytorycznie i psychicznie, odpowiedzialnych kadr, 
co zapewniał dotychczasowy proces ich szkolenia, który został zaprzepaszczony 
przez rząd PiS poprzez zlikwidowanie w 2016 r. Polskiego Instytutu Dyplomacji.

Uważam, że pracownicy służby zagranicznej, którzy z definicji reprezentu-
ją nasz kraj w wielu państwach świata, powinni odznaczać się gruntownym, 
szerokim wykształceniem i odpowiednim przygotowaniem merytorycznym do 
pełnienia tej wyjątkowej służby. Tymczasem ustawa zmienia dotychczasowe 
procesy rekrutacji i wymagania stawiane kandydatom do pracy w korpusie dy-
plomatycznym, zdecydowanie zaniżając dotychczasowe wymagania i oczekując 
od kandydatów kompetencji w niczym nieróżniących się od tych na stanowiska 
chociażby personelu administracyjnego niskiego i średniego szczebla jakiejkol-
wiek innej instytucji. Te wymagania to wykształcenie wyższe – bez dookreślenia 
kierunku studiów – oraz jeden język obcy. 

Poza tym ustawa nie była konsultowana ze środowiskiem dyplomatów, a co 
więcej, niewielu parlamentarzystów miało możliwość wypowiedzenia się na jej 
temat. Np. minister rozwoju Jarosław Gowin i minister ds. europejskich Konrad 
Szymański mają obaj do wspomnianej ustawy wiele zastrzeżeń i wskazują, że 
projekt nie był z nimi uzgadniany, choć ustawa ta mocno ingeruje w ich pracę.

Nie zgadzam się również ze zmianami w strukturze stopni dyplomatycznych 
oraz zmianą charakteru pracy i natury funkcji ambasadora. Ustawa zakłada, 
że ambasador nie będzie musiał spełniać wymogów niezbędnych do nadania 
„zwykłych” stopni dyplomatycznych, jak np. znajomość 2 języków obcych, zda-
nie egzaminu dyplomatyczno-konsularnego czy posiadanie tytułu magistra, co 
uważam za skandaliczne pomniejszanie roli i znaczenia tak wyjątkowej funkcji 
państwowej, jaką jest funkcja ambasadora kraju. Poza tym zminimalizowanie 
odpowiedzialność ambasadora, który według omawianej ustawy nie będzie od-
powiadał za gospodarowanie mieniem, przestrzeganie dyscypliny finansów 
publicznych czy przepisów prawa, ze względu na przerzucenie tych odpowie-
dzialności na jego zastępcę, w powiązaniu ze wskazanymi niskimi wymagania-
mi kompetencyjnymi spowoduje, że stanowisko ambasadora będzie mogło być 
pełnione przez figurantów politycznych z nadania partyjnego. Fakt ten znajduje 
potwierdzenie również art. 39 omawianej ustawy, w którym mówi się, że kandy-
datów na stanowiska ambasadorskie opiniować ma nowo utworzony Konwent 
Służby Zagranicznej, którego członkami będą minister spraw zagranicznych, 
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szef służby zagranicznej, przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP i przedsta-
wiciel KPRM.

Co najważniejsze, ustawa budzi bardzo duże wątpliwości konstytucyj-
ne, szczególnie w zakresie art. 4 i art. 69, które zakładają, że stosunek pra-
cy w służbie zagranicznej wygasa w dniu ukończenia przez daną osobę 65 lat, 
a w przypadku osób starszych – w ciągu 3 miesięcy od wejścia w życie ustawy. 
Jak wynika z ustawy, głównym i jedynym kryterium różnicującym osoby okre-
ślone we wskazanych przepisach ustawy jest wiek. Ustawodawca nie określił 
żadnych innych obiektywnych kryteriów różnicowania tych osób. Zasada rów-
nego traktowania bez względu m.in. na wiek jest jedną z ogólnych zasad prawa 
pracy. Zgodnie z art. 113 Kodeksu pracy jakakolwiek dyskryminacja w zatrud-
nieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, 
niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przy-
należność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, 
zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub 
w niepełnym wymiarze czasu pracy – jest niedopuszczalna.

Poza tym fakt, że osoba zatrudniona w służbie zagranicznej nie później niż 
6 miesięcy przed dniem ukończenia 65 lat może złożyć do ministra właściwego do 
spraw zagranicznych uzasadniony wniosek o wyłączenie stosowania wobec niej 
przepisu art. 4, oraz że minister podejmuje decyzję w tej sprawie, uwzględniając 
potrzeby służby zagranicznej, prowadzi do sytuacji, w której ustawa dopuszcza 
przyjęcie przez ministra subiektywnych kryteriów oceny w tym zakresie.
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Przemówienie senatora Jacka Burego  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Propozycja czternastej emerytury to nie tylko populistyczne działanie wła-
dzy, ale i łamanie zasady sprawiedliwości społecznej, a co najgorsze, to również 
psucie systemu emerytalnego w Polsce. Nie ma żadnego dowodu, że poprawi byt 
emerytów. Raczej sprawia wrażenie próby handlowania duszami wyborców, 
którzy w ostatnim czasie mogli poczuć się zaniedbani przez władzę. Wszyscy 
widzieliśmy, jak ludzie w sile wieku godzinami stali w kolejkach do rejestracji 
na szczepienie przeciwko COVID-19. Czy jest to próba wkupienia się ponownie 
w łaskę emerytów?

Uważam, że jest to też psucie systemu emerytalnego, który staje się zależ-
ny od kaprysu polityków i jest obarczony sezonowością pomysłu. To bardzo źle 
wróży na przyszłość. Wielu ekspertów podkreśla, że to będzie zniechęcało ludzi 
do pracy i bycia aktywnym na rynku pracy. Musimy być szczerzy – jeśli nie bę-
dziemy pracować, to nie będzie środków na wypłatę świadczeń emerytalnych.

To również psucie i łamanie umów społecznych. Wielką niesprawiedliwo-
ścią jest faworyzowanie jednej grupy, a zapominanie o innych. Czternasta eme-
rytura jest przykładem tego, jak państwo zabiera jednym i daje drugim, ale ze 
złamaniem wszystkich umów z obywatelami.

Chciałbym na koniec wrócić do tego, co wspomniałem na początku swojej 
wypowiedzi – nikomu nie wmówicie, że to działanie systemowe. To niestety 
populizm na potrzeby polityczne. Gdyby tak nie było, to czternasta emerytura 
nie byłaby jednorazowym świadczeniem – a przecież tak będzie, bo będzie wy-
płacona raz w IV kwartale. To ją odróżnia od trzynastej emerytury, która jest 
rozwiązaniem stałym.

Dlatego też nie zagłosuję za tym złym rozwiązaniem, psującym system eme-
rytalny. Ten projekt to zamykanie oczu i odwracanie się od realnego problemu 
– brakujących prawie 500 miliardów zł w kasie ZUS. Opamiętajcie się w tym 
rozdawaniu na prawo i lewo. Zajmijcie się dbaniem o finanse publiczne.
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Przemówienie senatora wiktora durlaka  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Zmiany w strukturze demograficznej ludności w Europie, w tym także 

w Polsce, są wynikiem niskiego poziomu dzietności oraz wzrostu średniej dłu-
gości życia. Wszystko to powoduje, że obserwujemy tzw. zjawisko starzenia się 
społeczeństwa.

Według prognozy GUS osoby powyżej sześćdziesiątego piątego roku życia 
będą w 2035 r. stanowiły 24,5% ludności Polski, natomiast w 2050 r. będzie to już 
32,7%. Występujące na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat procesy demo-
graficzne stawiają więc przed nami nowe wyzwania, dlatego polityka senioralna 
jest tak bardzo ważna i stanowi jeden z priorytetów rządu Zjednoczonej Prawicy.

Odpowiedzią na te wyzwania z jednej strony są realizowane przez rząd na 
przestrzeni ostatnich lat różnego rodzaju programy, które mają na celu two-
rzyć warunki do rozwoju i aktywizacji osób starszych, otaczać ich opieką 
i wspierać w codziennym życiu, a także systematyczne podnoszenie świadczeń 
emerytalno-rentowych.

Od 5 lat wydatki na politykę senioralną stale rosną i chociaż niektórzy pró-
bują temu zaprzeczać, to liczby nie kłamią. Można to bardzo łatwo i szybko 
sprawdzić. W ubiegłym roku na politykę senioralną rząd przeznaczył ponad 
22 miliardy zł. Były to zarówno środki przeznaczone na waloryzację świadczeń, 
jak i na wypłatę trzynastej emerytury. W tym roku na szeroko rozumianą po-
litykę senioralną przeznaczone ma być 35 miliardów zł.

Dziś procedujemy nad ustawą dotyczącą tzw. czternastej emerytury, której 
wypłatę zapowiedział pan premier Mateusz Morawiecki podczas swojego exposé 
w dniu 19 listopada 2019 r. Pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej spowodowa-
nej skutkami pandemii koronawirusa, to zobowiązanie właśnie jest realizo-
wane. Rząd przygotował stosowną ustawę, która zakłada rozszerzenie pomocy 
dla emerytów i rencistów w postaci dodatkowego świadczenia pieniężnego dla 
grupy pond 9 miliona osób na łączną kwotę 11,4 miliarda zł.

Zgodnie z założeniami tej ustawy tzw. czternastą emeryturę, w wysokości 
minimalnej emerytury, otrzymać mają emeryci i renciści pobierający świadcze-
nie w wysokości nieprzekraczającej 2 tysiące 900 zł brutto. W przypadku emery-
tów i rencistów pobierających świadczenie w wysokości powyżej 2 tysięcy 900 zł 
stosowana ma być zasada „złotówka za złotówkę”. Jeśli ustawa wejdzie w życie, to 
zdecydowana większość, bo ok. 7,9 miliona świadczeniobiorców otrzyma wypłatę 
w pełnej wysokości (w kwocie najniższej emerytury), a ok. 1,2 miliona świad-
czeniobiorców w wysokości niższej – ze względu na wysokość otrzymywanego 
świadczenia powyżej 2 tysiące 900 zł miesięcznie.

Co istotne, kwota czternastej emerytury nie będzie miała wpływu na upraw-
nienia osób ubiegających się o świadczenia, dodatki, zasiłki, pomoc lub wsparcie, 
np. ulgę rehabilitacyjną. Z kwoty czternastej emerytury nie będą dokonywane 
również potrącenia i egzekucje.
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Dodatkowe świadczenie pieniężne w postaci czternastej emerytury to ogrom-
ne wsparcie dla bardzo dużej grupy emerytów i rencistów, to wyraz szacunku 
wobec najstarszych Polaków, gest solidarności społecznej i wymierna pomoc 
w tym trudnym pandemicznym czasie dla seniorów. Mam nadzieję, że nam 
wszystkim leży na sercu dobro seniorów, co przełoży się na wynik głosowania 
nad ustawą wprowadzającą czternastą emeryturę.
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Przemówienie senatora Beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Polscy emeryci zasługują na to, aby godnie żyć! Polscy emeryci zasługują na 

to, aby mogli tak jak emeryci na Zachodzie korzystać z życia na właściwym po-
ziomie po zakończeniu swojej aktywności zawodowej.

Dzisiaj debatujemy nad przyznaniem czternastej emerytury, a za chwilę ze 
względu na galopującą inflację będziemy zmuszeni rozważyć przyznanie jesz-
cze piętnastej i szesnastej edycji tego świadczenia.

Trzynasta i czternasta emerytura jest obecnie bardzo wygodnym rozwią-
zaniem dla rządzących, którzy w zależności od sytuacji mogą przyznać lub też 
nie dodatkowe świadczenie. Pozbawia ono jednak emerytów możliwości odpo-
wiedniego zarządzania swoimi finansami.

Tymczasowo popieram to rozwiązanie, ale uważam, że powinniśmy jak 
najszybciej odejść od przyznawania trzynastek i czternastek na rzecz projektu 
całkowitej rezygnacji z opodatkowania świadczeń emerytalnych. Zwolnienie 
emerytów z podatku dochodowego jest oczekiwanym i uzasadnionym postu-
latem tej grupy społecznej i powinno stać się rozwiązaniem systemowym. 
Dodatkowe środki przyznane emerytom w tej formie urzeczywistnią zasadę 
sprawiedliwości społecznej z racji tego, że wszystkie dochody uzyskane podczas 
wcześniejszych lat pracy był już raz opodatkowane. Pozwoli to też emerytom na 
lepsze planowanie swoich finansów oraz zdecydowanie poprawi jakość ich życia.
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Przemówienie senator agnieszki Gorgoń-komor  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senatorowie!
Przyjęta przez Sejm w dniu 21 stycznia 2021 r. ustawa o kolejnym w 2021 r. 

dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów ma na 
celu zapewnienie wypłaty w listopadzie br. kolejnego w tym roku dodatkowego 
rocznego świadczenia pieniężnego, zwanego czternastką. Zakres tej ustawy jest 
analogiczny do zakresu ustawy przyznającej trzynastkę.

Uważam, że określenie „trzynasta emerytura”, którym posługuje się rząd, 
jest dość mylące. Dodatkowe świadczenie nie będzie wynosić tyle samo, ile co 
miesiąc dostają emeryci. Rząd w projekcie ustawy zapisał, że każdy z emerytów 
i rencistów dostanie najniższe świadczenie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych. Od 1 marca tego roku wynosić ono będzie 1 tysiąc 250 zł 88 gr brut-
to. Niestety, w chwili obecnej ok. 310 tysięcy emerytów ma świadczenie mniejsze 
niż minimalna emerytura. Miejmy nadzieję, że te doraźne świadczenia przy-
czynią się do poprawy sytuacji ekonomicznej emerytów i rencistów w Polsce. 
Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora Janusza Gromka  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W Polsce żyje obecnie ponad 6 milionów osób, które pobierają świadczenie 

emerytalne. Naszym obowiązkiem jako polityków jest wypracowanie takich 
rozwiązań, żeby każda z tych osób swoją jesień życia mogła przeżyć godnie. 
Popieram omawianą ustawę o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym, 
która, pomimo że nie jest rozwiązaniem systemowym, może wesprzeć finan-
sowo wiele tysięcy najuboższych emerytów.

W tym miejscu apeluję, żeby wszystkie te działania nie spowodowały zmniej-
szenia waloryzacji rocznej. Już teraz eksperci szacują, że relatywna wysokość 
średniej emerytury do średniej płacy na rynku jest dramatycznie niska. Koszty 
życia, jedzenia, dostępu do komunikacji zbiorowej czy kultury są dla emerytów 
tak samo wysokie, jak dla osób pracujących. Niestety choroby wieku starczego 
powodują, że emeryci dużą część miesięcznych dochodów zmuszeni są prze-
znaczać na lekarstwa oraz dostęp do lekarzy specjalistów. Celem nadrzędnym 
władzy powinno być zapewnienie wszystkim Polakom godnego życia.
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Przemówienie senatora mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo !
Mając na uwadze potrzeby seniorów, zapewnienie im dobrego standardu 

życia czy dostępu do specjalistów, a także trudną sytuację materialną Polaków 
wywołaną pandemią, projekt ustawy o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocz-
nym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów uważam za słuszny 
i jestem za jego przyjęciem.

Zakres podmiotowy ustawy ma charakter powszechny, ponieważ będzie ona 
zastosowana do emerytur i rent rolników, służb mundurowych, emerytur pomo-
stowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczyciel-
skich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających 
oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych. Jako że czternasta emerytura nie 
będzie wchodziła do systemu emerytalnego, a jej celem jest pomoc najbardziej 
potrzebującym emerytom i rencistom, należy wskazać, że próg 2 tysięcy 900 zł, 
od którego będzie zależało udzielenie świadczenia, jest jak najbardziej sensow-
ny. Oczywiście bez pomocy nie pozostaną osoby, których dochód przekroczy 
powyższą kwotę. W stosunku do nich zostanie zastosowana sprawiedliwa me-
toda „złotówka za złotówkę”. W ten sposób do osób najuboższych trafią kwoty 
adekwatne do dochodów. Emeryci otrzymujący najwyższe emerytury nie będą 
kwalifikowali się do przedmiotowego programu, ale pamiętajmy o tym, że oni 
korzystają z waloryzacji procentowej. Nadto dostaną oni trzynastą emeryturę 
bez wyjątku.

Podkreślenia wymaga fakt, że tzw. czternasta emerytura nie będzie miała 
wpływu na uprawnienia osób ubiegających się o inne świadczenia, dodatki czy 
zasiłki. Świadczenie to będzie stanowiło realną pomoc w powszechnych wydat-
kach ludzi starszych, bo będzie wolne od potrąceń i egzekucji.

Omawiana ustawa jest inicjatywą społeczną w sposób znaczny wspomagającą 
budżet najbardziej potrzebujących seniorów i całkowicie zasługuje na poparcie.
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Przemówienie senator agnieszki kołacz-leszczyńskiej  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Jeśli państwo pozwolicie, to powiem kilka słów o przedstawionym rządowym 

projekcie ustawy o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pie-
niężnym dla emerytów i rencistów. Nie będę zajmowała państwu dużo czasu, 
ale muszę kilka słów na ten temat powiedzieć.

Ja, w żaden sposób nie kwestionując potrzeby wspierania finansowego na-
szych seniorów, uważam, że takimi ustawami odbieramy godność naszym eme-
rytom i rencistom, bo to świadczenie traktujecie państwo jako waszą łaskawość, 
wasz dar. Nie traktujecie ich z godnością, która należy się im po latach pracy 
i służby na rzecz naszej codzienności i dobrej przyszłości. Należy im się syste-
mowy, stały wzrost świadczeń, a nie obietnice trzynastych, czternastych eme-
rytur i rent jako prezentów od rządzących.

Bądźcie darczyńcami, ale odważnymi. Zróbcie to najprościej, jak można – 
zwiększcie wskaźnik waloryzacji emerytur i rent. Jeżeli to dodatkowe świad-
czenie włączycie do podstawowego świadczenia emerytalnego czy rentowego, 
zagwarantujecie seniorom systemowy wzrost emerytury bądź renty w każdym 
roku i w każdym miesiącu. Będzie to systemowe rozwiązanie i coroczny, stały 
przyrost ich dochodów.

Bądźcie odważni w mądrych decyzjach, a nie tylko piarowych, bo państwo, 
jego budżet to nie wasz prywatny folwark i dobra zabawa. Myślcie i szanujcie 
seniorów, ale dbajcie o przyszłość naszych dzieci. To nie tylko tu i teraz i okres 
od wyborów do wyborów. To najwyższa i największa odpowiedzialność za co-
dzienność i życie Polaków. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora macieja łuczaka  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pienięż-

nym dla emerytów i rencistów ma na celu zapewnienie wypłaty w listopadzie 
bieżącego roku, kolejnego w tym roku, dodatkowego rocznego świadczenia pie-
niężnego zwanego potocznie czternastką.

Proponowane działanie jest adresowane do osób pobierających emerytury 
i renty. Kategorię osób uprawnionych określa w art. 2 ww. ustawa. Ustawa obej-
muje pomocą dużą liczbę osób. Kolejne w 2021 r. dodatkowe roczne świadczenie 
pieniężne nie będzie przysługiwać osobom, którym prawo do świadczeń zostało 
zawieszone na dzień 31 października 2021 r.

Kwota czternastego rocznego świadczenia pieniężnego w tym roku nie wpły-
nie negatywnie na uprawnienia osób ubiegających się o dodatek mieszkaniowy, 
świadczenia z pomocy społecznej, zasiłek rodzinny czy dodatek rodzinny, świad-
czenie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji lub ulgę rehabilitacyjną. 
Co należy podkreślić, z kwoty świadczenia nie dokonuje się potrąceń i egzekucji.

Projektowane rozwiązanie wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom większości 
emerytów i rencistów, stanowiąc wsparcie finansowe, szczególnie znaczące 
dla osób pobierających niskie świadczenia emerytalno-rentowe.

Wspomniane regulacje niewątpliwie przyczynią się do podniesienia kom-
fortu życia emerytów i rencistów. Będą oni mieli większą swobodę podczas 
planowania domowego budżetu, być może będą mogli te środki poświęcić na 
dodatkowe leczenie czy podniesienie jakości swoich codziennych czynności.

Reasumując, przedstawione powyżej argumenty potwierdzają zasadność 
wprowadzenia proponowanej ustawy.
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Debatujemy dzisiaj nad ustawą dotycząca wypłaty, w listopadzie 2021 r., kolej-

nego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów, 
obok dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, które będzie wypłacane 
w II kwartale 2021 r., zgodnie z ustawą z dnia 9 stycznia 2020 r., DzU poz. 321, 
i które to świadczenie nazywane jest potocznie trzynastą emeryturą.

Proponuje się, aby kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pie-
niężnego nie była wliczana do dochodu, o którym mowa w art. 26 ust. 7e usta-
wy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, art. 8 ust. 3 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz art. 2 ust. 2 ustawy 
z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do 
samodzielnej egzystencji. Kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia 
pieniężnego nie będzie się wliczała także do przychodu, o którym mowa w art. 10 
ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej. A zatem kwota kolej-
nego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie będzie miała wpływu 
na uprawnienia osób ubiegających się o świadczenia, dodatki, zasiłki, pomoc lub 
wsparcie wymienione w wyżej przywołanych ustawach. Z kwoty tej nie będzie 
dokonywać się również potrąceń i egzekucji.

Ze względu na to wszystko należałoby jedynie pochwalić projektodawców 
i bez dyskusji zagłosować za przyjęciem ustawy. Jednakże nie powinniśmy tak 
łatwo przechodzić do porządku dziennego nad rozwiązaniami dotyczącymi 
olbrzymiej liczby emerytów i rencistów, w tym wielu osób o bardzo niskich 
świadczeniach. Jednorazowe dodatkowe świadczenia pieniężne – czy to będzie 
trzynasta, czy czternasta emerytura – nie rozwiąże trudnej sytuacji material-
nej tej grupy zainteresowanych i w perspektywie długofalowej nie przyniesie 
oczekiwanych rezultatów. Będzie to kolejne świadczenie, które niestety będzie 
zasilało także tych, którzy dodatkowego wsparcia nie wymagają.

Należy zgodzić się z opiniami zarówno OPZZ, jak i NSZZ „Solidarność”, po-
stulujących wprowadzenie systemowych rozwiązań poprawiających sytuację 
materialną emerytów i rencistów. Rozwiązań w tym zakresie może być wiele. 
Zamiast okazjonalnych świadczeń dodatkowych rząd powinien przygotować 
projekt ustawy dotyczący np.: powiązania minimalnej emerytury z minimal-
nym wynagrodzeniem, na poziomie 70–75% minimalnego wynagrodzenia; usta-
lenia wysokości minimalnej emerytury na poziomie nie niższym niż minimum 
socjalne dla jednoosobowych gospodarstw emeryckich; zniesienia opodatkowa-
nia rent i emerytur podatkiem PIT itp.

Trudno w dzisiejszej dyskusji zaproponować takie poprawki, które nie wy-
kraczałyby poza zakres objęty legislacją. Stąd będę głosował za przyjęciem tej 
ustawy i oczekiwał od rządu RP kolejnych zmian legislacyjnych prowadzących 
do poprawy sytuacji ekonomicznej emerytów i rencistów. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora wadima Tyszkiewicza  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Kierunek projektu ustawy o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świad-
czeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów oceniam zasadniczo pozytywnie, 
biorąc pod uwagę cel główny ustawy, jakim jest zapewnienie dodatkowego, ele-
mentarnego wsparcia dla emerytów i rencistów, tym bardziej że świadczenie 
to ma objąć aż 9,1 miliona osób w Polsce, co wskazuje na skalę problemu ni-
skich dochodów tych grup społecznych. Jednakże zauważam kilka obszarów, 
nad którymi należałoby się głębiej zastanowić i wprowadzić zmiany po to, aby 
proponowane rozwiązania miały, po pierwsze, charakter trwały, a po drugie, 
aby w sposób racjonalny, uwzględniając tzw. sprawiedliwość społeczną, dokony-
wano transferów społecznych, aż wreszcie, aby źródła finansowania tego typu 
świadczeń były adekwatne do ich charakteru i celu.

Zauważam, że należy zmienić źródło finansowania tego świadcze-
nia. Wymieniona ustawa przewiduje, że świadczenie to zostanie wypłaco-
ne z Funduszu Solidarnościowego i budżetu państwa; dodatkowo ustawa 
o Funduszu Solidarnościowym przewiduje możliwość zaciągnięcia przez ten 
fundusz nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Pracy w celu sfinansowania 
świadczeń objętych ustawą. Uważam, że nie powinno się w sposób nieuzasad-
niony wykorzystywać funduszy celowych, zwłaszcza Funduszu Pracy, na reali-
zację zadań niezwiązanych z celami jego powołania. Środki funduszu powinny 
być przeznaczane na finansowanie instrumentów i usług rynku pracy służą-
cych promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji 
zawodowej. W związku z tym czternastka powinna być wypłacana z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych.

Uważam ponadto, że zamiast proponowania kolejnych świadczeń o charak-
terze incydentalnym i jednorazowym, które w perspektywie długofalowej nie 
dadzą oczekiwanych rezultatów, należy wypracować i wprowadzić takie roz-
wiązania systemowe, które doprowadzą do trwałej poprawy sytuacji material-
nej emerytów i rencistów.

Uważam także, że proponowana ustawa powinna opierać się na szerokich 
konsultacjach społecznych. A tymczasem wymieniony projekt został przyjęty 
przez rząd w trybie odrębnym, z pomięciem m.in. ustawowego obowiązku kon-
sultacji społecznych. Jest to niezrozumiałe, bo termin realizacji postanowień 
ustawy jest na tyle odległy, że pozwala na przeprowadzenie pełnego procesu 
konsultacji.

Ponadto jest to kolejne świadczenie, które niestety będzie zasilało także tych, 
którzy dodatkowego wsparcia nie wymagają. Trudno jest uzasadniać takie roz-
wiązanie sprawiedliwością społeczną, biorąc pod uwagę fakt, że podczas przy-
znania świadczenia nie uwzględnia się dochodów pochodzących z innych źródeł. 
W związku z tym trudno poprzeć taki projekt ustawy, w której wady przewyż-
szają zalety.
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Przemówienie senator agnieszki Gorgoń-komor  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senatorowie!
Celem waloryzacji jest zapewnienie zachowania realnej wysokości świadczeń 

i ochrona poziomu świadczeń najniższych. Waloryzacja jest przeprowadzana co-
rocznie od 1 marca. Na przestrzeni ostatnich lat zasady waloryzacji świadczeń 
ulegają modyfikacji na dany rok. Przyjęta przez Sejm w dniu 20 stycznia 2021 r. 
ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych oraz niektórych innych ustaw wprowadza waloryzację świadczeń 
emerytalno-rentowych w roku 2021, zachowując regułę procentowego podwyż-
szania świadczeń wskaźnikiem waloryzacji, określając jednak gwarantowaną 
kwotę na poziomie podwyżki 50 zł. Nie jest to wysoka kwota. Podczas posiedze-
nia Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, na którym procedowa-
na była ta ustawa, zgłoszono poprawkę dotyczącą zapewnienia wyższych kwot 
waloryzacji. Niestety poprawka nie została przyjęta. Zdaję sobie sprawę z tego, 
że warunki budżetu państwa obecnie nie są sprzyjające, z uwagi na pande-
mię i problemy gospodarcze, aczkolwiek wyrażam głęboką nadzieję na wyższy 
wskaźnik waloryzacji w roku przyszłym.Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mając na względzie potrzeby emerytów i rencistów, należy stwierdzić, że 

ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych oraz niektórych innych ustaw jest instrumentem do realnej po-
mocy i w pełni zasługuje na poparcie.

Podwyższenie emerytur i rent jest w tym roku szczególnie pożądane ze 
względu na ciężką sytuację ekonomiczną wielu Polaków spowodowaną epide-
mią. Szeroki zakres procedowanej ustawy uwidacznia się chociażby przez pod-
wyższenie kwoty świadczenia wskaźnikiem waloryzacji w przypadku świadczeń 
niepodlegających ustawowemu podwyższeniu kwoty świadczenia. Bez pomo-
cy nie zostają osoby represjonowane z powodów politycznych. Zmiany pole-
gające na podwyższeniu kwoty świadczeń do wysokości 1250 zł w przypadku 
najniższej emerytury i renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy są odpo-
wiednie. Warto przy tym podkreślić, że seniorzy mogą ponadto liczyć na dodat-
kowe świadczenia, tj. istniejącą trzynastą i planowaną czternastą emeryturę. 
Waloryzacja procentowa wynosząca 103,84% z jednoczesną gwarancją minimal-
nej podwyżki w kwocie 50 zł jest rozsądnym rozwiązaniem, gwarantującym pod-
wyższenie świadczeń w stopniu większym niż miałoby to miejsce na obecnych 
zasadach. Korzystanie z systemu waloryzacji procentowo- kwotowej zapewni 
wyższe podwyżki większości emerytur i rent. Jest także szczególną ochroną naj-
niższych wynagrodzeń, a więc zabezpiecza byt osób najbardziej potrzebujących.

Przepisy omawianej ustawy stanowią pomoc, której oczekuje społeczeństwo 
polskie, aby móc żyć godnie, w związku z czym głosuję za jej przyjęciem.
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Przemówienie senator agnieszki kołacz-leszczyńskiej  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Przedstawiona ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw wprowadza waloryza-
cję świadczeń emerytalno-rentowych w roku 2021. Zachowuje się regułę pro-
centowego podwyższania świadczeń wskaźnikiem waloryzacji, ale określa się 
gwarantowaną kwotę podwyżki na poziomie 50 zł.

Podobnie jak w latach ubiegłych w 2021 r. zostają podwyższone najniższe 
świadczenia: najniższa emerytura; renta z tytułu całkowitej niezdolności do 
pracy; renta rodzinna – do 1 tysiąca 250 zł, w tym także renta socjalna, która 
odpowiada wysokości renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy; najniższa 
renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – do 937 zł 50 gr.

Waloryzacji podlega również podstawa wymiaru świadczenia z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych.

W przypadku świadczeń niepodlegających ustawowemu podwyższeniu do 
kwoty świadczeń najniższych, niższych od najniższej emerytury, waloryzacja 
będzie polegała na podwyższeniu kwoty świadczenia wskaźnikiem waloryzacji. 
Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renta inwalidzkiej III grupy 
po waloryzacji wzrośnie nie mniej niż 37 zł 50 gr, a dla pobierających emerytu-
rę częściową kwota z tytułu waloryzacji nie będzie mogła być niższa niż 25 zł, 
czyli połowa gwarantowanej kwoty waloryzacji.

Zasady waloryzacji będą stosowane do emerytur i rent z ubezpieczenia 
społecznego rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, nauczy-
cielskich świadczeń kompensacyjnych. W katalogu świadczeń podlegających za-
sadom waloryzacji uwzględniono także rodzicielskie świadczenie uzupełniające.

W ustawie, podobnie jak w poprzednich ustawach zmieniających zasady wa-
loryzacji, podwyższa się wysokość podstawy wymiaru renty inwalidzkiej przy-
sługującej na podstawie ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów 
wojennych i wojskowych oraz ich rodzin z 2 tysięcy 745 zł 83 gr do 2 tysięcy 
851 zł 27 gr.

W ustawie podwyższono świadczenie przedemerytalne o 50 zł, tj. do 1 tysiąca 
260 zł 99 gr, przy czym kwota świadczenia przedemerytalnego gwarantowana 
do wypłaty, w sytuacji gdy osoba uprawniona osiąga przychód w wysokości po-
wodującej zmniejszenie wysokości świadczenia, została podwyższona do 630 zł 
50 gr.

W ustawie podwyższono o 50 zł, tj. do 2 tysięcy 450 zł, kwotę uprawniają-
cą do przyznania świadczenia wyrównawczego przysługującego na podstawie 
ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz 
osobach represjonowanych z powodów politycznych.

Ponadto podwyższono o 50 zł, tj. do 1 tysiąca 750 zł, miesięczny próg wysoko-
ści otrzymywanych świadczeń uprawniający do świadczenia uzupełniającego 
dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
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Jeśli pozwolicie państwo, przypomnę o waszych obietnicach wyborczych, 
w których najmocniej wybrzmiewały słowa o kwocie waloryzacji. Miała być 
ona nie niższa niż 70 zł. A co dzisiaj mamy w ustawie? Kwotę 50 zł. Myślę teraz 
o poprzedniej ustawie, w której „darujecie” państwo dodatkowe świadczenie 
i udajecie łaskawców, a w tej ustawie nie potraficie zagwarantować realizacji 
waszych obietnic.

Zrobiliście to z rozmysłem, bo taka zmiana miałaby dalej idące skutki. 
Najniższa gwarantowana emerytura byłaby wyższa. Waloryzacja kwotowa 
w wysokości 70 zł to wyższa podstawa emerytury. Do takiej zmiany zabrakło 
wam odwagi, bo w przyszłości emerytury byłyby wyższe. Łatwiej zrezygnować 
z systemowych rozwiązań i „wrzucić” jednorazowe dodatki, które niestety nie 
wchodzą do podstawy i nigdy nie będą miały wpływu na waloryzację przyszłych 
rent i emerytur. Taki jest wasze myślenie systemowe i prawdziwa troska o na-
szych seniorów. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Proponowana nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, będąca rządowym pro-
jektem ustawy, ma na celu głównie zwaloryzować w bieżącym roku świadczenia 
emerytalno-rentowe z gwarantowaną kwotą podwyżki 50 zł. Ustawa stworzona 
została z myślą o zapewnieniu zachowania realnej wysokości świadczeń oraz 
ochronie poziomu tych najniższych. Zawarto informacje o podwyższeniu naj-
niższych świadczeń, takich jak renta rodzinna, renta z tytułu całkowitej nie-
zdolności do pracy, najniższa emerytura. Ponadto podwyższeniu uległy także 
świadczenia emerytalne, świadczenia wyrównawcze oraz miesięczny próg wy-
sokości świadczeń przysługujących osobom niezdolnym do samodzielności.

Tak więc, jak podkreślono to już w ocenie skutków regulacji, rząd Prawa 
i Sprawiedliwości „w 2021 r., analogicznie jak w poprzednich latach, proponuje 
modyfikację obecnie obowiązujących zasad waloryzacji, polegającą na:

– podwyższeniu najniższych świadczeń odpowiednio do 1250 zł w przypad-
ku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty 
rodzinnej i renty socjalnej oraz 937,50 zł w przypadku najniższej renty z tytułu 
częściowej niezdolności do pracy,

– zastosowaniu ustawowego wskaźnika waloryzacji, przy zapewnieniu mi-
nimalnej gwarantowanej podwyżki świadczenia na poziomie 50 zł”.

W pełni popieram niniejszą nowelizację.
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Przemówienie senatora Beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz nie-

których innych ustaw stawia sobie za cel wzmocnienie nadzoru nad transgra-
niczną działalnością ubezpieczeniową i reasekuracyjną wykonywaną przez 
zakłady ubezpieczeń oraz zakłady reasekuracyjne.

Zaproponowanie wspomnianej ustawy jest skutkiem zmian dokonanych 
w przepisach dotyczących europejskich urzędów nadzoru, czyli ESAs. Zmiana 
przewidziana w zakresie sektora kapitałowego zakłada wzmocnienie nadzoru 
nad dostawcami usług dotyczących przetwarzania danych finansowych dla 
podmiotów działających na rynku finansowym. Do tej pory kwestie dotyczące 
uzyskiwania zezwoleń oraz prowadzenia działalności nadzorczej leżały w gestii 
krajowego organu nadzoru. Po wprowadzeniu wspomnianej ustawy kwestie od-
noszące się do kontroli oraz udzielania zezwoleń zostaną przeniesione w znacz-
nej mierze do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.

Zmianę tę należy ocenić pozytywnie. Zakładam, iż przyczyni się ona do 
wzmocnienia ochrony konsumentów funkcjonujących na tym rynku. Patrząc 
na to z szerszej perspektywy, muszę wskazać, iż nasilenie nadzoru nad efektyw-
nością systemu finansowego oraz ochrona konsumentów w dobie panującego 
kryzysu powinny stać się kwestiami priorytetowymi. Nowe przepisy odnoszą 
się w głównej mierze do nadzoru bankowego, nadzoru giełd i papierów warto-
ściowych, ubezpieczeń oraz pracowniczych papierów emerytalnych, a więc do 
obszarów w szczególności narażonych na niewypłacalność.

Istotną zmianą wprowadzaną w ustawie o zmianie ustawy o obrocie instru-
mentami finansowymi jest zmiana odnosząca się do spółek publicznych oraz 
ochrony akcjonariuszy mniejszościowych. Przewiduje się wprowadzenie zmian 
związanych z funkcjonowaniem spółek publicznych, które posiadają obowiązek 
wezwania na sprzedaż akcji w sytuacji wycofania spółki z obrotu na Giełdzie 
Papierów Wartościowych lub NewConnect. Zakłada się, iż zwiększy to pewność 
prawną, jeżeli chodzi o wycofywanie akcji z obrotu regulowanego, oraz pozwoli 
na zapewnienie należytej ochrony interesów inwestorów mniejszościowych.

Podsumowując, chciałbym zaznaczyć, iż ustawa wprowadza do polskiego 
porządku prawnego zmiany legislacyjne, które wynikają z obowiązku dostoso-
wania naszych przepisów do regulacji unijnych. Niemniej jednak należy pod-
kreślić, iż ustawa ta zakłada wiele pożądanych zmian, które przyczynią się do 
ustabilizowania systemu finansowego w Polsce.
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Przemówienie senator agnieszki kołacz-leszczyńskiej  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
W ustawie o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz nie-

których innych ustaw, dostosowującej polski porządek prawny do prawodawstwa 
unijnego w związku z wejściem w życie aktów prawnych Unii Europejskiej, tj. 
konsekwencja przeglądu przepisów dotyczących Europejskich Urzędów Nadzoru, 
szczególną uwagę zwracają zmiany dotyczące poprawy ochrony konsumentów.

Wprowadzone przepisy nałożą obowiązek udostępniania przez dostawców 
usług płatniczych broszury informacyjnej o prawach przysługujących konsu-
mentom, a jej wydawcą i sporządzającym będzie Komisja Europejska. Za ko-
nieczne uznano także wprowadzenie przepisów mówiących o wzajemnym 
przekazywaniu informacji między organami nadzorczymi poszczególnych 
państw członkowskich i EIOPA.

Wprowadzenie tych mechanizmów jest spowodowane zwiększającym się 
udziałem transgranicznej działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej przez 
zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji według zasady swobody świadczenia 
usług lub przez oddziały. Mając na uwadze przypadki niewypłacalności i upa-
dłości europejskich zakładów ubezpieczeń wykonujących działalność transgra-
niczną, konieczne stało się wzmocnienie nadzoru nad tymi działalnościami, 
a tym samym oczywiste zwiększenie ochrony klientów tychże. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Proponowana nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 

oraz niektórych innych ustaw, będąca przedłożeniem rządowym, ma na celu 
dokonanie zmian w porządku prawnym w związku z wejściem regulacji Unii 
Europejskiej stanowiących wynik przeglądu przepisów dotyczących europej-
skich urzędów nadzoru.

Wdraża ona dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/2177 z dnia 
18 grudnia 2019 r. zmieniającą dyrektywę 2009/138/WE w sprawie podejmowa-
nia i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, dyrektywę 
2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz dyrektywę 
unijną 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finan-
sowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, a także uzupełnia 
wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/2366 z dnia 25 li-
stopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, 
zmieniającej dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporzą-
dzenie nr 1093/2010 oraz uchylającej dyrektywę 2007/64/WE.

Ustawa służy również stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i  Rady 2019/2175 z  dnia 18  grudnia 2019  r. zmieniającego rozporządze-
nie nr 1093/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru 
Bankowego, rozporządzenie nr 1094/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego 
Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych, 
rozporządzenie nr 1095/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, rozporządzenie nr 600/2014 w spra-
wie rynków instrumentów finansowych, rozporządzenie 2016/1011 w sprawie 
indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finan-
sowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwesty-
cyjnych oraz rozporządzenie 2015/847 w sprawie informacji towarzyszących 
transferom środków pieniężnych. 

Reasumując, chciałbym wskazać, że doprecyzowano tutaj kwestie związane 
z działalnością dostawców usług udostępniania informacji oraz przeniesiono 
uprawnienia do udzielania zezwoleń z poziomu organów krajowych do ESMA. 
W ustawie mowa jest także o wprowadzeniu rozwiązań dotyczących ochrony 
konsumentów. Wprowadzone zostały przepisy regulujące przekazywanie in-
formacji o przysługujących im prawach.
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Przemówienie senator haliny Biedy  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Każde rozwiązanie, każda zmiana prawa, w tym przypadku zmiana usta-

wy – Prawo o ruchu drogowym, poprawiająca bezpieczeństwo na drodze jest 
z pewnością rozwiązaniem wartym poparcia, przyjęcia i wprowadzenia w życie.

Ustawa zmierza do zwiększenia bezpieczeństwa pieszych poruszających się 
po drogach poprzez przyznanie im pierwszeństwa przy wchodzeniu na przejście 
dla pieszych, wprowadzenie zakazu używania telefonów komórkowych i innych 
podobnych urządzeń w czasie przechodzenia przez jezdnię, a także obniżenie 
dopuszczalnej prędkości pojazdów w obszarze zabudowanym do 50 km/h rów-
nież w godzinach nocnych. Ustawa wprowadza też zakaz jazdy bez zachowania 
odpowiedniej odległości od pojazdu poprzedzającego (tzw. jazdy na zderzak) na 
autostradach i drogach ekspresowych.

Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, mimo ogólnej poprawy bez-
pieczeństwa w ruchu drogowym w latach 2016–2018 wzrosła liczba śmiertelnych 
wypadków na przejściach dla pieszych. Wzrost ten w 2018 r. w stosunku do roku 
2017 wyniósł ok. 4,4%, do roku 2016 – 7,8%, a do roku 2015 – 15,9%. W 2018 r. 
odnotowano 3759 wypadków spowodowanych nieprawidłowymi zachowania-
mi kierujących pojazdami wobec pieszych, obejmującymi nieustąpienie pierw-
szeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych oraz na innych odcinkach jezdni.

Warto przy tej okazji mieć na uwadze, by wprowadzaniu zmian legislacyj-
nych towarzyszyła odpowiednia informacja i propagowanie właściwych zacho-
wań pieszych i kierujących pojazdami. Zasadne wydają się obawy, by zapisy 
ww. ustawy nie były pojmowane jako tzw. mit bezwzględnego pierwszeństwa 
pieszego. Dlatego tak ważna jest edukacja i właściwy przekaz dotyczący wpro-
wadzanych zmian legislacyjnych.
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Przemówienie senatora Janusza Gromka  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jestem zwolennikiem wszelkich zmian, które mają na celu poprawę bez-

pieczeństwa na drogach. Cieszy mnie, że wraz z rozszerzeniem obowiązku 
ustępowania przez kierowców pieszym pierwszeństwa na pasach rozszerzono 
dotychczasowy obowiązek zachowania przez pieszego szczególnej ostrożności 
podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko również na pieszego wcho-
dzącego na jezdnię lub torowisko. Obie strony powinny zachować jak największą 
czujność podczas poruszania się.

Jednak same przepisy nie wyeliminują w pełni zagrożenia potrąceniem pie-
szych na przejściach. Należy jak najszybciej podnieść poziom infrastruktury 
poprzez m.in. budowę chodników, planowanie tzw. wysp azylu na przejściach, 
prawidłowe i dobrze widoczne oznakowanie przejść, a co najważniejsze, odpo-
wiednie oświetlenie przejść dla pieszych.

Pozytywnie oceniam obowiązek zachowania przez kierowców bezpiecznej 
odległości między pojazdami. Wprowadzenie obowiązku zachowania bezpiecznej 
odległości na autostradach i drogach ekspresowych będącej połową aktualnej 
prędkości wyrażonej w metrach jest wprowadzeniem obowiązku, który od lat 
na podobnych zasadach funkcjonuje w innych krajach Unii Europejskiej.

Pragnę również zauważyć, że użytkowanie telefonów komórkowych przez 
pieszych podczas przechodzenia przez jezdnię stało się nagminne. Takie dzia-
łanie powoduje zagrożenie dla obu stron: pieszego oraz kierującego pojazdem. 
Należy wprowadzić zapisy, które pozwolą za pomocą mandatów eliminować 
takie zachowanie. Policja powinna rygorystycznie egzekwować owe zapisy.
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Przemówienie senatora mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym jest właściwy 

i zasługuje na poparcie. Dzięki ustawie rozwiązane zostaną największe proble-
my ruchu drogowego, co przełoży się na bezpieczeństwo na drodze.

Słusznie podjęty został temat pieszych, którzy, jak każdy uczestnik ruchu 
drogowego, powinni również wykazywać się szczególną ostrożnością. Z uwagi 
na to, jak niebezpieczne jest zapatrzenie się w ekran telefonu czy innego urzą-
dzenia elektronicznego, zwłaszcza gdy bierze się udział w ruchu drogowym, 
każdy uczestnik bez wyjątku powinien mieć zakaz używania wówczas owych 
przedmiotów. Pieszy traci przecież kontakt z rzeczywistością, może nie zauwa-
żyć samochodu, nie usłyszeć pojazdu uprzywilejowanego i swoim zachowaniem 
doprowadzić do nieszczęścia. Oczywiście z racji świadomości tego, że bezpie-
czeństwo pieszych jest najbardziej zagrożone, a skutkiem potrącenia piesze-
go często jest śmierć, ważne jest, aby uregulować pierwszeństwo pieszego na 
przejściu przed pojazdem bez względu na to, czy na nim się znajduje, czy dopie-
ro wchodzi. Jednoczenie należy zobowiązać kierującego tramwajem do zmniej-
szenia prędkości i zachowania szczególnej ostrożności podczas zbliżania się do 
przejścia dla pieszych, ze względu na warunki techniczne dotyczące drogi ha-
mowania tramwaju.

Kolejnym problemem, który omawiany projekt reguluje, jest wymuszanie 
na drodze ekspresowej bądź autostradzie przyspieszania przez kierowcę znaj-
dującego się z przodu poprzez bliskie podjeżdżanie do niego. Zasada wyliczania 
odległości w metrach, ale liczonej w odniesieniu do prędkości, z jaką porusza 
się kierujący, spowoduje, że bezpieczna odległość zwiększy się wraz z rosnącą 
prędkością. Dzięki zasadzie zachowania bezpiecznej odległości unikniemy nie-
bezpiecznych zdarzeń na drogach szybkiego ruchu, zwłaszcza że niezachowa-
nie odpowiedniej odległości między pojazdami jest jedną z głównych przyczyn 
wypadków na tego typu drogach.

Słusznie zostaje zniesiony przepis dopuszczający prędkość 60 km/h na 
obszarze zabudowanym w godzinach 23:00–5:00, co stanowi odpowiedź na 
oczekiwania społeczeństwa i wyeliminowanie wątpliwości związanych z za-
trzymywaniem prawa jazdy za jazdę z prędkością powyżej 50 km/h ponad pręd-
kość dopuszczalną w obszarze zabudowanym, w sytuacji gdy przekroczenie to 
miało miejsce w godzinach zmian dopuszczalnej prędkości, czyli o godzinie 5:00 
oraz 23:00.

Proponowane zmiany są potrzebne, a wydłużony czas vacatio legis uzasad-
niony potrzebą przygotowania kampanii informacyjno-promocyjnej, aby za-
znajomić naszych obywateli z przepisami w taki sposób, by mogli dostosować 
swoje zachowania podczas uczestniczenia w ruchu drogowym. Projekt ustawy 
popieram i upatruję w nim pobudzenia świadomości ludzi, co poskutkuje mniej-
szą liczbą wypadków drogowych.



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 21. posiedzenia Senatu

342

21. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 17, 18 i 19 lutego 2021 r.

 
 
 
 
 

Przemówienie senator Jolanty hibner  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przedmiotowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, 

druk senacki nr 315, przedstawia propozycję zmiany przepisów dotyczących 
pierwszeństwa pieszych na przejściu dla pieszych, a także wprowadza nową 
definicję ustąpienia pierwszeństwa.

Obecnie obowiązującym prawem dotyczącym przedstawionej problematyki 
jest ustawa – Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. oraz rozpo-
rządzenie ministra infrastruktury oraz ministra spraw wewnętrznych i ad-
ministracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. 
Przedstawione akty prawne regulują obecny sposób zachowania pieszego oraz 
kierującego pojazdem na przejściu dla pieszych. Art. 26 ust. 1 ustawy – Prawo 
o ruchu drogowym zawiera następujący zapis: „kierujący pojazdem zbliżający się 
do przejścia dla pieszych ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i ustą-
pić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się już na przejściu dla pieszych”.

Obecna propozycja zmiany ustawy – Prawo o ruchu drogowym wprowadza 
zapis mówiący: „kierujący pojazdem ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa pie-
szemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych oraz pieszemu, który oczekuje 
na możliwość skorzystania z niego”.

Celem opiniowanej ustawy jest zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych, do 
których dochodzi właśnie na przejściach dla pieszych. Należy zwrócić uwagę 
na fakt, iż najwięcej wypadków z udziałem pieszych jest w okresie jesienno-zi-
mowym. Niesprzyjające warunki atmosferyczne oraz zła widoczność pieszych 
przyczyniają się do wypadków, często ze skutkiem śmiertelnym.

Procedowany akt prawny ma wejść w życie z dniem 1 czerwca 2021 r. Do tego 
czasu powinny zostać prowadzone kampanie mające na celu uświadamianie 
kierowców i pieszych co do zagrożeń na przejściach dla pieszych oraz kontynu-
owana akcji Policji „Bezpieczne przejście dla pieszych”.
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Przemówienie senator agnieszki kołacz-leszczyńskiej  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Przedstawiona ustawa o zmianie ustawy– Prawo o ruchu drogowym zmierza 

do zwiększenia bezpieczeństwa pieszych poruszających się po drogach. Wyraża 
się to w przyznaniu im pierwszeństwa przy wchodzeniu na przejście dla pie-
szych, a także bezwzględnym zakazie używania telefonów komórkowych lub 
urządzeń podobnych w momencie, w którym będą przechodzili przez jezdnię. 
Przepisy te są wprost skorelowane z obowiązkami nałożonymi na kierujących 
pojazdami zbliżającymi się do przejścia dla pieszych. I tak oto będą oni musieli 
zachować szczególną ostrożność i oczywiście ustąpić pierwszeństwa pieszemu. 
Będą oni musieli zmniejszyć prędkość w taki sposób, by nie narazić na niebez-
pieczeństwo pieszego wchodzącego na przejście i oczywiście ustąpić pierwszeń-
stwa pieszemu wchodzącemu na przejście.

Podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury poddałam pod rozwagę Wysokiej 
Komisji rozwiązanie polegające na tym, by pieszy stojący przed przejściem dla 
pieszych wykonał wysiłek i podniósł rękę, by niejako dać znak nadjeżdżającym 
pojazdami kierowcom, poinformować ich o chęci przejścia przez przejście dla 
pieszych. Byłby to także sygnał, informacja dla kierującego o tym, że powinien 
zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu. To pod-
niesienie ręki, konieczność wykonania tego gestu byłaby ważna w przypadku 
wielu sytuacji, których jesteśmy świadkami. Myślę tutaj o osobach, szczególnie 
młodzieży, które bardzo często wchodzą na przejścia dla pieszych, nie odrywa-
jąc wzroku od swoich smartfonów. Potrzeba czy konieczność zatrzymania się, 
wykonanie gestu „chcę przejść bezpiecznie” byłoby momentem oderwania wzro-
ku od telefonu, a tym samym umożliwiłoby bezpieczne przejście przez przejście 
dla pieszych.

Pan minister uznał, że nie wszyscy, nie każdy chcący przejść przez pasy był-
by w stanie uczynić ten gest i z tego rozwiązania zrezygnowano. Zachęciłam 
więc pana ministra, by w akcjach edukacyjnych, które mają się niebawem po-
jawić, zwrócono szczególną uwagę na każdy dodatkowy sposób zachowania się, 
który mógłby zwiększyć bezpieczeństwo na naszych drogach. Wierzę, że gest 
podniesienia ręki i zasygnalizowania konieczności przejścia przez przejście dla 
pieszych będzie rozwiązaniem sugerowanym i proponowanym pieszym w celu 
zapewnienia im szczególnego bezpieczeństwa, ważnego dla ich zdrowia i życia. 
Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora macieja łuczaka  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Celem i przedmiotem ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym 

jest zwiększenie bezpieczeństwa pieszych poruszających się na drogach, po-
przez przyznanie im pierwszeństwa przy wchodzeniu na przejście dla pieszych, 
wprowadzenie zakazu używania telefonów komórkowych i innych podobnych 
urządzeń w czasie przechodzenia przez jezdnię, a także obniżenie dopuszczal-
nej prędkości pojazdów na obszarze zabudowanym do 50 km/h również w go-
dzinach nocnych.

Ustawa wprowadza także zakaz jazdy bez zachowania odpowiedniej odległo-
ści od pojazdu poprzedzającego (tzw. jazda na zderzak), na autostradach i dro-
gach ekspresowych. Kierujący pojazdem podczas przejazdu autostradą i drogą 
ekspresową będzie obowiązany zachować minimalny odstęp między pojazdem, 
którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu. 
Odstęp ten wyrażony w metrach przyjęto jako nie mniejszy niż połowa liczby 
określającej prędkość pojazdu, którym porusza się kierujący, wyrażonej w ki-
lometrach na godzinę. Obowiązek zachowania minimalnego odstępu nie będzie 
stosowany tylko podczas manewru wyprzedzania.

Z uzasadnienia do projektu ustawy wynika, że mimo ogólnej poprawy bez-
pieczeństwa w ruchu drogowym w latach 2016–2018 wzrosła liczba śmiertelnych 
wypadków na przejściach dla pieszych. Wzrost ten w 2018 r. w stosunku do roku 
2017 wyniósł ok. 4,4%, do roku 2016 – 7,8%, a do roku 2015 – 15,9%. W 2018 r. 
odnotowano 3 tysiące 759 wypadków spowodowanych nieprawidłowymi zacho-
waniami kierujących pojazdami wobec pieszych.

Aby zapobiec ryzyku kolizji pieszego z pojazdem na przejściu dla pieszych, 
rozszerzono dotychczasowy obowiązek zachowania szczególnej ostrożności pod-
czas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, również na pieszego wchodzące-
go na jezdnię lub torowisko. Zmiana dotyczy także tego, aby kierujący pojazdem 
(z wyłączeniem tramwaju), który zbliża się do przejścia dla pieszych – poza 
zachowaniem szczególnej ostrożności i ustąpieniem pierwszeństwa pieszemu 
znajdującemu się na przejściu dla pieszych – był również obowiązany do zmniej-
szenia prędkości tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego.

Warto zauważyć, że ważną propozycją jest wprowadzenie zakazu używania 
telefonów komórkowych i innych podobnych urządzeń w czasie przechodzenia 
przez jezdnię. Pieszych wpatrzonych w ekrany swoich smartfonów, którzy wcho-
dzą na przejście, nie rozglądając się, widzimy notorycznie na ulicach w każdym 
mieście. Przepis ten ma się odnosić nie tylko do telefonów, ale także do każdego 
urządzenia, które może upośledzić prawidłową percepcję, zwłaszcza wzrokową 
podczas przechodzenia przez przejście dla pieszych.

Reasumując, chciałbym powiedzieć, że popieram wprowadzenie omawia-
nej ustawy.
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Omawiana ustawa jest efektem procedowania 2 inicjatyw ustawowych – pro-

jektu poselskiego i projektu rządowego. Ustawa przewiduje rozwiązania mające 
na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w tym przede 
wszystkim pieszych przechodzących przez jezdnię drogi po przejściu dla pie-
szych. Ustawa zawiera także regulacje mające na celu ujednolicenie prędkości 
w obszarze zabudowanym poprzez obniżenie dopuszczalnej prędkości pojazdu 
albo zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym do 50 km/h bez względu na 
porę doby, a także przewiduje regulację kwestii bezpiecznej odległości między 
pojazdami na drogach szybkiego ruchu.

Powstaje zasadnicze pytanie: czy dotychczas obowiązujące przepisy ruchu 
drogowego są niewystarczające i czy zaproponowane zmiany przyczynią się 
do zakładanej poprawy stanu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego?

Odpowiedzi, wbrew pozorom, nie są jednoznaczne. Część uczestników ru-
chu drogowego uważa, że przepisy dotychczasowe w wystarczającym stopniu 
chronią pieszego, a dodatkowe regulacje doprowadzą do tego, że pieszy przesta-
nie w ogóle uważać, wchodząc na przejście dla pieszych i idąc po nim, ponieważ 
uzna, że w tych miejscach jest „panem i władcą”.

Przeanalizowawszy dane statystyczne dotyczące zdarzeń drogowych z udzia-
łem pieszych i dodatkowo pieszych idących po przejściu dla pieszych, a także 
przepisy obowiązujące w większości krajów Unii Europejskiej, w szczególności 
w tych, które osiągają najniższe współczynniki ofiar wypadków, należy jednak 
skłaniać się ku rozwiązaniom zaproponowanym w omawianej ustawie.

Nowe brzmienie art. 26 ust. 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym zobowiązu-
je kierującego pojazdem, z wyłączeniem tramwaju, zbliżającego się do przejścia 
dla pieszych, poza wymaganym dotychczas zachowaniem szczególnej ostroż-
ności i ustąpieniem pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla 
pieszych, do zmniejszenia prędkości tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo 
pieszego znajdującego się w tym miejscu lub na nie wchodzącego, a także do 
ustąpienia pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na to przejście – również do 
zatrzymania pojazdu włącznie, zgodnie z definicją ustąpienia pierwszeństwa – 
albo znajdującemu się na przejściu.

Rozróżnienie obowiązków w stosunku do pieszych w zależności od tego, czy 
kierujący kieruje tramwajem, czy innym pojazdem, wiąże się z uwarunkowania-
mi technicznymi tramwajów, w tym masą przeciętnego tramwaju z kompletem 
pasażerów, co ma wpływ na długość drogi hamowania. Istotne jest również ry-
zyko występowania wypadków z powodu przewróceń pasażerów znajdujących 
się w tramwaju w sytuacji nagłego hamowania.

Bardzo potrzebnym uregulowaniem, które znalazło się w ustawie, jest za-
kaz korzystania przez pieszego w trakcie wchodzenia na jezdnię lub torowi-
sko i znajdowania się na nich z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń 
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upośledzających prawidłową percepcję, zwłaszcza wzrokową. W tym zakre-
sie bardzo ważna będzie szeroka kampania informacyjno-edukacyjna w celu 
zmiany postaw i zachowań – przede wszystkim młodych uczestników ruchu 
drogowego. Kampania informacyjno-edukacyjna będzie także niezbędna w celu 
zmiany postaw i zachowań kierujących pojazdami zbliżającymi się do przejść 
dla pieszych.

W omawianej ustawie określono obowiązek zachowania bezpiecznej odle-
głości przez wszystkie rodzaje pojazdów jadących jeden za drugim na drogach 
szybkiego ruchu na tym samym pasie ruchu poprzez wprowadzenie w art. 19 
ustawy – Prawo o ruchu drogowym ust. 3a o następującym brzmieniu:

„Kierujący pojazdem podczas przejazdu autostradą i drogą ekspresową jest 
obowiązany zachować minimalny odstęp między pojazdem, którym kieruje, 
a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu. Odstęp ten wy-
rażony w metrach określa się jako nie mniejszy niż połowa liczby określającej 
prędkość pojazdu, którym porusza się kierujący, wyrażonej w kilometrach na 
godzinę. Przepisu tego nie stosuje się podczas manewru wyprzedzania”.

Okazuje się, że regulacja ta jest niezmiernie istotna z punktu widzenia bez-
piecznego poruszania się pojazdami po autostradach i drogach ekspresowych. 
Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że w 2019 r. ze wspomnianego tu po-
wodu tylko na autostradach doszło do 94 wypadków, w których zabitych zostało 
13 osób, a ranne zostały 143 osoby. Niezachowanie bezpiecznej odległości między 
pojazdami stanowi – obok nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu, niedostoso-
wania prędkości do warunków ruchu, nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu na 
przejściu, nieprawidłowego wyprzedzania, zmęczenia i nieprawidłowej zmiany 
pasa ruchu – jedną z głównych przyczyn wypadków występujących na drogach. 
Ogółem w 2019 r. z powodu niezachowania bezpiecznej odległości między pojaz-
dami doszło do 2216 wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących. 
Liczba wypadków ze skutkiem śmiertelnym z winy kierujących w 2019 r. to 61, 
a liczba zabitych w tych wypadkach to 71 osób.

Dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego nie wystarczą jednak tylko 
regulacje prawne i kampanie informacyjno-edukacyjne, niezbędna jest także 
poprawa jakości ogólnie pojętej infrastruktury drogowej. Dobrze się więc stało, 
że przy okazji wprowadzania omawianych zmian w ustawie – Prawo o ruchu 
drogowym Ministerstwo Infrastruktury planuje zintensyfikowanie prac popra-
wiających jakość i podnoszących poziom bezpieczeństwa infrastruktury drogo-
wej przeznaczonej dla ruchu pieszych, jak np. budowa chodników, modernizacja 
oświetlenia przejść dla pieszych, umieszczanie wysp azylu czy zmiany w ozna-
kowaniu drogi. Nad finansowaniem takich przedsięwzięć debatowaliśmy kilka 
miesięcy temu w tej Izbie i przyjęliśmy zaproponowane rozwiązania ustawowe.

Szanowni Państwo, zaproponowane regulacje ustawowe wychodzą naprze-
ciw oczekiwaniom większości uczestników ruchu drogowego i będę za nimi gło-
sował. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ru-

chu drogowym, mimo ogólnej poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
w latach 2016–2018 wzrosła liczba śmiertelnych wypadków na przejściach dla 
pieszych. Wzrost ten w 2018 r. w stosunku do danych z roku 2017 wyniósł ok. 
4,4%, do danych z roku 2016 – 7,8%, a do danych z roku 2015 – 15,9%. W 2018 r. 
odnotowano 3 tysiące 759 wypadków spowodowanych nieprawidłowymi zacho-
waniami kierujących pojazdami wobec pieszych, które obejmowały nieustąpie-
nie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych oraz na innych odcinkach 
jezdni.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym była projektem po-
selskim i rządowym i, jak podkreślono w uzasadnieniu projektu nowelizacji, 
głównym celem niniejszej ustawy jest podniesienie bezpieczeństwa uczestników 
ruchu drogowego do jak najwyższego możliwego poziomu, przede wszystkim 
przyznanie im pierwszeństwa podczas wchodzenia na przejście dla pieszych. 
Oczywiście wszystko musi przebiegać z zachowaniem szczególnej ostrożności, 
a pieszy zobowiązany jest do tego, by w trakcie przechodzenia nie używać ani 
telefonu, ani innego urządzenia elektronicznego.

W ustawie zastrzeżono również, że prędkość dopuszczalna pojazdu w terenie 
zabudowanym wynosi 50 km/h, a kierowcy – w tym również kierujący tramwa-
jami – zobowiązani są odpowiednio zwalniać ze szczególną ostrożnością przez 
pasami dla pieszych.

Ustawa wprowadza także zakaz jazdy bez zachowania odpowiedniej odległo-
ści od pojazdu poprzedzającego (tzw. jazdy na zderzak) na autostradach i drogach 
ekspresowych. Odstęp ten, wyrażony w metrach, przyjęto jako nie mniejszy niż 
połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym porusza się kierujący, wy-
rażonej w kilometrach na godzinę. Obowiązek zachowania minimalnego odstępu 
nie będzie stosowany tylko podczas manewru wyprzedzania.
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Przemówienie senatora ryszarda świlskiego  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W czwartek 21 styczna 2021 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o zmia-

nie przepisów prawa mających poprawić poziom bezpieczeństwa pieszych oraz 
wzmocnić czujność kierowców w ruchu drogowym. Po długim okresie opiesza-
łości ze strony rządzących ustawa dotycząca zmian w tej istotnej kwestii trafiła 
do Senatu. Możemy skupić się na poprawie jakości życia Polek i Polaków.

Z danych statystycznych UE wynika, że Polska wraz z Bułgarią i Rumunią 
jest jednym z najmniej bezpiecznych krajów na świecie pod względem sytuacji 
na drogach. Uważam, że trzeba zmienić te niechlubne dane. W 2019 r. wskaźnik 
ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych wynosił 77 osób na 1 milion miesz-
kańców. Najczęściej do tragedii dochodzi przez brak oświetlenia przy przejściach. 
Najwięcej wypadków zdarza się w miastach i na obszarach wiejskich. Zmiany 
przepisów mogą być krokiem w stronę standardów Europy Zachodniej. Polska 
powinna brać przykład z Niemiec lub Francji, bo tamtejsze drogi są najbezpiecz-
niejsze. Już dawno powinny zmienić się relacje kierowców i pieszych.

Na przełomie lat 2019–2020 został przeprowadzony audyt Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wydana po nim opinia mówi sama za 
siebie. Wiele przejść dla pieszych wymaga przebudowy lub likwidacji. Przy ich 
budowie popełnia się masę błędów. Przejścia powinny być konstruowane w opar-
ciu o te same przepisy prawa, ale w praktyce efekty końcowe są bardzo różne. 
Skutki wypadków kosztują rocznie obywateli tyle co kilkuletnia budowa nowych 
dróg lub autostrad.

Sejmowa Komisja Infrastruktury zarekomendowała Sejmowi przyjęcie po-
prawki wydłużającej vacatio legis ustawy do 1 czerwca. Mam nadzieję, że ten 
czas pozwoli na poprawienie infrastruktury przejść dla pieszych, a nie tylko 
wdrożenie kampanii edukacyjnej na temat zmian przepisów. Ta opcja będzie 
lepsza dla wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Ustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez nadjeżdżający pojazd zwiększa 
jego bezpieczeństwo. Kierowca będzie teraz zobowiązany do wnikliwej obser-
wacji otoczenia i tego, co dzieje się przed pasami. Czasami wystarczy sekun-
da, aby doszło do wypadku. Przejścia dla pieszych, które w godzinach szczytu 
przekracza więcej niż 25–40 osób, powinny zostać zmodernizowane. Ważne 
jest odpowiednie oświetlenie i oznaczenie. Wiele przejść dla pieszych jest nie-
widocznych. Dobrym rozwiązaniem będzie budowa sygnalizacji świetlnej na 
większych przejściach. Pieszy powinien dać do zrozumienia kierowcy, że za-
mierza wejść na jezdnię. Wówczas kierowca będzie mógł szybciej zareagować 
i zmniejszyć prędkość, tak aby nie stwarzać zagrożenia dla pojazdów jadących 
za nim. Sytuacje na drogach bywają dynamiczne. W dużych miastach kierowcy 
tramwajów również zostaną zobowiązani do zwrócenia szczególnej uwagi na 
przejścia, aczkolwiek gwałtowne hamowanie stworzyłoby w ich przypadku ry-
zyko wypadku lub stworzenia niebezpieczeństwa dla pasażerów znajdujących 



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 21. posiedzenia Senatu

349

21. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 17, 18 i 19 lutego 2021 r.

się w pojeździe. Pora zmienić złe nawyki kierowców, ponieważ to one wpływają 
na sytuacje na drodze i zagrażają bezpieczeństwu innych.

Zmiana w art. 14 dodaje się pkt 8 zakazujący pieszym używania telefonów 
oraz innych urządzeń elektronicznych podczas przechodzenia przez przejście. 
Jest to dobre rozwiązanie dla młodzieży i młodszych uczestników ruchu, któ-
rzy zdezorientowani, z „głową w telefonie” wchodzą na jezdnię bez obserwacji 
tego, co dzieje się wokół.

Do art. 19 wprowadzono ust. 3a dotyczący tzw. jazdy na zderzak. Bezpieczna 
odległość na drogach ekspresowych oraz autostradach wynosić będzie połowę 
prędkości. Nie dotyczy to oczywiście wyprzedzania. Nie jestem w stanie wy-
obrazić sobie tej zmiany w praktyce. Czy kierowcy będą potrafili co do metra 
wymierzyć odstęp od poprzedzającego ich auta? Kierowcy będą musieli wymy-
śleć dobrą taktykę na odmierzenie odstępu, ponieważ metoda „na oko” bywa 
zawodna. Wiele polskich aut jest wyposażonych w radar z funkcją podawania 
odległości od poprzedzającego je pojazdu. Czy za błędne wyliczenie odległości 
będzie mandat? W tej kwestii jest wiele niewiadomych. W roku 2019 na auto-
stradach doszło do 94 wypadków przez niezastosowanie zasady odpowiedniej 
odległości. Wprowadzane rozwiązanie wydłuża drogę do hamowania i zmniejsza 
ryzyko wypadku. Podobne rozwiązanie obowiązuje w krajach Unii Europejskiej, 
np. w Niemczech.

Ostatnia zmiana dotyczy dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym 
w porze nocnej. Dzisiaj wynosi ona 60 km/h pomiędzy godziną 23.00 a 5.00. Od 
1 czerwca prędkość zostanie ujednolicona. Polska jest jedynym krajem w UE, 
gdzie istnieje podział w tym zakresie. W godzinach nocnych widoczność jest 
ograniczona. Zmniejszenie prędkości zwiększy bezpieczeństwo na drodze oraz 
uniemożliwi szybszą reakcję na ewentualne zagrożenie.

Wprowadzane zmiany są dobre dla uczestników ruchu, jednakże pewne 
kwestie trzeba jeszcze dokładnie sprecyzować, aby były bardziej zrozumia-
łe. Na samym początku wprowadzania tych zmian w życie trzeba przyjrzeć 
się wszystkim przejściom dla pieszych, aby były one odpowiednio przygoto-
wane. Obywatele muszą mieć pewność, że te modyfikacje są dla nich dobre. 
Bezpieczeństwo powinno być najważniejszą wartością dla nas i dla naszych 
bliskich.
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Przemówienie senatora wadima Tyszkiewicza  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Kierunki zmian w ustawie – Prawo o ruchu drogowym zaproponowane przez 

rząd oceniam pozytywnie, choć wątpliwości moje budzi ograniczenie prędko-
ści pojazdów w nocy do 50 km. Moim zdaniem nie będzie to miało większego 
wpływu na zwiększenie bezpieczeństwa na drogach, a znacząco utrudni życie 
kierowcom, choć istotny jest argument, że jesteśmy jedynym krajem w Europie, 
w którym zróżnicowane jest ograniczenie prędkości w dzień i w nocy.

Kontrowersje budzi też zapis mówiący o zakazie tzw. jazdy na zderzak, choć 
sama idea jest jak najbardziej słuszna. Ustawodawca, zapisując w ustawie wy-
móg utrzymania odległości nie mniejszej niż połowa prędkości, z jaką jedzie 
pojazd, w zasadzie uniemożliwił, po pierwsze, egzekwowanie tego przepisu. 
Aby ukarać kierowcę za jazdę zbyt blisko innego pojazdu, należałoby zmierzyć 
odległość i prędkość w tym samym momencie. Po drugie, bardzo ograniczył 
możliwość oznakowania prewencyjnego czy informującego. Zmieniające się 
zasady wraz ze zmianą prędkości nie dają wielu możliwości.

Co do przyznania pierwszeństwa pieszym przy wchodzeniu na przejście dla 
pieszych, to, przyjmując za zasadną troskę o bezpieczeństwo pieszych, należy 
równocześnie prowadzić zakrojoną na szeroką skalę kampanię informacyjną, 
zapobiegającą nagłym wtargnięciom pieszych na jezdnię w przekonaniu, że sa-
mochód zawsze się zatrzyma. Już dzisiaj kierowca zbliżający się do przejścia dla 
pieszych ma obowiązek przepuszczenia pieszego. Bardzo często jednak docho-
dzi do sytuacji, kiedy to kierowca, skupiając uwagę na pieszym, musi zgadywać 
intencje pieszego, który znajdując się obok przejścia i niekoniecznie zamierza 
przekroczyć jezdnię albo wykazuje daleko idące niezdecydowanie. Trzeba uświa-
damiać pieszych, że zatrzymanie samochodu, często ważącego wiele ton, jest 
trudniejsze niż jednoznaczny sygnał ze strony pieszego co do jego intencji, np. 
poprzez podniesienie ręki. To dla bezpieczeństwa pieszych warto promować 
wśród nich nawyki zatrzymywania się przed przejściem dla pieszych i rozglą-
dania się, sprawdzenia, czy do przejścia nie zbliża się pojazd.

Szczególny nacisk należy położyć na edukację dzieci i  młodzieży. 
Niebezpieczne będzie przekonanie co do bezgranicznego pierwszeństwa pie-
szego na przejściu dla pieszych, gdyż skutkować może nagłym wkraczaniem 
na jezdnię tuż przed nadjeżdżającym pojazdem, kiedy kierowca nie spodziewa 
się takiego zachowania.

Należy pamiętać, że w sytuacji, gdy do przejścia dla pieszych zbliżają się 
jednocześnie pojazd i pieszy, dla pieszego zatrzymanie się i wyraźna sygnali-
zacja zamiaru przekroczenia jezdni nie powinny stanowić żadnego problemu, 
a w przypadku pojazdu, który porusza się szybciej i który waży więcej, zatrzyma-
nie się jest o wiele trudniejsze. Szczególnie niebezpieczne będą sytuacje nagłego 
wkraczania na przejście dla pieszych w porze nocnej, kiedy może dochodzić do 
ograniczenia widoczności i oślepiania przez pojazdy nadjeżdżające z przeciwka.
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Należy zastosować rozwiązania zapewniające możliwość wyhamowania nad-
jeżdżającego pojazdu. Nagłe wtargnięcia na przejścia dla pieszych osób przeko-
nanych o swoim nieograniczonym pierwszeństwie może spowodować większą 
liczbę wypadków i przeniesienie wyłącznej odpowiedzialności na kierowcę, na-
wet zachowującego najwyższą czujność.

Kierując się dobrem pieszych i dbając o ich bezpieczeństwo, nie powinniśmy 
zapominać o bezpieczeństwie kierowców. W ostatnim czasie wiele się mówi 
o ekologii i ochronie klimatu. Warto więc pamiętać, że nagłe zatrzymanie i póź-
niejsze ruszenie pojazdu powoduje większe spalanie paliwa i większą emisję 
spalin.

Tam, gdzie natężenie ruchu samochodowego jest duże, lokalne władze samo-
rządowe, jak i zarządcy dróg powinni instalować sygnalizację świetlną, szcze-
gólnie w miejscach newralgicznych, np. w sąsiedztwie szkół.

Moją szczególną uwagę wzbudzają przejścia dla pieszych na jezdniach z kilko-
ma pasami ruchu w jednym kierunku. Pojazd zatrzymujący się przed przejściem 
znajdujący się na lewym pasie często ogranicza widoczność kierowcy pojazdu 
znajdującego się na prawym pasie. Jeżeli do tego dołożymy przekonanie piesze-
go o swoim nieograniczonym pierwszeństwie, to zagrożenie w takich miejscach 
znacząco wzrasta.

Resort zapowiada ogromne inwestycje w infrastrukturę drogową. Pieniądze 
mają też trafić do samorządów. W minionych latach przy przydziale środków dla 
samorządów wg jasnych i przejrzystych kryteriów punktowane było zwiększenie 
bezpieczeństwa np. poprzez doświetlenie przejść dla pieszych, budowę chodni-
ków, umieszczanie wysp azylu oraz zmiany w oznakowaniu dróg. Warto byłoby 
wrócić do jasnych kryteriów przyznawania środków i preferowania inwestycji 
zwiększających bezpieczeństwo na drogach. Głównym celem wspólnych działań 
rządu i samorządu powinno być zwiększenie ochrony uczestników ruchu oraz 
stworzenie bezpiecznej infrastruktury drogowej.

Reasumując, dodam, iż przy wprowadzaniu restrykcyjnych regulacji war-
to byłoby zadbać o infrastrukturę, zacząć choćby od wymagania od właścicieli 
i zarządców dróg częstszego odmalowywania pasów na jezdni. Czasami war-
to, abyśmy, myśląc o rzeczach wielkich, zaczynali od rzeczy, wydawałoby się, 
błahych, o których nie wolno zapomnieć.
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Przemówienie senatora mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o ochronie osób i mienia oraz ustawa o Żandarmerii Wojskowej i woj-

skowych organach porządkowych wymagają pewnych zmian, zwłaszcza w za-
kresie funkcjonowania specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych, 
dlatego też bezsprzecznie popieram projekt ustawy o ich zmianach.

Umożliwienie Żandarmerii Wojskowej podejmowania czynności w zakresie 
sprawowanego przez Ministra Obrony Narodowej nadzoru nad SUFO w jednost-
kach organizacyjnych resortu obrony narodowej jest głównym realizowanym 
celem ustawy. Zmiana ta jest potrzebna i wziąwszy pod uwagę, że żołnierze 
Żandarmerii Wojskowej mają doświadczenie, jak i umiejętności potrzebne do 
zapewnienia ochrony terenów jednostek organizacyjnych podległych lub podpo-
rządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej, należy stwierdzić, że dzięki niej 
nowe zadania nadzorcze nad specjalnymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi 
podniosą skuteczność ochrony.

W procedowanej ustawie znajdziemy jasno wyjaśnione przepisy upoważ-
niające do czynności nadzoru oraz prawa i obowiązki nadzorującego i nad-
zorowanego. Żandarmeria Wojskowa będzie m.in. kontrolowała wpis na listę 
kwalifikowanych pracowników ochrony, kontrolowała dokumentację szkolenio-
wą, miała prawo wstępu na teren obszarów i obiektów, w których prowadzona 
jest ochrona, mogła żądać wyjaśnień od przedsiębiorcy objętego kontrolą.

Obecnie wykazuje się wiele nieprawidłowości związanych z wyposażeniem, 
wyszkoleniem pracowników czy przestrzeganiem przepisów o czasie pracy pra-
cowników specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych. Zaznaczyć trze-
ba, że dopiero procedowane zmiany dotyczące nadzoru zapewnią Żandarmerii 
Wojskowej skuteczne narzędzia do weryfikacji prawidłowości ochrony tere-
nów jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, 
podporządkowanych mu lub przez niego nadzorowanych, dają one bowiem 
uprawnienie do wydawania osobie działającej w imieniu lub interesie przed-
siębiorcy zaleceń mających na celu usunięcie ujawnionych nieprawidłowości. 
Wywiązywanie się z zaleceń nadzorczych przez podmioty zobowiązane pod 
groźbą kary przyczyni się do respektowania wytycznych wydanych w wyniku 
działań nadzorczych. 

Omawiana ustawa usprawni nadzór nad działalnością specjalistycznych 
uzbrojonych farmacji ochronnych na terenach jednostek organizacyjnych pod-
ległych Ministrowi Obrony Narodowej, podporządkowanych mu lub przez niego 
nadzorowanych, a w rezultacie wyeliminuje nieprawidłowości w wykonywaniu 
zadań przez SUFO.
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Przemówienie senator agnieszki kołacz-leszczyńskiej  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia oraz ustawy o Żandarmerii 

Wojskowej i wojskowych organach porządkowych jest, wydawać by się mogło, 
bardzo ważna i teoretycznie mało kobieca. Przyjmuje się w niej uregulowania 
szczegółowych rozwiązań w zakresie sprawowania nadzoru nad specjalistycz-
nymi uzbrojonymi formami ochronnymi, które działają na obszarach, obiektach 
i urządzeniach jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub 
nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

Ale mimo wagi uregulowań niestety mnie osobiście przeraziły słowa za-
warte w uzasadnieniu ustawy, które mówiły o licznych nieprawidłowościach 
ujawnianych przez Żandarmerię Wojskową w czasie wykonywania czynności 
kontrolnych dotyczących ochrony terenów jednostek organizacyjnych właśnie 
podległych lub nadzorowanych przez MON. Przerażające dla mnie było opisa-
nie tych nieprawidłowości: braki w wyposażeniu, w wyszkoleniu pracowni-
ków specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych. A czymś, co trudno 
było mi nawet skomentować, była informacja o wykorzystywaniu swoich obo-
wiązków przez pracowników poszczególnych formacji w stanie nietrzeźwości. 
Wyobrażenie konsekwencji takich zachowań trudno sobie wyobrazić.

Myśląc o tych nieprawidłowościach, ale także o informacjach, m.in. o pomy-
śle, żeby obiekty wojskowe były chronione przez prywatne firmy ochroniarskie, 
mam obawy o to, czy nasze obiekty wojskowe są dostatecznie chronione, a tym 
samym, czy nie jest w żadnym stopniu zagrożone nasze bezpieczeństwo naro-
dowe. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia oraz ustawy o Żandarmerii 

Wojskowej i wojskowych organach porządkowych była rządowym projektem. 
Jednym z jej głównych celów jest regulacja szczegółowych rozwiązań związa-
nych ze sprawowaniem nadzoru nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacja-
mi, zwanymi SUFO. Formacje te, działające na obszarach i obiektach jednostek 
organizacyjnych, podporządkowane są Ministrowi Obrony Narodowej, a nadzór 
nad nimi prowadzi komendant główny Policji. Nadzoru nie można prowadzić 
w 2 przypadkach: nad SUFO działającymi na terenach jednostek podległych 
Ministrowi Obrony Narodowej oraz jeżeli chodzi o kontrolę bezpieczeństwa pro-
wadzoną w portach lotniczych.

Ustawa określa też zasady powołania SUFO, wymogi oraz zakres obowiąz-
ków. Tak więc celem przedłożonej ustawy o zmianie ustawy o ochronie osób 
i mienia oraz ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porząd-
kowych jest pełne uregulowanie w akcie prawnym w randze ustawy szczegó-
łowych rozwiązań w zakresie sprawowania nadzoru nad specjalistycznymi 
uzbrojonymi formacjami ochronnymi działającymi na obszarach, obiektach 
i urządzeniach jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony 
Narodowej, podporządkowanych mu lub przez niego nadzorowanych.
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Przemówienie senatora Beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! 
Projekt ustawy o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograni-

czenia wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu epidemii w związku 
zakażeniami wirusem SARS- CoV-2 zakłada stworzenie odpowiednich instru-
mentów prawnych, które pozwolą na udzielenie wsparcia zarówno przedsię-
biorcom, jak i obywatelom. Projekt przewiduje zrównanie części uprawnień 
przysługujących przedsiębiorcom w czasie trwania stanu epidemii z tymi, które 
przysługują przedsiębiorcom podczas stanów nadzwyczajnych przewidzianych 
w konstytucji. Rozwiązania, które zostały w nim przewidziane, wzorowane są 
na tych, które znajdują się w ustawie z 2002 r., dotyczącej wyrównywania strat 
majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wol-
ności i praw człowieka i obywatela.

Podkreślenia wymaga fakt, iż od ponad roku – wtedy to pojawiła się in-
formacja o pierwszej osobie z objawami zakażenia koronawirusem – obywa-
tele naszego kraju funkcjonują w warunkach stanu nadzwyczajnego. Niemniej 
jednak stan ten nie został wprowadzony w sposób oficjalny, zgodnie z wymo-
gami przewidzianymi w konstytucji. Obywatele nie posiadają więc prawa do 
dochodzenia odszkodowań, które wyrównałyby rzeczywiście poniesione przez 
nich straty. Projekt zakłada, iż odszkodowanie miałoby przysługiwać od Skarbu 
Państwa i byłoby przyznawane na pisemny wniosek poszkodowanego składany 
do wojewody. 

Podkreślenia wymaga także fakt, iż nie należy sprzeciwiać się wprowa-
dzonym zakazom i nakazom, gdyż są one konieczne do zwalczania epidemii. 
Niemniej jednak należy również wskazać, iż walka z szalejącą epidemią po-
winna odbywać się w ramach aktualnie obowiązującego porządku prawnego. 
Wobec tego uważam, iż przedmiotowy projekt ustawy powinien zostać przyjęty 
w proponowanym kształcie. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora Janusza Gromka  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Przemówienie dotyczące prac nad projektem ustawy o wyrównywaniu strat 
majątkowych wynikających z ograniczenia wolności i praw człowieka i obywa-
tela w czasie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt reprezentować region 

nadmorski i region kołobrzeski, których gospodarka opiera w znaczącym stop-
niu na branżach turystycznych i okołoturystycznych. Jak państwu wiadomo, 
wiele sektorów gospodarki opiera swoją działalność na świadczeniu usług dla 
turystów i odwiedzających. Turystyczne powiaty Pomorza Środkowego – po-
dobnie jak Podhale, Żywiecczyzna, ziemia sudecka, a nawet tak wielkie miasta 
jak Kraków i Gdańsk – bardzo silnie odczuły gospodarcze skutki 2 lockdownów. 
Dotyczy to zwłaszcza licznych firm sektora usług turystycznych, noclegowych, 
gastronomicznych, sportowych, kulturalnych i rozrywkowych.

Szanowni Państwo, sytuacja związana ze stanem epidemii w związku z zaka-
żeniami wirusem SARS-CoV-2 jest sytuacją bezprecedensową w historii nasze-
go kraju. W świetle art. 3 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie 
klęski żywiołowej występowanie chorób zakaźnych u ludzi jest jedną z form 
katastrofy naturalnej, a zatem zgodnie z art. 232 Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej możliwe jest wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. Stan taki może być 
ogłoszony dla całego kraju lub części kraju decyzją Rady Ministrów na okres nie 
dłuższy niż 30 dni, a ewentualne przedłużenie takiego stanu może nastąpić za 
zgodą Sejmu RP. Niestety, do dnia dzisiejszego decyzja taka nie została podjęta.

Bardzo istotne jest zatem podkreślenie, że zarówno obywatele, jak i podmioty 
gospodarcze funkcjonują obecnie w naszym kraju w bliżej nieokreślonym sta-
nie nadzwyczajnym już od marca 2020 r. Pierwsza we współczesnych czasach 
ogólnoświatowa epidemia SARS-CoV-2, zagrażająca społeczności i gospodarce 
całego świata, jest zjawiskiem o znaczeniu globalnym i nie sposób przewidzieć 
czasu oraz faktycznego zasięgu jej ostatecznego oddziaływania. Niedookreślony 
stan prawny, nazywany oficjalnie „stanem zagrożenia epidemicznego”, nie zo-
stał dotąd wskazany jako stan nadzwyczajny w ramach istniejących pojęć stanu 
wojennego, stanu wyjątkowego ani stanu klęski żywiołowej. Tym samym nasze 
państwo funkcjonuje w zawieszeniu prawnym, praktycznie bez jakichkolwiek 
możliwości uruchomienia narzędzi rekompensujących straty majątkowe czy 
szkody spowodowane ograniczeniem praw i wolności obywatelskich.

Projekt ustawy o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograni-
czenia wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu epidemii w związku 
z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 może być bardzo ważnym krokiem w kie-
runku określenia podstawy, zakresu i trybu wyrównywania strat majątkowych 
powstałych w następstwie ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela 
w czasie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Dla nas 
jako senatorów Senatu Rzeczypospolitej Polskiej skupionych w demokratycznej 
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większości kluczowe jest stanie na straży prawa, a w wyniku wypracowanego 
kompromisu – zaproponowanie rozwiązań korygujących i przywracających 
prawidłowy tok prawny zwłaszcza w tak trudnych okolicznościach, jakie towa-
rzyszą SARS-CoV-2. W sumie należy przyjąć, że możliwe są wciąż czasowe na-
wroty epidemii przedzielane okresami wątłej stabilizacji nie tylko w najbliższych 
miesiącach, ale także najbliższych latach, co z pewnością będzie prowadziło do 
podejmowania decyzji o ogłaszaniu okresowych ograniczeń funkcjonowania 
niektórych branż gospodarki, takich jak gastronomia, fitness, MICE itp., a na-
wet całych sektorów gospodarki, takich jak turystyka, kultura, sport. Powinno 
to zostać w końcu zabezpieczone nową ustawą o wyrównywaniu szkód mająt-
kowych wynikających z ograniczeń, nakazów lub zakazów dotyczących działal-
ności gospodarczej, wprowadzonych w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii.

W tym momencie należy zwrócić uwagę, że projektowana ustawa może mieć 
niezwykle istotny skutek prawno-finansowy, jeśli chodzi o rozwiązywanie pro-
blemów, w przypadku co najmniej kilku wariantów sektorowego ograniczania 
funkcjonowania gospodarki w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epi-
demicznego lub stanu epidemii wywołanych nie tylko zakażeniami wirusem 
SARS-CoV-2, ale także docelowo innymi patogenami, jakie mogą w przewidy-
walnej przyszłości pojawić się na terenie naszego kraju. Kluczowe jest tu zatem 
kompleksowe zabezpieczenie funkcjonowania gospodarki poprzez ustawowe 
określenie podstaw, zasad i trybu wyrównywania szkód majątkowych powsta-
łych w następstwie wprowadzenia ograniczeń, nakazów lub zakazów doty-
czących działalność gospodarczej w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii. Niezbędne jest zatem praktyczne prawne 
uporządkowanie odszkodowawczych przepisów prawnych.

Działania takie można byłoby docelowo realizować w kilku przykładowych 
wariantach.

I wariant polegałby na wspieraniu poszkodowanych finansowo całych społecz-
ności lokalnych, funkcjonujących na szczeblu powiatowym jako tzw. gospodarki 
jednoimienne, w których, przykładowo, w ciągu ostatnich 12 miesięcy wystąpiło 
związane z turystyką lub innym branżami szczególnie silne załamanie na rynku 
pracy. Przykłady to np. powiat kołobrzeski, gdzie wystąpił najwyższy w skali kraju 
odnotowany oficjalnie wzrost bezrobocia , bo aż o 3,7%, tj. +1,1 tysiąca osób; słup-
ski + 3,0%, +1,1 tysiąca osób; m. Grudziądz +2,9%, +1,1 tysiąca osób; nowodworski 
+2,8%, +0,3 tysiąca osób; koszaliński +2,6%, +0,6 tysiąca osób; elbląski +2,3%, +0,5 
tysiąca osób; m. Słupsk +2,3%, +0,9 tysiąca osób; będziński +2,3%, +1,2 tysiąca osób 
czy aleksandrowski +2,2%, +0,5 tysiąca osób. W takich przypadkach wsparciem 
w postaci możliwości starania się o odszkodowania powinni być objęci przedsię-
biorcy działający w ramach sektorów lub branż tzw. gospodarki jednoimiennej, 
z zasadą ograniczenia terytorialnego udzielanej pomocy.

II wariant polegałby na wspieraniu poszkodowanych finansowo przedsię-
biorstw z wybranych sektorów gospodarki, istotnych np. dla funkcji turystycz-
nych i pobytu czasowego w miastach o rozwiniętych funkcjach turystycznych. 
Byłaby to np. gastronomia, usługi turystyczne, sektor MICE, itp. których ograni-
czenia funkcjonowania spowodowały znaczący wzrost bezwzględnej liczby osób 
bezrobotnych. To m. Warszawa +7,0 tysięcy, m. Kraków +5,8 tysiąca, m. Łódź 
+4,0 tysiące, m. Poznań +3,3 tysiąca, m. Wrocław +3,2 tysiąca, m. Gdańsk +3,0 
tysiące, m. Szczecin +2,9 tysiąca, m. Białystok +2,0 tysiące. W takim przypadku 
możliwością starania się o odszkodowania powinny być objęci przedsiębiorcy 
działający w określonych sektorach gospodarki, z zasadą ograniczenia teryto-
rialnego udzielanego wsparcia finansowego.
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III wariant polegałby na wspieraniu poszkodowanych finansowo określo-
nych sektorów gospodarki poprzez zastosowanie procedowanej ustawy do tzw. 
regionalnych wyłączeń działalności na obszarach szczególnie zagrożonych wy-
stąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Stany takie 
mogłyby być ogłaszane na poziomie np. powiatowym, a wskazanie określonych 
powiatów czy grup powiatów skutkowałoby możliwością wyrównywania szkód 
majątkowych wynikających z ograniczeń, nakazów lub zakazów dotyczących 
działalności gospodarczej, wprowadzonych w związku z ogłoszeniem stanu za-
grożenia epidemicznego lub stanu epidemii na danym obszarze w określonym 
okresie. W takim przypadku możliwością starania się o odszkodowania powinny 
być objęci przedsiębiorcy działający w określonych sektorach gospodarki, z za-
sadą silnego ograniczania terytorialnego, np. dla obszaru kilku zagrożonych 
powiatów przygranicznych albo kilku powiatów, w których wystąpiło bardzo 
agresywne ognisko stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, np. 
wokół lotniska, portu morskiego, dużego zakładu produkcyjnego czy usługo-
wego. Pomoc taka ułatwiałaby opanowanie epidemii i jej wygaszenie w grani-
cach tzw. ogniska epidemicznego i jego przyległego obszaru, np. ograniczonego 
strefą dojazdów do pracy.

IV wariant polegałby na zastosowaniu wskazywanej ustawy do okresowego 
wyłączania wybranych branż lub sektorów gospodarki w zależności od stopnia 
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii na poziomie lokalnym w postaci 
ognisk epidemicznych, np. na terenie obiektów ochrony zdrowia, dużych obiek-
tów produkcyjnych i usługowych, a także zagrożenia epidemicznego lub stanu 
epidemii w przypadku tzw. przeskoku międzygatunkowego, np. ze zwierząt na 
ludzi i odwrotnie. Skutkowałoby to objęciem pomocą finansową np. sektora rol-
nego i rolno-spożywczego, produkcyjnego, a także spedycyjnego i logistycznego 
na danym obszarze. Podmioty gospodarcze, które poniosłyby straty majątkowe, 
mogłyby tym samym starać się o uzyskanie odszkodowań wynikających nie tyl-
ko z przyczyn związanych z SARS CoV-2, ale także w wyniku działań ogranicza-
jących rozprzestrzenienie innych, nieznanych jeszcze zagrożeń epidemicznych 
lub zagrożeń dotyczących stanu epidemii.

Podsumowując moje, być może zbyt długie i szczegółowe technicznie rozwa-
żania, powiem tak: obawiam się, że wirus SARS CoV-2, a w dalszej przyszłości 
inne tego typu zagrożenia mogą bardzo mocno dotknąć nasz kraj na poziomie 
krajowym, regionalnym i lokalnym, stanowiąc bardzo duże zagrożenie egzy-
stencjonalne dla obywateli i zagrożenie długookresowe dla funkcjonowania 
przedsiębiorców. Tym samym jako senator RP apeluję o dalsze procedowanie 
tego projektu ustawy jako istotnego narzędzia prawnego służącego do wyrówny-
wania szkód majątkowych wynikających z ograniczeń, nakazów lub zakazów do-
tyczących działalności gospodarczej wprowadzonych w związku z ogłoszeniem 
stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wywołanych zakażeniami 
wirusem SARS-Cov-2, a w dalszej przyszłości także innych, nieznanych jesz-
cze zagrożeń epidemicznych lub stanów epidemii. Zastosowanie projektowanej 
ustawy powinno być kilkuwariantowe – w zależności od sytuacji przewidywa-
nej i faktycznie występującej.
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Przemówienie senator danuty Jazłowieckiej  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Projekt ustawy o wyrównywaniu szkód majątkowych wynikających z ogra-

niczeń, nakazów lub zakazów dotyczących działalności gospodarczej, wprowa-
dzonych w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 
epidemii wywołanych zakażaniami wirusem SARS-CoV-2 jest senacką odpo-
wiedzią na niewątpliwe szkody ponoszone przez przedsiębiorców. W założeniu 
każdy z poszkodowanych może starać się o odszykowanie od Skarbu Państwa 
w wysokości 70% poniesionej szkody majątkowej pomniejszonej o równowartość 
bezzwrotnej pomocy udzielonej przedsiębiorcy na podstawie przepisów przyję-
tych w związku z epidemią.

Projekt jest kompletny pod względem merytorycznym – uwzględnia wszyst-
kie aspekty procesu wyrównywania szkód majątkowych. Propozycja unika za-
wiłych procedur, przedsiębiorca po prostu zgłasza wniosek do wojewody i czeka 
na decyzję. Od niej może się odwołać do sądu powszechnego. W ten sposób mak-
symalnie skrócony zostanie czas, który będą musieli poświęcić na procedurę 
zarówno przedsiębiorcy, jak i instytucje państwowe.

Ciężko jest oszacować skutki finansowe wynikające z przyjęcia ustawy, moż-
na się jednak domyślać, że będą bardzo duże. Czy jednak uchronienie polskich 
przedsiębiorców przed bankructwem albo przynajmniej długotrwałą recesją nie 
zwróci się w perspektywie długofalowej? Jak będziemy w przyszłości budować 
budżet, jeśli polscy przedsiębiorcy upadną?

Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, pomimo że takie rozwiązanie nie 
jest praktykowane w krajach Unii Europejskiej, a Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów wskazuje, że odszkodowanie stanowi pomoc publiczną, istnieją 
nadzwyczajne przesłanki do wprowadzenia takiego rozwiązania, tym bardziej że 
w trakcie prac komisji prof. Artur Nowak-Far zakwestionował określenie „pomoc 
publiczna”, ponieważ w przypadku tego projektu nie ma mowy o uprzywilejo-
wywaniu niektórych przedsiębiorstw – potencjalnymi beneficjatami są wszyscy 
poszkodowani przez wprowadzenie stanu zagrożenia. Mamy szansę wskazać 
kierunek innym krajom europejskim, jednocześnie coraz bardziej zmieniając 
się w państwo dobrobytu. Czy przypadkiem nie to obiecywał rząd Polakom?
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Przemówienie senator agnieszki kołacz-leszczyńskiej  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Chcę, by wybrzmiał mój głos za projektem ustawy o wyrównywaniu strat 

majątkowych wynikających z ograniczenia wolności i praw człowieka i obywa-
tela w czasie stanu epidemii w związku zakażeniami wirusem SARS- CoV-2. 
Jest to głos wdzięczności za wysiłek jego przygotowania, głos mojego pełnego 
wsparcia dla rozwiązań w nim zawartych.

Od kilkunastu miesięcy borykamy się wspólnie z czymś, o czym, jak sądzę, 
nikt nigdy nie myślał, że może się wydarzyć. Pandemia zmieniła nasz świat, 
naszą codzienność, nasze życie i chyba nie przesadzę, jeśli powiem, że także 
każdego z nas. Każda dziedzina naszego życia funkcjonuje w zupełnie innym 
wymiarze. Jako obywatele mamy wpływ na ochronę swoją i swoich bliskich – 
i robimy to najlepiej, jak tylko potrafimy. Niestety są w naszej codzienności ta-
kie aspekty, takie dziedziny, których funkcjonowanie lub zmiana nie zależy od 
nas. Myślę tu właśnie o tych kwestiach, które chcemy objąć zabezpieczeniem 
i wsparciem w tym projekcie. A mianowicie cały wachlarz strat, które ponosimy 
w związku z ograniczeniami wolności i praw człowieka i obywatela.

Projekt niesie rozwiązania i zabezpieczenia właśnie na wypadek okoliczności, 
z którymi borykamy się w czasie pandemii. Są to mechanizmy, które działałyby 
w momencie, kiedy odważnie rządzący wprowadziliby faktycznie obowiązujący 
stan nadzwyczajny, jednocześnie decydując o odszkodowaniach wynikających 
wprost z funkcjonowania w stanie wyjątkowym. Nie było odwagi, nie było for-
malnego ogłoszenia, właśnie z obawy przed koniecznością, obowiązkiem wy-
równania poniesionych strat.

Tak więc wprowadzane przepisy dają gwarancję odszkodowań od Skarbu 
Państwa i są obwarowane odpowiednimi zabezpieczeniami w przypadku po-
mniejszenia tych odszkodowań o kwoty pomocy wcześniej udzielonej na podsta-
wie przepisów, które były przyjmowane wcześniejszymi przepisami w związku 
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2.

Dziękuję za przygotowanie tych przepisów. Jedyne, nad czym ubolewam, to 
jest to, że nie jest to decyzja rządzących i że nie przygotowano tych rozwiązań 
w momencie, kiedy straty wynikające z pandemii zaczęły nas obciążać. Dziękuję 
bardzo.
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chcę zabrać głos w dyskusji nad projektem ustawy o wyrównywaniu strat 

majątkowych wynikających z ograniczenia wolności i praw człowieka i oby-
watela w czasie stanu epidemii w związku zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.  
Trudna sytuacja przedsiębiorców, pracowników, emerytów i wielu innych 
grup społecznych odczuwających negatywne skutki funkcjonowania państwa 
w związku z trwającą od blisko roku epidemią COVID-19 jest z każdym dniem 
coraz bardziej widoczna. Liczenie na cud, na to, że za chwilę wszystko zmieni 
się na lepsze, jest coraz bardziej utopijne.

Sama epidemia nosi wszelkie znamiona katastrofy naturalnej w rozumieniu 
ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej – w tym wypadku 
związanej z występowaniem chorób zakaźnych u ludzi.

Art. 232 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiący, że w celu zapo-
bieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących 
znamiona klęski żywiołowej oraz w celu ich usunięcia Rada Ministrów może 
wprowadzić na czas oznaczony stan klęski żywiołowej, był przywoływany w tej 
Izbie wielokrotnie, głównie w czasie debaty nad majowym terminem wyborów 
prezydenckich, tzw. wyborów korespondencyjnych. Na artykuł ten powoływali 
się wybitni eksperci prawa konstytucyjnego, a na ich wywody konstytucyjne po-
woływało się wielu senatorów większości demokratycznej. Rządzący nie przyj-
mowali żadnych argumentów i ostatecznie Rada Ministrów nie zdecydowała się 
na wprowadzenie stanu klęski żywiołowej.

Na dzień dzisiejszy mamy więc taki stan, że wszystkie działania władzy pań-
stwowej polegające na ograniczaniu wolności i praw obywatelskich budzą daleko 
idące wątpliwości co do ich zgodności z konstytucją, a jednocześnie rząd unika 
stosowania instrumentów prawnych, które znalazłyby zastosowanie w przy-
padku ogłoszenia stanu klęski żywiołowej.

Rząd, wprowadzając kolejne tarcze antykryzysowe, chce pokazać, jak bardzo 
pomaga przedsiębiorcom i innym grupom społecznym, wydaje olbrzymie środki 
publiczne związane z tą pomocą, która okazuje się daleko niewystarczająca dla 
wielu oczekujących pomocy i wsparcia. Dla wielu przedsiębiorców w ogóle takiej 
pomocy nie przewidziano, w następstwie czego mamy do czynienia z likwidacją 
zakładów, zwalnianiem pracowników, ograniczeniem działalności gospodarczej, 
a w ostatnim czasie także z „nieposłuszeństwem obywateli” i uruchamianiem 
działalności, która powinna być wstrzymana w związku z rozporządzeniami 
epidemicznymi.

Stąd senacka inicjatywa wyjścia z projektem ustawy, zmierzającym do utwo-
rzenia instrumentarium prawnego wzorowanego na zawartym w ustawie o wy-
równywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu 
nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela, z którego będą mogli 
korzystać wszyscy poszkodowani w następstwie ograniczenia wolności i praw 
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człowieka i obywatela w czasie epidemii w związku z zakażeniem wirusem 
SARS-CoV-2.

Projekt ustawy tworzy prostą ścieżkę odszkodowawczą, znaną już polskie-
mu systemowi prawnemu. Zakłada, że każdy, kto poniósł stratę majątkową 
w następstwie niemożności prowadzenia działalności wskutek jej ogranicze-
nia w związku z epidemią, ma prawo do dochodzenia odszkodowania.

Istotnym rozwiązaniem prawnym w tym projekcie ustawy jest to, że odszko-
dowanie ma jedynie objąć wyrównanie straty majątkowej, bez korzyści, które 
poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby strata nie powstała.

Innym ważnym rozwiązaniem w omawianym projekcie jest to, że odszko-
dowanie zostanie pomniejszone o równowartość pomocy udzielonej poszkodo-
wanemu na podstawie przepisów przyjętych we, wspomnianych już wcześniej, 
poszczególnych tarczach antykryzysowych.

Niewielka liczba artykułów i ich prosta forma prawna łatwo pozwolą każde-
mu zainteresowanemu na zapoznanie się z treścią ustawy i na skorzystanie z jej 
zapisów, bez konieczności angażowania zewnętrznej pomocy prawnej.

Wart podkreślenia jest także fakt ustawowego określenia precyzyjnego ter-
minu przedawnienia roszczenia o odszkodowania.

Będę głosował za przyjęciem przez Senat tego projektu ustawy i oczekiwał 
szybkiej legislacji w Sejmie. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senator Joanny sekuły  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zadzwonił do mnie wczoraj znajomy przedsiębiorca z branży gastronomicz-

nej. Przeczytał nasz senacki projekt ustawy o wyrównywaniu strat majątkowych 
wynikających z ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w czasie 
epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i powiedział, że jest 
to jakiś realny pomysł na pomoc, ponieważ rządowa tarcza 2.0 to fikcja i chaos.

Kody PKD uwzględnione w tarczy 2.0 zostały źle ustalone, pominięto wielu 
przedsiębiorców, którzy bardzo potrzebują pomocy. Ponad 10 tysięcy firm zna-
lazło się poza systemem wsparcia. Jesteśmy 12 miesięcy w pandemii, a minister-
stwo mówi, że zaczyna pracować nad tym, by pomóc firmom, które potrzebują 
tej pomocy – sklepiki szkolne, sprzedawcy pamiątek, szpitalne apteki, solaria. 
Branże zamknięte po raz drugi uwzględniono w tarczy 2.0, ale warunki, które 
należy spełnić, bardzo często wykluczają otrzymanie wsparcia – zatrudnianie 
na etat, spadek obrotów o 70% czy wreszcie kod PKD zawarty w wykazie.

Rząd był podobno świetnie przygotowany do drugiej fali pandemii, ale za-
dłużyliśmy się na ponad 180 miliardów zł, emitując obligacje i nie mając długo-
terminowej strategii wyjścia z zapaści. Panuje chaos, a pomoc często jest fikcją. 
To, co dostaną przedsiębiorcy, i tak trzeba będzie oddać, ale żeby do tego doszło, 
trzeba najpierw otrzymać pomoc. Tak się nie dzieje. Bardzo wielu przedsiębior-
ców pomocy nie otrzymuje. Komunikaty z PFR o odmowie wsparcia nie infor-
mują o powodzie w sposób jasny. Nie, bo nie. Fikcja i chaos.

Infolinia właściwie nie działa. Nawet jeśli się połączymy, nie uzyskamy in-
formacji, bo odsyłają nas do banku. Minister Abramowicz, rzecznik małych 
i średnich przedsiębiorców, powiedział wyraźnie w mediach, że pomoc państwa 
jest zdecydowanie za mała i zbyt wolno udzielana. 35 mld! Ta ustawa daje szansę 
na szybkie i realne wsparcie dla naszej gospodarki. Dla Polski.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Projekt ustawy o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ogra-

niczenia wolności i praw człowieka i obywatela w czasie epidemii w związku 
z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 zakłada wyrównanie strat majątkowych 
ponoszonych przez przedsiębiorców, którzy mieli ograniczoną działalność go-
spodarczą podczas ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego.

W projekcie zaznaczono, że wymiar szkody oszacowany zostanie poprzez 
rzeczywiste jej określenie – po odliczeniu kwot bezzwrotnej pomocy od rzą-
du. O odszkodowanie można ubiegać się poprzez złożenie właściwego wniosku 
u wojewody. Decyzja w tej sprawie wydana zostanie przez wojewodę. Jeśli de-
cyzja będzie w opinii poszkodowanego niesatysfakcjonująca, poszkodowanemu 
przysługiwać będzie prawo odmowy w terminie 30 dni poprzez powództwo 
w sądzie powszechnym.

W toku konsultacji swoją opinię do projektu przedstawił wiceprezes Rady 
Ministrów, minister rozwoju, pracy i technologii, który, jak to podkreślo-
no w OSR, podniósł, że w kodeksie cywilnym istnieją już przepisy, które są 
podstawą odpowiedzialności odszkodowawczej władzy publicznej. Przepisy te 
umożliwiają osobom fizycznym i prawnym dotkniętym skutkami epidemii wy-
stępowanie z roszczeniami odszkodowawczymi na zasadach ogólnych. I dalej: 
brak szacunków co do skutków finansowych wykonania ustawy powoduje, że 
trudno ocenić obciążenie finansów publicznych z tego tytułu; wątpliwości bu-
dzi zaplanowana procedura przyznawania odszkodowania w drodze decyzji 
z przyjęciem koncepcji czasowej niedopuszczalności drogi sądowej; model umoż-
liwiający skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego jedynie poszko-
dowanemu może być postrzegany jako znacząco ograniczający równość stron 
w postępowania cywilnym oraz jako naruszający interesy Skarbu Państwa.
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Przemówienie senatora ryszarda świlskiego  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Zabieram głos w sprawie projektu ustawy o wyrównywaniu strat majątko-

wych wynikających z ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w cza-
sie epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Nikt – z wyjątkiem rządu i partii rządzącej – nie ma wątpliwości co do tego, 
że przedsiębiorcy znajdują się obecnie w sytuacji wręcz krytycznej. Z wielu źró-
deł docierają do nas informacje o bankructwach lokalnych restauracji, barów, 
sklepów, hoteli czy pensjonatów. Przez zamrożenie tych branż wiele firm po-
średniczących również zmaga się ze złą sytuacją finansową. Czy można było 
temu zapobiec? Oczywiście, że tak. Konstytucja z 1997 r. zabezpieczyła nas, oby-
wateli w skuteczne narzędzia w celu radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, 
również takich związanych z pandemią.

Dzięki wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego ograniczenie działalności go-
spodarczej byłoby przede wszystkim legalne, a także, co najważniejsze, nie tak 
dotkliwe dla przedsiębiorców. Na mocy ustawy z 2002 r. każdemu, kto poniósł 
stratę majątkową w następstwie ograniczenia praw oraz wolności człowieka 
i obywatela w czasie stanu nadzwyczajnego, przysługuje roszczenie o odszkodo-
wanie. Rząd nie zdecydował się na taki krok, ponieważ Skarb Państwa poniósł-
by ogromne koszty – a jak wiemy, dla PiS ważniejsza jest pomoc dla Tadeusza 
Rydzyka, wielomiliardowe dofinansowania propagandowej tuby, jaką jest TVP, 
czy też zakup nowych limuzyn rządowych.

Dlatego proponujemy projekt ustawy zakładającej w stosunku do wszystkich 
wyrównanie strat majątkowych, jakie ponieśli z tytułu ograniczenia wolności 
i praw człowieka w związku ze stanem epidemii. Głęboko wierzymy, że taka po-
moc pozwoli wielu firmom chociaż w pewnym stopniu powrócić na rynek. Firmy 
te wspólnie budują polską gospodarkę, tak mocno dotkniętą przez COVID-19.
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Przemówienie senatora haliny Biedy  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W projekcie ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych 

oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, prze-
ciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoła-
nych nimi sytuacji kryzysowych proponowane są m.in następujące rozwiązania: 
po pierwsze, przesunięcie o rok terminów wprowadzenia Pracowniczych Planów 
Kapitałowych, PPK, dla mikroprzedsiębiorców w celu zmniejszenia kosztów ich 
działalności oraz biurokracji w czasie, kiedy borykają się z negatywnymi skutka-
mi pandemii; po drugie, skrócenie czasu zwrotu podatku VAT z 60 dni do 14 dni 
w celu pomocy w utrzymaniu płynności finansowej firm; po trzecie, zwięk-
szenie do 100% wysokości zasiłku chorobowego dla pracowników firm, którzy 
z powodu COVID-19 poddawani są leczeniu, kwarantannie lub izolacji, przy jed-
noczesnym przeniesieniu obowiązku pokrywania zasiłku od pierwszego dnia 
z pracodawcy na ZUS w celu zwiększenia motywacji po stronie pracowników 
do poddawania się reżimowi sanitarnemu bez uszczerbku na wynagrodzeniach 
oraz zmniejszeniu kosztów działalności pracodawców; po czwarte, włączenie do 
systemu pomocy państwa także samozatrudnonych i firm jednoosobowych oraz 
wspólników jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek 
partnerskich i jawnych, jak np. spółki komandytowe, którzy zostali wyłączeni 
z pomocy państwa w czasie  pandemii. Te wszystkie rozwiązania są z pewno-
ścią korzystne i zasługują na poparcie Wysokiej Izby.

Ważne jest, abyśmy w tym trudnym dla wszystkich czasie pandemii sto-
sowali zasady solidarności i pomocniczości, gdyż tylko w taki sposób możemy 
zminimalizować wpływ pandemii na gospodarkę i przedsiębiorców.
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Przemówienie senator agnieszki kołacz-leszczyńskiej  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Przedstawiony zakres zapisów, przygotowanych w tym projekcie, to przede 

wszystkim odsunięcie w czasie wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych 
w etapach II, III, IV. Moje wystąpienie służy wsparciu tego pomysłu.

Niestety plany dotyczące różnych dziedzin naszego życia w związku z sza-
lejącą pandemią muszą, a na pewno powinny być za naszą zgodą zmienione. 
Ten projekt przynosi rozwiązania dla pracodawców, którzy na swoich barkach 
niosą przygotowanie i prowadzenie PPK. Po wdrożeniu PPK to pracodawca bę-
dzie zobowiązany ponosić koszty związane z opłacaniem składek za swojego 
pracownika. Koszty będą związane z liczbą pracowników, którzy przystąpili 
do PPK, a także z wysokością ich wynagrodzeń i ewentualnymi dodatkowymi 
składkami płaconymi przez pracodawcę. Ponadto pracodawca będzie ponosił 
także koszty związane z wyborem instytucji zarządzającej PPK, inne koszty 
administracyjne i biurokratyczne.

Obecna sytuacja zmusza do ograniczenia wszelkich możliwych kosztów, 
głównie obciążających pracodawców. W projekcie tym proponuje się przesu-
nięcie etapów wdrażania PPK (dla pracodawców zatrudniających mniej niż 20 
osób), inne propozycje i terminy dla podmiotu będącego jednostką sektora fi-
nansów publicznych.

Na wsparcie zasługują także przepisy wskazujące na przeniesienie na ZUS 
ciężaru wypłaty zasiłku chorobowego, związanego z niezdolnością pracownika 
do pracy wskutek poddania się obowiązkowi kwarantanny z powodu COVID-19. 
Zasiłek chorobowy będzie przysługiwał ubezpieczonemu od pierwszego dnia nie-
zdolności lub niemożności wykonywania pracy. Wyższa będzie także wysokość 
procentowa wypłacanego zasiłku (wzrośnie on z 80% do 100%), co ma pozwolić 
na wyeliminowanie sytuacji, kiedy pracownicy ukrywają objawy zakażenia, 
obawiając się hospitalizacji czy nałożenia kwarantanny.

Między innymi te i inne rozwiązania zasługują na nasze wsparcie w tym 
najtrudniejszym czasie, który nas dotyka. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Projekt tej ustawy jest owocem inicjatywy senackiej, której zasadniczym 

celem jest rozszerzenie katalogu rozwiązań przewidzianych przez ustawodaw-
cę, służących zminimalizowaniu wpływu pandemii na gospodarkę i przedsię-
biorców. Wszystkie dotychczasowe tzw. tarcze antykryzysowe są olbrzymim 
obciążeniem dla budżetu państwa, jednak nie rozwiązują w sposób systemowy 
problemów wielu branż. Nie rozwiążą tych problemów także ostatnie tarcze an-
tykryzysowe, co prowadzić będzie m.in. do zmniejszenia PKB, upadłości wielu 
przedsiębiorstw, wzrostu bezrobocia i pozostawienia wielu osób bez środków 
do życia.

Zawarte w projekcie rozwiązania wychodzą naprzeciw oczekiwaniom part-
nerów społecznych, które to oczekiwania zostały przedstawione podczas prac 
nad poszczególnymi ustawami, kolejnymi tarczami antycovidowymi, a które 
wyrażono w postaci opinii na piśmie, jak i stanowisk oraz wniosków wyraża-
nych podczas pracy komisji senackich.

Ważnym rozwiązaniem zaproponowanym w projekcie ustawy jest odsunięcie 
w czasie wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK), gdyż ich wdro-
żenie powoduje powstawanie kosztów po stronie pracodawcy, a są one całkiem 
sporo, jeśli wziąć pod uwagę m.in. koszty zmian w systemach informatycznych, 
systemach kadrowo-księgowych, koszty szkoleń pracowników obsługujących 
PPK i inne. Czas epidemii COVID-19 nie powinien powodować zwiększania kosz-
tów po stronie pracodawcy, nie powinien być także czasem, kiedy niezbędne są 
szkolenia pracowników. Zaproponowanie przesunięcia terminów pozwoli wyjść 
naprzeciw oczekiwaniom przede wszystkim pracodawców.

Godne podkreślenia w omawianym projekcie ustawy jest dodanie art. 15zaa, 
który ma zagwarantować szybsze odblokowywanie środków zgromadzonych na 
rachunku VAT podatnika, a więc nie tak jak dotychczas w terminie 60 dni, tylko 
w terminie 14 dni. Dodatkowo ważnym rozwiązaniem w tym punkcie jest to, 
że naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł wyrazić taką zgodę w przypadku 
posiadania przez podatnika zaległości z tytułu podatków i należności, o ile po-
wstały one w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo sta-
nu epidemii. Jak jest ważne jest to rozwiązanie, mogą stwierdzić ci pracodawcy, 
którzy wielokrotnie oczekiwali na „swoje” pieniądze, „blokowane” – zgodnie 
z prawem – przez 2 miesiące.

W pełni popieram również wprowadzenie do specustawy COVID-19 art. 4fa 
oraz ust. 1a w art. 15zq.

Będę głosował za przyjęciem tej ustawy. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Izbo!
Projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych oraz ustawy o szcze-

gólnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych skupia się na rozszerzeniu rozwiązań minimalizujących wpływ 
pandemii na gospodarkę. Głównie mowa jest o przesunięciu w czasie kolejnych 
etapów pracowniczych planów kapitałowych, jak również o tym, że przedsię-
biorcy nie można odmówić udzielenia wparcia w przypadku, gdy nie zatrudnia 
on pracowników w ramach stosunku pracy. Tego typu rozwiązania to przede 
wszystkim udogodnienia dla partnerów społecznych, które pozwolą na wdro-
żenie PPK w późniejszym terminie.

W toku konsultacji projektu przedstawiono szereg negatywnych opinii, wy-
mienionych w ocenie skutków regulacji.

Minister rodziny i polityki społecznej zauważył, że podejmując decy-
zję o ewentualnej zmianie stanu prawnego, należy mieć na względzie, obok 
trudnej sytuacji finansowej przedsiębiorców, kondycję finansową Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych. Przyjęcie postulowanego rozwiązania dotyczącego 
zasiłku chorobowego będzie się wiązało ze znacznym obciążeniem budżetu 
państwa. Dodał również, że projektowany przepis nie uwzględnia osób, które 
zostały poddane izolacji lub izolacji w warunkach domowych. Wskazano, że 
wypłata zasiłku chorobowego przez ZUS od pierwszego dnia niezdolności do 
pracy może nieść za sobą liczne komplikacje natury praktycznej. Minister 
rodziny i polityki społecznej stwierdził ponadto, że niewłaściwe jest rozwią-
zanie, które uznaje – na potrzeby ustalenia prawa do świadczenia postojowe-
go – za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą wspólnika 
jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawnej, ko-
mandytowej albo partnerskiej, ponieważ działalność tę prowadzi spółka, 
a nie jej wspólnicy.

Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej negatywnie ocenił pro-
pozycje zawarte w art. 1 projektowanej ustawy. Za zbyt daleko idącą uznał 
propozycję w zakresie zmiany zasad wypłaty zasiłku chorobowego z powodu 
COVID-19. Negatywnie ocenił propozycję zmian związanych z art. 108b ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – art. 2 pkt 4, art. 15zaa.

Minister rozwoju, pracy i technologii negatywnie ocenił przedłożony pro-
jekt ustawy.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” stwierdził, że 
projekt zawiera szereg zmian, których wprowadzenie w życie ma przyczynić 
się do zminimalizowania wpływu pandemii na gospodarkę i przedsiębiorców. 
Z aprobatą związku nie mogą jednak spotkać się te rozwiązania, w przypadku 
których osiągniecie zamierzonego przez projektodawcę celu ma nastąpić kosz-
tem prawa pracowników.
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Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyraził opinię, że wprowadzenie zróżni-
cowania sytuacji ubezpieczonych w zależności od rodzaju choroby, która jest 
przyczyną czasowej niezdolności do pracy, nie znajduje uzasadnienia. Zdaniem 
ZUS konieczne jest wprowadzenie co najmniej 14-dniowego vacatio legis, aby 
dokonać modyfikacji systemu informatycznego. Ponadto projekt powinien za-
wierać przepisy przejściowe.

Sąd Najwyższy wskazał, że propozycje wywołują zastrzeżenia natury kon-
stytucyjnej w zakresie niezgodności z zasadą równości wobec prawa – art. 32 
ust. 1 konstytucji. Dotyczy to zmian odnoszących się do wdrażania PPK.
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Przemówienie senator agnieszki Gorgoń-komor  
w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senatorowie!
Obecnie art. 18 ust. 1. ustawy – Prawo przedsiębiorców mówi, że „przed-

siębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po 
raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy 
od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz 
byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności go-
spodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał 
w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wcho-
dzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, nie podlega obowiąz-
kowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia 
działalności gospodarczej”.

Jest to obecnie jedyne bardzo ważne wsparcie państwa na początku prowa-
dzenia działalności gospodarczej dla osób chcących podjąć działalność na własny 
rachunek. Celem projektowanej ustawy jest przyznanie samozatrudnionym ulgi 
w 1 miesiącu w danym roku kalendarzowym w opłacie składek na ubezpieczenia 
społeczne z tytułu realizacji prawa do wypoczynku. Wprowadza się tu zatem 
ulgę na wypoczynek dla samozatrudnionych. Proponowany art. 18a. mówi, że 
przedsiębiorca będący osobą fizyczną, niezatrudniający pracowników, który 
wykonuje działalność gospodarczą w sposób ciągły przez okres przekraczający 
6 miesięcy, będzie mógł w danym roku kalendarzowym w 1 wybranym przez 
siebie miesiącu opłacić składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne w wy-
sokości obniżonej o 50% z tytułu realizacji prawa do wypoczynku.

Doświadczenie pokazuje, że przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą czasem zna-
leźć się w trudnej sytuacji finansowej ze względu na różne okoliczności. Jest tak 
teraz, podczas pandemii. Uważam, że przedsiębiorcy, oprócz 50-procentowej ulgi 
z tytułu realizacji prawa do wypoczynku, powinni mieć możliwość skorzysta-
nia z dodatkowej 50-procentowej ulgi w opłacaniu składek ZUS w 1 miesiącu 
w roku w związku z kłopotami finansowymi. Jest tak w przypadku klientów 
banków, spłacających kredyty, którzy raz w roku w 1 miesiącu mogą zawiesić 
spłatę, korzystając z tzw. wakacji kredytowych.

Dlatego, choć uważam, że projekt zmiany idzie w bardzo dobrym kierunku, 
proponuję zwiększyć ulgę w opłacie składek na obowiązkowe ubezpieczenia spo-
łeczne do 100%, wprowadzając możliwość miesięcznych wakacji składkowych 
dla przedsiębiorców. Pozwoli to na wsparcie przedsiębiorców nie tylko w związ-
ku z realizacją prawa do wypoczynku, lecz również w przypadku zaistnienia 
obiektywnych trudności. Dziękuję za uwagę
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Przemówienie senatora Janusza Gromka  
w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Proponowany zapis ustawy – Prawo przedsiębiorców powinien wejść w ży-

cie już dawno temu. Przedsiębiorcy to osoby, które zmuszone są do wytężonej 
pracy, często wielokrotnie przekraczającej wymiar pracy na etacie. Codziennie 
ryzykują własnym majątkiem i wypracowują przychody, z których znaczna część 
przeznaczana jest na zapłatę podatków.

W 2018 r. liczba osób samozatrudnionych w Polsce wynosiła ponad 1 milion 
300 tysięcy. Powinniśmy dołożyć starań, żeby i oni, wzorem pracowników eta-
towych, mogli wypocząć, i odciążyć ich w tym czasie finansowo.
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Przemówienie senator danuty Jazłowieckiej  
w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Prawo do wypoczynku zaliczane jest w poczet praw człowieka. Gwarantuje 

ono samorozwój, a przede wszystkim ochronę tak ważnych wartości, jak zdro-
wie i życie. Polska konstytucja w art. 66 ust. 2 przyznaje Polakom pracownikom 
prawo do wypoczynku w postaci określonych w ustawie dni wolnych od pracy 
i corocznych płatnych urlopów. Obecne regulacje nie przysługują jednak osobom 
samozatrudnionym, czyli osobom fizycznym prowadzącym pozarolniczą dzia-
łalność gospodarczą, które nie zatrudniają pracowników na podstawie stosunku 
pracy. Według danych GUS pod koniec 2018 r. ich szacunkowa liczba wynosiła 
ok. 1,3 miliona. Co prawda samozatrudnieni mogą w wybrane przez siebie dni 
odstąpić od realizacji bieżącej działalności gospodarczej i przeznaczyć je na wy-
poczynek, jednak ponoszą w tym czasie koszty, m.in. koszty należnych składek 
na ubezpieczenia społeczne.

Celem noweli ustawy – Prawo przedsiębiorców jest pierwsza na polskim 
gruncie prawnym próba zrównania prawa między osobami zatrudnionymi na 
umowę o pracę a tymi, które prowadzą działalność gospodarczą. Ma ona po-
legać na ułatwieniu wzięcia urlopu gorzej zarabiającym samozatrudnionym. 
Przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników i prowadzący działalność go-
spodarczą nieprzerwanie przynajmniej przez okres przekraczający 6 miesięcy 
będą mogli skorzystać w jednym miesiącu w danym roku kalendarzowym z 50% 
ulgi w opłacie składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu realizacji prawa do 
wypoczynku.

Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, proponowana regulacja jest długo 
oczekiwana i ze wszech miar potrzebna. Uwzględnia ona postulaty zgłaszane 
przez samych przedsiębiorców oraz wypełnia lukę prawną w zakresie prawa do 
wypoczynku osób samozatrudnionych.

Jednak po zapoznaniu się z analizą pani prof. Magdaleny Paluszkiewicz 
z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego uważam, że war-
to rozważyć, czy nie uściślić odniesienia realnych gwarancji do wypoczynku 
szczególnie do osób, „które wykonują pracę w silnej zależności ekonomiczno-or-
ganizacyjnej od jednego lub dwóch kontrahentów” i znajdują się w warunkach 
porównywalnych do pracowników. Zdaniem pani profesor brak tego uściślenia 
może przyczynić się do wzrostu zatrudnienia prekaryjnego oraz prekaryzacji 
społecznego ubezpieczenia niepracowniczego.
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Przemówienie senator agnieszki kołacz-leszczyńskiej  
w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
To bardzo krótki projekt, który jednocześnie przyniesie ulgę samozatrudnio-

nym. Ustawa będzie im dawała przywilej skorzystania z ulgi, w jednym miesiącu 
w danym roku kalendarzowym, w opłacie składek na ubezpieczenia społeczne 
z tytułu realizacji prawa do wypoczynku. To odpowiedź wprost na płynące od 
przedsiębiorców wnioski.

Z całą mocą wspieram to rozwiązanie, tak długo i tak bardzo wyczekiwane. 
Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senator Joanny sekuły  
w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Projekt zmiany w ustawie – Prawo przedsiębiorców dotyczy ogromnej grupy 

przedsiębiorców, którzy sami, swoimi siłami prowadzą swoje przedsiębiorstwa, 
nie zatrudniając pracowników. Ich wysiłek, determinacja, pomysłowość nie 
są do tej pory właściwie doceniane. Brakuje w przepisach tej ustawy realizacji 
prawa do wypoczynku, wprost wynikającego z Konstytucji RP, gdzie mówi się 
wyraźnie o „każdym”. Kto pracuje, ma prawo do bezpiecznych i higienicznych 
warunków pracy.

W naszym porządku prawnym samozatrudnieni nie mają uprawnień wy-
nikających z kodeksu pracy. W przypadku prowadzenia działalności gospo-
darczej czas wypoczynku przedsiębiorcy wyklucza możliwość zarobkowania. 
Ograniczenie wysokości dochodu do kwoty 60 tysięcy zł zapewnia spełnienie 
zasady sprawiedliwości społecznej, bowiem 6-miesięczny okres prowadzenia 
działalności jest wystarczający do stwierdzenia, że czas należnego odpoczynku 
jest uzasadniony. Proponowane rozwiązanie, polegające na obniżeniu wymiaru 
składek o 50% i powiązane ze sfinansowaniem pozostałej części z budżetu pań-
stwa, znajduje moje pełne zrozumienie i akceptację. Docenienie tej inicjatywy 
uznaję za naszą powinność.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Projekt nowelizacji ustawy – Prawo przedsiębiorców powstał z inicjatywy 

grupy senatorów, a jego głównym celem jest przyznanie ulgi w jednym miesiącu 
w danym roku kalendarzowym w opłacie składek na ubezpieczenia społeczne 
samozatrudnionym. Ulga taka przyznana będzie mogła być samozatrudnionym 
prowadzącym działalność gospodarczą przez okres ponad 6 miesięcy. Ponadto 
w projekcie zaproponowano również wprowadzenie analogicznego rozwiąza-
nia jak przy uldze na start, które polega na wyłączeniu z proponowanej regu-
lacji przedsiębiorców spełniających warunki określone w art. 5a ustawy z dnia 
20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, DzU z 2020 r. poz. 174, 
których składki na ubezpieczenie rolników są niższe od składek uiszczanych 
w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

W toku konsultacji do projektu przedstawiono szereg negatywnych opinii 
wymienionych w Ocenie Skutków Regulacji. Były to w szczególności następu-
jące opinie.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej negatywnie ocenił projekt ustawy. 
Zgłosił też uwagi szczegółowe. Po pierwsze, projektowane przepisy nie regulują 
m.in. kwestii zgłaszania czy też dokonywania korekt w przypadku zmiany ter-
minu albo rezygnacji z urlopu. Po drugie, brak wyznaczenia miejsca realizacji 
uprawnienia uniemożliwia weryfikację przez ZUS, czy w danym indywidual-
nym przypadku zapłata niższych składek rzeczywiście jest związana z realiza-
cją prawa do wypoczynku. Po trzecie, zmiana formularzy ZUS DRA i ZUS RCA 
oraz przystosowanie systemu informatycznego nie będą możliwe w przypadku 
utrzymania 14-dniowego okresu vacatio legis. Po czwarte, obniżenie składek 
na ubezpieczenia społeczne może stanowić pomoc publiczną. Po piąte, rozwią-
zania z zakresu ubezpieczeń społecznych dla osób prowadzących pozarolniczą 
działalność gospodarczą powinny być adekwatne do stanu budżetu państwa.

Minister Rozwoju poinformował, że brał udział w przygotowaniu stanowi-
ska rządu do analogicznego projektu ustawy zgłoszonego przez grupę posłów, 
druk sejmowy nr 377. Stanowisko to było negatywne.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej stwierdził, że propo-
zycja zawarta w projekcie ustawy nie znajduje uzasadnienia i przekazał szereg 
uwag szczegółowych. Po pierwsze, nie jest jasne, czy proponowany przepis do-
tyczy obniżenia należnych składek czy podstawy ich wymiaru, a także dlaczego 
obniżenie ma wynosić 50%. Po drugie, wymaga wyjaśnienia, czy prowadzenie, 
wykonywanie, działalności odnosi się do jej faktycznego prowadzenia, wyko-
nywania, czy okresu wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej. Po trzecie, wątpliwości budzi fakt, że proponowane obniżenie 
składek nie jest uzależnione od spełnienia przez przedsiębiorcę żadnych warun-
ków, np. od braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne. 
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Po czwarte, nie wyjaśniono, czy i w jaki sposób przedsiębiorca powiadomi ZUS 
o skorzystaniu z obniżenia składki.

ZUS ogłosił następujące uwagi. Po pierwsze, w projekcie nie zawarto prze-
pisów określających termin na skorzystanie z obniżenia składek oraz nie wska-
zano, na jakich zasadach będzie realizowane uprawnienie. Po drugie, z projektu 
nie wynika, w jaki sposób będzie dokonywana identyfikacja miesiąca, w któ-
rym przedsiębiorca realizował przysługujące mu prawo, co jest niezbędne dla 
ustalenia, że niższa kwota opłaconych składek wynika z korzystania przez 
płatnika z prawa do wypoczynku. Po trzecie, realizacja ustawy w terminie 
zaproponowanym w projekcie nie jest możliwa ze względu na konieczność 
zapewnienia funkcjonalności systemów informatycznych zakładu; według 
ZUS niezbędne jest zapewnienie co najmniej 9-miesięcznego okresy spoczy-
wania ustawy.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wskazała na następujące kwe-
stie. Po pierwsze, z proponowanych regulacji wyłączeni zostali przedsiębiorcy 
spełniający warunki określone w art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubez-
pieczeniu społecznym rolników, tj. rolnicy i domownicy podlegający ubezpie-
czeniu społecznemu rolników, którzy łączą prowadzenie działalności rolniczej, 
stałej pracy w gospodarstwie rolnym, z prowadzeniem pozarolniczej działal-
ności gospodarczej. Po drugie, w dotychczasowym stanie prawnym brak jest 
uregulowań, które przewidywałyby zmniejszenie składek na ubezpieczenie spo-
łeczne rolników w związku z korzystaniem z prawa do wypoczynku przez osoby 
objęte tym ubezpieczeniem; z uwagi na specyficzny charakter tej pracy nie jest 
możliwe dokonywanie przerw w prowadzeniu działalności rolniczej.
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Przemówienie senator haliny Biedy  
w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska z pewno-

ścią zasługuje na poparcie państwa senatorów. Jako wieloletni samorządowiec 
różnych szczebli wiem z doświadczenia, jak ważne jest, by decyzje były podej-
mowane lokalnie lub regionalnie. Proponowane zmiany ustawy z dnia 27 kwiet-
nia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, w zakresie dotyczącym powoływania 
wybranych organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodar-
ki wodnej (dalej „wojewódzkich funduszy”), mające na celu przyznanie samo-
rządom kompetencji do kształtowania składów organów – rad nadzorczych 
i zarządów – oraz wewnętrznego ustroju wojewódzkich funduszy, są dobrym 
rozwiązaniem. Przyznanie samorządom tych uprawnień w celu umożliwienia 
efektywnego i odpowiedzialnego realizowania zadań z zakresu ochrony środo-
wiska jest słuszne i doprowadzi do realizacji wyrażonych w konstytucji zasad: 
pomocniczości, decentralizacji władzy publicznej oraz samodzielności jednostek 
samorządu terytorialnego.
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Przemówienie senator agnieszki Gorgoń-komor  
w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senatorowie!
Obecny tryb powoływania składu osobowego rad nadzorczych oraz zarzą-

dów wojewódzkich funduszy, który regulują przepisy ustawy – Prawo ochro-
ny środowiska, obligatoryjnie wymaga zmiany. W obecnym stanie prawnym 
4 z 5 członków rad nadzorczych powoływanych jest przez administrację rzą-
dową oraz organy jej podległe. Wyłącznie jeden członek powoływany jest przez 
administrację samorządową. Z tego jednoznacznie wynika, że administracja 
rządowa posiada niemalże samowładny, decydujący wpływ na skład osobowy 
tych organów. Członkowie rad z uwagi na uprawnienie ministra właściwego 
do spraw klimatu pozostają względem niego w stosunku zależności służbowej. 
Zatem jednostki samorządu terytorialnego nie posiadają realnego wpływu na 
kształt rad nadzorczych ani na ich obsadę. Kwestie zasad decentralizacji, które 
wyrażone są w art. 15 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wskazują, że 
konsekwencją decentralizacji władzy publicznej jest rozdzielenie kompetencji 
pomiędzy organy administracji rządowej, które podległe są Radzie Ministrów, 
oraz organy samorządu terytorialnego, na których notabene spoczywa obowią-
zek wykonywania zadań związanych z ochroną środowiska w wymiarze woje-
wódzkim. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora Janusza Gromka  
w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej, a wcześniej wieloletni samorządowiec, 

mam za sobą krótki, ale niezwykle interesujący okres pełnienia funkcji członka 
zarządu województwa zachodniopomorskiego. Region, którego władze wówczas 
reprezentowałem, wciąż uchodzi za jeden z najczystszych w kraju, a problema-
tyka ochrony środowiska, zwłaszcza w zakresie ochrony walorów i zasobów 
turystycznych, była i jest tam traktowana z bardzo dużą uwagą. Ma to bardzo 
duże znaczenie dla zarządzania województwem zachodniopomorskim. Podobne 
podejście do tej problematyki z pewnością cechuje także inne regiony kraju.

Ustawa – Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. była ostatnio 
zmieniana poprzez 2 kluczowe nowelizacje, tj. poprzez ustawę z dnia 7 kwiet-
nia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawę z dnia 
15 września 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska. Nowelizacje 
te spowodowały, że w świetle obecnie obowiązujących przepisów aż 4 z 5 człon-
ków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska powoły-
wanych jest faktycznie przez administrację rządową oraz organy jej podległe, 
a tylko 1 członek przez administrację samorządową. Administracja rządowa 
posiada zatem niemalże wyłączny, decydujący wpływ na skład osobowy tych 
organów. Ich członkowie, z uwagi na uprawnienie ministra właściwego do spraw 
klimatu do swobodnego kształtowania składu wspomnianych organów, pozo-
stają względem niego w stosunku zależności służbowej. Obecne ukształtowanie 
procedury obsadzania zarządów wojewódzkich funduszy sprawia, że admini-
stracja rządowa posiada również decydujący wpływ na obsadę tych organów, 
a także na decyzje przez nie podejmowane.

Jako wieloletni samorządowiec zgadzam się z tezą, że obecne zapisy powodu-
ją, że jednostki samorządu terytorialnego nie posiadają realnego wpływu ani na 
politykę rad nadzorczych, ani na obsadę zarządów wojewódzkich funduszy, ani 
na tryb ich działania, ani na sposób wydatkowania środków finansowych gro-
madzonych w wojewódzkich funduszach. Jest to sytuacja mocno niezrozumiała 
i wątpliwa prawnie, np. w świetle art. 15 ust. 1 konstytucji, a także sprzeczna 
z zapisem, że ochrona środowiska w wymiarze wojewódzkim, stosownie do 
art. 14 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, 
należy do zadań własnych samorządów wojewódzkich. Poprzez ostatnie nowe-
lizacje doprowadzono do sytuacji faktycznego złamania art. 15 ust. 2 konstytu-
cji, wyrażającego zakaz nieuzasadnionego naruszania statusu, samodzielności, 
niezależności i władztwa samorządów terytorialnych. Wspomniane nowelizacje 
praktycznie pozbawiły organy samorządów wspomnianych kompetencji, przy 
czym zmiana ta miała charakter arbitralny. Taka sytuacja nie ma merytoryczne-
go uzasadnienia. Skutkiem tych nowelizacji było także ograniczenie samodziel-
ności instytucjonalnej podmiotów wykonujących zadania służące zaspokajaniu 
potrzeb wspólnot lokalnych i regionalnych. Zarządzanie nimi zostało przejęte 
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przez organy administracji rządowej. Z kolei zgodnie z zapisem art. 166 ust. 1 
konstytucji to przede wszystkim samorządy wykonują zadania służące zaspo-
kajaniu potrzeb wspólnot lokalnych. To one powinny odgrywać w tym zakresie 
rolę wiodącą.

Należy tym samym podkreślić, że to właśnie samorządy najlepiej znają bie-
żące problemy regionów, a specyfika ich funkcjonowania sprawia, że podmioty 
te są najlepiej przygotowane do rozstrzygania lokalnych i regionalnych spraw 
i do realizacji zadań w obszarze ochrony środowiska. To przecież samorządy 
województw posiadają najdokładniejszą wiedzę o stanie środowiska w regio-
nach, znają lokalne ryzyka i zagrożenia. Niezwykle istotne jest przy tym także 
dostrzeżenie specyfiki wymogów środowiska w zależności od lokalizacji dane-
go województwa, jego walorów, warunków naturalnych, budowy geologicznej, 
rzeźby terenu, zalesienia, jeziorności, klimatu, a także specyficznych uwarun-
kowań społeczno-gospodarczych. Dość wspomnieć, oczywiście w przenośni, że 
problematyka ochrony środowiska w 4 przykładowych województwach – za-
chodniopomorskim, śląskim, mazowieckim i podlaskim – to dosłownie 4 inne 
światy. O ich specyfice najlepiej wiedzą tzw. lokalsi, co w proponowanej nowe-
lizacji ustawy bardzo mocno zasygnalizowano w art. 400f ust. 2 pkt 1–3 i 3a–3c. 
Tak naprawdę to osoby od wielu lat związane z problematyką środowiskową na 
poziomie lokalnym i regionalnym są najbardziej fachowymi ekspertami w tych 
sprawach. Takie właśnie osoby powinny odgrywać kluczową rolę w rozwiązy-
waniu problemów środowiskowych na poziomie poszczególnych województw.

W obecnej sytuacji prawnej wszystkie narzędzia, instrumenty, działania, 
zasoby ludzkie i kompetencje są w praktyce skupione w rękach ministra wła-
ściwego do spraw klimatu. Funkcjonowanie wojewódzkich funduszy ochrony 
środowiska – dotyczy to także dystrybuowanych przez nie środków – również 
jest uzależnione od wskazanego ministra. Jest to tym samym sytuacja niema-
jąca nic wspólnego z prawidłowym i efektywnym uczestnictwem samorządu 
terytorialnego w zarządzaniu ochroną środowiska na obszarze województwa. 
Władza publiczna na poziomie samorządu wojewódzkiego jest w zakresie ochro-
ny środowiska mocno ograniczona.

Proponowana nowelizacja powinna zatem przywrócić zasadę decentralizacji 
władzy publicznej, umożliwiając jednostkom samorządu terytorialnego wykony-
wanie zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb lokalnych wspólnot samorzą-
dowych, związanych z ochroną środowiska na możliwie najwyższym poziomie.

Kończąc wystąpienie, pragnę podkreślić, że w czasach współczesnych z pro-
blematyką ochrony środowiska wiążą się jedne z najbardziej kluczowych zadań 
władz na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Tym działaniom naj-
lepiej sprostają właśnie wspólnoty samorządowe, wyposażone w odpowiednie 
narzędzia i instrumenty. Jednocześnie należy zapewnić otwartą i transparent-
ną współpracę między nimi a władzami szczebla krajowego, w tym zwłaszcza 
ministrem właściwym do spraw klimatu.

Mam zatem wielką nadzieję, że ów błąd ludzki, jaki towarzyszył ostatniej 
nowelizacji, centralizującej zarządzanie ochroną środowiska na poziomie re-
gionalnym, zostanie jednak naprawiony i że wrócimy do realizacji najlep-
szych praktyk, jakie sprawdziły się w ciągu kilkunastu wcześniejszych lat. 
Problematyką ochrony środowiska powinny się zajmować osoby mające w tym 
zakresie największą wiedzę, a także odpowiednie kompetencje i rozeznanie na 
poziomie regionalnym i lokalnym.
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Przemówienie senator danuty Jazłowieckiej  
w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska 

modyfikuje sposób powoływania rad nadzorczych i zarządów wojewódzkich 
funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW). Ma to na celu 
uspołecznienie rad nadzorczych WFOŚiGW i przywrócenie samorządom kon-
troli w postaci wpływu na powoływanie zarządów funduszy.

Po zmianach z 2017 r. rady nadzorcze WFOŚiGW liczą po 5 członków, któ-
rych wskazują minister, wojewoda, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz sejmik województwa, który ma prawo 
do wyznaczenia wiceprzewodniczącego. Tym samym tylko 1 z członków rad 
nadzorczych typowany jest przez administrację samorządową, podczas gdy 
administracja rządowa otrzymała niemal wyłączny wpływ na skład osobowy 
organów. Co więcej, członkowie rad pozostają w stosunku zależności służbowej 
względem ministra właściwego do spraw klimatu.

Nie sposób pogodzić się z sytuacją, w której samorządy wojewódzkie, realizu-
jące zadania z obszaru ochrony środowiska i posiadające szczegółową wiedzę na 
temat stanu środowiska w regionie oraz lokalnych zagrożeń, zostały pozbawio-
ne instrumentów umożliwiających prawidłowe i efektywne wspieranie działań 
w tym zakresie. Należy z całą mocą podkreślić, że jest to niezgodne z konstytu-
cyjnymi zasadami decentralizacji władzy publicznej.

W senackim projekcie ustawy rady nadzorcze WFOŚiGW mają liczyć po 7 
członków powoływanych i odwoływanych przez sejmiki województw. W ich 
skład wchodzić będą regionalni dyrektorzy ochrony środowiska (lub ich zastęp-
cy, regionalni konserwatorzy przyrody) bądź wojewódzcy inspektorzy ochrony 
środowiska (lub ich zastępcy). Dalej – przewodniczący regionalnych rad ochro-
ny przyrody (lub zastępcy) albo szefowie regionalnych komisji do spraw oceny 
oddziaływania na środowisko (lub zastępcy), przewodniczący komisji właści-
wych do spraw środowiska sejmików województw (lub ich zastępcy), dyrektorzy 
(lub wicedyrektorzy) departamentów do spraw ochrony środowiska urzędów 
marszałkowskich, przedstawiciele organizacji ekologicznych, przedstawiciele 
organizacji gospodarczych oraz przewodniczący rad wyznaczeni przez mini-
stra właściwego do spraw klimatu spośród pracowników biura NFOŚiGW lub 
urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw klimatu.

Poprawka przekazuje sejmikom wojewódzkim uprawnienia do nadawania 
funduszom wojewódzkim statutów regulujących ich zadania, strukturę orga-
nizacyjną i sposób działania. Znacząco przyczyni się to do zwiększenia party-
cypacji społeczności lokalnych w kształtowaniu polityki ochrony środowiska 
w wymiarze lokalnym. Z licznych wypowiedzi wynika także, że projekt zmian 
popierają niemal wszyscy przedstawiciele organizacji samorządowych oraz 
Business Centre Club.
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Przemówienie senator agnieszki kołacz-leszczyńskiej  
w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Najprościej jak można opisać, wprowadzane zmiany to jest przywrócenie sta-

nu obowiązującego sprzed destrukcyjnych rządów Prawa i Sprawiedliwości. Cel 
to przywrócenie i oddanie samorządom kompetencji do kształtowania składów 
organów – myślę tutaj o radach nadzorczych i zarządach – oraz wewnętrznego 
ustroju wojewódzkich funduszy. Pozwoli to na efektywne i odpowiedzialne re-
alizowanie wyzwań z zakresu ochrony środowiska.

Wspomniano także o tym, by wrócić na ścieżkę wykonywania i zagwaranto-
wania realizacji przepisów zgodnie z przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej, w zgodzie z obowiązującymi zasadami: decentralizacji władzy publicz-
nej, absolutnej samodzielności jednostek samorządu terytorialnego oraz zasa-
dy pomocniczości. Powrót do sprawdzonych metod funkcjonowania funduszy 
i prowadzenia ich przez samorządy najlepiej pozwoli skupić się na zaspokojeniu 
potrzeb lokalnych wspólnot. Należy do takiej formuły powrócić, szczególnie, 
jeśli chodzi o tak ważne wyzwania, jakie niesie ze sobą ochrona środowiska. 
Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska został wnie-

siony przez grupę senatorów. Celem projektowanej ustawy jest dokonanie zmia-
ny ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska w zakresie 
powoływania wybranych organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej mającej na celu przyznanie samorządom kompetencji do 
kształtowania składów organów, rad nadzorczych i zarządów, oraz wewnętrz-
nego ustroju wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 
Ma to umożliwić efektywniejsze realizowanie zadań z zakresu ochrony środowi-
ska, a przy tym stanowić gwarancję zgodności przepisów ustawy z przepisami 
Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej poprzez realizację wyrażonych w niej zasad 
pomocniczości, decentralizacji władzy publicznej oraz samodzielności jednostek 
samorządu terytorialnego.

Zaproponowane zmiany ustawowe spotkały się z bardzo pozytywnym od-
zewem zainteresowanych podmiotów polegającym na ich poparciu, pozytyw-
nych opiniach bądź niezgłoszeniu uwag. Spośród podmiotów, które przedstawiły 
swoje pozytywne stanowiska pisemnie, wymienić należy województwa pomor-
skie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, zachodniopomorskie, lubelskie, Śląski 
Związek Gmin i Powiatów czy rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw.

W rozmowach z przedstawicielami wydziałów lub departamentów ochrony 
środowiska poszczególnych urzędów marszałkowskich przeważały opinie o ko-
nieczności powrotu do rozwiązań prawnych sprzed 2017 r., gdyż obecny stan 
prawny, w którym 4 z 5 członków rad nadzorczych powoływanych jest przez ad-
ministrację rządową oraz organy jej podległe, powoduje, że jednostki samorządu 
terytorialnego nie posiadają realnego wpływu ani na kształt i politykę rad nad-
zorczych, ani na obsadę zarządów wojewódzkich funduszy, ani na tryb ich dzia-
łania czy sposób wydatkowania środków. Podkreślić przy tym należy, że ochrona 
środowiska w wymiarze wojewódzkim należy do zadań własnych samorządów 
wojewódzkich, które pozbawione zostały niezbędnych kompetencji regulacjami 
z 2017 r. Samorządy województw mają jedynie pozorny wpływ na kształtowa-
nie polityki w zakresie ochrony środowiska za pośrednictwem wojewódzkich 
funduszy oraz dystrybucję przez nie środków finansowych, gdyż fundusze są 
w pełni podporządkowane ministrowi klimatu i środowiska. Takie rozwiąza-
nie jest ze wszech miar nieracjonalne i nie pozwala na prawidłowe i efektywne 
uczestnictwo samorządu terytorialnego w realizacji celów jemu przypisanych.

Z tego też względu dziwić musi opinia ministra klimatu i środowiska z 15 
stycznia 2021 r. odnosząca się do omawianego dziś projektu ustawy, która tak 
naprawdę sprowadza się, według mojej interpretacji, do stwierdzenia: wszystko 
jest poprawnie tak, jak w tej chwili jest. Oczywiście w długim wywodzie prawno-
-ekonomicznym padają argumenty, że przyjęcie projektowanej ustawy prowa-
dzić mogłoby do odwrócenia pozytywnych następstw zmian w ustawie – Prawo 
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ochrony środowiska wprowadzonych ustawami z dnia 7 kwietnia i 15 września 
2017 r., tj. m.in. zmniejszenia kosztów funkcjonowania organów wojewódzkich 
funduszy, uproszczenia i przyspieszenia procedur powoływania ich członków 
czy skuteczniejszej realizacji celów polityki ekologicznej państwa. W konkluzji 
opinii ministra klimatu i środowiska czytamy: „Zmiany zaproponowane w pro-
jekcie ustawy nasuwają więc zasadnicze wątpliwości co do ekonomicznego ich 
sensu. Warto zauważyć, że do tego kluczowego aspektu funkcjonowania woje-
wódzkich funduszy uzasadnienie projektu co do zasady nie nawiązuje, także 
w zakresie bezpośrednich skutków finansowych ustawy. W uzasadnieniu nie 
zostało również wskazane, w jaki sposób zmiany miałyby przełożyć się na efek-
tywność i sprawność działania wojewódzkich funduszy, a także skuteczniejszą 
realizację ustawowych zadań tych instytucji”.

Otóż argumenty ekonomiczne związane z kosztami działalności zarządów 
wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej czy rad nad-
zorczych tych funduszy można łatwo obalić, przyjmując, że one nie wzrosną 
w sytuacji, gdy środki przeznaczone na ten cel pozostaną niezmienione, a je-
dynie podzielone na większą liczbę osób. Porównywanie liczby podpisanych 
umów w poszczególnych latach jest całkowicie chybione, bo to wynika z zupełnie 
innych powodów. A jeżeli już podnosi się kwestię realizacji programów, czy to 
programu „Czyste powietrze”, czy to niewymienionego programu „Stop smog”, 
to ich realizacja wymaga zdecydowanego przyspieszenia, bo Polsce będą grozić 
olbrzymie kary finansowe za brak efektów poprawy jakości powietrza w wielu 
miejscowościach naszego kraju. Wymaga to decentralizacji zadań, a więc wła-
śnie takich zmian ustawowych, które dzisiaj omawiamy, a które mogą się do 
tego przyczynić. 

Za takimi zmianami będę głosował i będę oczekiwał, że większość sejmowa 
także je przyjmie. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Projekt nowelizacji ustawy – Prawo ochrony środowiska skupia się przede 

wszystkim na zmianie przepisów regulujących kwestie dotyczące powoływa-
nia organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 
W ustawie zawarto informację, że rady nadzorcze wojewódzkich funduszy liczyć 
będą po 7 członków, oraz jasno precyzuje się stwierdzenia związane z mianowa-
niem członków na regionalnych dyrektorów ochrony środowiska, zastępców, 
przewodniczących regionalnych rad ochrony przyrody itd. Członków rad nad-
zorczych powołują, jak i odwołują, według ustawy, sejmiki właściwych woje-
wództw, a minister do spraw klimatu odwoła członków tylko w przypadku, gdy 
przestaną oni pełnić poszczególne funkcje. Ponadto zawarto informacje o tym, 
jakie zadania wykonywać będą zarządy wojewódzkie – oprócz tego, że ustalą 
wysokość wynagrodzeń członków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy 
ochrony środowiska. Reasumując: zarządy wojewódzkie będą miały wyłączne 
kompetencje do kształtowania skład osobowych zarządów wojewódzkich fun-
duszy. Przekazanie owych kompetencji sejmikom z założenia ma sprawić, że 
powoływane osoby będą znały regionalne potrzeby województw.

W toku konsultacji do projektu odniósł się m.in. minister klimatu i środo-
wiska, który stwierdził, że ze względu na potencjalnie niekorzystny wpływ 
proponowanych zmian na funkcjonowanie wojewódzkich funduszy ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej, jak również ze względów prawnoustrojowych, 
przedstawiony projekt nie znajduje uzasadnienia.
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Przemówienie senatora ryszarda świlskiego  
w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Kolejny raz na tej sali pada pytanie: jak winien wyglądać ustrój naszego 

państwa? Pada pytanie o to, czy to ludzie będący najbliżej spraw swoich gmin, 
województw mają podejmować decyzje, czy o losach wielu ma decydować gru-
pa osób z pozycji tzw. centrali – osoba wszystkowiedząca, żyjąca w oddaleniu 
od rzeczywistości? Od kilku lat trwa demontaż Polski samorządowej. Niechęć 
obecnego rządu do idei samorządności jest ze wszech miar widoczna. Często 
pod zasłoną wprowadzanych „fantastycznych zmian” dla obywatela okraja się 
kompetencje samorządów. Przykłady można mnożyć. Wystarczy wspomnieć 
o obniżce dochodów z PIT, która w żaden sposób nie została zrekompensowana 
samorządom, czy powołaniu Państwowego Przedsiębiorstwa „Wody Polskie”, 
które zaprzepaściły rozwiązania sprawdzone przez instytucje samorządowe. 
Po co samorządowe ośrodki doradztwa rolniczego zostały przekazane pod za-
rządzanie ministra rolnictwa? No i przykład wojewódzkich funduszy ochrony 
środowiska. Zmiany ustawowe z 2017 r., które przez wielu uważane są za nie-
konstytucyjne, spowodowały, że kolejna jednostka stała się łupem centralistycz-
nych władz.

Kiedy rozmawiam z osobami znającymi specyfikę działań tej jednostki, py-
tam: co dobrego przyniosła ta ustawowa zmiana? Odpowiedź za każdym razem 
jest jedna: nic. A więc po co jej dokonano? Tutaj odpowiedzi jest więcej. Okazuje 
się, że beneficjentami środków funduszu często stali się nie ci, którzy potrze-
bują wsparcia w działaniach środowiskowych, a ci, którym najbliżej do obec-
nej władzy. To kolejny przykład traktowania ludzi jak klientów wiszących na 
klamce władzy. To przykład, jak można sterować według własnego uznania. To 
przykład cofania się, a nie rozwoju. Dlatego każda próba mająca zakończyć ten 
proces gnicia powinna być podjęta. Zarządzanie wojewódzkimi funduszami 
ochrony środowiska należy przywrócić samorządom!
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Przemówienie senatora mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 11. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Izbo!
Podniesienie świadomości istnienia instytucji kompensaty państwowej ofia-

rom niektórych przestępstw jest słusznym kierunkiem, ale projekt ustawy wy-
maga doprecyzowania pewnych kwestii.

Faktem jest, że instytucja kompensaty jest wykorzystywana dość rzadko, 
pomimo nowelizacji przepisów w roku 2015. Priorytetem omawianych zmian 
jest rozpowszechnienie informacji o uprawnieniu osób pokrzywdzonych czynem 
zabronionym oraz ich rodzin do ubiegania się o wypłatę stosownego świadczenia 
pieniężnego na pokrycie utraconych zarobków lub innych środków utrzyma-
nia, kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją czy też kosztów pogrzebu. 
Dlatego też zmiany przepisów mające na celu informowanie pokrzywdzonych 
o prawie do kompensaty czy też zabezpieczenia roszczenia w wyżej wymienio-
nych przypadkach nie budzą żadnych wątpliwości. Tym bardziej że udzielenie 
zabezpieczenia nie jest obligatoryjne, a tym samym nie ma ryzyka nadużywania 
uprawnienia wynikającego z tego przepisu.

Oczywiste jest, że pokrzywdzeni, zwłaszcza Ci, którzy utracili zarobki i środ-
ki utrzymania, nie powinni czekać zbyt długo na wypłatę kompensaty, jednakże 
należy wziąć również pod uwagę realne możliwości czasowe sądów oraz to, aby 
wyznaczone terminy zakończenia sprawy były dostosowane do liczby wpływają-
cych spraw, a także średniego czasu procedowania w odpowiednich wydziałach. 
Termin wskazany w ustawie powinien zostać ustalony na podstawie rzeczowych 
badań, po to by nie doprowadzać do niepotrzebnych nieporozumień, kolejnych 
roszczeń majątkowych, a przede wszystkim rozczarowań pokrzywdzonych.

Potrzebne jest zwiększenie świadomości społeczeństwa, aby ofiary czynów 
zabronionych oraz członkowie ich rodzin mogli skuteczniej otrzymywać pomoc 
– i te przepisy popieram z całą stanowczością. Jednocześnie uważam, że należy 
oszacować terminy, w których sprawy miałyby być rozstrzygnięte, na podsta-
wie odpowiednich analiz.
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Przemówienie senator agnieszki kołacz-leszczyńskiej  
w dyskusji nad punktem 11. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Inspiracją do przygotowania tego projektu było stanowisko rzecznika praw 

obywatelskich, który zauważył, że nawet po nowelizacji ustawy o państwowej 
kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych moż-
liwość dochodzenia tejże kompensaty nadal jest rzadko wykorzystywana. Nie 
zmieniły tego zapisy podwyższające wysokość kwoty kompensaty czy umoż-
liwiające przyznanie kompensaty w razie niewykrycia sprawcy czynu zabro-
nionego, a nawet zwolnienie z kosztów postępowania przed sądem cywilnym.

To właśnie zmobilizowało senatorów do zaproponowania kolejnych rozwią-
zań, takich jak przyspieszenie postępowań dotyczących przyznania kompensaty 
czy umożliwienie dochodzenia zaliczki na poczet kompensaty w formie zabezpie-
czenia roszczenia. Wskazano także wytyczne do przygotowania wzoru poucze-
nia pokrzywdzonego o możliwości dochodzenia zaliczki na poczet kompensaty.

Przyjęcie tych rozwiązań być może przyczyni się do zwiększenia wiedzy 
obywateli, a tym samym do odważniejszego korzystania przez nich z przepi-
sów dotyczących kompensaty przysługującej ofiarom niektórych przestępstw. 
Dziękuję bardzo.
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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 państwowej kompensacie przysługującej 

ofiarom niektórych czynów zabronionych, ustawy – Kodeks postępowania cy-
wilnego oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego, wniesiony przez Komisję 
Ustawodawczą, ma na celu przyspieszenie postępowań w zakresie przyznawania 
kompensat oraz zaliczek na ich poczet.

Według proponowanych przepisów sąd rozstrzygać będzie tego typu spra-
wy nie dłużej niż 6 miesięcy. Projekt ten rozszerza również możliwości docho-
dzenia przez osoby pokrzywdzone zaliczek na pokrycie utraconych zarobków 
lub innych kosztów. Będzie można ubiegać się o utracone finanse, niezbędne do 
pokrycia kosztów wszelkiego leczenia i pogrzebów. Po rozstrzygnięciu sprawy 
kompensaty te zostaną wypłacone za pośrednictwem sądów rejonowych. Ogólnie 
rzecz ujmując, projekt ten ma wpłynąć na przyspieszenie postępowań, rozsze-
rzyć zakres, w jakim można dochodzić zaliczki, oraz wprowadzić obowiązek 
informowania pokrzywdzonych o możliwości ubiegania się o zabezpieczenie 
na poczet kompensaty.

W toku konsultacji do projektu odniósł się m.in. minister sprawiedliwości, 
który pozytywnie wypowiedział się o kierunku działań podjętych w zakresie 
upowszechniania w społeczeństwie wiedzy o możliwości zastosowania rozwią-
zań przewidzianych w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie 
przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych. Jednocześnie jednak 
stwierdził, że część zaproponowanych rozwiązań wywołuje wątpliwości w kon-
tekście określonych przez projektodawcę celów przedmiotowej nowelizacji.

Zastrzeżenia budzi treść, projektowanego w art. 1 pkt 1, ust. 4b, zgodnie z któ-
rym organ orzekający rozpoznaje sprawę o kompensatę nie później niż w termi-
nie 6 miesięcy od dnia wpływu do sądu wniosku o kompensatę. W uzasadnieniu 
nie wyjaśniono, co przesądziło o wyborze takiego terminu. Co więcej, w ocenie 
ministra sprawiedliwości w praktyce często dochodziłoby do przekroczenia 
wskazanego terminu, co z kolei mogłoby skutkować wysuwaniem przez strony 
dalszych roszczeń majątkowych,

Minister zakwestionował także treść, projektowanego w art. 1 pkt 2, art. 12a. 
Proponowany termin był znacznie dłuższy od przewidzianego w art. 737 k.p.c. 
tygodniowego terminu na rozpoznanie wniosku o zabezpieczenie. Dodatkowo 
minister sprawiedliwości zgłosił uwagi związane z redakcją projektowanych 
przepisów.

Do projektu odniósł się także rzecznik praw dziecka, który pozytywnie ocenił 
zamiar przyspieszenia procedury orzekania kompensaty dla ofiar przestępstw 
i postulat przyznania ofiarom tzw. pomocy tymczasowej. Jednakże zdaniem 
rzecznika praw dziecka projekt nie zrealizuje tych założeń w praktyce, gdyż 
mimo pozytywnych intencji ma bardzo ograniczony, wręcz wybiórczy charak-
ter. Wymagane jest jego gruntownego przeformułowanie, oparcie na zupełnie 
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odmiennych założeniach. Wprowadzenie terminu instrukcyjnego w sytuacji, 
gdy sądy obiektywnie nie są w stanie rozpoznać sprawy w terminie zakreślonym 
przez projektodawcę, spowoduje tylko wzrost odszkodowań od Skarbu Państwa 
związanych z przewlekłością postępowań sądowych.

W dniu 29 stycznia 2021 r. na wspólnym posiedzeniu Komisja Ustawodawcza 
oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przyjęły projekt ustawy 
z proponowanymi poprawkami.
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Przemówienie senator agnieszki Gorgoń-komor  
w dyskusji nad punktem 12. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senatorowie!
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego mówi 

w art. 552. §1, że oskarżonemu, który w wyniku wznowienia postępowania, 
kasacji lub skargi nadzwyczajnej został uniewinniony lub skazany na łagodniej-
szą karę, służy od Skarbu Państwa odszkodowanie za poniesioną szkodę oraz 
zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, wynikłe z wykonania względem niego 
w całości lub w części kary, której nie powinien był ponieść. Ponadto § 4 infor-
muje, że odszkodowanie i zadośćuczynienie przysługuje w wypadku niewątpli-
wie niesłusznego tymczasowego aresztowania lub zatrzymania.

Projekt nowelizacji ustawy proponuje wprowadzenie możliwości uzyska-
nia od Skarbu Państwa odszkodowania lub zadośćuczynienia za niewątpliwie 
niesłuszne przedstawienie zarzutów lub oskarżenie. Pozwala to na naprawie-
nie szkody oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę przez Skarb Państwa 
w przypadku bezprawnego działania osób, które spowodowały tym działaniem 
niesłuszne skazanie lub zastosowanie środka zabezpieczającego, niewątpliwie 
niesłuszne tymczasowe aresztowanie, zatrzymanie, przedstawienie zarzutów 
lub oskarżenie. Jest to jak najbardziej zasadna poprawka, zwłaszcza w kontek-
ście wydarzeń mających miejsce w ostatnich latach, kiedy to bardzo wiele osób 
zostało niesprawiedliwie potraktowanych przez państwowy aparat represji. 
Czują się pokrzywdzeni przez polskie państwo, co nie powinno mieć miejsca, 
ponieważ obniża to jego autorytet i powoduje erozję wspólnoty narodowej oraz 
poczucie braku prawa i sprawiedliwości.

Należy jednak pamiętać, że odszkodowania za błędy publicznych funkcjona-
riuszy płacimy my wszyscy – my, obywatele, podatnicy – gdyż Skarb Państwa 
to nie jakaś bezosobowe miejsce, z którego wyciągamy pieniądze na zadośćuczy-
nienie dla ofiar niesprawiedliwych wyroków czy działań opresyjnych, lecz są to 
ciężko wypracowane przez polskiego podatnika pieniądze wpłacane do budże-
tu państwa. A więc należy nimi gospodarować rozważnie, gdyż to my wszyscy 
składamy się na odszkodowania za błędy popełnione przez urzędników pań-
stwowych. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senator agnieszki kołacz-leszczyńskiej  
w dyskusji nad punktem 12. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Mój głos, który zabieram w związku z projektem ustawy o zmianie usta-

wy – Kodeks postępowania karnego, to słowa wdzięczności dla rzecznika praw 
obywatelskich, którego działalność jest w ten bardzo pozytywny sposób wyko-
rzystywana, tworząc i ułatwiając codzienność naszych obywateli w różnych 
zawikłanych sytuacjach ich życia. Te przepisy regulują możliwość dochodzenia 
odszkodowania i zadośćuczynienia za niesłuszne przedstawienie zarzutów oraz 
niesłuszne oskarżenie, a za wyrządzoną w ten sposób szkodę odpowiedzialność 
powinna ponosić władza publiczna. Te rozwiązania których uzasadnienia nie 
podejmuje się wykładać, przede wszystkim pozwala na uzyskanie od Skarbu 
Państwa odszkodowania lub zadośćuczynienie „za niewątpliwie niesłuszne 
przedstawienie zarzutów lub oskarżenie, która to możliwość w aktualnym sta-
nie prawnym jest wyłączona”. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 12. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Projekt nowelizacji ustawy – Kodeks postępowania karnego, który został 

wniesiony przez Komisję Ustawodawczą, skupia się przede wszystkim na kwe-
stiach związanych z uzyskiwaniem odszkodowań lub zadośćuczynień za posta-
wione niesłusznie zarzuty. Kwestia ta wynika ze stanowiska rzecznika praw 
obywatelskich, który zwrócił uwagę na wiele spraw związanych z niesłusznym 
postawieniem zarzutów, takich jak np. wyrządzone szkody, poniesione krzyw-
dy oraz doprowadzenie do innych dotkliwych sytuacji. Wobec tego, zgodnie 
z założeniem projektu, o odszkodowanie będą mogły ubiegać się również osoby 
tymczasowo aresztowane lub niesłusznie zatrzymane. Pochylono się także nad 
dochodzeniem odszkodowania, zwracając uwagę, że niekiedy prowadzi to do 
bankructwa, gdyż wszelkie koszty spoczywają na powodzie.

W toku konsultacji do projektu odniósł się m.in. minister sprawiedliwości, 
który stwierdził, że obecny model odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu 
Państwa cechuje się spójnością z modelem postępowania karnego i nie wymaga 
zmiany we wskazanym przez projektodawców zakresie, która to zmiana, co zda-
niem ministra nie jest bez znaczenia, spowodowałaby zwiększenie wydatków 
Skarbu Państwa zarówno z uwagi na rozszerzenie podstaw odpowiedzialności, 
jak i wydłużenie okresu przedawnienia roszczeń.

Swoją opinię wyraził również Sąd Najwyższy, który podniósł, że przedsta-
wiona propozycja budzi wątpliwości zarówno w odniesieniu do zasadności jed-
nostronnego obciążenia ryzykiem Skarbu Państwa oraz bardzo ogólnej regulacji 
przesłanek niesłusznego przedstawienia zarzutu lub oskarżenia. W ocenie SN 
projekt w przedłożonym kształcie nie będzie w stanie w pełni zrealizować celów, 
o których mowa w jego uzasadnieniu. I zastępca prokuratora generalnego – pro-
kurator krajowy również wyraził negatywną opinię o proponowanym projekcie.
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Przemówienie senatora ryszarda świlskiego  
w dyskusji nad punktem 12. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 
W dniu 29 stycznia 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Ustawodawczej 

oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, które w pierwszym 
czytaniu rozpatrzyły zmiany w rozdziale 58 kodeksu postępowania karnego. 
Modyfikacja projektu ustawy zawarta w druku nr 239 S dotyczy możliwości uzy-
skania odszkodowania lub zadośćuczynienia od Skarbu Państwa za niesłuszne 
skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie. Projekt przewiduje rów-
nież możliwość dochodzenia roszczeń w terminie 3 lat.

„Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona 
przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej. Ustawa nie może 
nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności i praw”. 
Cytując art. 77 Konstytucji RP, niesłuszne przedstawienie zarzutów może dopro-
wadzić do wielu szkód materialnych i niematerialnych. Wymiar sprawiedliwo-
ści nie zdaje sobie sprawy z dramatów, które rozgrywają się w polskich domach, 
gdy dochodzi do zatrzymania jednego z członków rodziny, a po kilku dniach lub 
miesiącach okazuje się, że zatrzymanie było bezpodstawne. Takie sytuacje nie 
świadczą dobrze o kompetencjach sądu lub prokuratury, jeśli dochodzi do ta-
kowych nieprawidłowości. Nie powinny być wydawane oskarżenia lub nakazy 
zatrzymania bez podania konkretnych zarzutów. Jak wiadomo, nikt nie może 
zostać zatrzymany bez wskazania mu winy, jednakże zebranie materiałów do-
wodowych może trwać zbyt długo i powodować wiele szkód. Kto inny jak nie 
władza publiczna powinien ponieść odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę?

Wieloletnie utrzymywanie stanu oskarżenia może mieć zły wpływ na życie 
poszkodowanego. Ponosi on konsekwencje ekonomiczne i społeczne. Środki za-
pobiegawcze, np. zabranie sprzętu komputerowego w celach dowodowych przez 
organy ścigania, są dotkliwe dla osób prowadzących działalność gospodarczą. 
Mogą prowadzić do upadłości przedsiębiorstwa, a w rezultacie do ogromnych 
strat materialnych. Wprowadzenie w stan oskarżenia ma również zły wpływ 
na osoby wykonujące zawód publiczny. Czy domniemanie niewinności na czas 
prowadzenia śledztwa przestaje być ważne? Poszkodowany traci dobre imię, 
zaufanie obywateli. Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa, która oparła się 
na historii rozpatrywanych spraw, stwierdziła, iż nie ma możliwości uzyskania 
odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku nieuzasadnionego oskarże-
nia. Stanowi to lukę prawną, której nie da się pogodzić z wcześniej cytowanym 
art. 77 Konstytucji RP. Sądzę, że jeśli była możliwość niesłusznego aresztowania 
lub oskarżenia, to powinna być szansa na dochodzenie roszczeń przed sądem 
w trybie karnym oraz na pozyskanie odszkodowania adekwatnego do czasu 
trwania oskarżenia lub zatrzymania. Powinien być również wydłużony czas 
dochodzenia tych roszczeń. Procesy sądowe bywają długotrwałe i uciążliwe dla 
poszkodowanego. Okres 3 lat na proces odszkodowawczy jest odpowiedni i nie 
wywiera presji czasowej. Zmiana obejmowałaby również dochodzenie roszczenia 
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w postępowaniu cywilnym. Jest to kosztowna i uciążliwa droga dla osoby nie-
słusznie oskarżonej, często bywa nieefektywna. Roczny termin przedawnienia 
jest zbyt krótki i nie spełnia standardów konstytucyjnych. Proponowana ustawa 
będzie uproszczeniem i stworzeniem prostej, przejrzystej drogi dochodzenia od 
Skarbu Państwa odszkodowania i zadośćuczynienia przed sądem.

Dane dotyczące liczby skierowanych do sądów aktów oskarżenia za niesłusz-
nie przedstawione zarzuty lub aresztowania pozwalają zakładać, że projekt usta-
wy będzie wiązał się z wydatkami budżetu państwa, co jest zrozumiałe. Jednak 
z analiz wynika, iż te wydatki nie będą miały wpływu na gospodarstwa domo-
we obywateli lub średnie i małe przedsiębiorstwa. Jedyny wpływ projektu bę-
dzie na wymiar sprawiedliwości, który przez swoje nieprzemyślane działania 
doprowadza do wielu krzywd. Obywatele muszą wiedzieć, że mają pełne prawo 
domagać się od państwa odszkodowania za poniesione szkody moralne, mate-
rialne i rodzinne. Organy ścigania nie mogą działać bezprawnie i w chaosie.

Gdy analizowałem podsumowanie danych statystycznych dotyczących od-
szkodowań za lata 2000–2018 za niesłuszne skazanie lub postawienie w stan 
oskarżenia, moją uwagę najbardziej przykuła nie wysokość zasądzonych od-
szkodowań, lecz liczba osób niesłusznie oskarżonych lub aresztowanych. 
Postępowanie przygotowawcze powinno być prowadzone w granicach i na pod-
stawie prawa, tak aby nie szkodziło obywatelom. Pozbawienie wolności bez udo-
wodnienia winy nie powinno mieć racji bytu.

Poszkodowani powinni domagać się odszkodowania lub zadośćuczynienia 
od Skarbu Państwa za niesłuszne działania władzy sądowniczej. Pieniądze nie 
zwrócą czasu i zdrowia za okres spędzony w areszcie lub w stanie oskarżenia, 
ale zrekompensują poniesione straty.
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Przemówienie senator agnieszki kołacz-leszczyńskiej  
w dyskusji nad punktem 13. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Dziękuję Wysokiej Komisji, która w przygotowanym projekcie ustawy o zmia-

nie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjono-
wanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego pochyla 
się nad problemem, a bardziej niuansem, który doprecyzowuje obowiązujące 
przepisy. Otóż w do teraz obowiązujących przepisach w grupie osób uprawnio-
nych do ubiegania się o odszkodowania lub zadośćuczynienie pominięto obywa-
teli naszej ojczyzny, których działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa 
Polskiego rozpoczęła się na terytorium Polski, a w konsekwencji zmian granic 
była kontynuowana poza terytorium Polski.

Modyfikacji ulega więc jedna z przesłanek, tak aby osoby ubiegające się o od-
szkodowania za poniesioną szkodę lub zadośćuczynienie za doznaną krzywdę 
mogły otrzymać odszkodowanie lub zadośćuczynienie także właśnie w momen-
cie, gdy dana osoba represjonowana przez radzieckie organy ścigania i wymia-
ru sprawiedliwości lub organy pozasądowe mieszka poza obecnym terytorium 
Polski lub zmarła poza nim.

Dziękuję bardzo za to, że pamiętamy o tych osobach, które walczyły na rzecz 
niepodległości i poniosły śmierć, a zostały pominięte, one lub osoby im naj-
bliższe zostały wykluczone z możliwości dochodzenia roszczeń. W tej chwili ta 
możliwość zostanie ich bliskim przywrócona, tym bardziej że niejednokrotnie 
represjonowani ze względu na ówczesne realia polityczne nie mieli żadnej moż-
liwości zmiany miejsca zamieszkania. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 13. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Projekt nowelizacji ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wo-

bec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa 
Polskiego, będący inicjatywą Komisji Ustawodawczej, rozszerza krąg osób mo-
gących ubiegać się o odszkodowania za doznane krzywdy. Dzięki takiemu roz-
wiązaniu prawo do odszkodowania uzyskałyby osoby represjonowane przez 
radzieckie organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz organy pozasądowe 
za działalność na rzecz niepodległego państwa polskiego, mieszkające w chwili 
obecnej w Polsce, jeżeli działały one na obecnym terytorium Polski w okresie 
od 1 lipca 1944 r. do 31 grudnia 1956 r. oraz na terytorium Polski, którego gra-
nice określał traktat ryski, w okresie od 1 stycznia 1944 r. do 31 grudnia 1956 r. 
Warunkiem uzyskania rekompensaty będzie złożenie odpowiedniego wniosku. 
Projekt ten jest jak najbardziej zasadny, gdyż represje dotknęły bardzo wiele osób 
mieszkających na ziemiach wchodzących w skład państwa polskiego zgodnie 
z traktatem ryskim.

W toku konsultacji, jak to podkreślono w OSR, do projektu odniósł się m.in. 
minister finansów, funduszy i polityki regionalnej, który stwierdził, że z uwa-
gi na trudności związane z brakiem danych co do liczby osób uprawnionych do 
ubiegania się o odszkodowanie i zadośćuczynienie na podstawie projektowanej 
regulacji, jak również co do wysokości odszkodowań przyznawanych w wyni-
ku rozstrzygnięć sądów, nie można pozytywnie zaopiniować projektu ustawy. 
Ponadto wskazał on, że w ustawie budżetowej na 2021 r. nie zabezpieczono do-
datkowych środków na ten cel.

Minister spraw zagranicznych stwierdził, że projektowana nowelizacja za-
sługuje na poparcie. Przyznanie uprawnienia do ubiegania się o odszkodowa-
nie lub zadośćuczynienie za doznane krzywdy osobom represjonowanym przez 
radzieckie organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości lub organy pozasądowe 
za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego – chodzi o osoby, 
które nie mieszkają w Polsce lub nie mieszkały w Polsce w chwili śmierci, ale 
mieszkają lub w chwili śmierci mieszkały na ziemiach, które na mocy postano-
wień traktatu ryskiego wchodziły w skład państwa polskiego – w ocenie mini-
stra realizowałoby konstytucyjne zasady równości oraz zaufania obywatela do 
państwa i stanowionego przezeń prawa. Co do zasady w prawie międzynaro-
dowym nie przewiduje się regulacji prawnych uniemożliwiających przyznanie 
obywatelowi innego państwa odszkodowania i zadośćuczynienia określonego 
w art. 8 ust. 1. Istotną kwestią w tym kontekście jest konieczność respektowa-
nia reguł prawa międzynarodowego i wynikającej z nich suwerenności aktów 
władzy obcego państwa. Kwestia ta odzwierciedlona jest w art. 8 ust. 2b, który 
wyznacza datę graniczną działań, za które mogą przysługiwać świadczenia. 
Wskazuję się tu datę 5 lutego 1946 r., kiedy terytorium, na którym prowadzona 
była wspomniana działalność, stało się formalnie częścią ZSRR.
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Jednocześnie minister spraw zagranicznych zwrócił uwagę, że istnieje pewne 
prawdopodobieństwo wykorzystania projektowanych regulacji przeciwko inte-
resom RP lub bezpośrednio przeciwko potencjalnym beneficjentom świadczeń. 
W kręgu osób uprawnionych do ubiegania się o świadczenie będą bowiem oby-
watele innych państw, np. Białorusi, a upamiętnienie ich działalności na rzecz 
niepodległego bytu państwa polskiego w latach 1939–1946 bądź też upamiętnie-
nie działalności ich przodków może stanowić przedmiot różnych kontrowersyj-
nych interpretacji, w szczególności dokonywanych przez skrajne ugrupowania 
działające na terenie tych państw. Kwestia wypłaty przewidzianych w usta-
wie świadczeń na rzecz obywateli państw obcych może zostać upolityczniona, 
a w skrajnych przypadkach stanowić podstawę do odpowiedzialności karnej. 
Zakładając jednak racjonalność działań władz publicznych państw trzecich, 
możemy przyjąć, że proponowana zmiana ustawy raczej nie będzie miała za-
sadniczych skutków w relacjach z tymi państwami, ponieważ dotyczy indy-
widualnych postępowań o charakterze odszkodowawczym, prowadzonych na 
wniosek osób fizycznych.

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu stoi na stanowisku, że kwestia okresu represji uznawanych w ak-
tualnie obowiązujących przepisach wymaga pogłębionej analizy historycznej 
i prawnej. Odnosząc się do miejsca represji, instytut stwierdził, że zróżnicowanie 
sytuacji osób represjonowanych w zależności od ich miejsca śmierci, a nie np. 
ostatniego miejsca zamieszkania, może spotkać się z krytyczną oceną społeczną 
ze względu na naruszenie zasady sprawiedliwości społecznej, równości wobec 
prawa oraz zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa. 
W opinii wskazano także, że w pewnych przypadkach określenie „działalność 
na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego”, występujące na gruncie obo-
wiązującej ustawy, może stać się przedmiotem problemów interpretacyjnych. 
Ponadto poddano pod rozwagę dostosowanie brzmienia przepisów dotyczących 
właściwości sądu w przypadku osób, których miejsce zamieszkania znajduje się 
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych stwierdził, że 
przygotowana nowelizacja ustawy modyfikuje wyłącznie obowiązującą prze-
słankę miejsca śmierci osoby represjonowanej, istotną dla powstania prawa do 
odszkodowania, co nie jest rozwiązaniem wystarczającym z punktu widzenia 
zgodności nowelizowanego przepisu z art. 32 konstytucji. W opinii uznano za 
zasadne poszerzenie kręgu uprawnionych do odszkodowania i zadośćuczynienia 
o członków rodziny osoby represjonowanej, jeżeli śmierć takiej osoby nastąpiła 
w okresie doznawania represji, w obecnych granicach Polski lub w granicach 
ZSRR w czasie jego istnienia.
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Przemówienie senator agnieszki kołacz-leszczyńskiej  
w dyskusji nad punktem 14. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Dziękuję za przygotowanie tego projektu. Ale kiedy myślę o tym, ile musie-

liśmy czekać, by taka inicjatywa została przedłożona Senatowi RP, jestem wiel-
ce zaskoczona. Petycja obywatelska została wniesiona w roku 2017. Bardzo mi 
przykro, że aż tak długo musieliśmy czekać na podjęcie tego słusznego postu-
latu, by podwyższyć kwotę świadczenia pieniężnego przysługującego osobom 
deportowanym do pracy przymusowej oraz osobom osadzonym w obozach pra-
cy przez III Rzeszę i ZSRR o 50% za każdy miesiąc trwania pracy przymusowej 
w stosunku do kwoty świadczenia zwaloryzowanej w 2020 r.

Naszym obowiązkiem jest nie tylko to, by oddać tym osobom należny sza-
cunek, ale także to, by zadbać ich codzienność, która nie zawsze wygląda za-
dowalająco. Różne schorzenia i problemy zdrowotne wymagają dodatkowych 
nakładów pieniężnych czy opieki ze strony innych osób, a to przecież wiąże 
się z dużym wysiłkiem finansowym. Nasze państwo musi zapewnić tym oso-
bom spokój i środki na godne życie, tak aby choć w ten sposób wynagrodzić im 
wszystkie represje. Mamy do państwa ogromny szacunek, niech to wybrzmi na 
tej sali. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 14. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przepisami ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pra-

cy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek 
Socjalistycznych Republik Radzieckich (DzU z 2019 r. poz. 1168) uregulowano 
świadczenie pieniężne i uprawnienia przysługujące osobom, które podlegały 
represjom poprzez osadzenie w obozach pracy przymusowej czy deportowa-
nie do pracy przymusowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami grupie tej 
przysługuje prawo do świadczenia pieniężnego za każdy pełny miesiąc trwania 
pracy, nie większe jednak niż za 20 miesięcy – obecnie jest to kwota od 11,53 zł 
do maksymalnie 229,91 zł.

Pewnie nikt z senatorów nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, skąd te 
kwoty się wzięły, jak wyliczono świadczenie pieniężne za miesiąc pracy przy-
musowej, czy jest to kwota za niska, czy może za wysoka. Bardzo często w przy-
padku tego typu regulacji prawnych, nie wiemy, czy rzeczywiście pomagamy 
tym osobom, czy też stwarzamy swoistą sytuację „dawania jałmużny”. Są to 
rzeczywiście dylematy, z którymi mamy do czynienia, tworząc tego typu roz-
wiązania prawne.

Omawiany dzisiaj projekt ustawy stanowi realizację postulatu zawartego 
w petycji obywatelskiej wniesionej do Senatu RP już w listopadzie 2017 r. Autor 
petycji zwracał się do Senatu o podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na 
celu podwyższenie świadczenia pieniężnego dla osób deportowanych do pracy 
przymusowej i wykonujących niewolniczą pracę na rzecz III Rzeszy.

Skoro Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji na podstawie 
art. 90d ust. 1 pkt 1 Regulaminu Senatu wniosła o podjęcie postępowania w spra-
wie inicjatywy ustawodawczej, o której dzisiaj dyskutujemy, to uznała, że pe-
tycja jest zasadna. W projekcie ustawy proponuje się zwiększenie świadczenia 
o 50% za każdy miesiąc pracy przymusowej w stosunku do kwoty świadczenia 
pieniężnego przysługującego osobom deportowanym zwaloryzowanej w 2020 r. 
Podwyższenie świadczenia o 50% wydaje się znaczące, ale musi się zaraz pojawić 
pytanie, czy na pewno jest ono znaczące, jeśli weźmiemy pod uwagę kwoty, do 
jakich się to odnosi. W przypadku wszystkich regulacji finansowych musimy 
analizować możliwości budżetowe państwa. Czy kwota rzędu 50 milionów zł, na 
jaką są szacowane skutki wzrostu wysokości kwoty świadczenia, jest znacząca 
dla finansów publicznych w 2021 r? Z pewnością nie, jeśli analizujemy cel, do 
którego ta zmiana ustawowa ma doprowadzić.

Będę oczywiście głosował za przyjęciem omawianego projektu ustawy, ale 
będę zabiegał o to, aby w najbliższym czasie wprowadzić takie zmiany ustawo-
we, które wymuszą coroczną podwyżkę wysokości świadczenia pieniężnego dla 
osób deportowanych do pracy przymusowej i wykonujących niewolniczą pracę 
na rzecz III Rzeszy i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Dziękuję 
za uwagę.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 14. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jak podkreślono w ocenie skutków regulacji dotyczącej projektu ustawy 

o zmianie ustawy o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osa-
dzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik 
Radzieckich, „w okresie II wojny światowej wielu Polaków było represjono-
wanych przez III Rzeszę i ZSRR z przyczyn politycznych, narodowościowych, 
rasowych i religijnych poprzez osadzenie w obozach pracy przymusowej czy de-
portowanie do pracy przymusowej w granicach terytorium państwa polskiego 
lub z tego terytorium na terytorium III Rzeszy, ZSRR lub tereny przez te pań-
stwa okupowane. Zadaniem państwa polskiego jest otaczanie opieką osób, które 
doświadczyły rożnych form represji w okresie wojny ze strony systemów totali-
tarnych III Rzeszy i ZSRR. Przepisami ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o osobach 
deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez 
III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (DzU z 2019 r. poz. 
1168) uregulowano świadczenie pieniężne i inne uprawnienia przysługujące 
osobom, które podlegały represjom poprzez osadzenie w obozach pracy przy-
musowej czy deportowanie do pracy przymusowej. Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, grupie tej przysługuje prawo do świadczenia pieniężnego za każdy 
pełny miesiąc trwania pracy, nie więcej jednak niż za 20 miesięcy – obecnie jest 
to kwota od 11,53 zł do maksymalnie 229,91 zł”. W proponowanym projekcie re-
komenduje się zwiększenie świadczenia o 50% za każdy miesiąc trwania pracy 
przymusowej w stosunku do kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego 
osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osobom osadzonym w obo-
zach pracy przez III Rzeszę i ZSRR, zwaloryzowanej w 2020 r.

W toku konsultacji, jak podkreślono w OSR, do projektu odniósł się m.in. 
minister finansów, funduszy i polityki regionalnej, który stwierdził, że mecha-
nizmy wsparcia finansowego osób uprawnionych już funkcjonują i osoby depor-
towane mogą z nich korzystać. Skutki finansowe wynikające z opiniowanych 
rozwiązań nie zostały natomiast przewidziane w projekcie ustawy budżetowej 
na rok 2021 i dlatego stanowisko w tej sprawie powinna zająć Rada Ministrów. 
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych stwierdził, że koncep-
cja zwiększenia osobom deportowanym przez III Rzeszę świadczeń o 50% wydaje 
się rozwiązaniem racjonalnym i uzasadnionym. Opinia ta dotyczy jednak sfery 
„zasadności” postulatów środowisk osób represjonowanych. Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego stwierdziła, że proponowana zmiana jest korzyst-
na dla emerytów i rencistów uprawnionych do tego świadczenia. W przypadku 
emerytów i rencistów z okresem pracy przymusowej wynoszącym co najmniej 
14 miesięcy podwyższone świadczenie pieniężne będzie korzystniejsze od do-
datku kombatanckiego. W związku z tym osoby deportowane do pracy przymu-
sowej oraz osoby osadzone w obozach pracy na taki okres będą uprawnione do 
wyższego świadczenia pieniężnego niż osoby deportowane, które jednocześnie 
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posiadają status kombatanta. Z kolei ZUS wyraził opinię, że w terminie zapro-
ponowanym w projekcie realizacja ustawy nie jest możliwa, ponieważ konieczna 
będzie modyfikacja systemu informatycznego, co oznacza konieczność uwzględ-
nienia co najmniej 9-miesięcznego okresu vacatio legis. Połączone komisje przy-
jęły w tym zakresie poprawkę. Projektowana ustawa pociągnie za sobą wzrost 
obciążeń budżetu państwa w części 73 – ZUS, zaś w projekcie ustawy budże-
towej na rok 2021 nie uwzględniono skutków finansowych tej regulacji. Będzie 
to zatem oznaczać konieczność uzyskania dodatkowych środków na pokrycie 
niezbędnych wydatków.

Zdecydowanie popieram proponowaną nowelizację ustawy, która w swoim 
założeniu poprzez zwiększenie wysokości kwoty świadczenia pieniężnego spo-
woduje poprawę sytuacji materialnej osób, które w okresie II wojny światowej 
doświadczyły osadzenia w obozach pracy przymusowej lub zostały deportowa-
ne do pracy przymusowej przez III Rzeszę lub ZSRR, zwłaszcza że z uwagi na 
wiek i stan zdrowia osoby te wymagają zwiększonej troski i opieki lekarskiej, 
pielęgniarskiej i socjalnej.
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Przemówienie senator agnieszki Gorgoń-komor  
w dyskusji nad punktem 15. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senatorowie!
Projekt ustawy o zmianie ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniają-

cym jest zdecydowanie zasadny i proponuje szybkie oraz skuteczne rozwiązania, 
które w efekcie skutkować będą odformalizowaniem i uproszczeniem procedur 
administracyjnych związanych z kwestią uzyskania rodzinnego świadczenia 
uzupełniającego. W obecnie stosowanej praktyce obywatel chcący uzyskać to 
świadczenie, zmuszony jest w pierwszej kolejności udać się do urzędu stanu 
cywilnego, aby uzyskać odpisy aktów urodzenia dzieci, a następnie udać się 
do ZUS lub KRUS w celu załatwienia swojej sprawy. W ten sposób cały proces 
realizacji sprawy wydłuża się poprzez dodatkową wizytę w urzędzie stanu cy-
wilnego. Zwiększają się również koszty, jakie ponosi w związku z tym rozwią-
zaniem obywatel. Bardzo ważne jest to, że wnioskodawcami tych postulatów 
są obywatele, którzy ukończyli co najmniej 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat 
w przypadku mężczyzn. Seniorzy z uwagi na swój stan zdrowia i nierzadko trud-
ną sytuację finansową bardzo często mają ograniczone możliwości sprawnego 
przemieszczania się oraz załatwiania tego typu spraw urzędowych. W związku 
z tym popieram projekt tej ustawy. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senator agnieszki kołacz-leszczyńskiej  
w dyskusji nad punktem 15. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Kiedy czytam te przepisy i myślę o ich wejściu w życie, mogę być wdzięczna, 

że przysłużą się one poprawie codziennego życia naszych obywateli, którym 
w każdy możliwy sposób powinniśmy ułatwiać funkcjonowanie. Przepisy te 
spowodują, że osoby uprawnione do otrzymywania rodzicielskiego świadczenia 
uzupełniającego, składając odpowiednie dokumenty wymienione w ustawie, nie 
będą zobowiązane do przedłożenia odpisów aktów urodzenia dzieci. Jeśli zajdzie 
konieczność weryfikacji tych danych zawartych we wniosku i oświadczeniu, 
organ rozpatrujący wniosek, czy będzie to ZUS czy KRUS, pobierze odpowiedni 
odpis z rejestru stanu cywilnego, odpisy aktów urodzenia dzieci wnioskodawcy 
poprzez po prostu odpowiednią usługę sieciową czy też poprosi o wydanie od-
pisów z odpowiedniego rejestru. A skutki pozytywne płynące z tych rozwiązań 
są następujące: zmniejszone koszty funkcjonowania administracji publicznej, 
zwiększenie wydajności tejże administracji, skrócenie czasu wizyty obywateli 
w urzędzie, ochrona środowiska – brak potrzeby drukowania kolejnych doku-
mentów czy też brak konieczności wizyty w urzędzie stanu cywilnego, jeśli cho-
dzi o seniorów, bo ustawa dotyczy kobiet 60+ i mężczyzn 65+. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora macieja łuczaka  
w dyskusji nad punktem 15. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Omawiany projekt zmiany ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełnia-

jącym ma na celu doprowadzenie do uproszczenia procedur administracyj-
nych związanych z załatwianiem przez obywateli spraw z zakresu uzyskania 
rodzinnego świadczenia uzupełniającego. Poprawiony zostanie również kontakt 
obywateli z administracją publiczną. Wejście w życie projektowanej ustawy spo-
woduje obniżenie kosztów funkcjonowania administracji publicznej, skrócenie 
czasu realizacji zadań oraz zwiększenie bezpieczeństwa danych osobowych.

Podstawowym celem zawartych w ustawie rozwiązań jest zapewnienie środ-
ków utrzymania osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia lub go nie podjęły 
ze względu na wychowywanie dzieci w rodzinach wielodzietnych. Jest to swoiste 
uhonorowanie osób, które wychowały co najmniej czworo dzieci i z tytułu długo-
letniego zajmowania się potomstwem nie wypracowały emerytury w wysokości 
odpowiadającej co najmniej kwocie najniższej emerytury. Przyjęte rozwiązania 
prawne mają na celu docenienie trudu wychowawczego rodziców w rodzinach 
wielodzietnych poprzez zapewnienie określonych środków po osiągnięciu od-
powiedniego wieku. 

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające przyznaje się osobom, które urodzi-
ły i wychowały albo wychowały co najmniej czworo dzieci i nie nabyły prawa 
do emerytury lub też ich emerytura wypłacana przez organ rentowy jest niż-
sza od najniższej emerytury. O świadczenie mogą się ubiegać osoby w wieku 
wynoszącym co najmniej 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku męż-
czyzn. Świadczenie to ma za zadanie przeciwdziałać ubóstwu tej grupy osób. 
Świadczenie obejmuje zatem grupę społeczną, która z racji wieku i bardzo ni-
skich dochodów wymaga szczególnej troski i opieki oraz wsparcia ze strony 
państwa.

Aktualnie w celu ustalenia prawa do otrzymania omawianego świadcze-
nia wymagane jest złożenie wniosku wraz z oświadczeniem oraz dokumentów, 
które umożliwią przyznanie świadczenia. Ustawodawca zobowiązuje m.in. do 
dostarczenia przez osobę składającą wniosek aktów urodzenia dzieci. W prak-
tyce obywatel jest zmuszony najpierw udać się do urzędu stanu cywilnego, aby 
uzyskać odpisy aktów urodzenia dzieci, a następnie udać się do ZUS lub KRUS 
w celu załatwienia swojej sprawy. W ten sposób realizacja sprawy wydłuża się 
z uwagi na dodatkową wizytę w urzędzie stanu cywilnego.

Wejście w życie projektowanych przepisów spowoduje, że w celu uzyskania 
świadczenia uprawniona osoba, oprócz dokumentów wymienionych w zmienia-
nej ustawie, nie będzie obowiązana do przedłożenia odpisów aktów urodzenia 
dzieci. W przypadku konieczności weryfikacji danych zawartych we wniosku 
i oświadczeniu organ rozpatrujący wniosek, czyli ZUS lub KRUS, sam pobie-
rze z rejestru stanu cywilnego odpisy aktów urodzenia dzieci wnioskodawcy 
poprzez dedykowaną do tego celu usługę sieciową. W przypadku braku aktów 
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urodzenia dzieci w rejestrze stanu cywilnego wyśle poprzez ePUAP wniosek do 
kierownika urzędu stanu cywilnego o wydanie odpisów z rejestru stanu cywil-
nego. Rozwiązanie takie w znaczący sposób zwiększy wydajność administracji 
publicznej.

Wskazać należy, że ustawodawca bardzo szczegółowo i zapobiegawczo okre-
ślił warunki formalne ubiegania się o świadczenie. W ten sposób zagwaran-
tował, że zakres danych zawartych we wniosku oraz oświadczeniach pozwoli 
organom na przeprowadzenie postępowania administracyjnego w sposób nie-
obciążający nadmiernie obywateli. Reasumując, należy stwierdzić, że przed-
stawione argumenty potwierdzają zasadność wprowadzenia proponowanych 
zmian w ustawie. 
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 15. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W  porządku obrad dwudziestego pierwszego posiedzenia Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji znalazło się aż 9 projektów ustaw będących 
inicjatywami ustawodawczymi Senatu. Część z nich to całkowicie nowe projekty 
ustaw, część zaś jest projektami ustaw, które dokonują niewielkich, acz bardzo 
istotnych zmian w istniejących ustawach. Omawiany projekt ustawy o zmia-
nie ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym jest przykładem tych 
drugich wymienionych inicjatyw ustawodawczych. Dokonuje się tam jedynie 
zmiany ust 4 w art. 4 ustawy z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świad-
czeniu uzupełniającym; DzU poz. 303.

W 2019 r. ustawodawca określił warunki i tryb przyznawania oraz zasady 
wypłacania i finansowania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, Aby 
uzyskać takie świadczenie, wymagane jest złożenie wniosku wraz z oświadcze-
niem oraz dokumentów, które umożliwiają przyznanie świadczenia. Wśród nich 
są akty urodzenia dzieci, co wiąże się z koniecznością złożenia wizyty w urzę-
dzie stanu cywilnego i złożenia wniosku o uzyskanie odpisów aktów urodzenia 
dzieci. Dopiero po ich uzyskaniu można złożyć komplet dokumentów do ZUS lub 
KRUS. Często nie jest to łatwa droga dla seniorów wnioskodawców, bo wiąże się 
z wyjazdem do miejsc, w których znajdują się odpowiednio urząd stanu cywil-
nego i ZUS lub KRUS, a mogą to być – i bardzo często są – 2 różne miejscowości 
oddalone od siebie o wiele kilometrów. Dla wnioskodawców może to okazać się 
nie do przejścia, w szczególności gdy mieszkają samotnie, a ich rodziny – w du-
żym oddaleniu od nich. Dlatego celem autorów zmiany projektowanej ustawy 
jest doprowadzenie do odformalizowania i uproszczenia procedur administra-
cyjnych tak, aby nie było konieczności przedkładania odpisów aktów urodzenia 
dzieci. W przypadku konieczności weryfikacji danych zawartych we wniosku 
i oświadczeniu organ rozpatrujący wniosek, tj. ZUS lub KRUS, sam pobierze 
z rejestru stanu cywilnego odpisy aktów urodzenia dzieci wnioskodawcy po-
przez dedykowaną do tego celu usługę sieciową.

Zaproponowane rozwiązanie jest ze wszech miar konieczne, a przede wszyst-
kim wychodzące z pomocą tym wszystkim, w przypadku których ustawodawca 
wcześniej założył poprawę warunków bytowych. Chciał wtedy uhonorować i do-
cenić trud wychowawczy rodziców w rodzinach wielodzietnych, które wycho-
wały co najmniej 4 dzieci i nie nabyły prawa do emerytury lub też emerytura 
wypłacana przez organ rentowy jest niższa od najniższej emerytury. Wejście 
w życie tej zmiany ustawowej przyczyni się z pewnością do tego, że większość 
z uprawnionych skorzysta z tej możliwości, bo nie będzie przyziemnych prze-
szkód dla złożenia wniosku i oświadczenia.

Jedyną przeszkodą, jaka może mieć miejsce, aby zaproponowane rozwiązania 
ustawowe zafunkcjonowały, to 3-miesięczny okres vacatio legis, niezbędny do 
zintegrowania systemów teleinformatycznych ZUS i KRUS z rejestrami stanu 
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cywilnego w ramach wykorzystania usługi sieciowej umożliwiającej bezpo-
średnie pobieranie aktów stanu cywilnego. Czy ten czas wystarczy? Liczę na 
to, że tak się stanie, dlatego z pełnym przekonaniem zagłosuję za przyjęciem 
omawianej zmiany ustawowej. Dziękuję za uwagę.
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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, w projekcie ustawy o zmianie 

ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym proponuje się następują-
ce regulacje:

„– wnioskodawca nie będzie obowiązany do składania, wraz z wnioskiem, 
odpisów aktów urodzenia dzieci;

– w przypadku konieczności weryfikacji danych zawartych we wniosku 
i oświadczeniu organ rozpatrujący wniosek sam pobierze z rejestru stanu cy-
wilnego odpisy aktów urodzenia dzieci wnioskodawcy poprzez specjalną usługę 
sieciową; w razie zaś braku aktów urodzenia dzieci w rejestrze stanu cywilnego, 
organ zwróci się przez ePUAP do kierownika urzędu stanu cywilnego o wydanie 
stosownych odpisów z rejestru stanu cywilnego.

Z uwagi na to, że systemy teleinformatyczne ZUS i KRUS będą musiały zostać 
zintegrowane z rejestrem stanu cywilnego w ramach usługi sieciowej umożli-
wiającej bezpośrednie pobieranie odpisów aktów stanu cywilnego, proponuje 
się trzymiesięczny okres vacatio legis.

Oczekuje się, że projektowana ustawa odformalizuje i uprości procedu-
rę administracyjną związaną z  uzyskaniem rodzicielskiego świadczenia 
uzupełniającego”.

W toku konsultacji, jak to podkreślono w OSR, do projektu odniósł się 
m.in. Minister Cyfryzacji, który poparł projekt i stwierdził, że „uregulowa-
nie stanowi odpowiedź na postulaty obywateli wpływające do Ministerstwa 
Cyfryzacji, dotyczące zwolnienia obywateli od przedkładania odpisów aktów 
stanu cywilnego, w szczególności w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i Kasie 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dla celów prowadzonych przez te orga-
ny postępowań”.
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Przemówienie senator agnieszki Gorgoń-komor  
w dyskusji nad punktem 16. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senatorowie!
Z wielkim rozczarowaniem przyglądałam się procedurze powoływania osoby 

na stanowisko rzecznika praw obywatelskich. Jest to niezwykle ważna funkcja, 
osoba będąca rzecznikiem praw obywatelskich musi być absolutnie nienagan-
na. Jak wskazuje art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw 
Obywatelskich: „Rzecznik Praw Obywatelskich (…) stoi na straży wolności i praw 
człowieka i obywatela określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
w innych aktach normatywnych, w tym również na straży realizacji zasady rów-
nego traktowania”. I dalej: „Rzecznikiem może być obywatel polski wyróżniający 
się wiedzą prawniczą, doświadczeniem zawodowym oraz wysokim autorytetem 
ze względu na swe walory moralne i wrażliwość społeczną”.

Nie chcę deprecjonować osoby powołanej przez Sejm na stanowisko rzeczni-
ka praw obywatelskich, ale z całą pewnością uważam, że politycy PiS traktują 
to bardzo ważne stanowisko rzecznika jako swoje kolejne polityczne trofeum 
dla własnego stronnictwa. Rzecznik praw obywatelskich musi stanowić nie-
zależnego od władzy urzędnika, który w imieniu obywateli będzie patrzył jej 
na ręce i interweniował tam, gdzie obywatelom dzieje się krzywda. Wiceszef 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Piotr Wawrzyk, jest ściśle związany z par-
tią PiS, a jego partyjni koledzy ustalili, że pan Wawrzyk przesiądzie się z fotela 
wiceministra i posła partii rządzącej na fotel rzecznika, który powinien być 
całkowicie apolityczny i bezstronny.

Ponadto uważam, że odrzucanie kandydatki pani Zuzanny Rudzińskiej-
Bluszcz na stanowisko rzecznika praw obywatelskich jest celowym, obstruk-
cyjnym działaniem bez jakiejkolwiek zasadnej argumentacji. Tę kandydatkę 
poparło tysiące organizacji społecznych oraz najlepsze wydziały prawa w Polsce. 
Czy naprawdę rząd PiS nie widzi tak ważnych kwestii? Dlaczego nie słucha się 
głosu społeczeństwa?

Chciałabym podkreślić cenne słowa pani Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz: 
„Każdy atak rządzących na praworządność wzmacnia dziś jej obrońców. 
Paradoksalnie rząd sam kreuje dziś ogromny i coraz sprawniejszy ruch opo-
ru”. Dziękuję za uwagę.



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 21. posiedzenia Senatu

412

21. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 17, 18 i 19 lutego 2021 r.

 
 
 
 
 

Przemówienie senator agnieszki kołacz-leszczyńskiej  
w dyskusji nad punktem 16. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Dzisiaj w izbie wyższej polskiego parlamentu przeżywamy ważną chwilę. 

Otóż podejmujemy decyzję o wyborze kolejnego rzecznika praw obywatelskich. 
Przed nami ważna decyzja, tym bardziej że wysłuchaliśmy kandydata wybrane-
go przez… Chciałoby się powiedzieć, że został on wybrany przez Sejm RP, jednak 
wyboru dokonał PiS ze swoimi koalicjantami. PiS wybrał swojego politycznego, 
partyjnego kandydata, wcześniej odrzuciwszy kilkukrotnie kandydaturę pani 
Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz.

Pozwolę sobie wprost powiedzieć, jak głębokie są różnice między tymi oso-
bami. Dzięki temu łatwiej mi będzie wyjaśnić, dlaczego nie mogę zaakceptować 
kandydatury pana posła Piotra Wawrzyka. Przede wszystkim pan poseł Piotr 
Wawrzyk to polityczny, partyjny kandydat jednego ugrupowania, które zresztą 
tego nie ukrywa i jako jedną z zalet swojego nominata przedstawia jego dorobek 
polityczny. Pani Zuzanna Rudzińska-Bluszcz to kandydatka społeczna, którą 
wskazało ponad 1 tysiąc 200 organizacji społecznych. Powiem to raz jeszcze: 
wskazało ją ponad 1 tysiąc 200 organizacji skupiających tysiące działających 
w nich obywateli. Ci obywatele mówią: tak, takiego przedstawiciela chcemy, 
taki przedstawiciel ochroni nasze prawa.

Kandydatka do niedawna odbyła setki spotkań z obywatelami, by porównać 
swoją wizję sprawowania urzędu z wizją osób, na rzecz których miałaby praco-
wać. Kandydat PiS odbył jedynie spotkanie z członkami Prawa i Sprawiedliwości, 
na którym wysłuchał dodatkowych wytycznych co do tego, w jakim zakresie bę-
dzie pomocny dla swoich partyjnych kolegów i jak ma prowadzić swoje biuro. 
Chodzi o to, by pan poseł nigdy nie zapomniał, skąd się wywodzi i czyich spraw 
i interesów ma bronić.

Taka myśl na gorąco: pani Zuzanna Rudzińska-Bluszcz swoją energią i en-
tuzjazmem zarażała wszystkich wokół. Obywatele w kontakcie z tą kandydatką 
czuli się swobodnie, byli bezpośredni i mieli odwagę, by choć przez chwilę poroz-
mawiać z nią na dowolny temat. Pan Piotr Wawrzyk swoim dzisiejszym wystą-
pieniem oddalił nas od siebie, zbudował między nami ścianę. Potwierdził tylko, 
jak bardzo zastały jest w swoim politycznym patrzeniu na świat i codzienność.

W życiorysie pana posła, który mieliśmy możliwość przeczytać, zapisanych 
jest wiele funkcji, które do dzisiaj miał on okazję pełnić. Brakuje jednak infor-
macji o tym, co dzięki tym funkcjom osiągnął, czego dokonał, nad czym pra-
cował. W informacji o dokonaniach kandydatki odrzuconej przez PiS jest cały 
katalog osiągnięć, zresztą niepełny, bo zabrakło miejsca do opisania wszystkie-
go. Ale ranga, waga tych wyzwań jest absolutnie wyjątkowa. Przede wszystkim 
zajęła ona stanowisko wobec wszystkich negatywnych wydarzeń, jakie mają 
miejsce tu i teraz. Ciężko pracowała, by wspierać obywateli w walce przeciwko 
demolowaniu wymiaru sprawiedliwości, w walce o prawa kobiet i szacunek dla 
mniejszości. Wystąpiła w obronie tych, którzy zostali poszkodowani na skutek 
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nadużyć policji wobec protestujących. Za setkami tych interwencji kryją się ty-
siące pojedynczych, indywidualnych emocji i problemów tych, którzy na różne 
sposoby uczestniczą w walce o lepszą, sprawiedliwszą Polskę.

Patrząc na dorobek obu kandydatów, analizując to, co wnieśli oni do tego 
etapu rekrutacji – a przecież my, senatorowie, śledzimy cały proces wyłania-
nia rzecznika – nie możemy o niczym zapomnieć. W mojej pamięci pozostało 
zdjęcie sali plenarnej, które wykonano po przegłosowaniu kandydata PiS. Otóż 
widzimy na nim pana posła Piotra Wawrzyka, który podając rękę prezesowi 
Kaczyńskiemu gratulującemu mu wyboru, przybrał taką postawę ciała, by wy-
razić swoją podległość wobec partyjnego szefa. Jego sylwetka i opuszczona w ge-
ście poddaństwa głowa mówiły wprost: oddaję się do pana dyspozycji, panie 
prezesie. Nie o takim rzeczniku praw obywatelskich marzyliśmy, nie takiego 
przedstawiciela oczekujemy, nie takiemu człowiekowi chcemy oddać los naszych 
obywateli, a także ich problemy, ich tragedie, ich bezpieczeństwo. Jeśli obywatel 
stanie naprzeciw państwa, a raczej rządzących, to pan zawsze stanie murem za 
rządzącymi. Obywatel nie otrzyma od pana spodziewanego i należnego wspar-
cia. A skoro mam przekonanie, że nigdy nie będzie pan chronił obywateli i nigdy 
nie uzyska ich szacunku, to nie mogę udzielić panu wsparcia i oddać na pana 
głosu. Nie dostanie pan mojego głosu, nie oddam go nigdy na osobę, która nie 
chroni obywateli ani nie wspiera ich w walce o prawa człowieka, która nie jest 
wierna swoim przekonaniom i nie stoi na straży przestrzegania Konstytucji 
RP. Dziękuję bardzo.



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 21. posiedzenia Senatu

414

21. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 17, 18 i 19 lutego 2021 r.

 
 
 
 
 

Przemówienie senatora władysława komarnickiego  
w dyskusji nad punktem 16. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Dzisiaj debatujemy w Senacie nad wyborem nowego rzecznika praw oby-

watelskich. Sejm swojego kandydata na rzecznika praw obywatelskich wybrał. 
Kandydata, bo wybór Piotra Wawrzyka jest wyborem czysto politycznym.

Chciałbym ze swojej strony przede wszystkim przyjrzeć się bardziej ogól-
nie funkcji rzecznika. Kimkolwiek jednak nowy rzecznik praw obywatelskich 
będzie, nie powinien być kolejnym konserwatystą ani czynnym politycznie 
graczem. Wynika to przede wszystkim z samej natury tej instytucji. Moim 
skromnym zdaniem, jeżeli wybór rzecznika praw obywatelskich dalej będzie 
opierać się na politycznych kalkulacjach, to kadencja Adama Bodnara może 
trwać jeszcze długo.

Podczas gdy politycy nie mogą się porozumieć w sprawie obsadzenia sta-
nowiska rzecznika praw obywatelskich, kadencja Adama Bodnara trwa dalej. 
Przy znikomej zdolności poszczególnych stronnictw do patrzenia na cokolwiek 
innego niż własny interes być może będzie ona trwać wiecznie. Apeluję o rozsą-
dek i o to, żeby dokonując wyboru rzecznika praw obywatelskich, nie kierować 
się partyjnymi interesami, ale dobrem obywateli. Rzecznik ma stać na stra-
ży praw obywatelskich, nie na straży obrony interesów partyjnych. W niższej 
izbie parlamentu większość ma Zjednoczona Prawica, w izbie wyższej – teore-
tycznie opozycja. Nic więc dziwnego, że politycy prawicy utrącili kandydaturę 
Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz wystawianą przez Koalicję Obywatelską i Lewicę. 
Porażką zakończyła się również inicjatywa Polskiego Stronnictwa Ludowego 
i Konfederacji w postaci kandydatury Roberta Gwiazdowskiego.

Nie da się ukryć, że politycy PiS traktują stanowisko rzecznika praw oby-
watelskich jak kolejne polityczne trofeum dla swojego stronnictwa. Smutnym 
podsumowaniem jest teza, że wybór dobrego kandydata w tych wszystkich prze-
pychankach nie ma, niestety, większego znaczenia. Nowy rzecznik praw oby-
watelskich nie może być kolejnym „trofeum” władzy.

Warto głębiej zastanowić się nad rolą tego organu w porządku prawnym 
naszego kraju i nad tym, jaki nowy rzecznik praw obywatelskich powinien być. 
Czy może raczej: jaki być nie powinien. Instytucja ta opiera się na koncepcji 
stworzenia niezależnego od władzy – przypominam: od władzy – urzędnika, 
który będzie w imieniu obywateli patrzył jej na ręce i interweniował tam, gdzie 
obywatelom dzieje się krzywda, czyli w wielu przypadkach będzie musiał sta-
wać naprzeciw organów władzy. Jak w takiej sytuacji zachowa się rzecznik po-
wołany z politycznego klucza?

W Polsce rzecznik praw obywatelskich ma szereg kompetencji o charakte-
rze kontrolnym. Stoi na straży wolności, praw człowieka i obywatela. W razie 
stwierdzenia ich naruszeń przeprowadza różnego rodzaju interwencje – np. 
w formie zapytań do poszczególnych organów lub wręcz żądania, by właści-
we instytucje zajęły się daną sprawą. Rzecznik może wziąć udział w toczącym 
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się postępowaniu sądowym na prawie strony, może kierować skargi kasacyjne 
do Sądu Najwyższego. Ma prawo wstępu w każdym czasie i bez ograniczeń do 
aresztów śledczych i zakładów karnych.

Rzecznik praw obywatelskich teoretycznie nie może władzy do niczego zmu-
sić, zwłaszcza jeśli ta nieszczególnie chce z nim współpracować. Może jednak 
zwracać uwagę na wszelkie możliwe niewłaściwe działania czy zaniechania. 
Osoba pełniąca tę funkcję nie tylko może, ale i powinna być solą w oku każdej 
władzy – niezależnie od tego, która polityczna koteria akurat rządzi. Można by 
wręcz zaryzykować stwierdzenie, że jeśli dana administracja głośno narzeka na 
pracę rzecznika, to znaczy, że ten dobrze wykonuje swoje obowiązki.

To oznacza, że kandydat na rzecznika praw obywatelskich Piotr Wawrzyk 
może i rzeczywiście jest „mało politycznym” posłem, może i zajmuje się przede 
wszystkim pracą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, ale wciąż jednak nie 
spełnia tego podstawowego kryterium. Poglądy konserwatywne niespecjal-
nie sprzyjają konfrontacji z państwem – a to powinien robić rzecznik praw 
obywatelskich.

Kolejną interesującą kwestią jest to, czy jakieś konkretne poglądy dyskwa-
lifikują kandydata. Nowy rzecznik praw obywatelskich nie powinien np., co do 
zasady, być konserwatystą. Powiem więcej: nic powinniśmy w tym przypadku 
w ogóle brać pod uwagę specyfiki naszego polskiego konserwatyzmu, ze wszyst-
kimi jego fobiami, psychozami i obsesjami. Rzecznik praw obywatelskich musi 
być ponad to.

Problem nawet ze zdrowym konserwatyzmem jest taki, że siłą rzeczy dąży do 
obrony i umacniania tradycji. Jego podstawowym założeniem jest albo ochrona 
stanu zastanego, albo powrót do korzeni, mitycznego „kiedyś, kiedy to były cza-
sy”. Taka postawa nie sprzyja zbytnio konfrontacji z organami państwa, kiedy 
zachodzi taka potrzeba. Co więcej, utrudnia – czy wręcz uniemożliwia – podej-
mowanie interwencji w obronie osób, które niespecjalnie mieszczą się w ramach 
uwzględnianych przez tradycję.

Tymczasem rzecznik praw obywatelskich z definicji powinien kwestionować 
zastany stan faktyczny i prawny – pod kątem konstytucyjnych praw i wolności. 
Nie ma za zadanie współdziałać z władzą polityczną, ma ograniczać jej zapędy 
i patrzeć jej na ręce. Powinien dostrzegać rzeczywistą krzywdę, wyrządzaną 
obywatelowi, tam, gdzie ona faktycznie jest.

Oczywiście ludzie są czymś więcej niż tylko zbiorem swoich poglądów. Każdy 
może się wznieść ponad własne przekonania.

Od każdej zasady znajdą się wyjątki. Problem w tym, że głoszone przez kan-
dydata PiS poglądy w zestawieniu z realiami polskiej sceny politycznej i dotych-
czasowym funkcjonowaniem naszego państwa sugerują określony przebieg 
wypadków. Dziękuję.
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Przemówienie senator Joanny sekuły  
w dyskusji nad punktem 16. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Rzecznik Praw Obywatelskich – myślę, że dla nas wszystkich to niezwykle 

zaszczytny i kluczowy z punktu widzenia przestrzegania praw człowieka urząd. 
Niestety, jest mi bardzo przykro, że większość sejmowa po raz kolejny udowod-
niła, że przepisy konstytucji czy ustawy o RPO są dla posłów PiS kartką papieru, 
która przyjmie wszystko.

My, jako senatorowie, nie przyjmujemy jednak kandydatury Pana ministra 
Wawrzyka na stanowisko rzecznika praw obywatelskich.

Uzasadnienie tej decyzji wydaje się oczywiste. Tak jak w Biurze RPO nie ma 
miejsca dla polityków, tak na czele tego biura nie może stać czynny polityk obo-
zu władzy, który wielokrotnie pokazał, że idea przestrzegania i respektowania 
praw człowieka to dla PiS czysta abstrakcja.

Dziś, kiedy urząd RPO uznawany jest za jedyny – oprócz Senatu RP – utrzy-
mujący się bastion praworządności w Polsce, proponujecie nam państwo wybór 
kandydata, który wprost identyfikuje się z jedną, konkretną opcją polityczną.

„Politycy opozycji nie mają żadnej propozycji programowej dla Polski” – mó-
wił prof. Wawrzyk publicznie, co jasno pokazuje, że jego postawa w stosunku do 
obywateli wykazuje różne preferencje polityczne, będzie na wskroś subiektyw-
na. Kandydat publicznie bronił pieniędzy przekazywanych co roku na propa-
gandę TVPiS, co wydaje się momentem do rozpoczęcia dyskusji. Czy przyszły 
rzecznik praw obywatelskich może bronić braku pluralizmu, wolności słowa 
w mediach publicznych, czy nierównego traktowania obywateli poprzez dostar-
czanie przekłamanych obrazów i faktów za pośrednictwem mediów publicz-
nych? Odpowiedź nasuwa się sama.

Niestety, ale swoistym symbolem stało się głosowanie w Sejmie. Kiedy oby-
watelska kandydatka na urząd RPO, którą poparły setki organizacji pozarzą-
dowych, Pani mecenas Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, obserwowała obrady na 
sali sejmowej, jej kontrkandydat siedział w ławach poselskich i wykazując się 
brakiem klasy, oddał głos na… siebie.

Widzimy na zdjęciu*, jak prezes Kaczyński gratuluje panu Wawrzykowi wy-
boru – wśród sejmowych foteli!!! To właśnie, Szanowni Państwo, jest symbolem, 
który sam w sobie, lepiej niż wszystkie nasze wystąpienia, pokazuje, jak będzie 
wyglądał urząd RPO, jeśli – mam nadzieję, że tak się nie stanie – Wysoka Izba 
poprze tę skrajnie upolitycznioną kandydaturę. Tu, Szanowni Państwo, widzi-
my, jak urząd RPO będzie funkcjonował – z pochyloną głową przed Prezesem.

Panie Ministrze, Państwo Senatorowie, Polacy czekają na Rzecznika Praw 
Obywatelskich, a nie na Rzecznika Praw i Spraw Prawa i Sprawiedliwości.

* Załącznik do wglądu w dokumentacji Biura Prac Senackich.
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Przemówienie senatora ryszarda świlskiego  
w dyskusji nad punktem 16. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W czwartek 21 stycznia 2021 r. Sejm – głosami posłów Zjednoczonej Prawicy 

– powołał posła Piotra Wawrzyka na stanowisko rzecznika praw obywatelskich. 
Podkreślam słowo „posła”, gdyż jest ono tu kluczowe – PiS wybrał ze swoich 
własnych szeregów rzecznika, choć ten z założenia powinien być obiektywny 
i bezstronny. Jak mówi ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich: „rzecznikiem 
może być obywatel polski wyróżniający się (…) wysokim autorytetem ze wzglę-
du na swe walory moralne i wrażliwość społeczną”. Po 6 latach rządów Prawa 
i Sprawiedliwości wszyscy doskonale znamy ich walory moralne i wrażliwość 
społeczną. Widzimy je w obecnym traktowaniu przedsiębiorców, protestujących 
kobiet, nauczycieli, lekarzy, opiekunów osób niepełnosprawnych.

Poseł Piotr Wawrzyk nie pozostawił wątpliwości w kwestii swojej niezależ-
ności. W internecie popularnością cieszy się fotografia, na której widać, jak 
Poseł Wawrzyk – już po nominacji na stanowisko rzecznika praw obywatel-
skich – kłania się w pas, ściskając dłoń Jarosława Kaczyńskiego. Ten swoisty 
hołd lenny dla prezesa Prawa i Sprawiedliwości stawia pod ogromnym znakiem 
zapytania konstytucyjnie uwarunkowaną niezawisłość i niezależność od orga-
nów państwowych rzecznika praw obywatelskich. Rzecznika, który powinien 
stać na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innych aktach normatywnych, w tym również 
na straży realizacji zasady równego traktowania.

Szanowni Państwo, ja nie mam wątpliwości, że Prawu i Sprawiedliwości 
chodzi o to, żeby umniejszyć rolę rzecznika praw obywatelskich, żeby to był 
rzecznik, który przede wszystkich będzie się kłaniał obecnie rządzącej partii. 
Dlatego uważam, że Senat jako ostatnia izba polskiego parlamentu, stojąca na 
straży wartości państwa demokratycznego – wolności, niezawisłości i bezstron-
ności – nie może wyrazić zgodny na powołanie posła Klubu Parlamentarnego 
Prawa i Sprawiedliwości Piotra Wawrzyka na stanowisko rzecznika praw 
obywatelskich.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 17. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Łódź 15 lutego 1971 r. – miejsce i data, które na zawsze wpisały się w trudną, 

bolesną polską historię. Tamtego pamiętnego dnia włókniarki będące matkami 
i żonami zastrajkowały bowiem w sprawie podwyższanych cen żywości – 
w sposób całkowicie bezkrwawy zamanifestowały swój sprzeciw, powodując 
całkowite wycofanie się komunistycznych władz z wprowadzonych podwyżek 
cen.

Wbrew wszelkim obietnicom składanym publicznie przez Edwarda Gierka, 
sytuacja i nastroje panujące w Łodzi systematycznie ulegały pogarszaniu. W po-
łowie stycznia 1971 r. do strajku przystąpili pracownicy Łódzkich Zakładów 
Mięsnych, a także pracownicy Centralnej Wytwórni Odzieży, a z początkiem 
lutego zastrajkowały Łódzkie Zakłady Obuwia i Wyrobów Gumowych „Stomil”, 
żądając podwyższenia płac i poprawienia stanu technicznego przedsiębiorstwa. 
Cała machina strajków ruszyła z impetem – do protestów przystąpili kolej-
no pracownicy Zakładów Przemysłu Bawełnianego im. Marchlewskiego oraz 
6 zakładów przemysłu bawełnianego: ZPB im. Obrońców Pokoju, im. 1 Maja, 
im. Armii Ludowej, im. gen. Waltera, im. Kunickiego, im. Hanki Sawickiej. Do 
ponad 12 tysięcy osób z misją zażegnania konfliktu przyjechali minister prze-
mysłu lekkiego Tadeusz Kunicki, wicepremier Jan Mitręga oraz przewodniczący 
Centralnej Rady Związków Zawodowych Władysław Kruczek. Próba ugodowa 
zakończyła się fiaskiem, jak też kolejne podejmowane w następnych dniach. 
W połowie lutego do strajku dołączyli kolejni pracownicy – według danych było 
ich łącznie ok. 55 tysięcy – co tym samym dało zastój pracy w 32 zakładach.

Na szczególną uwagę zasługuje strajk włókniarek. Zatrzymując maszyny 
w zakładach pracy, z ogromną odwagą przeciwstawiły się władzom, zgroma-
dzonym siłom wojska i milicji. Swoją mądrością i odpowiedzialnością zama-
nifestowały swój sprzeciw bez wychodzenia na ulice. Pracując w niezwykle 
niebezpiecznych warunkach, za niską pensję, sprzeciwiły się mającym nadejść 
podwyżkom, i de facto obniżkom zarobków, w sposób niezwykle wyważony 
i zdeterminowany. Walczyły zgodnie o lepsze – o zapewnienie swoim rodzi-
nom spokojniejszego bytu, a samym sobie pracy w dogodniejszych okoliczno-
ściach. Strajki przyniosły zamierzone efekty – władza komunistyczna wycofała 
się z planowanych podwyżek cen żywności, zdymisjonowano I sekretarza ko-
mitetu łódzkiego PZPR Józefa Spychalskiego, a jednym z symboli zakończonego 
strajku stał się ufundowany przez włókniarki sztandar z wyszytym napisem 
„+ Matko Przenajświętsza, dziękujemy za opiekę, 10–15 lutego 1971 roku +”

W związku z powyższym, jak zapisano w uchwale, Senat Rzeczypospolitej 
Polskiej w 50. rocznicę strajku włókniarek w Łodzi wyraża ogromne uznanie dla 
wszystkich pracowników protestujących w sposób mądry, spokojny i niezwykle 
budujący. W pełni popieram niniejszy projekt uchwały.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 18. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Losy Aleksieja Antoljewicza Nawalnego, rosyjskiego prawnika, działacza 

politycznego i autora filmów o korupcji, stały się swoistym symbolem łama-
nia praw człowieka. Wiele w przestrzeni publicznej mówi się obecnie o tym, że 
władze rosyjskie próbowały zgładzić Nawalnego bojowym środkiem trującym, 
a podlegający rosyjskiemu rządowi sąd zesłał go do łagru.

Ogólnodostępne dane mówią o tym, że 20 sierpnia 2020 r. Nawalny, lecąc 
z Tomska do Moskwy, doznał nagłego pogorszenia stanu zdrowia i trafił do szpi-
tala w Omsku. Z wstępnej diagnozy lekarskiej wynikało, że doszło do zatrucia 
niezidentyfikowanym środkiem psychodysleptycznym. Po pobycie w szpitalu 
i całym dochodzeniu mającym udowodnić, że doszło do próby otrucia, Nawalny 
powrócił do Rosji, gdzie podczas kontroli paszportowej został aresztowany. Kiedy 
do opinii publicznej dotarła informacja, że stał się on więźniem sumienia, za-
częto apelować o jego uwolnienie. Mimo ogromnego poruszenia wśród obywa-
teli decyzją sądu areszt został przedłużony. Nawalny usłyszał wyrok – 2 lata 
i 8 miesięcy kolonii karnej. W obronie opozycjonisty zjednoczyły się setki tysięcy 
osób. Odpowiedzią władzy były brutalne pacyfikacje oraz masowe aresztowania.

Unia Europejska wraz z międzynarodową społecznością demokratyczną nie 
wyraża zgody na takie sytuacje. Tego typu uderzające w prawa człowieka zajścia 
ukazują, że sankcje nakładane na władze Federacji Rosyjskiej nie przynoszą 
skutku. W odpowiedzi na wezwanie do uwolnienia obywateli władze rosyjskie 
wydaliły 3 unijnych dyplomatów, na co również nie ma zgody. Jak zapisano 
w projektowanej uchwale, Senat Rzeczypospolitej Polskiej apeluje o wywołanie 
presji na władze rosyjskie poprzez rozszerzenie sankcji, z naciskiem na ochro-
nę wolności protestujących Rosjan. Tylko międzynarodowa współpraca może 
spowodować, że nie będzie już dochodzić do tak rażącego łamania praw obywa-
telskich i wolności. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senator haliny Biedy  
w dyskusji nad punktem 19. porządku obrad

Chcę zabrać głos w dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zagrożenia 
wolności mediów w Polsce.

Polacy wielokrotnie w swojej historii musieli organizować i korzystać 
z drugiego obiegu informacji. Umiłowanie wolności i przynależnych temu 
praw, w tym prawa do wolności słowa, były, są i będą dla nas niezwykle ważne. 
Planowana nowa opłata medialna może spowodować osłabienie niezależnych 
mediów, zwłaszcza tych lokalnych i regionalnych. Ich podstawę finansową sta-
nowią dochody z reklam. Podatek pogorszyłby ich sytuację, która i tak w okresie 
pandemii nie jest najlepsza. Prawdopodobnie musiałyby wzrosnąć ceny reklam, 
a to oznaczałoby wzrost cen towarów i usług, co odbije się wprost na kieszeniach 
obywateli. Projekt ustawy nie powinien być dalej procedowany z uwagi na skalę 
negatywnych skutków, jakie za sobą niesie.

W zeszłym tygodniu odbył się bezprecedensowy protest mediów w Polsce. 
Wzięło w nim udział ponad 40 wydawców i nadawców. Na czołówkach nieza-
leżnych gazet widzieliśmy czarną planszę z napisem „Media bez wyboru”. Nie 
działały największe portale internetowe, telewizje i radia. Demonstracja była 
wymierzona w rządowy projekt podatku od reklam, którym mają być obłożone 
m.in. media i spółki technologiczne.

Zbyt szeroko został określony katalog towarów reklamowanych, których 
reklama podlegać będzie opodatkowaniu. Zaliczono do tej kategorii m.in. wy-
roby medyczne, np. produkty dla osób z niepełnosprawnościami i chorobami 
przewlekłymi, oraz suplementy diety, co może doprowadzić do wzrostu ich cen. 
Należy zadać też pytanie, co z reklamami prezentowanymi w kinach, na zawo-
dach sportowych i w wielu innych miejscach.

Nie od dziś wiadomo, że reklama jest dźwignią handlu. W gospodarce ryn-
kowej reklama jest jednym z najważniejszych kół zamachowych gospodarki. 
Wprowadzenie takich obciążeń podatkowych w ciągu roku podatkowego może 
przynieść skutek odwrotny do oczekiwanego. Apel wielu środowisk oraz różnych 
podmiotów o zaprzestanie prac nad projektem ustawy jest zasadny.

Projekt uchwały w sprawie zagrożenia wolności mediów w pełni zasługuje 
na poparcie Wysokiej Izby.
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Przemówienie senatora władysława komarnickiego  
w dyskusji nad punktem 19. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
W ostatnim czasie coraz więcej mówi się o zagrożeniu wolnych mediów 

w Polsce. Apogeum tej trwającej już jakiś czas debaty był protest mediów. W śro-
dę 10 lutego niezależne polskie media wstrzymały się od podawania informacji 
w czasie rzeczywistym. Zamiast tego umieściły w swoich kanałach komuni-
kacyjnych czarne plansze z napisem „Media bez wyboru”. To protest przeciw 
nowej daninie, tzw. składce solidarnościowej. Ze składką nie ma ona jednak 
nic wspólnego, bo słowo to sugeruje jakiś stopień dobrowolności, a w praktyce 
to ukryty podatek od zysków z reklam. Obóz rządzący, który i tak od objęcia 
władzy w 2015 r. skutecznie ogranicza mediom źródła przychodów, kierując 
reklamy spółek Skarbu Państwa wyłącznie do tytułów związanych z prawicą, 
za pomocą nowego podatku będzie w stanie wyeliminować z rynku sporą część 
tych niezależnych.

Protest, ściśle skoordynowany przez redakcje, nie umknął uwadze zagra-
nicznych mediów. Agencja Reutera już we wtorek informowała o planach PiS, 
cytując list otwarty wydawców i redakcji do polskich władz i liderów partii po-
litycznych. Przytoczyła fragment mówiący o ryzyku osłabienia lub eliminacji 
części medialnych graczy. Jak też zauważyła, zdaniem polityków Zjednoczonej 
Prawicy media z zagranicznym kapitałem mają w Polsce zbyt duże wpływy, 
a w grudniu ubiegłego roku państwowy koncern paliwowy Orlen ogłosił zamiar 
przejęcia grupy Polska Press, najważniejszego wydawcy prasy lokalnej w kraju. 
Nieczęsto się zdarza, aby koncern paliwowo-energetyczny kupował sieć gazet 
i portali internetowych. Powiedziałbym, że w Polsce to do tej pory na pewno się 
nie zdarzyło, a jedyny znany przypadek w świecie, to Rosja Władimira Putina, 
gdzie Gazprom kupił całą sieć mediów. Trudno wobec tego się dziwić, że ten fakt 
wzbudził ogromne zainteresowanie i trudno się dziwić, że PiS chce przejąć jak 
największą sieć mediów i za ich pomocą przekazywać jedyną słuszną prawdę 
wyznawaną przez obóz rządzący.

O środowym proteście Agencja Reutera pisała szczegółowo i cytowała ini-
cjatorów akcji twierdzących, że podatek pogłębi nierówności między mediami 
niezależnymi i prorządowymi, a jednocześnie zada kolejny cios polskiej suwe-
renności. Zestawia to ze słowami rzecznika rządu Piotra Müllera, który na ante-
nie niebiorącej udziału w proteście TVP stwierdził, że taki podatek „istnieje już 
w kilku krajach UE”, a polski projekt jest na razie „w fazie konsultacji”. Czarną 
przyszłość przed polskimi redakcjami maluje serwis „Politico”. Jako senator nie 
mam wątpliwości, że podatek uderzy w niezależne media.

Wydarzenia w Polsce „Politico” wpisuje w szerszy europejski kontekst. 
Działania PiS zestawia z działaniami Fideszu na Węgrzech, przypominając, 
że oba kraje spadły w rankingu wolności prasy Reporterów bez Granic. Polska, 
która w 2015 r. zajmowała osiemnaste miejsce, w ubiegłorocznym zestawie-
niu znalazła się aż na sześćdziesiątym drugim miejscu na 180, Węgry zaś – na 
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osiemdziesiątym dziewiątym. Spośród krajów Unii niższe od Polski pozycje 
zajmują tylko Grecja – sześćdziesiąta piąta i Bułgaria – sto jedenasta.

Skalę protestu podkreśla z kolei Bloomberg, informując, że pod listem otwar-
tym do władz podpisało się ok. 50 prywatnych redakcji. Podobnie jak inne zagra-
niczne tytuły serwis przypomina, że zapowiedź podatku nie powinna dziwić, 
jest bowiem prostą kontynuacją linii politycznej rządzącej partii. PiS od lat pró-
buje na różne sposoby „repolonizować” media, pisze Bloomberg, nie zważając 
przy tym na krytykę UE i USA. Serwis zwraca też uwagę na to, że rząd nad Wisłą 
„sięga po wskazówki z Węgier”. Boję się, że niedługo jedynymi wskazówkami 
dla rządzących będą rozwiązania przyjmowane na Węgrzech.

Wątpliwości co do wpływu nowego podatku na stan demokracji w Polsce nie 
ma też redakcja dziennika „La Repubblica”. W obszernym komentarzu pisze on, 
że to przykład, „jak zdusić i kupić niezależną prasę”. Gazeta informuje, że choć 
oficjalnie chodzi o „składkę na publiczną służbę zdrowia” w czasach pandemii 
koronawirusa, to w praktyce to atak na media, które nie są posłuszne, a bez zy-
sków z reklam mogą przestać istnieć.

W podobnym tonie wypowiada się „Washington Post”, alarmując, że podatek 
zagrozi wolności słowa i niezależności polskich mediów. Dziennik, któremu od 
kilku lat przyświeca hasło „demokracja umiera w ciemnościach”, podkreśla, że 
danina byłaby kolejnym kontrowersyjnym ruchem prawicowej władzy. Relacje 
między nią a Unią były napięte z powodu konfliktu wokół reformy sądownic-
twa, a walka z mediami może sytuację jeszcze pogorszyć.

Media międzynarodowe szeroko zauważają i podkreślają spadek Polski 
w rankingu wolności prasy i stopniowe przejmowanie mediów przez spółki 
zależne od decyzji politycznych, na systemowe skutki nowej daniny. Nie mam 
wątpliwości co do intencji rządu Zjednoczonej Prawicy, żeby wolność mediów 
w Polsce systematycznie ograniczać. Warto zauważyć, w jakich kontekstach 
informacje z Polski pojawiają się w światowych serwisach. Otóż doniesienia 
o strajku mediów poprzedzał inny news – o wyroku na badaczy Zagłady, prof. 
Barbarę Engelking i prof. Jana Grabowskiego, oskarżonych o użycie w książce 
nieprawdziwych informacji na temat udziału Polaków w atakach na Żydów. Jeśli 
więc wierzyć mottu, które przyświeca „Washington Post”, o śmierci demokracji 
w ciemnościach, to w Polsce zrobiło się ostatnio bardzo ciemno.

Wolne media, prawo do swobodnej wypowiedzi to podstawowe fundamen-
ty demokratycznego państwa. Boję się myśleć, w jakim kierunku idą zmiany 
w naszym kraju. Z pełnym przekonaniem dzisiaj mówię, że w zdecydowanie 
złym kierunku. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 19. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałbym zabrać głos w dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zagro-

żenia wolności mediów w Polsce.
„Wolność nie jest dana raz na zawsze”. Gdyby była, to niepotrzebne byłyby 

środki budżetowe na utrzymywanie sił zbrojnych, a przecież w budżecie państwa 
z roku na rok przeznaczamy ich coraz więcej. Prawie nikt też nie kwestionuje 
wydatkowania miliardów złotych na modernizację polskiej armii. Historia, jak 
i współczesne czasy przekonują nas w wystarczającym stopniu, że musimy dbać 
o bezpieczeństwo kraju, ale i reagować na zagrożenia bezpieczeństwa w innych 
państwach. Pojęcie wolności jest przez nas jednoznacznie utożsamiane także 
z wolnością słowa, bo tę wolność przecież w niedalekiej przeszłości mieliśmy 
ograniczoną do tego stopnia, że jednym z ważnych postulatów sierpniowych 
było zniesienie cenzury. Gdy to nastąpiło i pojawiły się media niezależne, sądzi-
liśmy pewnie, że taki stan będzie nam dany na zawsze. O tym, że niekoniecznie 
musi tak być, upewniamy się już od kilku lat, obserwując, co w tym zakresie 
dzieje się chociażby na Węgrzech. A dziś, niestety, także Polska w niebezpiecz-
nym tempie zbliża się do modelu państwa o reglamentowanym przez władzę 
prawie do informacji. 

Każda władza, niezależnie od tego, o jakim kraju mówimy, „kocha” tylko te 
media, które jej sprzyjają, ale to wcale nie oznacza, że musi dążyć do ogranicze-
nia funkcjonowania pozostałych bądź ich wyeliminowania. W demokratycznym 
państwie prawa wolność i niezależność mediów – prasy, radia, telewizji, me-
diów społecznościowych – jest filarem udanej demokracji. W tej sytuacji spa-
dek Polski z osiemnastego na sześćdziesiąte drugie miejsce w indeksie wolności 
prasy Reporterów bez Granic w ciągu zaledwie 6 lat jest niepokojącym trendem

Bez niezależnych sądów, bez niezależnych instytucji kontrolnych, bez nieza-
leżnych, wolnych mediów władza będzie miała pełną swobodę działania i będzie 
mogła z nami robić, co zechce. Bez niezależnych, wolnych mediów dysponujących 
podobnymi środkami jak tzw. media publiczne nie uda się ujawnić niewygod-
nych dla rządu informacji, skandali obciążających prominentnych polityków. 
I nie chodzi tylko – żeby było jasne – o aktualnie rządzących, ale także o każdą 
następną władzę, zarówno na szczeblach centralnych, jak i regionalnych czy lo-
kalnych. Dlatego właśnie nie można się zgodzić na ograniczenie wolności i praw 
obywatelskich Polek i Polaków poprzez działania rządu RP zmierzające do likwi-
dacji niezależnych mediów. Nie można się zgodzić na planowaną nową opłatę 
medialną, która nieuchronnie spowoduje potężne osłabienie mediów niezależ-
nych, w tym regionalnych i lokalnych, których finansową podstawę funkcjono-
wania stanowią dochody z reklam.

Nie do przyjęcia jest narracja rządowa dotycząca przeznaczenia środków 
z tej opłaty m.in. na służbę zdrowia w związku z pandemią COVID-19. Czym jest 
kwota stanowiąca 0,5%. budżetu NFZ, gdy jednocześnie 2 miliardy zł z budżetu 
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państwa przeznacza się na tzw. telewizję publiczną? Jakby tego było mało, to 
300 milionów zł z opłaty medialnej trafić ma za pośrednictwem rządu do me-
diów wspierających PiS. Oczywiście jest jeszcze warunek, że tych 800–850 mi-
lionów zł haraczu, uderzającego w polskiego widza, słuchacza, czytelnika czy też 
internautę, a także polskie produkcje, kulturę, sport oraz media, rzeczywiście 
uda się zebrać, bo przecież część mediów nie wytrzyma finansowo i ulegnie li-
kwidacji. W tym momencie na myśl przychodzi mi wprowadzony od stycznia 
bieżącego roku podatek cukrowy, z którego rząd planuje przeznaczyć kilka mi-
liardów złotych na walkę z otyłością. Okazuje się, że w pierwszych miesiącach 
roku nastąpił spadek sprzedaży tych napojów – w niektórych asortymentach 
nawet o 30% – a w części produktów niegazowanych producenci zastąpili cukier 
sokami owocowymi, nie tylko unikając podatku cukrowego, ale i płacąc niższy 
podatek VAT od tego rodzaju napojów. Jakie ostatecznie będą wpływy do budżetu 
z tego podatku, okaże się w ciągu najbliższych miesięcy.

Dlatego nie może być zgody Senatu RP, popartego przez znaczną część społe-
czeństwa obywatelskiego, na planowaną nową opłatę medialną, ograniczającą 
wolność słowa i powiększanie dystansu do rodziny państw demokratycznych. 
Wyrażam zdecydowane poparcie dla bezprecedensowego protestu wydawców 
i dziennikarzy „Media bez wyboru”. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 20. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mija 40 lat od pamiętnego lutego 1981 r., w którym doszło do podpisania 

historycznych porozumień rzeszowsko-ustrzyckich. Porozumienia te zostały 
zawarte między protestującymi członkami solidarnościowych organizacji rolni-
czych i wspierającymi ich dumnie przedstawicielami NSZZ „Solidarność” oraz 
między przedstawicielami komunistycznego rządu Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej, co przyczyniło się do powstania w niedługim czasie NSZZ Rolników 
Indywidualnych „Solidarność”. Dokumenty te stały się swoistymi symbolami 
ciężkiej i trudnej walki rolników o przysługujące im prawa.

Po tzw. dekadzie Gierka pojawiły się pierwsze lokalne środowiska opozycyjne. 
Podejmowane działania skupiały na początku 1981 r., według danych historycz-
nych, ogromną liczbę osób – podaje się, że było ich od 600 tysięcy do nawet 900 
tysięcy. Niemniej jednak wnioski o rejestrację były odrzucone decyzjami war-
szawskiego Sądu Wojewódzkiego. Taki obrót spraw przyczynił się do wybuchu 
strajku okupacyjnego w Urzędzie Miasta i Gminy w Ustrzykach Dolnych, wspar-
tego przez solidarnościowy protest w Rzeszowie. Do protestów w niedługim 
czasie dołączyli działacze chłopscy, a mimo siłowej interwencji funkcjonariu-
szy Milicji Obywatelskiej strajk nie został stłumiony. Trwający ponad półtora 
miesiąca strajk wsparty został na wielu płaszczyznach – do akcji włączyli się 
prymas Stefan Wyszyński oraz biskup Ignacy Tokarczuk. Mimo nawet takiego 
nacisku rozmowy nie przynosiły rezultatów, a demonstracje, na których czele 
stali Jan Kułaj i Józef Ślisz, nie ustawały. Przełom nastąpił w nocy z 18 na 19 lu-
tego – podpisano wyjątkowe porozumienia gwarantujące rolnikom wiele istot-
nych kwestii. Wśród nich znalazły się m.in. nienaruszalność własności i prawo 
do dziedziczenia oraz zapewnienie zniesienia ograniczeń w obrocie gruntami 
rolnymi. Pojawiły się również niezwykle ważne kwestie, jak rozbudowa przed-
szkoli i szkół znajdujących się na terenach wiejskich. Mimo braku regulacji do-
tyczących rejestracji rolniczych związków zawodowych porozumienie to było 
w świetle prawa uznaniem powstania tego typu działalności. Wobec tego 12 
maja 1981 r. zarejestrowano NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, na 
której czele stanął Jan Kułaj.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd wszystkim strajkującym, którzy 
w tamtym czasie walczyli w obronie polskich rolników, poprawy jakości życia 
i standardów pracy. Dzięki takim wspólnym działaniom, które zapisały się na 
kartach historii na zawsze, i wspaniałej patriotycznej postawie, która pozwoliła 
na uzyskanie wielu istotnych praw, powstała rolnicza „Solidarność”.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 21. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Skarga nadzwyczajna będąca szczególnym środkiem zaskarżenia została 

wprowadzona do polskiego systemu prawnego ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. 
o Sądzie Najwyższym. Skarga ta jest więc wyjątkowa – przysługuje ona od pra-
womocnego orzeczenia sądu powszechnego lub też wojskowego, np. w takich 
sytuacjach, kiedy orzeczenie to narusza prawo człowieka lub obywatela albo 
kiedy jest sprzeczne z zebranym materiałem dowodowym. Dane statystyczne 
wskazują, że od momentu wprowadzenia ustawy w życie stosowne podania 
złożyło aż kilkanaście tysięcy Polaków. Wpłynęły one kolejno do Prokuratora 
Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich. Do Sądu Najwyższego wpłynęło 
ich niecałe 300.

W związku z ogromnym zainteresowaniem, a także że względu na trwającą 
pandemię przygotowany projekt przewiduje wydłużenie o 2 lata okresu przej-
ściowego, w którym możliwe jest zaskarżanie orzeczeń. To wyjście naprzeciw 
ogromnej liczbie obywateli, gdyż daje możliwość usprawnienia całego procesu. 
Aby wnioski oparte na odpowiednich aktach zostały rzetelnie zbadane, czas 
musi zostać wydłużony. Obecnie podaje się, że przez niespełna 3 lata do Biura 
Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęło niecałe 8 tysięcy 200 wniosków, z czego 
tylko 1 tysiąc 501 zostało merytorycznie zbadanych. Oznacza to, że ponad 7 ty-
sięcy 500 obywateli oczekuje na rozpatrzenie wniosków i wniesienie wspomnia-
nej skargi. Jest ona wręcz niezbędna przy rozwiązaniu spraw, gdyż pozwala na 
ponowne zweryfikowanie ustaleń, na podstawie których zapadł wyrok sądu.

W przedmiocie utrzymania skargi nadzwyczajnej i wydłużeniu okresu jej 
rozpatrywania miałem również wiele próśb kierowanych podczas dyżurów 
w biurze senatorskim.

Projekt ten nie wpływa na ponoszenie dodatkowych nakładów finansowych 
z budżetu państwa ani też nie wymaga uzyskania wielu opinii, a równocześnie 
został zaproponowany przez prezydenta Andrzeja Dudę, zatem w mojej ocenie 
jest jak najbardziej zasadny.
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oświadczenie złożone 
przez senator halinę Biedę

oświadczenie skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie klimatu 
i Środowiska jacka ozdoby

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej zwracam się z prośbą o przekazanie 

informacji na temat stanu toczących się prac nad nowelizacją ustawy o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach, o której Pan wspominał podczas wspólne-
go posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu, Komisji Środowiska 
oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 
10 grudnia 2020 r., z uwzględnieniem zaproponowanych przeze mnie poprawek.

Zgłoszone przeze mnie poprawki w szczególności zakładają poszerzenie moż-
liwości realizacji zadań związanych z utrzymaniem czystości przez związki 
metropolitalne. Na posiedzeniu komisji zadeklarował Pan podjęcie skutecz-
nych działań w tym aspekcie, łącznie z uzgodnieniami ze stroną samorządową 
i związkiem metropolitalnym. Jestem przekonana, że wprowadzenie nowego 
podmiotu do realizowania i finansowania zadania dotyczącego utrzymania czy-
stości i porządku zdecydowanie wpłynie na poprawę jego wykonywania z per-
spektywy poszczególnych gmin wchodzących w skład takiego związku.

Zgodnie z ustaleniami Górnośląski Związek Metropolitalny zwrócił się 
z prośbą o umożliwienie udziału jego przedstawiciela w KWRS oraz ponownie, 
na przełomie stycznia i lutego, przekazał tej komisji swoje uwagi dotyczące pro-
ponowanych zmian.

Halina Bieda
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oświadczenie złożone 
przez senatora Bogdana Borusewicza

oświadczenie skierowane do pełnomocnika rządu  
do spraw Polonii i Polaków za granicą jana dziedziczaka

W ubiegłym roku w wyniku prac Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej nastąpiła 
zmiana dysponenta środków budżetowych przeznaczonych na pomoc Polonii 
i Polkom mieszkającym za granicą. Obecnie znaczna ich część znajduje się w bu-
dżecie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W związku z tym proszę o prze-
kazanie uszczegółowionej informacji, w jaki sposób Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów rozdysponowała w 2020 r. środki zaplanowane w rozdziale 75095 
„Pozostała działalność” (dotacje i subwencje) z przeznaczeniem na wsparcie 
środowisk polonijnych i polskich za granicą.

Proszę, aby we wspomnianej informacji ujęto następujące dane:
— listę podmiotów, które złożyły oferty w ramach naboru w roku 2020, 

wraz z informacją o nazwie zadania i wnioskowanej kwocie dotacji, a także da-
cie wpływu poszczególnych ofert do KPRM, jak również decyzji we wspomnia-
nych sprawach, tj. dacie podjęcia decyzji oraz wysokości przyznanych dotacji;

— wykaz działań na rzecz beneficjentów polonijnych, wysokości wniosko-
wanych kosztów ujętych w złożonych do KPRM ofertach (również tych rozpa-
trzonych negatywnie);

— wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji, w tym nazwy dotowanych 
zadań oraz daty podpisania umowy i przekazania środków na rachunek oferenta;

— uszczegółowioną informację na temat dotowanych działań (i ich kosztów), 
w tym nazw beneficjentów polonijnych (nazwa beneficjenta / organizacji polo-
nijnej, kraj), dla których przeznaczona była wskazana pomoc.

Proszę, aby powyższe dane przekazane zostały również w edytowalnej wer-
sji elektronicznej.

Bogdan Borusewicz
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oświadczenie złożone 
przez senatora marcina Bosackiego

oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów  
Mateusza Morawieckiego

W związku z niesprawiedliwym, pozbawionym merytorycznych przesłanek 
sposobem rozdziału funduszy unijnych, którymi Wielkopolska do tej pory – jak 
pokazują wskaźniki oraz rekomendacja ministra finansów, funduszy i polityki 
regionalnej – oprócz metropolii warszawskiej i województwa dolnośląskiego, 
dysponowała najlepiej w kraju, co przełożyło się na to, że jest jednym z trzech 
najlepiej rozwijających się obszarów w Polsce, proszę o następujące informacje.

1. Dlaczego Wielkopolska, mimo takich rekomendacji i zasługującego na wy-
różnienie programu realizacji wydatków, otrzymała aż o ponad 1,4 miliarda 
euro funduszy mniej?

2. Dlaczego i na jakiej podstawie tuż po prezentacji projektu podziału fundu-
szy, a przed zakończeniem okresu konsultacji i przed rozpoczęciem fazy nego-
cjacji programowych, który miał określić zasady podziału rezerwy finansowej, 
wysoki przedstawiciel rządu, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Michał 
Dworczyk, w towarzystwie podsekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy 
i Polityki Regionalnej, Waldemara Budy, przekazuje, że rząd znalazł rezerwy 
i przekaże dla dolnośląskiego dodatkowe 143 miliony euro, a awansem obiecu-
je jako ostateczną kwotę 2,2 miliarda euro? Czy jest jakieś inne wyjaśnienie, 
jak tylko polityczna decyzja, która wiąże się ze składem Zarządu Województwa 
Dolnośląskiego, który będzie dystrybuował te fundusze?

Odpowiedzi na te pytania oczekują mieszkańcy stolicy Wielkopolski, którzy 
mają dosyć nieprzejrzystych metod dystrybucji pieniędzy wynikających z czy-
sto politycznych kalkulacji. Takie decyzje pozbawiają nas, Wielkopolan, i skła-
niają do zatrzymania wielu programów, w ramach których nie powstaną setki 
kilometrów traktów kolejowych i drogowych. To jest związane z losem wielu 
pasażerów, uczniów, ludzi dojeżdżających do swoich szkół i zakładów pracy. To 
są szanse stracone w biznesie i edukacji. To jest wiele programów WRPO, któ-
re ratują programy ekologiczne, które odciążają szpitale i dofinansowują wiel-
kie przedsięwzięcia związane z budową i doposażeniem placówek medycznych, 
które dziś ratują życie i zdrowie ludziom. To jest wiele innych inwestycji, które 
mieszczą się w planach wojewódzkiego regionalnego programu operacyjnego, 
a które mogą doprowadzić do dobrobytu mieszkańców regionu dzięki wzorco-
wemu wydatkowaniu tych funduszy.

Z poważaniem 
Marcin Bosacki
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oświadczenie złożone 
przez senatora krzysztofa Brejzę

oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów  
Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
W trybie oświadczenia senatorskiego zwracam się do Pana Premiera z uprzej-

mą prośbą o odpowiedź na pytania dotyczące liczby śmigłowców gotowych do 
akcji ratunkowych na polskim wybrzeżu.

1. Ile w pełni sprawnych do lotu śmigłowców ratunkowych posiadała Morska 
Służba Poszukiwania i Ratownictwa w 2020 roku? Wdzięczny będę za wskazanie 
poszczególnych maszyn wraz z rokiem ich produkcji.

2. Ile w pełni sprawnych do lotu śmigłowców ratunkowych posiadała 
Marynarka Wojenna RP w 2020 roku? Wdzięczny będę za wskazanie poszcze-
gólnych maszyn wraz z rokiem ich produkcji.

Z wyrazami szacunku 
Krzysztof Brejza
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oświadczenie złożone 
przez senatora krzysztofa Brejzę

oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów  
Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji, w której poinformowany zo-

stałem, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych nadal prowadzi analizy dotyczą-
ce złożenia skargi do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze 
w sprawie zwrotu wraku TU-154M i rosyjskiego śledztwa, w trybie oświadczenia 
senatorskiego zwracam się do Pana Premiera z uprzejmą prośbą o odpowiedź 
na następujące pytania.

1. Czy Pan Premier posiada wiedzę, kiedy zakończone zostaną wymienione 
analizy Ministerstwa Spraw Zagranicznych?

2. Czy Pan Premier posiada wiedzę, dlaczego od 48 miesięcy skarga do 
Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze nie została złożona?

3. Czy służby podległe Panu Premierowi są świadome tego, iż przeciąganie 
złożenia skargi o 4 lata może doprowadzić do znacznego zdezaktualizowania 
materiału merytorycznego zawartego w skardze i w konsekwencji osłabienia 
jej skuteczności przed trybunałem w Hadze?

Z wyrazami szacunku 
Krzysztof Brejza
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oświadczenie złożone 
przez senatora krzysztofa Brejzę

oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów  
Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Otrzymałem odpowiedź z Ministerstwa Klimatu oraz GUS, które wskazują 

na zatrzymanie procesu modernizacji i budowy wałów przeciwpowodziowych. 
W latach 2011–2015 zmodernizowano 1314 km obwałowań, a w latach 2016–2019 
zaledwie 116 km obwałowań.

W związku z powyższym wdzięczny będę Panu Premierowi za podjęcie pil-
nych działań w celu wyjaśnienia przyczyn tak drastycznego spowolnienia mo-
dernizacji obwałowań przeciwpowodziowych.

Ponadto proszę o odpowiedź na pytania.
1.  Dlaczego w latach 2016–2019 zmodernizowano aż 11-krotnie mniej obwało-

wań niż w okresie 2011–2015?
2. Czy Pan Premier zamierza zainicjować audyt wskazujący przyczyny za-

trzymania modernizacji obwałowań przeciwpowodziowych i osoby za to 
odpowiedzialne?

Z wyrazami szacunku 
Krzysztof Brejza
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oświadczenie złożone 
przez senatora krzysztofa Brejzę

oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów,  
ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotra glińskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji dotyczącej zapowiadanego 

programu odbudowy zamków kazimierzowskich w trybie oświadczenia sena-
torskiego zwracam się do Pana Premiera z uprzejmą prośbą o odpowiedź na 
pytania.
1. Czy utworzono już zapowiadany w roku 2017 przez prezesa Jarosława 

Kaczyńskiego program odbudowy zamków kazimierzowskich?
2.  Jeśli tak, to kiedy?
3.  Jakimi środkami dysponował program w roku 2020?
4.  Jakimi środkami będzie dysponował program w roku 2021?
5.  Ile spośród 50 zamków kazimierzowskich zostało objętych programem od-

budowy? Wnoszę o wskazanie lokalizacji każdego z odbudowanych zamków, 
wskazanie kwoty dofinansowania remontu każdego zamku, datę rozpoczęcia 
prac budowlanych oraz przewidzianą datę zakończenia odbudowy każdego 
z zamków.

Z wyrazami szacunku 
Krzysztof Brejza
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oświadczenie złożone 
przez senatora krzysztofa Brejzę

oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury andrzeja adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W trybie oświadczenia senatorskiego zwracam się do Pana Ministra z uprzej-

mą prośbą o odpowiedź na pytania:
1.  Jaka była łączna długość (podana w kilometrach) krajowych linii regularnej 

komunikacji autobusowej w roku 2016?
2.  Jaka była łączna długość (podana w kilometrach) krajowych linii regularnej 

komunikacji autobusowej w roku 2017?
3.  Jaka była łączna długość (podana w kilometrach) krajowych linii regularnej 

komunikacji autobusowej w roku 2018?
4.  Jaka była łączna długość (podana w kilometrach) krajowych linii regularnej 

komunikacji autobusowej w roku 2019?
5.  Jaka była łączna długość (podana w kilometrach) krajowych linii regularnej 

komunikacji autobusowej w roku 2020?

Z wyrazami szacunku 
Krzysztof Brejza
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oświadczenie złożone 
przez senatora krzysztofa Brejzę

oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury andrzeja adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W trybie oświadczenia senatorskiego zwracam się do Pana Ministra z uprzej-

mą prośbą o odpowiedź na pytania:
1.  Ile obwodnic ujętych w rządowym programie budowy 100 obwodnic posiada 

w pełni gotową dokumentację środowiskową i budowlaną?
2.  Na ilu z tych obwodnic rozpoczęły się już właściwe prace budowlane?

Z wyrazami szacunku 
Krzysztof Brejza
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oświadczenie złożone 
przez senatora krzysztofa Brejzę

oświadczenie skierowane do ministra zdrowia  
adama niedzielskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z pojawieniem się nowych szczepów koronawirusa wdzięczny 

będę za odpowiedź na pytanie: czy w Polsce identyfikuje się, a jeśli tak, to w ja-
kim zakresie, występowanie poszczególnych szczepów koronawirusa, tak by 
dostosować do nich właściwe środki zaradcze?

Z wyrazami szacunku 
Krzysztof Brejza
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oświadczenie złożone 
przez senatora krzysztofa Brejzę

oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości,  
prokuratora generalnego zbigniewa ziobry

Szanowny Panie Prokuratorze Generalny!
Dnia 28 października 2020 r. podczas tzw. spaceru związanego z ogranicze-

niem praw kobiet w Polsce doszło do pobicia jednej z demonstrantek. W związku 
z tym Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu dnia 30 października br. złożyła 
wniosek o areszt dla podejrzanego w tej sprawie. Jednakże, jak donoszą media, 
Prokuratura Krajowa zleciła cofnięcie wspomnianego wniosku i nakazała wy-
puścić sprawcę pobicia.

Mając na uwadze powyższe, w trybie oświadczenia senatorskiego zwracam 
się do Pana Prokuratora z uprzejmą prośbą o odpowiedzi na poniższe pytania.
1.  Dlaczego Prokuratura Krajowa nakazała wycofanie wniosku o areszt?
2.  Kto z Prokuratury Krajowej wydał polecenie o wycofaniu wniosku?
3.  Kto z Prokuratury Krajowej w ww. sprawie kontaktował się z Prokuraturą 

Okręgową we Wrocławiu?
4.  Z jakiego powodu ww. sprawą zajęła się Prokuratura Krajowa?
5.  Czy zgodnie z ustawą – Prawo o prokuraturze wydano polecenie na piśmie?
6.  Jak często w sprawach pobić kobiet Prokuratura Krajowa do tej pory podej-

mowała interwencje w celu wycofania wniosków o areszt?
7.  Kto w Prokuraturze Krajowej podejmował wszelkie decyzje w tej sprawie 

i zajmował się tą sprawą?
8.  Ile razy od dnia 1 stycznia 2020 r. na skutek interwencji Prokuratury Krajowej 

wycofano wnioski aresztowe z sądów?

Z wyrazami szacunku 
Krzysztof Brejza
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oświadczenie złożone 
przez senatora krzysztofa Brejzę

oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości,  
prokuratora generalnego zbigniewa ziobry

Szanowny Panie Prokuratorze Generalny!
Pod koniec październiku 2020 r. media informowały o tym, iż potrącenie 

2 demonstrantek, do którego doszło w dniu 26 października br. w Warszawie 
podczas tzw. spaceru związanego z ograniczeniem praw kobiet w Polsce, nie zo-
stało potraktowane jako przestępstwo, a jedynie jako wykroczenie. W związku 
z tym kierowca, który potrącił kobiety, nie usłyszał żadnych zarzutów karnych. 

Mając to na uwadze, w trybie oświadczenia senatorskiego zwracam się do 
Pana Prokuratora z uprzejmą prośbą o odpowiedź na następujące pytania: 
1.  Dlaczego prokuratura stwierdziła, że człowiek, który z premedytacją rozje-

chał kobiety na pasach, popełnił jedynie wykroczenie?
2.  Ilu prokuratorów (będę wdzięczny za wskazanie ich nazwisk) zajmowało się 

tą sprawą?
3.  Z jakich przyczyn sprawa ta została przeniesiona do Prokuratury Okręgowej 

w Warszawie? Na jakim jest obecnie etapie?

Z wyrazami szacunku 
Krzysztof Brejza



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 21. posiedzenia Senatu

439

21. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 17, 18 i 19 lutego 2021 r.

 
 
 
 
 

oświadczenie złożone 
przez senatora krzysztofa Brejzę

oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości,  
prokuratora generalnego zbigniewa ziobry

Szanowny Panie Prokuratorze Generalny!
W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji dotyczącej wyników badań 

próbek zabezpieczonych podczas oględzin wraku samolotu TU-154M rozbitego 
w Smoleńsku z laboratoriów zagranicznych tj. Anglii, Irlandii Północnej i Włoch 
w trybie oświadczenia senatorskiego zwracam się do Pana Prokuratora z uprzej-
mą prośbą o odpowiedź na następujące pytania.
1.  Czy Prokuratura podległa Panu Prokuratorowi dysponuje już wynikami 

badań ze wszystkich laboratoriów, którym zlecono analizę próbek zabezpie-
czonych podczas oględzin wraku samolotu Tu-154M rozbitego w Smoleńsku? 
Jeśli tak, to jakie są wyniki badań przeprowadzonych przez wspomniane 
laboratoria?

2.  Jaki jest łączny koszt (wskazany w kwocie brutto) badań próbek zabezpie-
czonych podczas oględzin wraku samolotu Tu-154M rozbitego w Smoleńsku, 
a zleconych zagranicznym laboratoriom?

Z wyrazami szacunku 
Krzysztof Brejza
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oświadczenie złożone 
przez senatora artura dunina

oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów  
Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
W związku z przyznawaniem tarcz antykryzysowych przedsiębiorcom, któ-

rzy borykają się ze skutkami pandemii COVID-19, wiele branż zostało pomi-
niętych i pozostawionych bez wsparcia i pomocy ze strony rządu. Skutkuje to 
ciągłym zamykaniem działalności przez przedsiębiorców lub długotrwałym 
zawieszeniem działalności, co wpływa na niezarobkowanie przez nich.

Mając na uwadze sprawiedliwe rozdysponowanie środków z tarczy anty-
kryzysowej, zwracam się do Pana Premiera o udzielenie odpowiedzi na nastę-
pujące pytania.
1.  Ile przedsiębiorstw państwowych skorzystało z tarcz antykryzysowych?
2.  Ile spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa było beneficjentem tarcz 

antykryzysowych?
3.  Na jaką ogólną kwotę zostało przyznane wsparcie finansowe z tarcz anty-

kryzysowych przedsiębiorstwom państwowym?
4.  Na jaką ogólną kwotę zostało przyznane wsparcie finansowe z tarcz anty-

kryzysowych spółkom kontrolowanym przez Skarb Państwa?

Z poważaniem 
Artur Dunin
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oświadczenie złożone 
przez senatora artura dunina

oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury  
andrzeja adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Odnosząc się do uchwały nr XXXV/1135/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 

grudnia 2020 r. w sprawie poparcia postulatów mieszkańców łódzkiego osiedla 
Mileszki w kwestii poprowadzenia w tunelu linii kolejowej dużych prędkości 
Warszawa – Łódź, zwracam się do Pana Ministra z pytaniami dotyczącymi 
przebiegu linii kolejowej, która ma biec przez wspomniane osiedle Mileszki.

Mieszkańcy łódzkich Mileszek obawiają się, iż poprowadzenie linii kolejowej 
dużych prędkości Warszawa – Łódź w przebiegu naziemnym będzie skutkowało 
zamknięciem komunikacyjnym sporej części osiedla Mileszki. Ze względu rów-
nież na fakt, iż osiedle z każdym rokiem zwiększa liczbę mieszkańców, przebieg 
linii kolejowej dużych prędkości nie może mieć negatywnego oddziaływania na 
mieszkańców tego osiedla i wpływać na jakość ich codziennego funkcjonowania.

W związku z tym proszę o odpowiedź na następujące pytania.
1.  Czy zakładają państwo budowę wiaduktu na linii Łódź Fabryczna – Koluszki 

w granicach Łodzi? Jeśli opcja budowy wiaduktu nie jest brana pod uwagę, 
to proszę podać powód takiej decyzji.

2.  Czy istnieje inny wariant budowy linii kolejowej dużych prędkości na od-
cinku Łódź Fabryczna – Koluszki, która ma przechodzić przez część osiedla 
Mileszki?

3.  Jaki szacowany koszt zostanie poniesiony przy budowie trasy naziemnej, 
trasy podziemnej, a także wiaduktu na odcinku Łódź Fabryczna – Koluszki? 
Proszę o wyszczególnienie poszczególnych typów tras.

Z poważaniem 
Artur Dunin 
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oświadczenie złożone 
przez senatora zygmunta frankiewicza

oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów  
Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Organizacje związkowe działające w przedsiębiorstwie Rafako w Raciborzu 

na Śląsku wyrażają swoje głębokie zaniepokojenie z powodu istniejącego zagro-
żenia upadku ich spółki. Firma Rafako działa zarówno w Polsce, jak i za grani-
cami naszego kraju od 70 lat i ma ogromne znaczenie dla sektora energetycznego 
w Polsce. W ciągu tych lat stworzyła lokalne środowisko gospodarcze, w którym 
88% stanowią polskie przedsiębiorstwa. Jej upadek to nie tylko utrata miejsc 
pracy dla ponad 1 tysiąca pracowników, ale również załamanie regionalnej go-
spodarki oraz straty dla Skarbu Państwa wynikające z zaprzepaszczenia uni-
kalnych, wysokich specjalizacji. Wydawało się, że w ostatnim czasie spółka, po 
okresie trudności, poprzez skuteczną restrukturyzację utrzyma swoją pozycję. 
Zakończono prace w elektrowni Jaworzno, doprowadzono do układu z wierzy-
cielami; spółka oczekuje na uprawomocnienie tego układu. Okazuje się jednak, 
że niebezpieczna dla Rafako sytuacja jest powodowana przez wrogo reagujące 
państwowe spółki z branży energetycznej (Grupa Energa, Gaz-System, Polimex), 
co opisuje senator Ewa Gawęda w swoim oświadczeniu z dnia 13 stycznia 2021 r. 
skierowanym do wiceprezesa Rady Ministrów Jacka Sasina oraz do sekretarza 
stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Artura Sobonia. Spółki Skarbu 
Państwa głosowały np. przeciwko zawarciu przez Rafako układu z wierzycie-
lami. Storpedowanie tego układu spowodowałoby ogromne problemy nie tylko 
po stronie Rafako. Opisują to również związkowcy w piśmie z dnia 21 stycznia 
2021 r. skierowanym do prezesa Rady Ministrów, alarmującym o trudnej sytuacji 
ich przedsiębiorstwa. Z wypowiedzi prezesa Rafako Radosława Domagalskiego-
Łabędzkiego, zamieszczonej na stronach „Rzeczpospolitej” z dnia 7 lutego 2021 r., 
wynika, że Rafako poszukuje też poważnego inwestora. Prezes mówi o wniosku 
do ARP o pożyczkę. Można się domyślać, że sprawa może się skończyć wzrostem 
udziałów Skarbu Państwa w spółce (w tej chwili wynosi on 9,9% poprzez zaan-
gażowanie ARP). Proszę więc o odpowiedzi na następujące pytania.
1.  Czy rząd zna i akceptuje postępowanie spółek Skarbu Państwa (Grupa 

Energa, Gaz System, Polimex), które może doprowadzić do upadku Rafako?
2.  Czy i w jaki sposób rząd zamierza wesprzeć Rafako, by mogła pomyślnie za-

kończyć proces restrukturyzacji?
3.  Czy warunkiem głosowania przez spółki Skarbu Państwa za zawarciem przez 

Rafako układu z wierzycielami jest objęcie przez Skarb Państwa pakietu kon-
trolnego akcji firmy?

Z poważaniem 
Zygmunt Frankiewicz
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oświadczenie złożone 
przez senatora zygmunta frankiewicza

oświadczenie skierowane do ministra klimatu i środowiska  
Michała kurtyki

Szanowny Panie Ministrze!
W Gliwicach rozpoczął się proces przygotowawczy dotyczący bardzo ważnej 

inwestycji przeciwpowodziowej. Miasto podjęło się budowy zbiornika retencyj-
nego na potoku Wójtowianka. Ten ciek wody wielokrotnie był powodem powodzi 
i podtopień, m.in. Szpitala Wielospecjalistycznego, przede wszystkim Oddziału 
Ginekologii, Położnictwa i Patologii Ciąży.

Wraz z prognozowanymi zmianami klimatu zagrożenia związane z eks-
tremalnymi opadami deszczu, powodującymi powodzie i podtopienia lokalne, 
a także zjawisko suszy, będą się pogłębiać. Tak więc podjęcie działań przeciw-
powodziowych o charakterze zapobiegawczym staje się bardzo pilne.

Moje zaniepokojenie budzi fakt przedłużania się procedur administracyj-
nych, które prowadzone są przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska 
w Katowicach i generalnego dyrektora ochrony środowiska w Warszawie.

Na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygoto-
wania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych zadanie 
to otrzymało decyzję regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Katowicach 
stwierdzającą brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na śro-
dowisko. Generalny dyrektor ochrony środowiska w Warszawie prowadzi postę-
powanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji RDOŚ. W związku z tym 
regionalny dyrektor ochrony środowiska w Katowicach od października ubiegłe-
go roku nie wydaje kolejnych zezwoleń umożliwiających rozpoczęcie inwestycji.

Sprzeczne decyzje administracji państwowej, a w konsekwencji przedłu-
żająca się procedura wydawania koniecznych zgód, mogą spowodować, że 
opóźnienie w realizacji inwestycji będzie na tyle duże, że zostaną odebrane lub 
ograniczone środki zewnętrzne pozyskane w ramach Programu Operacyjnego 
„Infrastruktura i środowisko” na lata 2014–2020. Koszt zadania zgodnie z umo-
wą wynosi 16 683 282,59 zł brutto. Wartość dofinansowania ze środków Unii 
Europejskiej to kwota 11 529 097,72 zł.

Proszę o udzielenie informacji, kto poniesie odpowiedzialność za zalania, 
podtopienia oraz powodzie w Gliwicach, a także za możliwość utraty wielomi-
lionowych dotacji przyznanych na tę inwestycję.

Z poważaniem 
Zygmunt Frankiewicz
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oświadczenie złożone 
przez senator ewę Gawędę

oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi  
grzegorza Pudy

Szanowny Panie Ministrze!
Środowiska pszczelarskie żywią głęboką nadzieję, że zostanie dostrzeżo-

ny problem zmniejszającej się populacji pszczół. Mimo podejmowanych przez 
nich akcji edukacyjnych często są świadkami, a przede wszystkim ofiarami 
niewłaściwego stosowania środków ochrony roślin przez rolników, sadowni-
ków, służby drogowe, służby dbające o zieleń miejską i właścicieli prywatnych 
posesji, co jest głównym powodem śmiertelności pszczół. Działania te powodu-
ją śmierć pszczół miodnych i upadki całych rodzin pszczelich, a także innych 
owadów zapylających.

Myślę, że wiedza o znaczeniu pszczelarstwa dla współczesnego świata i Polski 
– udostępniana zarówno w opracowaniach polskich naukowców, biologów, eko-
nomistów, jak i np. w raportach Komisji Europejskiej – jest na tyle sugestywna, 
że nie muszę Pana dodatkowo przekonywać, jak ważny to jest temat. Przypomnę 
tylko, że pszczoły zapylają 70–80% gatunków roślin, które gwarantują ok. 90% 
pożywienia niezbędnego ludziom. Obecny kryzys związany z pandemią dodat-
kowo wzmocnił i uczynił pilniejszą potrzebę działań w celu ochrony i rozwoju 
stabilnego, odpornego na różne zagrożenia systemu żywnościowego naszego 
kraju. Jednym zdaniem, takiego, który w bezpieczny sposób zapewniałby oby-
watelom dostęp do wystarczającej ilości zdrowej i przystępnej cenowo żywności.

Pszczelarze z racji wykonywanych czynności wielokrotnie byli świadkami 
stosowania środków ochrony roślin w porze lotu owadów. Pszczoła przelatują-
ca przez opryskany teren, względnie pobierająca wodę z opryskanych nawozem 
roślin, nawet kiedy sama od razu nie ginie, to przejmuje zapach stosowanego 
środka, w efekcie czego przez własną rodzinę jest traktowana jako obca i nie 
jest wpuszczana przez pszczoły ulowe do ula. I wtedy najczęściej ginie, gdyż do 
czasu zniknięcia zapachu musi pozostać poza ulem.

Niestety, nagłaśniane są jedynie przypadki największych zatruć pszczół z po-
wodu wykonywania oprysków powodujących upadki rodzin pszczół hodowla-
nych w promieniu kilku kilometrów (efektywny zasięg zapylania przez pszczoły 
określa się na odległość 2–4 km od ula) oraz tzw. dzikich zapylaczy. W takich 
przypadkach powoływane są komisje, badane są próbki, prowadzone jest od-
powiednie dochodzenie, kończące się najczęściej wymierzeniem kary nieodpo-
wiedzialnemu wykonawcy oprysku.

Pszczelarze są też zaniepokojeni zabijaniem owadów przez właścicieli posesji 
prywatnych, co wynika z nadal znikomej wiedzy, a czasami też po prostu z ludz-
kiej złośliwości. W Niemczech, gdzie również dostrzeżono problem zmniejszania 
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się liczebności owadów, w 2018 r. wprowadzono wysokie kary pieniężne w celu 
przeciwdziałania takiemu szkodliwemu postępowaniu.

Malejąca populacja pszczół rodzi konieczność stworzenia procedur, któ-
re pozwolą na odpowiednio szybkie zadziałanie i natychmiastową interwen-
cję w sytuacji, gdy pszczelarz zauważy niewłaściwie wykonywany oprysk. 
Dotychczasowe przepisy, a zwłaszcza zbyt powolne i nieskuteczne procedury 
ich egzekucji wydają się być w tym zakresie niewystarczające. Zgodnie z usta-
wą z 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodar-
skich pszczoła to zwierzę gospodarskie. Stosujący opryski w ciągu dnia łamią 
art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (DzU 2013, 
poz. 455 ze zm.), który stanowi, że środki ochrony roślin należy stosować w taki 
sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środo-
wiska. Zapis ten wymusza stosowanie środków ochrony roślin dopiero po locie 
pszczół i innych owadów zapylających.

Zdaniem środowisk pszczelarskich zasadne byłoby powołanie stałych per-
sonalnie komisji zajmujących się zgłaszanymi przypadkami zatruć pszczół, 
gdyż obecnie stosowana ścieżka, bardzo żmudna i długa, utrudnia prowadze-
nie postępowania. Proponują, aby zobligować władze miast, gmin i powiatów 
do powołania takich komisji, aby w momencie zgłoszenia mogły one natych-
miast przystąpić do działań wyjaśniających powód zatrucia. Obecnie zgłoszenia 
pszczelarzy są często ignorowane przez  urzędy, a w wielu przypadkach dopiero 
po dokonaniu zgłoszenia właściwe władze przystępują do powoływania komisji, 
co mocno opóźnia, a czasem wręcz uniemożliwia podjęcie skutecznych działań 
wyjaśniających. Pszczelarze proponują także przyznanie Policji uprawnień do 
nakładania na rolników stosujących chemiczne środki ochrony roślin w czasie 
lotu pszczół nakazu natychmiastowego opuszczenia pola w celu przeciwdzia-
łania dalszemu zabijaniu, podtruwaniu i okaleczaniu pszczół i innych owadów.

Szanowny Panie Ministrze, bardzo proszę o informację, czy uważa Pan za 
zasadne wprowadzenie przedstawionych propozycji środowisk pszczelarskich. 
Czy widzi Pan konieczność zmiany prawa, aby skuteczniej chronić populację 
pszczół i owadów?

Z wyrazami szacunku 
Ewa Gawęda
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oświadczenie złożone 
przez senatora stanisława Gawłowskiego

oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów  
Mateusza Morawieckiego

Panie Premierze!
W październiku 2020 r. PGE wraz ze spółkami posiadającymi udziały w spół-

ce PGE EJ 1 podpisała list intencyjny w sprawie transakcji nabycia przez Skarb 
Państwa 100% udziałów. Aktualnie prowadzone są rozmowy w sprawie finaliza-
cji transakcji – strony nie określiły terminu obowiązywania listu intencyjnego. 
Również kwota, za jaką rząd miałby odkupić udziały, jest wciąż przedmio-
tem rozmów. Informacja o wydatkach na ten cel musi być jawna i publiczna. 
Dodatkowo brak jawnej informacji w tej sprawie uprzywilejowuje jednego z ak-
cjonariuszy (Skarb Państwa) spółki notowanej na giełdzie, co jest niedozwolone. 

W związku z tym zwracam się z prośbą o odpowiedzi na następujące pytania.
1.  Ile rząd zamierza wydać na zakup spółki PGE EJ 1?
2.  Kiedy nastąpi sfinalizowanie transakcji?

Z poważaniem 
Stanisław Gawłowski
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oświadczenie złożone 
przez senatora stanisława Gawłowskiego

oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury  
andrzeja adamczyka

Panie Ministrze!
Dworzec PKP w Koszalinie to najbardziej wstydliwa wizytówka niemalże 

100-tysięcznego miasta będącego węzłem przesiadkowym, jak również miej-
scem docelowym dla setek turystów wybierających wypoczynek nad morzem 
nie tylko w okresie wakacyjnym. Przez cały rok szczególną popularnością cie-
szą się połączenia kolejowe z Koszalina do Szczecina, Gdańska, Poznania czy 
Warszawy. Studenci wyjeżdżają na uczelnie lub wracają do domu, by spotkać się 
z rodzinami. Koszalin staje się autentycznym węzłem komunikacyjnym środ-
kowej części Pomorza Zachodniego.

W październiku 2019 r. Paweł Szefernaker, wiceminister MSWiA, oraz 
Krzysztof Golubiewski, członek zarządu PKP, poinformowali, że dworzec kole-
jowy nie będzie przebudowywany, tylko po zburzeniu wybudowany od początku. 
Zgodnie z przedstawionym harmonogramem nowy obiekt ma zostać ukończony 
w 2023 r. Według zapewnień przedstawionych na konferencji prasowej pieniądze 
na ten cel są już zarezerwowane i jest to kwota 20 milionów zł. W porównywal-
nej wielkości mieście, jakim jest Włocławek, budowa nowego dworca kosztowała 
35 milionów zł, a tylko węzła przesiadkowego w Kaliszu 19 milionów zł.

W związku z tym, stając w obronie interesów podróżujących oraz miesz-
kańców Koszalina, zwracam się z prośbą o odpowiedzi na następujące pytania.
1.  Jakie nakłady zamierza ponieść ministerstwo w związku z budową dworca 

PKP w Koszalinie poza deklarowanymi 20 milionami zł?
2.  Jakie są terminy opracowania szczegółowego projektu wykonawczego oraz 

wydania pozwolenia na budowę?
3.  Jaka jest koncepcja i projekt techniczny nowego dworca?
4.  Czy planowane są konsultacje dotyczące estetyki i funkcjonalności inwestycji?

Z poważaniem 
Stanisław Gawłowski
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oświadczenie złożone 
przez senatora stanisława Gawłowskiego

oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury  
andrzeja adamczyka

Mając na uwadze cel, w jakim uchwalono ustawę z dnia 7 kwietnia 2017 r. 
o inwestycjach w zakresie budowy lub przebudowy toru wodnego Świnoujście 
– Szczecin do głębokości 12,5 m (DzU z 2017 r. poz. 990) niniejszym składam 
następujące zapytania.
–  Czy przedmiotowa ustawa obejmuje swym zakresem również akwen nie-

zbędny do prowadzenia żeglugi pomiędzy morskim portem Police, czwartym 
pod względem przeładunków w Polsce, a modernizowanym torem wodnym 
Świnoujście – Szczecin? Dla jednoznacznego wskazania obszaru objętego 
niniejszym zapytaniem podaję współrzędne akwenu jednoznacznie go iden-
tyfikujące, tj.: 

Punkt Współrzędne punktu w układzie 2000 n e

y X o ` `̀ o ` `̀

o1 5472706,188 5937487,274 53 34 5,819 14 35 16,80

o2 5472799,777 5937522,505 53 34 6,977 14 35 21,874

o3 5473124,536 5936661,692 53 33 36,19 14 35 39,79

o4 5473030,973 5936626,393 53 33 38,03 14 15 34,72

–  Kto (imię, nazwisko, funkcja służbowa, jednostka organizacyjna) przygoto-
wał merytorycznie zakres obszaru działania przedmiotowej ustawy? (projekt 
rządowy?)

–  Czy Urząd Morski w Szczecinie brał udział w przygotowaniu merytorycznym 
treści niniejszej ustawy? Jeżeli tak, to w jakim zakresie? Kto ze strony urzędu 
brał udział w przedmiotowych pracach (imię, nazwisko, funkcja służbowa, 
jednostka organizacyjna)? 

–  Mając na uwadze treść pisma o sygn.: DGM.VII.021.2017.MB.1.NK z dnia 
17 stycznia 2017 r. Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – czy 
Zarząd Morskiego Portu Police sp. z o.o. brał udział w uzgodnieniach treści 
niniejszej ustawy? Jeżeli tak, to proszę o kopię udzielonego pisemnie stano-
wiska zarządu portu. Kto ze strony zarządu portu brał udział w przedmioto-
wych pracach (imię, nazwisko, funkcja służbowa, jednostka organizacyjna)? 

–  Komu została powierzona realizacja przedmiotowej ustawy? Jaki jest skład 
personalny zespołu realizującego przedmiotowe zadanie? Ile wynoszą wyna-
grodzenia poszczególnych członków zespołu? Czy skład zespołu uległ zmia-
nom personalnym? 
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–  Czy wyznaczono osobę koordynującą działania jednostek administracji rzą-
dowej w zakresie wydawanych decyzji administracyjnych niezbędnych do 
realizacji przedmiotowej ustawy? Jeżeli tak, to proszę o podanie imienia i na-
zwiska, funkcji służbowej oraz jednostki organizacyjnej.

Z poważaniem 
Stanisław Gawłowski
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oświadczenie złożone 
przez senatora stanisława Gawłowskiego

oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury  
andrzeja adamczyka

Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego przez Urząd Morski 
w Szczecinie: zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych i pogłę-
biarskich w ramach modernizacji toru wodnego Świnoujście – Szczecin do 
głębokości 12,5 m, nr referencyjny: PO-II-370/ZZP-3/59/17 w związku z reali-
zacją ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy lub 
przebudowy toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,50 m (DzU 
z 2017 r. poz. 990).

Mając na uwadze udzielone przedmiotowe zamówienie publiczne, niniejszym 
składam następujące zapytania.
1.  Jaki był skład personalny komisji przetargowej dla przedmiotowego postepo-

wania oraz jaki był podział prac przedmiotowej komisji (kto i za co był w niej 
odpowiedzialny)?

2.  Proszę o udostepnienie kopii oświadczeń członków przedmiotowej komisji 
przetargowej?

3.  Proszę o udostepnienie kopii podpisanej umowy pomiędzy wykonawcą 
a urzędem.

4.  Proszę o udostepnienie informacji o zgłoszonych wszystkich podwykonaw-
cach wykonawcy do dnia 01.02.2021 r. oraz kopii (w formacie PDF) wiążących 
niniejsze podmioty umów zaakceptowanych przez inwestora.

5.  Proszę o udostepnienie kopii (w formacie PDF) złożonych przez wykonaw-
cę wszystkich opracowań projektowych na etapie tworzenia koncepcji 
projektowej.

6.  Proszę o udostepnienie kopii (w formacie PDF) opinii inżyniera kontraktu 
nt. wszystkich złożonych opracowań koncepcyjnych.

7.  Proszę o udostepnienie kopii (w formacie PDF) wszystkich protokołów 
ewentualnych uwag zgłaszanych do opracowań koncepcyjnych oraz pro-
tokołów uzgadniających rozwiązania koncepcyjne z wykazem uczestniczą-
cych w przedmiotowych uzgodnieniach osób ze strony urzędu i inżyniera 
kontraktu.

8.  Proszę o udostepnienie kopii (w formacie PDF) kompletu dokumentacji pro-
jektowej (opis techniczny, załączniki, obliczenia statyczne, rysunki) opra-
cowanej i przyjętej przez inwestora do realizacji dokumentacji projektowej 
opracowanej przez wykonawcę w zakresie przedmiotowej inwestycji  ze 
szczególnym uwzględnieniem budowy składowisk (kwater) dla urobku z ro-
bót czerpalnych – sztucznych wysp na Zalewie Szczecińskim.



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 21. posiedzenia Senatu

451

21. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 17, 18 i 19 lutego 2021 r.

9.  Komu została powierzona realizacja przedmiotowego zadania inwestycyjne-
go? Jaki jest skład personalny zespołu realizującego przedmiotowe zadanie 
ze strony inwestora? Ile wynoszą wynagrodzenia poszczególnych członków 
zespołu? Czy skład zespołu uległ zmianom personalnym?

Z poważaniem 
Stanisław Gawłowski
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oświadczenie złożone 
przez senatora stanisława Gawłowskiego

oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury  
andrzeja adamczyka

Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana w sprawie realizacji ustawy z dnia 28 marca 2003 r. 

o ustanowieniu programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich” 
przez Urząd Morski w Szczecinie. Mając na uwadze realizację przedmiotowej 
ustawy, składam następujące zapytania.
1. Jakie odcinki brzegu morskiego (kilometraż brzegu morskiego) były sztucz-

nie zasilane (refulowane)? W jakiej objętości i w jakich latach to robiono? 
Jaki był tego koszt w poszczególnych latach? Proszę o udostepnienie danych, 
począwszy od roku 2010.

2.  W jakich latach, za jaką kwotę netto, jakiemu podmiotowi i według jakiej 
procedury PZP urząd zlecał wykonanie wytycznych (projektów, zaleceń) do 
sztucznego zasilenia brzegu morskiego? Proszę o udostępnienie kopii (w for-
macie PDF) kompletnych ofert wszystkich wykonawców biorących udział 
w tych postępowaniach, kopii podpisanych umów oraz wykonanych kom-
pletnych opracowań wraz z protokołami oceny i odbioru.

3.  W jakich latach, komu i za jaką kwotę netto w okresie od 2010 r. Ministerstwo 
zlecało kontrole skuteczności i poprawności realizacji POBM przez urzędy 
morskie? Proszę o udostępnienie kopii (w formacie PDF) kompletnych ofert 
wszystkich wykonawców biorących udział w tych postępowaniach, kopii 
podpisanych umów oraz wykonanych kompletnych opracowań wraz z pro-
tokołami oceny i odbioru.

4.  Czy zdarzało się tak, że autorami zlecanych przez Urząd Morski w Szczecinie 
opracowań zaleceń dotyczących sztucznego zasilania oraz opracowań kontro-
lnych zlecanych przez Ministerstwo były te same osoby? Jakie to były osoby? 
Proszę o podanie imienia i nazwiska.

5.  Proszę o podanie informacji, ile środków publicznych oraz środków poza-
budżetowych wydano na działania ochronne, w podziale na każdy kilometr 
linii brzegowej pozostający w administracji Urzędu Morskiego w Szczecinie, 
do roku 2019 włącznie.

Z poważaniem 
Stanisław Gawłowski
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oświadczenie złożone 
przez senatora stanisława Gawłowskiego

oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury  
andrzeja adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” rezygnuje z 2 unijnych 

projektów z zakresu inwestycji w małą retencję na Pomorzu Zachodnim dofi-
nansowanych pierwotnie kwotą 13,2 miliona zł ze środków regionalnego pro-
gramu operacyjnego.

Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–
2020 zawarło 5 umów o dofinansowanie. 2 umowy dotyczyły inwestycji w obsza-
rze ochrony zasobów wodnych (działanie 3.1), 3 kolejne, o wartości 40,5 miliona zł, 
związane są z inwestycjami w obszarze zarządzania ryzykiem przeciwpowo-
dziowym (działanie 3.2). Rozwiązane umowy dotyczyły projektów z działania 
3.1 i miały być realizowane od grudnia 2018 r. w zakresie małej retencji.

Pierwszy projekt, z którego zrezygnowały Wody Polskie, przewidywał pro-
wadzenie prac na 2 ciekach, rzekach Stuchowska Struga oraz Płonia, i 8 jezio-
rach: Jamneński Nurt, jezioro Morzycko, jezioro Kościuszki, jezioro Kościelne, 
jezioro Korytowo, jezioro Raduń.

Drugi projekt miał dotyczyć zadań inwestycyjnych z zakresu małej reten-
cji na Łabędzim Bagnie (gmina Kamień Pomorski, gmina Świerzno oraz ob-
ręb: Benice, Chomino, Margowo) oraz rzekach Ina i Radew. Zaplanowano m.in. 
utworzenie zbiornika o stałym poziomie wody, podniesienie rurociągu i wy-
konanie zastawki piętrzącej wodę na Łabędzim Bagnie. Na rzece Ina planowa-
no wykonanie 3 bystrzy, a dodatkowo ubezpieczenie miejsca istniejącej wyrwy 
oraz uzupełnienie istniejącego bystrza. Na rzece Radew zaś planowano utworze-
nie zbiornika retencyjnego chroniącego miasto Karlino. Pierwotnie przyznana 
kwota dofinansowania ze środków RPO WZ na ten projekt wyniosła prawie 10 
milionów zł.

Zaniechanie przez Wody Polskie realizacji inwestycji spowoduje, że woje-
wództwo zachodniopomorskie w zakresie małej retencji nie zrealizuje planowa-
nego wskaźnika mierzącego możliwą do uzyskania pojemność retencjonowania 
wody w wyniku budowy lub przebudowy obiektów małej retencji. Gdyby benefi-
cjent zrealizował inwestycje, wartość wskaźnika, po wprowadzonych zmianach, 
mogłaby wynieść 2 miliony 317 tysięcy 100 m3.

Rozwiązanie 2 ważnych umów z zakresu ochrony zasobów wodnych po-
woduje wątpliwości co do powodzenia zaplanowanych inwestycji związanych 
z projektami dotyczącymi zarządzania ryzykiem przeciwpowodziowym. W tym 
zakresie Wody Polskie realizują 3 projekty na łączną kwotę dofinansowania 



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 21. posiedzenia Senatu

454

21. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 17, 18 i 19 lutego 2021 r.

wynoszącą prawie 40,5 miliona zł. Jeden z projektów, czyli „Zabezpieczenie prze-
ciwpowodziowe na terenie województwa zachodniopomorskiego”, jest znacznie 
opóźniony w stosunku do planów jego realizacji. Pierwotnie realizacja projek-
tu miała się zakończyć 31 grudnia 2020 r., a do dziś nie zostało rozstrzygnięte 
postępowanie na wybór wykonawcy robót w ramach zadania „Odbudowa wału 
przeciwpowodziowego Miroszewo – Brzózki”.

Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” nie chce inwestować 
w małą retencję. Przepadły wielomilionowe dotacje. W związku z tym zwra-
cam się do Pana Ministra z prośbą o odpowiedź na pytanie, co z kolejnymi in-
westycjami na Pomorzu Zachodnim.

Z poważaniem 
Stanisław Gawłowski
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oświadczenie złożone 
przez senatora stanisława Gawłowskiego

oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury  
andrzeja adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” w planie finansowym na 

2021 r. przewiduje stratę na poziomie 340 milionów zł.
Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o odpowiedź na pytanie: które po-

zycje i działania nie zostaną zapłacone i w jaki sposób zostanie pokryta strata?

Z poważaniem 
Stanisław Gawłowski
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oświadczenie złożone 
przez senatora stanisława Gawłowskiego

oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej  
Mariusza błaszczaka

Mając na uwadze udzielone przez Rejonowy Zarząd Inwestycji w Szczecinie 
zamówienie publiczne dotyczące wykonania obwałowania budynków magazy-
nowych nr 10 i 11 w Ustroniu Morskim (PKOB 2420) niniejszym składam na-
stępujące zapytania.

Jakie działania inwestycyjne były podejmowane w okresie od 2015 r. dla 
przedmiotowego PKOB 2420? Proszę o wyszczególnienie poszczególnych dzia-
łań inwestycyjnych, zakresu rzeczowego oraz kwot finansowych.

Czy w przypadku przedmiotowych obiektów obserwuje się zagrożenie ero-
zją brzegu morskiego? W przypadku pozytywnej odpowiedzi proszę o podanie, 
czy były podejmowane działania zmierzające do zabezpieczenia przed takim za-
grożeniem. Jakie działania podjęto i w jakim czasie? W przypadku kierowania 
pisemnych stanowisk do organów administracji proszę o udostępnienie kopii 
tych pism (w formacie PDF).

Czy informowane organy administracji podejmowały w przedmiotowym 
zakresie działania zabezpieczające? Jeżeli tak, to jakie i kiedy?

Czy na obszarze obiektu PKOB 2402 są planowane do rozmieszczenia ele-
menty systemu obrony przeciwrakietowej?

Z poważaniem 
Stanisław Gawłowski
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oświadczenie złożone 
przez senatora stanisława Gawłowskiego

oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów,  
ministra rozwoju, pracy i technologii jarosława gowina

Panie Ministrze!
W związku z dramatyczną sytuacją polskich producentów sukni ślubnych 

i właścicieli firmowych salonów ślubnych zwracam się w ich imieniu z prośbą 
o wsparcie. Sytuacja firm wynikająca z obostrzeń i ograniczeń spowodowanych 
pandemią jest katastrofalna.

Od kwietnia 2020 r. aż do dnia dzisiejszego częściowe lub całkowite zakazy 
organizacji przyjęć weselnych doprowadziły przedsiębiorstwa tej branży do nie-
zwykle trudnej sytuacji – nastąpił olbrzymi spadek sprzedaży sukni ślubnych, 
w niektórych przypadkach nawet o 90%.

Branża producentów sukien ślubnych nie została uwzględniona w pakiecie 
pomocy w ramach tarczy 6.0. Firmowe sklepy ślubne (PKD 47.71.Z – sprzedaż 
detaliczna odzieży w sklepach wyspecjalizowanych) również nie mogły uzyskać 
wsparcia z uwagi na to, że nie jest to główne PKD.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o pomoc w następujących 
obszarach:
1)  ponowna możliwość skorzystania z dofinansowania do wynagrodzeń pra-

cowników i składek ZUS,
2)  całkowite umorzenie zwrotu subwencji dla producentów sukien ślubnych,
3) rozszerzenie tarczy 6.0 o producentów sukni ślubnych w ramach PKD 14.13.Z,
4)  dofinansowanie wynagrodzenia i składek ZUS pracowników objętych prze-

stojem ekonomicznym,
5)  jednorazowa dotacja pozwalająca na rozszerzenie działalności lub 

przebranżowienie.

Z poważaniem 
Stanisław Gawłowski
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oświadczenie złożone 
przez senator agnieszkę Gorgoń-komor

oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów,  
ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotra glińskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej powstało w 1947 r. Obecnie 

jest to państwowa instytucja kultury działająca pod nazwą Studio Filmów 
Rysunkowych. Przedmiotem działania Studia Filmów Rysunkowych jest upo-
wszechnianie kultury filmowej przez edukację dzieci i młodzieży oraz działanie 
na rzecz promocji i rozwoju polskiego filmu, ze szczególnym uwzględnieniem 
filmów autorskich i filmów animowanych dla dzieci. Z bielskim studiem współ-
pracowali w przeszłości m.in.: Zbigniew Lengren, Jan Szancer, Józef Szajna, 
Jan Brzechwa, Ludwik Jerzy Kern, Stefan Kisielewski, Krzysztof Komeda 
i Krzysztof Penderecki. W wytwórni powstało ponad 1000 filmów animowanych. 
Najbardziej znanymi na świecie postaciami stworzonymi w bielskim studiu 
w latach 1963–1986 byli Bolek i Lolek. W Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-
Białej powstały również seriale animowane, takie jak: „Reksio”, „Pampalini 
łowca zwierząt”, „Przygody Błękitnego Rycerzyka” „Porwanie Baltazara Gąbki”, 
„Wyprawa profesora Gąbki”, „Bajki Pana Bałagana” czy „Marceli Szpak dzi-
wi się światu”. Wytwórnia wyprodukowała też filmy pełnometrażowe takie 
jak: „Wielka podróż Bolka i Lolka”, „Porwanie w Tiutiurlistanie” czy „Gwiazda 
Kopernika”. Studio jest jednym z nielicznych znanych polskich globalnych bran-
dów. Kreskówki z Bolkiem i Lolkiem, które zostały wymyślone w Bielsku-Białej, 
pokazywane były w ponad 80 krajach świata. Gwiazdą znaną na cały świat 
jest także postać Reksia, a ponad 200 filmów stworzonych w Studiu Filmów 
Rysunkowych w Bielsku-Białej zdobyło krajowe i międzynarodowe nagrody.

Obecnie przy Studiu Filmów Rysunkowych powstaje Interaktywne Centrum 
Bajki i Animacji, którego budowa ma zostać zakończona w 2023 r. Będzie to 
połączenie nowoczesnego muzeum z  parkiem rozrywki. Projekt budowy 
Interaktywnego Centrum Bajki i Animacji otrzymał dofinansowanie w wyso-
kości ponad 15 milionów zł z funduszy norweskich, a koszt całej inwestycji ma 
wynieść 32 milionów zł.

W grudniu 2020 r. decyzją ministra kultury i dziedzictwa narodowego na-
stąpiła zmiana na stanowisku dyrektora Studia Filmów Rysunkowych. Andrzej 
Orzechowski, który był szefem Studia Filmów Rysunkowych od lipca 2010 r., 
przeszedł na emeryturę, a na jego miejsce został powołany przez ministra kul-
tury i dziedzictwa narodowego Tomasz Małodobry.

Niestety od pewnego czasu dochodzą do mnie niepokojące informacje o nie-
prawidłowościach mających miejsce w Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-
Białej. Jako senator RP a zarazem bielszczanka, której dobro Studia Filmów 
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Rysunkowych leży mocno na sercu, zwracam się do Pana Ministra z prośbą 
o interwencję i pilne zajecie się sytuacją w instytucji kultury, która podległa 
jest Panu Ministrowi. Proszę o opiekę nad tym niezwykłym miejscem na ma-
pie Polski, w którym powstawały piękne bajki i wspomnienia z dzieciństwa.

Agnieszka Gorgoń-Komor
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oświadczenie złożone 
przez senator agnieszkę Gorgoń-komor

oświadczenie skierowane do ministra zdrowia  
adama niedzielskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Wprowadzona od dnia 1 stycznia 2021 r. zmiana dotycząca sposobu finanso-

wania świadczeń udzielanych świadczeniobiorcom do ukończenia osiemnastego 
roku życia jest wysoce niepokojąca. W związku z pandemią COVID-19 szpitale 
są obecnie szczególnie obciążone, dlatego wprowadzanie w tym czasie zmian 
związanych z finansowaniem szpitali skutkować może ich likwidacją.

Na podstawie nowych zasad środki finansowe wypłacane będą nie na zasa-
dzie comiesięcznego ryczałtu, ale na podstawie liczby wykonanych świadczeń. 
Z uwagi na pandemię i obostrzenia w szpitalach pediatrycznych jest znacząco 
mniej pacjentów. Taka sytuacja jednoznacznie oznacza, że szpitale pediatryczne 
będą otrzymywać mniej środków. Uważam, że podejmowanie takich decyzji jest 
wysoce ryzykowne i doprowadzi szpitale do bankructwa. Zmiany te prowadzą 
do poważnych konsekwencji, szpitale pozostaną bez środków na wypłaty wy-
nagrodzeń dla pracowników, bez pokrycia pozostaną wydatki z tytułu umów 
cywilnoprawnych, wydatki na zakup towarów i pozostałych usług, a także na 
podatki i ubezpieczenia społeczne.

Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej już boryka się z negatywnymi skutka-
mi decyzji rządzących, a jest to jedyna taka placówka na południu wojewódz-
twa śląskiego, która obejmuje swoim zasięgiem 4 powiaty, a także leczy małych 
turystów wypoczywających w Beskidach oraz mieszkańców części Małopolski. 
W szpitalu zabrakło pieniędzy na wypłaty dla pracowników za miesiąc styczeń, 
które powinny zostać wypłacone do dnia 10 lutego. Władze szpitala szacują, że 
do końca roku kalendarzowego zabraknie 8–9 milionów zł.

Apeluję do Szanownego Pana Ministra o  przemyślenie tych działań. 
Absolutnie nie powinno się wprowadzać w tak chaotyczny sposób zmian doty-
czących finansowania szpitali w czasie walki z pandemią COVID-19. Ta sytuacja 
może doprowadzić do utraty płynności finansowej przez szpitale, a co za tym 
idzie, do ich likwidacji. Nie możemy do tego dopuścić.

Z poważaniem 
Agnieszka Gorgoń-Komor
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oświadczenie złożone 
przez senatora Jana marię Jackowskiego

oświadczenie skierowane do ministra klimatu i środowiska  
Michała kurtyki

Szanowny Panie Ministrze!
W Polsce z każdym rokiem prowadzi się coraz więcej działań związanych 

z ochroną środowiska naturalnego. Trwają prace nad ustawami regulujący-
mi odpowiedzialność za zanieczyszczenie enklaw przyrody (lasów, jezior, rzek 
itp.). Niemniej jednak problem stanowi składowanie na terenie różnych nieru-
chomości potencjalnie groźnych odpadów. W moim okręgu wyborczym takim 
miejscem jest plac składowy po dawnej cukrowni w Ciechanowie. Przez kilka 
lat w obiektach pocukrowniczych funkcjonował zakład przetwórczy odpadów 
foliowych, do którego zwożono z terenu kraju i UE potężne ładunki zużytej fo-
lii, liczone w setkach ton. Zakład przestał funkcjonować, folia została. Na placu 
składowym zalega tym momencie, lekko licząc, ok. 2 tysięcy t tego odpadu. Plac 
znajduje się w odległości ok. 50 m od rzeki Łydyni, której dolina tworzy strefę 
ekologiczną Natura 2000.

Proszę o informację, czy organy ministerstwa podjęły działania kładące kres 
temu składowisku, które w niedalekiej przyszłości może zagrozić wodom grun-
towym i samej rzece.

Jan Maria Jackowski
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oświadczenie złożone 
przez senatora Jana marię Jackowskiego

oświadczenie skierowane do ministra klimatu i środowiska  
Michała kurtyki

Szanowny Panie Ministrze!
Polska jak wiele krajów w Europie podjęła się wielkiego zadania wdrażania 

do systemu pozyskiwania energii nowych rozwiązań technicznych chroniących 
naturalne środowisko. Jednym z proekologicznych rozwiązań jest budowa farm 
wiatrowych na Bałtyku, co bezsprzecznie poprawi mix energetyczny Polski. 
Jednak w związku w tym rozwiązaniem pojawia się pytanie o zagospodarowanie 
i utylizację elementów elektrowni wiatrowych, jaką stanowią śmigła. Do opinii 
publicznej dociera coraz więcej sygnałów, że wyeksploatowane części (śmigła) 
stanowią nie lada problem dla producentów energii wiatrowej w krajach Unii 
Europejskiej. Dochodzi do kuriozalnych poczynań, kiedy śmigła są zakopywa-
ne pod ziemią. 

W związku z tym, że nasz kraj rozpocznie za chwilę budowę wspomnianych 
farm na szeroką skalę, proszę o informację, czy jest przygotowany plan zago-
spodarowania zużytych śmigieł elektrowni wiatrowych.

Jan Maria Jackowski
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oświadczenie złożone 
przez senatora stanisława karczewskiego

oświadczenie skierowane do ministra zdrowia  
adama niedzielskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się z prośbą dotyczącą interpretacji zapisów ustawy z dnia 27 grud-

nia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia 
stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych w związ-
ku z art. 7 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 
w następującej sprawie.

Zwróciła się do mojego biura senatorskiego obywatelka Polski, która w 2020 r. 
ukończyła studia na kierunku medycznym na uniwersytecie na Ukrainie. Nie 
ukończyła dotychczas postępowania nostryfikacyjnego dyplomu, ale jest za-
trudniona jako pomoc w jednej z placówek medycznych, w związku z faktem, 
że placówka ta boryka się z brakami kadrowymi podczas trwania stanu epide-
micznego związanego z występowaniem wirusa Sars-Cov-2.

W tożsamej sytuacji prawo zezwala cudzoziemcom na podjęcie warunkowo 
pracy lekarza w Polsce. Z informacji, które uzyskała absolwentka ukraińskiej 
uczelni bezpośrednio z Izby Lekarskiej, wynika, że zmieniony przepis pozwalają-
cy na podjęcie pracy lekarza dotyczy jedynie obcokrajowców, a ona musi najpierw 
nostryfikować dyplom. W podobnej sytuacji znajduje się wielu polskich obywa-
teli, którzy ukończyli studia w krajach niebędących członkami Unii Europejskiej.

W moim głębokim przekonaniu obywatel Polski nie powinien być w tej kwe-
stii dyskryminowany.

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie, czy na podstawie obowiązujących przepisów 
obywatel RP, nie ukończywszy jeszcze procedury nostryfikacji, może zwrócić 
się do ministra zdrowia o wydanie decyzji dotyczącej uzyskania warunkowego 
prawa wykonywania zawodu lekarza, wymienionej w rozporządzeniach i prze-
pisach związanych z walką z COVID-19.

Z poważaniem 
Stanisław Karczewski
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oświadczenie złożone 
przez senatora kazimierza kleinę

oświadczenie skierowane do ministra finansów, funduszy  
i polityki regionalnej tadeusza kościńskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w dniu 18 listopa-

da 2020 r. podczas prac nad ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy 
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych 
przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw zadałem pytanie w sprawie 
opodatkowania wynagrodzeń marynarzy pracujących u armatorów norweskich. 
Urzędy Skarbowe wbrew obowiązującym przepisom i umowie między rządem 
RP a Norwegią nakładają obowiązek zapłaty podatku od wynagrodzeń. Także 
indywidualne interpretacje obowiązujących przepisów, które otrzymali mary-
narze, zwalniają ich z obowiązku płacenia podatku.

To pytanie ponowiłem także na posiedzeniu plenarnym Senatu RP podczas 
rozpatrywania wspomnianej ustawy. Niestety, do tej pory, mimo deklaracji pana 
ministra Sarnowskiego, nie otrzymałem odpowiedzi na postawione pytanie. 
W związku z tym raz jeszcze ponawiam moją prośbę o udzielenie odpowiedzi. 
Poniżej raz jeszcze wyjaśniam istotę problemu.

Problem, z którym się zwracam, to kwestia praktyki organów podatko-
wych – przede wszystkim z obszaru właściwości Izby Administracji Skarbowej 
w Gdańsku – wobec marynarzy, którzy pracowali lub pracują na statkach 
eksploatowanych w transporcie międzynarodowym przez podmioty z miej-
scem faktycznego zarządu w Norwegii – przede wszystkim ze spółek z grupy 
Seatrans, która eksploatuje statki ro-ro oraz tankowce chemiczne i ma sie-
dzibę w Bergen.

Umowa o UPO z Norwegią przed 1 stycznia 2021 r. jako ogólną zasadę unika-
nia podwójnego opodatkowania przewidywała metodę wyłączenia z progresją. 
Wyjątek stanowił tu art. 22 ust. 1 lit. d, który wprowadzał metodę zaliczenia 
proporcjonalnego w przypadku, gdy chodzi o „dochód, który zgodnie z postano-
wieniami niniejszej Konwencji może być opodatkowany w Norwegii, jednakże 
zgodnie z prawem wewnętrznym Norwegii dochód ten jest zwolniony z podatku”.

Norweskie ustawy podatkowe wprost zwalniają z opodatkowania maryna-
rzy pracujących pod banderą NIS, nie zawierają jednak przepisów dotyczących 
opodatkowania marynarzy, którzy pływają na statkach eksploatowanych przez 
podmioty norweskie, ale niepodnoszących bandery Norwegii. Zarazem jednak 
art. 14 ust. 3 umowy o UPO z Norwegią wiąże miejsce opodatkowania dochodów 
marynarskich z miejscem siedziby przedsiębiorstwa eksploatującego statek we 
własnym imieniu.
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Tymczasem organy skarbowe wywiodły – dowolną dość – koncepcję, że jeże-
li dany statek nie podnosi bandery norweskiej, to norweskie przepisy nie obej-
mują danego marynarza „obowiązkiem podatkowym”, zatem do dochodu tego 
marynarza nie znajdzie zastosowanie konwencja o UPO z Norwegią i winien 
on płacić podatki na zasadach ogólnych. Koncepcja ta była stosowana szeroko 
w postępowaniach o ograniczenie poboru zaliczek, przede wszystkim za lata 
2016–2017, została jednak poddana miażdżącej krytyce przez WSA w Gdańsku 
i NSA w Warszawie, które albo uchylały niekorzystne decyzje, albo oddalały 
skargi kasacyjne oparte na tych podstawach.

Mimo tego od 2019 r. organy skarbowe ponownie wszczynają wobec mary-
narzy postępowania wymiarowe, a także karnoskarbowe na podstawie wspo-
mnianego założenia. Celem tych postępowań jest wykazanie braku zasadności 
korzystania z ulgi abolicyjnej przez marynarzy. Od marynarzy tych żąda się 
podatków za poprzednie lata wraz z odsetkami (nierzadko kwot po kilkaset ty-
sięcy złotych), co w istotny sposób zagraża ich egzystencji.

Działanie to konsekwentnie oceniam jako niemające podstaw w przepisach 
prawa, gdyż art. 120 o.p. konstytuuje obowiązek działania polskich organów po-
datkowych wyłącznie na podstawie źródeł prawa obowiązujących w RP (konsty-
tucja, umowy międzynarodowe, ustawy, rozporządzenia, prawo wspólnotowe) 
i nie zezwala na stosowanie prawa obcego. Do tego umowa o UPO z Norwegią 
nic o jakimkolwiek obowiązku podatkowym nie wspomina.

Co więcej, takich koncepcji nie zawiera ani druk sejmowy nr 818 z 15 paź-
dziernika 2012 r. – Uzasadnienie projektu ustawy o ratyfikacji Protokołu mię-
dzy Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii zmieniającego Konwencję 
między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w sprawie unikania 
podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzoną 
w Warszawie dnia 9 września 2009 r., podpisanego w Oslo dnia 5 lipca 2012 r. 
(http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=818) ani też interpretacja ogól-
na ministra finansów w sprawie DD10.8201.1.2016.GOJ

Wspomniana koncepcja była – jak już wskazano – również wielokrotnie 
przedmiotem oceny prawnej sądów administracyjnych obu instancji, któ-
re uznały ją za nieprawidłową, jako podważającą zasadę legalizmu i zaufa-
nia do organów podatkowych (por. wyroki np.: II FSK 1566/17, II FSK 1982/17, 
II FSK 1939/17, II FSK 1940/17, II FSK 2574/19, II FSK 2728/17, II FSK 1958/17, 
II FSK 654/18, II FSK 2575/17 czy FSK 2963/17). Wyroki te zasadniczo dotyczą 
postępowań o ograniczenie poboru zaliczek, wydane są jednak na podstawie 
tych samych przepisów co decyzje wymiarowe, zatem ich ustalenia prawne po-
zostają w pełni aktualne.

Wyroki te (dostępne on-line w bazie orzeczeń NSA), oddalające skargi ka-
sacyjne dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku od korzystnych dla podatników 
wyroków WSA w Gdańsku, potwierdzają w szczególności następującą interpre-
tację przepisów u.p.d.o.f. i umowy o UPO z Norwegią:

a) skorzystanie z ulgi abolicyjnej nie jest uzależnione od zapłaty podatku 
w Norwegii,

b) o zastosowaniu wobec podatników umowy UPO z Norwegią rozstrzyga 
miejsce faktycznego zarządu firmy eksploatującej statki, a nie bandera statku,

c) stosowanie wobec podatnika prawa obcego przez polskie organy podatko-
we nie jest dopuszczalne.

Na obecną chwilę dysponuję już wyrokami WSA w Gdańsku uchylającymi 
ostateczne decyzje wymiarowe z 2020 r. (na razie nieprawomocnymi), które 
w pełni podzielają poglądy linii orzeczniczej podanej powyżej – por. wyroki 
I SA/Gd 553/20, I SA/Gd 831/20.
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Dodać należy, że duża część marynarzy, wobec których wszczęto postępowa-
nia wymiarowe czy wręcz karnoskarbowe (w tym tak poważne jak oskarżenia 
o przestępstwa z art. 56 k.k.s.), działała w przeświadczeniu, że postępuje prawi-
dłowo – posiadają oni korzystne dla siebie interpretacje indywidualne, korzyst-
ne decyzje o ograniczeniu zaliczek na podatek dochodowy z kilku lat z rzędu czy 
też wygrali prawomocnie sprawy w sądach administracyjnych, w tym samym 
stanie faktycznym i prawnym

Opisane działania (odosobnione w skali kraju) wywołują bez wątpienia duży 
chaos w interpretacji przepisów, a ponadto podważają zaufanie do organów po-
datkowych oraz zagrażają podstawom egzystencji marynarskich rodzin. Obecną 
politykę Ministerstwa Finansów (pozostawienie ulgi abolicyjnej dla marynarzy 
bez ograniczeń czy próba zwolnienia z opodatkowania dochodów marynarskich 
niezależnie od bandery) oceniam jako przyjazną tej grupie zawodowej, mam więc 
nadzieję na pozytywną reakcję z Pańskiej strony.

Z poważaniem 
Kazimierz Kleina
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oświadczenie złożone 
przez senatora kazimierza kleinę

oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów,  
ministra rozwoju, pracy i technologii jarosława gowina

Szanowny Panie Premierze!
Z zaniepokojeniem przyglądałem się ostatniemu podziałowi środków z pro-

jektu polityki spójności na lata 2021–2027 w Polsce pomiędzy poszczególne woje-
wództwa. Nieudostępnienie opinii publicznej kryterium, według którego wyżej 
wymienione środki zostały rozdysponowane, daje podstawę do uznania, że nie 
dokonano tego w sposób obiektywny i sprawiedliwy. Co więcej, nie odbyły się 
uzgodnienia i wspólne analizy z zarządami województw. Uważam to za rażące 
naruszenie dotychczasowych praktyk, tym bardziej że samorządy województw 
zarządzają regionalnymi projektami operacyjnymi.

Podobne wątpliwości pojawiają się w związku z alokacją środków z rezerwy 
celowej. Brak udostępnienia kryteriów podziału stawia pod znakiem zapytania 
sprawiedliwe traktowanie przy przyznawaniu tych środków. Tak kuriozalna sy-
tuacja ma miejsce pierwszy raz w historii polskiej polityki regionalnej od 1999 r.

Pragnę także zwrócić uwagę, że takie działanie prowadzi do poszkodowania 
województwa pomorskiego, które, jak wynika ze wstępnych wyliczeń, otrzyma 
o ok. 40% mniej środków niż w latach 2014–2020. W podobny sposób zostały 
poszkodowane inne województwa. Takie praktyki mogą podważać naszą wiary-
godność w Unii Europejskiej, mogą negatywnie wpłynąć na negocjowanie przez 
Polskę całego pakietu programów z Komisją Europejską.

Zwracam się do Pana Premiera z prośbą o udostępnienie kryteriów podziału 
środków pomiędzy województwa w ramach programów regionalnych. Proszę 
również o udzielenie informacji o zasadach i kryteriach podziału środków z re-
zerwy celowej oraz o uzasadnienie decyzji o tak radykalnym zmniejszeniu środ-
ków dla województwa pomorskiego.

Kazimierz Kleina
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oświadczenie złożone 
przez senatora andrzeja kobiaka

oświadczenie skierowane do ministra klimatu i środowiska  
Michała kurtyki

Pojawiają się liczne sygnały od ludzi wyrażających zaniepokojenie jakością 
polskiego powietrza. Mieszkańcy mojego okręgu wyborczego zwracają uwagę 
na powtarzający się każdej zimy problem ze smogiem.

W drugiej połowie ubiegłego roku jakość powietrza nad Polską była jedną 
z najgorszych w Europie. W dużych aglomeracjach miejskich dochodziło do sy-
tuacji, w których wedle norm naukowych zanieczyszczenie powietrza wpływa 
negatywnie na ludzkie zdrowie. Eksperci alarmują, że ostatni raz tak zła sytu-
acja miała miejsce w 2017 r., a jak możemy dostrzec, po 4 latach ponownie do-
chodzi do takiej sytuacji.

Należy się zastanowić, czy podejmowane działania w kierunku zmniejszenia 
zanieczyszczenia powietrza odnoszą pożądane efekty. Jak wskazuje Światowa 
Organizacja Zdrowia, każdego roku w Europie, w tym w Polsce, umiera ok. 400 
tysięcy osób przez zanieczyszczenie powietrza. Zdaniem badaczy można zapo-
biec ok. 50 tysiącom zgonów, jeżeli ograniczymy poziom smogu w powietrzu do 
zalecanych w wyznaczonych normach.

W związku z powyższym bardzo proszę Pana Ministra o wskazanie, w jaki 
sposób rząd planuje prowadzić skuteczną walkę ze smogiem w Polsce, szczegól-
nie obecnie, w sezonie zimowym.

Andrzej Kobiak
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oświadczenie złożone 
przez senatora andrzeja kobiaka

oświadczenie skierowane do ministra klimatu i środowiska  
Michała kurtyki

W ostatnim czasie dostrzega się dynamiczny rozwój fotowoltaiki. Jej stoso-
wanie z założenia ma przeciwdziałać postępującej degradacji środowiska natu-
ralnego oraz stanowić wsparcie w sytuacji stale rosnących cen prądu. W gronie 
osób zainteresowanych tym trendem pojawia się szereg problemów interpre-
tacyjnych w zakresie zasad rozliczeń i dofinansowań do instalacji fotowolta-
icznych. Interesanci biura senatorskiego zwracają uwagę na następujący, dość 
problematyczny stan faktyczny.

Obecne dofinansowanie obejmuje zakres zainstalowanej mocy do 10 kW. 
Niezależnie od tego, czy ktoś zainstalował 3 kW, czy 10 kW, otrzymywał wspar-
cie w wysokości do 5 tysięcy zł. W sytuacji przejścia na ogrzewanie elektryczne 
(tj. piece elektryczne o mocy 10 kW) w miejsce pieców węglowych, gazowych 
czy też olejowych, zainstalowana moc 10 kW nie pokrywa zapotrzebowania na 
energię takiego pieca elektrycznego. Ze względu na rozliczenie pojawia się tutaj 
pewna niespójność. Przy zainstalowanej mocy 10 kW potrącenie wynosi 20% 
energii oddanej do sieci, natomiast w przypadku zainstalowania już np. 12 kW 
potrącenie energii oddanej do sieci wynosi 30%. Pojawia się zasadnicze pytanie, 
z czego to wynika. Ponadto, jeżeli wyprodukujemy więcej energii, niż wynosi 
nasze zużycie, to nadwyżka przechodzi do wykorzystania na następny rok, przy 
czym nasze zużycie prawdopodobnie będzie takie samo jak w ubiegłym roku 
i ponownie wytworzymy więcej energii, niż zużyjemy, tak że nadwyżka z ubie-
głego roku przepadnie.

Mając na uwadze powyższe wątpliwości, zwracam się z prośbą o udzielenie 
odpowiedzi na następujące pytania.

Dlaczego dofinansowanie obejmuje tylko instalacje fotowoltaiczne do 10 kW, 
skoro wiadomo, że moc 10 kW jest niewystarczająca, aby zainstalować piec 
elektryczny?

Dlaczego ograniczono się jedynie do instalacji fotowoltaicznych i pominięto 
instalacje wiatrowe (np. wiatraki o pionowej osi obrotu)?

W odniesieniu do rozliczenia instalacji pojawiają się sugestie, aby dofinan-
sowanie odnosiło się do 1 kW realnie zainstalowanego w limicie 30–35 kW, przy 
uwzględnieniu instalacji wiatrowych i fotowoltaicznych. Potrącenia z energii od-
prowadzonej do sieci w wysokości 20% lub 30%, teoretycznie w związku z kosz-
tami przechowywania energii, nie mają racji bytu, gdyż takich kosztów nie ma, 
o czym świadczy doraźny import energii z zagranicy. Interesanci sugerują roz-
wiązanie, by koszt obsługi instalacji prosumenckich plasował się na poziomie 
5% bez żadnych limitów. Co więcej, słuszne wydaje się zastosowanie rozliczenia 
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rocznego, niemniej jednak nadwyżka wyprodukowanej energii powinna być 
płatna dla prosumenta, np. zawierać się w cenie energii z importu. Nie ulega 
wątpliwości, że każdy inwestor oczekuje określonego zwrotu i zysku z zainwe-
stowanego kapitału. Sugeruje się ponadto, aby wypracowany zysk brutto był 
opodatkowany (minus amortyzacja).

Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi w zakresie wyżej wskazanych 
problemów i sugestii.

Andrzej Kobiak
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oświadczenie złożone 
przez senator marię koc 

oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury  
andrzeja adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana z prośbą o rozważenie rozpoczęcia prac nad nowelizacją 

ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (DzU 2011 nr 30 poz. 151, 
z późn. zm.) w zakresie brzmienia art. 51 ww. ustawy. Podczas ostatniego dy-
żuru parlamentarnego odbyłam spotkanie z przedstawicielem Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego z województwa mazowieckiego, który przedstawił 
mi argumenty przemawiające za wprowadzeniem poniższych zmian.

Czy nie uważa Pan Minister za zasadne dokonania nowej regulacji przepi-
sów ww. ustawy w zakresie umożliwiającym przeprowadzenia egzaminu pań-
stwowego w zakresie prawa jazdy wszystkich kategorii w miastach, o których 
mowa w art. 51 ust. 4a w części teoretycznej, co ułatwiłoby dostęp obywateli do 
miejsc odbywania egzaminu teoretycznego? Ponadto czy nie uważa Pan za za-
sadne umożliwienia przeprowadzania części praktycznej egzaminu w zakresie 
prawa jazdy w miastach, o których mowa w art. 51 ust. 4a ustawy o kierujących 
pojazdami, pod rygorem możliwości spełnienia zadań egzaminacyjnych w danej 
miejscowości? W przekonaniu pracowników Wojewódzkich Ośrodków Ruchu 
drogowego naturalną konsekwencją możliwości odbywania kursu w danym 
mieście winna być możliwość podejścia do egzaminu w danej miejscowości.

Bardzo proszę Pana Ministra o przeprowadzenie analizy zapisów tejże usta-
wy oraz ustosunkowanie się do podniesionych przeze mnie kwestii.

Z wyrazami szacunku 
Maria Koc
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oświadczenie złożone 
przez senatora władysława komarnickiego

oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury  
andrzeja adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Ziemi Lubuskiej okręgu nr 21 jestem oburzony postępowaniem 

Polskich Kolei Państwowych SA. Instytucja ta przejawia skrajny brak szacunku 
do poszanowania prawa. Zrozpaczeni właściciele przyszli do mojego biura sena-
torskiego z prośbą o interwencję, ponieważ od lat nie mogą doczekać się spra-
wiedliwości. Pan D. W. jest uczciwym i ciężko pracującym człowiekiem w swoim 
prywatnym gospodarstwie. Jego mama jest wieloletnim społecznikiem, sołty-
sem wsi C.. Od 11 lat są na swojej własnej ziemi zakładnikami i walczą w sądach 
o swoje prawa. Wszystkie wyroki wydane w tej sprawie, łącznie z decyzją przed-
stawiciela państwa, czyli wojewodą lubuskim, panem Edwardem Dajczakiem 
(Decyzja GN.-I.752.3.2017.JZió z dnia 20 kwietnia 2017 r.), są na korzyść pana D. 
W. Decyzja ta odmawia potwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 czerw-
ca 2003 r. przez Skarb Państwa prawa własności gruntu położonego w obrębie 
C., gm. S., oznaczonego numerem ewidencyjnym działki 213/2 o pow. 0,0654 ha 
oraz prawa użytkowania wieczystego tego gruntu i prawa własności budynku 
i urządzeń znajdujących się na tym gruncie przez PKP SA.

W mojej ocenie brak ostatecznego konsensusu w tej sprawie wynika nie z bra-
ku wiedzy Polskich Kolei Państwowych, ale z braku zwykłej życzliwości, której 
tak brakuje w naszym kraju.

Panie Ministrze! Głęboko wierzę, że podejmie Pan decyzję w tej sprawie i po-
informuje o niej mnie, jako senatora Ziemi Lubuskiej, oraz Senat.

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki
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oświadczenie złożone 
przez senatora Jana filipa libickiego

oświadczenie skierowane do minister rodziny i polityki społecznej  
Marleny Maląg oraz do rzecznika praw obywatelskich adama bodnara

Szanowna Pani Minister! Szanowny Panie Ministrze!
Zwróciła się do mnie – pozostająca na tzw. rencie uczniowskiej – osoba z nie-

pełnosprawnością, pani E. M. Z tytułu posiadania tej renty nie może ona otrzy-
mać renty rodzinnej po ojcu, co byłoby możliwe, gdyby posiadała rentę socjalną. 
Swego czasu renty socjalne zastąpiły m.in. renty uczniowskie. Załączam list 
pani M. do mnie w tej sprawie.

„Dzień dobry,
Panie Senatorze, jestem osobą niepełnosprawną z Wielkopolski. Jestem na 

rencie uczniowskiej (szkolnej) i mam problem z wypłatą przyznanej mi renty 
rodzinnej po Ojcu. W tej chwili rent uczniowskich już nie ma, bo zastąpiły je 
obecne renty socjalne. Renty uczniowskie (szkolne) były przyznawane, gdy nie-
pełnosprawność powstała również przed 18-tym rokiem życia i w trakcie nauki 
w szkole. Kwotowo obie renty są identyczne: uczniowska i socjalna. Obie są także 
limitowane do wysokości najniższej renty. Osoby pobierające rentę uczniowską 
mają także prawo do renty rodzinnej po zmarłym rodzicu, tak jak to jest w przy-
padku renty socjalnej, jednak problem nie do rozwiązania jest, w przypadku 
gdy świadczenie po zmarłym rodzicu wynosi tyle co najniższa renta. Mój tata 
właśnie miał taką najniższą rentę.

Złożyłam wniosek do ZUS-u, byłam na komisji i renta rodzinna została mi przy-
znana, ale co z tego, skoro ZUS mi tę rentę rodzinną od razu zawiesił – bo wynosi-
ła tyle samo, co moja uczniowska, gdyż zgodnie z prawem: renty uczniowskiej nie 
można łączyć z rodzinną – tak jak to jest w przypadku renty socjalnej i rodzinnej 
– gdy kwota obu rent wynosi do 200% kwoty najniższej renty. Jestem w sytuacji bez 
wyjścia, jedynie zmiana przepisów może zmienić ten smutny fakt. Dlatego bardzo 
proszę o zainteresowanie się tym tematem, o zmianę przepisów. To jest pilny temat 
dla najbiedniejszych niepełnosprawnych. A może wystarczy zmienić zapis, żeby 
renta rodzinna dla osób, których niepełnosprawność powstała przed 18-tym rokiem 
życia i w trakcie nauki w szkole wynosiła 200 procent najniższej renty. Wówczas 
osoby pobierające rentę uczniowską i socjalną byłyby równo traktowane. Ta nie-
sprawiedliwość bardzo mnie boli i boję się nawet myśleć o starości, która zbliża się 
wielkimi krokami… Chciałabym wierzyć, że doczekam się sprawiedliwości.

Mam nawet opinię prawnika, który przeanalizował obowiązujące przepisy.
Opinia prawnika brzmi następująco:
«W opisanej sytuacji przepisy i ich stosowanie przez sądy wyglądają niestety 

tak, jak opisała pani Emilia. Osoba, której przyznano rentę uczniowską, nie ma 
prawa do jednoczesnego pobierania renty rodzinnej.
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Jedną z nich musi zawiesić.
Tymczasem osobie pobierającej rentę socjalną – która zgodnie z orzecznic-

twem sądów jest odpowiednikiem renty uczniowskiej – przysługuje prawo do 
renty rodzinnej w zbiegu z rentą socjalną w wysokości do 220 procent kwoty 
najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Wydaje się, że można w tym zakresie wskazywać na naruszenie konstytu-
cyjnej normy równości wobec prawa lub inaczej równości w prawie, która naka-
zuje, aby prawodawstwo traktowało na równi osoby znajdujące się w podobnej 
sytuacji, to jest w tym przypadku osoby pobierającej rentę uczniowską i osoby, 
którym przysługuje prawo do renty socjalnej.

W tym przypadku przede wszystkim należy podjąć wszelkie możliwe kro-
ki w celu zainicjowania zmian w przepisach dotyczących renty uczniowskiej».

Podstawa prawna: Art. 32 ust. 1 i 2, art. 118 Konstytucji RP (Dz. U. z 1997 r. 
nr 78, poz. 483).

Gdybym była o 4 lata młodsza, to moja renta nazywałaby się już socjalna (bo 
renty uczniowskie zastąpiły renty socjalne) i wtedy nie miałabym najmniejszego 
problemu z wypłatą renty rodzinnej. Można powiedzieć, że miałam kolejnego 
pecha, bo urodziłam się za wcześnie o 4 lata. W tej chwili czuję się dyskry-
minowana, wykluczona ze społeczeństwa, pozostawiona sama sobie ze swoim 
problemem.

Moje rozczarowanie i poczucie niesprawiedliwości jest ogromne.
W tej chwili jesteśmy ubożsi o 1200 zł brutto na MIESIĄC w porównaniu 

do osób które mogą łączyć rentę socjalną z rodzinną, a nasza niepełnospraw-
ność powstała w identycznych przedziałach wiekowych (tylko inaczej się nazy-
wa nasza renta – taki relikt przeszłości) dlatego tak bardzo jest to krzywdzące 
i niesprawiedliwe. Uświadomiłam sobie, że oprócz choroby po tacie dziedziczę 
jeszcze biedę.

Na genetykę, jak wiemy, nikt nie ma wpływu, ale przepisy tworzą ludzie. 
Ja wiem, że jestem zwykłym szarym człowiekiem, mieszkającym na wsi, ale 
prawo powinno być równe dla wszystkich, powinno chronić przede wszystkim 
osoby niepełnosprawne.

Ja szukam pomocy dla siebie i dla wszystkich osób, które są w identycznej 
sytuacji jak ja.

Przyszłość przeraża mnie coraz bardziej…
Z całego serca proszę o pomoc, o zmianę przepisów – abyśmy też mieli pra-

wo do łączenie renty uczniowskiej z rodzinną – tak jak to jest w przypadku rent 
socjalnych i rodzinnych.

Mając rentę uczniowską nie mogę złożyć wniosku do ZUS-u o rentę socjalną 
– tego przepisy też zabraniają. To jest zamknięte koło… Jak z tego wybrnąć???

Z poważaniem
E. M.”
W związku z tym pozwalam sobie zadać następujące pytania.

1.  Ile osób pobiera obecnie w Polsce renty uczniowskie i jest w podobnej do pani 
M. sytuacji życiowej?

2.  Czy widzicie Państwo potrzebę podjęcia przez senacką Komisję Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej prac legislacyjnych w tej kwestii?
Będę wdzięczny za udzielenie wyczerpującej odpowiedzi w tej sprawie.

Jan Filip Libicki
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oświadczenie złożone 
przez senator Beatę małecką-liberę

oświadczenie skierowane do ministra zdrowia  
adama niedzielskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Rok 2020 i epidemia COVID-19 przypomniały o niezwykle istotnym ze 

względu na zdrowie Polaków problemie bezpieczeństwa lekowego. Wcześniej, 
bo w 2018 i 2019 r. wystąpiły 2 poważne fale kryzysów lekowych na Dalekim 
Wschodzie, w wyniku których zaczęły pojawiać się braki w polskich aptekach. 
Polska bowiem, podobnie jak inne państwa europejskie, jest w dużej mierze za-
leżna od dostaw leków i substancji czynnych z Chin i Indii. W czasie pandemii 
doszło do przerwania łańcucha dostaw z powodu m.in. reglamentacji dostaw 
i zamykania granic. Takie sytuacje grożą brakiem leków na naszym rynku.

Nie wiemy, jak długo potrwa obecna sytuacja związana z koronawirusem. 
Niemniej jednak z uwagi na ryzyko wybuchu kolejnych epidemii czy kryzysów 
w mojej ocenie należy podjąć działania zmierzające do samodzielności lekowej. 
Podobnie zresztą zareagowała Komisja Europejska, która – świadoma zależ-
ności od dostaw leków z Azji – natychmiastowo podjęła prace nad odbudowa-
niem silnego przemysłu farmaceutycznego w Europie (Europejska Strategia 
Farmaceutyczna).

Nasz krajowy przemysł farmaceutyczny potrzebuje jednak wsparcia i de-
cyzji rządu, gdyż jest on w stanie zapewnić Polakom bezpieczeństwo leko-
we. Stanowi bowiem najbardziej innowacyjną branżę w Polsce i rokrocznie 
zapewnia budżetowi ok. 2,5 miliarda zł wpływów z tytułu CIT i VAT. Co 
najważniejsze jednak, krajowi producenci są w stanie zapewnić wszystkie 
niezbędne i nowoczesne leki w przypadku zamknięcia granic czy przerwa-
nia łańcucha dostaw.

Niestety, polityka lekowa ministerstwa zmierza zupełnie w odwrotnym 
kierunku. Przykładem są chociażby proponowane korytarze cenowe w pro-
jekcie nowelizacji ustawy o prawie farmaceutycznym, które zupełnie uza-
leżniły niektóre kraje od dostaw leków z Azji, jak np. Węgry czy Litwę. Do 
tego dochodzi niepewność decyzji refundacyjnych, prowadzenie polityki ob-
niżania cen leków.

Ta sytuacja jest dowodem na potrzebę zbudowania solidnej strategii bez-
pieczeństwa lekowego Polski w kooperacji z krajowym przemysłem farma-
ceutycznym i takiego strategicznego myślenia oczekuję od polskiego rządu. 
Rozwój krajowego przemysłu farmaceutycznego wymaga wspólnych decyzji 
Ministerstwa Zdrowia oraz ministerstwa rozwoju, a także wypracowania takich 
instrumentów, które pozwolą na uniezależnienie się od dostaw leków. W szcze-
gólności w czasie obecnej epidemii, a także w razie perspektywy kolejnych 
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niebezpiecznych zjawisk zdrowotnych potrzebę własnego zabezpieczenia ryn-
ku farmaceutycznego uważam za niezbędną.

Wiedząc, że trwały rozmowy pomiędzy ministerstwami, oczekuję informa-
cji, na jakim etapie są wspólne prace.

Z poważaniem 
Beata Małecka-Libera
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oświadczenie złożone 
przez senator ewę matecką

oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów  
Mateusza Morawieckiego

Dyskusję dotycząca zdrowia Polaków zdominował w ostatnich miesiącach 
problem pandemii i związanych z nią działań zapobiegawczych. Sytuacja ta 
powoduje, że inne obszary związane z ochroną zdrowia mają nieporównanie 
mniejszą siłę przebicia w walce o uzyskanie finansowania nowoczesnych form 
terapii. W sposób szczególny dotyczy to obecnie niektórych nowotworów i chorób 
rzadkich. Dzisiejsze zdobycze medycyny, o potwierdzonej wielokrotnie skutecz-
ności i zazwyczaj wiarygodnie zweryfikowane w klinikach na całym świecie, 
pozwalają z sukcesem podejmować leczenie nawet w tych przypadkach, które 
wydawały się już nie rokować pozytywnie. Taki przykład stanowi między in-
nymi immunoterapia CAR-T, która jest najbardziej spersonalizowaną formą 
pomocy terapeutycznej, jaka może mieć zastosowanie w leczeniu ostrych biała-
czek limfoblastycznych. Dla każdego pacjenta przygotowywany jest bowiem lek 
z jego własnych limfocytów, co w istotny sposób zmienia perspektywę leczenia 
onkologicznego w ogóle, a wyniki, jakie można obserwować na całym świecie, 
dają ogromną nadzieję na wyleczenie nawet w bardzo zaawansowanych stadiach 
choroby. Metodę tę stosuje się obecnie w kilkuset klinikach i ośrodkach nauko-
wych na całym świecie. W Polsce z powodzeniem udało się za jej pomocą podjąć 
leczenie kilkorga dzieci z kliniki „Przylądek Nadziei” we Wrocławiu.

Niestety terapia ta nie uzyskała pozytywnej rekomendacji od Agencji Oceny 
Technologii Medycznych i Taryfikacji. W praktyce oznaczać to będzie brak fi-
nansowania z budżetu państwa, a co za tym idzie, brak dostępności rzeczonej 
metody, będącej w konkretnych przypadkach ostatnią, która daje pacjentom 
szansę przeżycia.

Rozbudowane uzasadnienie rzekomej bezzasadności finansowania terapii 
CAR-T przyjmuje jednak dość wątpliwy punkt wyjścia, skupiając się przede 
wszystkim na możliwych skutkach ubocznych zastosowania leczenia, nie zaś na 
kwestii bezpośredniego ratowania życia. Wspomniane skutki uboczne zresztą 
rzadko bywają śmiertelne i zwykle podlegają standardowym procedurom me-
dycznym, które w konsekwencji prowadzą do wyleczenia. Terapia CAR-T ma 
jednak stanowić ratunek w przypadkach skazanych wcześniej na niepowodze-
nie, w momencie, gdy zawiodły wszelkie inne formy leczenia.

Dzięki terapii komórkami CAR-T uzyskuje się obecnie na świecie całkowi-
tą remisję u ok. 90% chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną. Co więcej, 
u blisko 50% remisja ma charakter trwały, podczas gdy przy zastosowaniu 
innych terapii szansa wyleczenia tego typu pacjentów będzie w praktyce rów-
na zeru.
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Przypadki wymagające zastosowania omawianej terapii nie są w skali roku 
na tyle liczne, by mogło to stanowić dotkliwe obciążenie dla budżetu państwa, 
a w momencie, kiedy tyle mówi się dziś w przestrzeni publicznej o ochronie ży-
cia, opisywana sytuacja ma praktycznie wymiar zero-jedynkowy.

Dlatego też wnoszę o ponowną ocenę technologii CAR-T jako tej, której finan-
sowanie oznacza wymierną liczbę uratowanych ludzkich istnień i jest, jak twier-
dzą specjaliści, ostatnią realną nadzieją dla pacjentów pozbawionych nadziei.

Łączę wyrazy szacunku 
Ewa Matecka
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oświadczenie złożone 
przez senator Gabrielę morawską-stanecką

oświadczenie skierowane do ministra zdrowia  
adama niedzielskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W ciągu ostatnich tygodni otrzymaliśmy wiele niepokojących komunikatów, 

informujących opinię publiczną o mniejszej od planowanej liczbie szczepionek 
przeciw COVID-19, które trafiły do Polski, o zmianach w podejściu rządu do 
grup ryzyka i o tym, które z tych grup potraktować priorytetowo, oraz o braku 
– lub niewielkiej ilości – produktów, które miały trafić do niektórych ośrod-
ków medycznych. W związku z tym, w trosce o mieszkańców mojego okręgu 
wyborczego proszę o odpowiedź na poniższe pytania w odniesieniu do sytuacji 
powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

Jak przebiega proces szczepień przeciwko COVID-19? Ile osób i z których grup 
ryzyka zostało zaszczepionych? Proszę o załączenie zestawienia: grupa ryzyka 
– liczba osób zaszczepionych, z informacją uwzględniającą liczbę osób zaszcze-
pionych jedną dawką oraz, osobno, dwiema dawkami.

Ile osób w wieku powyżej sześćdziesiątego roku życia zostało zaszczepionych 
jedną dawką, a ile dwiema? Czy – a jeśli tak, to kiedy – zaszczepieni pierwszą 
dawką otrzymają kolejną?

Ile osób powyżej sześćdziesiątego roku życia czeka na otrzymanie pierwszej 
dawki szczepionki?

Ilu mieszkańców powyżej sześćdziesiątego roku życia zapisało się na szcze-
pienie oraz jaka to część wszystkich mieszkańców powiatu powyżej sześćdzie-
siątego roku życia, w procentach?

Czy cały personel medyczny został zaszczepiony dwiema dawkami szcze-
pionki? Ile jedną? Ile w ogóle? Kiedy szczepienia personelu medycznego będą 
kontynuowane? Ile dawek szczepionki jeszcze dla tych osób przygotowano?

Ilu nauczycieli zapisało się na listę oczekujących na szczepienie? Ilu z nich 
już zostało zaszczepionych?

Szczepionką której firmy byli zaszczepieni mieszkańcy powiatu? Proszę o za-
łączenie zestawienia: rodzaj szczepionki – liczba zaszczepionych.

Ile punktów szczepień działa obecnie na terenie powiatu? Ile będzie urucho-
mionych docelowo? Ile z nich funkcjonowało pierwszego dnia szczepień? Ile osób 
ma w nich uprawnienia do wykonywania szczepień?

Ile szczepionek trafiło do powiatu bieruńsko-lędzińskiego? Ile z poszczegól-
nych firm? Ile z nich już rozdysponowano wśród mieszkańców powiatu?

Gabriela Morawska-Stanecka
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oświadczenie złożone 
przez senator Gabrielę morawską-stanecką

oświadczenie skierowane do prezesa instytutu Pamięci narodowej  
– komisji Ścigania zbrodni przeciwko narodowi Polskiemu jarosława Szarka

Szanowny Panie Prezesie!
Misją Instytutu Pamięci Narodowej powinno być prowadzenie działalności 

edukacyjnej, troska o prawdę historyczną, pielęgnacja pamięci o bohaterach 
narodowych oraz ściganie zbrodni systemów totalitarnych mających miejsce 
na terytorium naszego państwa. Misja ta jest realizowana poprzez programy 
skierowane do szkół, wystawy, wydawnictwa i spotkania otwarte.

W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące 
pytania.
1.  Jakie programy oraz panele edukacyjne zrealizował Instytut Pamięci 

Narodowej w latach 2019–2020? Do jakich grup wiekowych bądź społecz-
nych były one skierowane? Jakie było ich założenie, cel oraz przekazywana 
treść (proszę o wymienienie w punktach treści programu)? Ile odbyło się 
spotkań i ile osób wzięło w nich udział (szacunkowo)?

2.  Jakie środki przeznaczono w latach 2019–2020 na ww. programy i panele 
edukacyjne? Proszę o zestawienie: program – wydane środki.

3.  Jakie wystawy zrealizował Instytut w latach 2019–2020? Gdzie? Jakie było 
ich założenie oraz cel? Jakiej wysokości środki przeznaczono na poszczegól-
ne wystawy? Proszę o dołączenie zestawienia obejmującego nazwę wystawy 
oraz wysokość przeznaczonych na nią środków.

4.  Jakie produkcje (w tym filmowe i wydawnicze) w latach 2019–2020 wspierał 
finansowo i merytorycznie Instytut? Jakie kwoty zostały przeznaczone na 
poszczególne produkcje? Do jakich grup wiekowych i społecznych były one 
skierowane? Jak wyglądała ich dystrybucja?

5.  Jak prezentuje się plan działania Instytutu na lata 2021–2023? Jakie posta-
wiono przed nim cele?

6.  Jakie programy, panele edukacyjne, wystawy oraz produkcje (w tym filmo-
we i wydawnicze) będą wspierane finansowo i merytorycznie przez Instytut 
w roku 2021? Jakie środki zostaną przeznaczone na poszczególne przedsię-
wzięcia? Proszę o załączenie zestawienia danych. Które z nich skierowane 
są do szkół i do których grup wiekowych?

7.  Ile spotkań otwartych, z kim i jaki był temat dyskusji, zorganizował, współ-
organizował lub objął patronatem IPN w latach 2019–2020? Jakiej wysokości 
środki zostały przeznaczone na ten cel? Proszę również o załączenie danych 
za rok 2021.

Gabriela Morawska-Stanecka
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oświadczenie złożone 
przez senatora andrzeja Pająka

oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów  
Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
W ostatnim czasie wielu samorządowców interweniowało u mnie w spra-

wie wstrzymania wypłat nagród za ubiegłoroczny spis rolny. Główny Urząd 
Statystyczny w interpretacjach przedstawia stanowisko, zgodnie z którym blo-
kuje wypłaty nagród za realizację Państwowego Spisu Rolnego 2020, a to, zda-
niem samorządowców, bezprawne procedury, bo zgodnie z ustawą nagrody dla 
gminnych komisarzy spisowych oraz dodatki i wynagrodzenia dla rachmi-
strzów powinny być wypłacone. Dotacja na realizację spisu rolnego ujęta w bu-
dżecie gminy została określona w ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym 
spisie rolnym w 2020 r. oraz w piśmie skierowanym do gmin przez wojewódzkie 
biuro spisowe w dniu 15 lipca 2020 r., w związku z czym przyjąć należy, że wy-
płata tych środków musi nastąpić w identycznym trybie, jaki prawo przewiduje 
dla wynagrodzeń organów wykonawczych gmin. Znamienne, że to prezes GUS 
sam przedłożył projekt ustawy o powszechnym spisie rolnym, której obecnie nie 
chce wykonywać, tymczasem ma ustawowy obowiązek przeprowadzenia spisu 
do końca, także w zakresie umożliwienia wykorzystania przekazanych gminom 
dotacji na koszty operacji, w tym wynagrodzenia osobowe.

Włodarze gmin, z którymi kontaktowałem się w niniejszej sprawie, są zdzi-
wieni i rozgoryczeni, tym bardziej że ich zdaniem wszyscy gminni komisarze 
i ich zespoły sumienie wykonywali swoje obowiązki, jednocześnie GUS przeka-
zał im też informację, jakoby w sprawie nagród spisowych dla gminnych komi-
sarzy spisowych oraz dodatków i wynagrodzenia dla rachmistrzów spisowych 
była „negatywna opinia większości wojewodów (wojewódzkich komisarzy spi-
sowych) lub brak pozytywnej opinii od pozostałych wojewodów”. Co zawiera ta 
opinia i dlaczego jest negatywna? Tego nikt już nie wyjaśnia.

Powszechny Spis Rolny odbywał się od 1 do 30 listopada 2020 r. i w więk-
szości miał on formę „samospisu” internetowego, jednak mimo to ważną rolę 
w całym procesie odegrały gminne biura spisowe, które odpowiadały m.in. za 
organizację naboru rachmistrzów spisowych realizujących wywiady bezpo-
średnie w terenie oraz ich szkolenia. Zadaniem gmin było też monitorowanie 
czynności spisowych i współudział w popularyzacji spisu rolnego.

W zgodnej opinii samorządowców blokowanie wypłat przedmiotowych na-
gród jest oburzające i bezprawne, w tej sytuacji wypłacenie nagród gminnym 
biurom spisowym pokazałoby dobrą wolę rządu i udowodniło faktyczną chęć 
budowania dobrych, partnerskich relacji z samorządem. Wobec przedstawionych 
argumentów środowiska samorządowego jestem przekonany, że przewidziana 
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ustawą wypłata przedmiotowych nagród powinna być niezwłocznie zrealizowa-
na przez GUS, w związku z czym zwracam się do Pana Premiera o wnikliwą ana-
lizę nakreślonej problematyki i doprowadzenie do realizacji rzeczonych wypłat.

Z poważaniem 
Andrzej Pająk
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oświadczenie złożone 
przez senatora andrzeja Pająka

oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi  
grzegorza Pudy

Szanowny Panie Ministrze!
Powołując się na krótki artykuł red. Łukasza Warzechy – zamieszczony w ty-

godniku „Do Rzeczy” nr 6/411, wydanie 8–14 lutego 2021 r., s. 70, pt. „Nie kijem, 
to pałką”, opisujący historię fermy na Pomorzu, której właściciel, na mocy decyzji 
ministra Grzegorza Pudy zawartej w rozporządzeniu, musi wybić fermę skła-
dającą się z 6 tysięcy norek, ponieważ wykryto wirus u 4 zwierząt (przebadano 
łącznie 20 norek) – kieruję do Pana Ministra następujące zapytania:
–  czy przypadek opisany przez red. Łukasza Warzechę ma w całości potwier-

dzenie w rzeczywistości?
–  czy prawdą jest, że jeżeli decyzja o likwidacji fermy następuje na podstawie 

rozporządzenia, to jej właściciel nie otrzymuje ani złotówki odszkodowania?
–  jeżeli sąd weźmie w obronę właściciela norek, to kto za takie nieludzkie po-

traktowanie człowieka, budującego biznes przez kilka lat, zapłaci odszko-
dowanie – Skarb Państwa, czyli podatnicy, czy minister Grzegorz Puda 
z własnych środków?

Z poważaniem 
Andrzej Pająk
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oświadczenie złożone 
przez senatora Janusza Pęcherza

oświadczenie skierowane do minister rodziny i polityki społecznej  
Marleny Maląg

Szanowna Pani Minister!
Zwracam się z prośbą o przygotowanie zmian legislacyjnych w ustawie z dnia 

19 czerwca 2020 roku o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2020 r. poz. 1222), które doprowadzą do rów-
nego potraktowania kobiet z rocznika 1953 w kontekście ustalania podstawy 
obliczenia emerytury.

Po uchwaleniu ustawy z 19 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wydawało się, że kwe-
stia uprawień emerytalnych kobiet z rocznika 1953 zostanie raz na zawsze 
uregulowana. Tak się jednak nie stało, o czym świadczą setki pism kierowa-
nych m.in. do mnie przez panie z rocznika 1953. Analiza przykładowych de-
cyzji ZUS, których kopie są w moim posiadaniu dzięki uprzejmości tych pań, 
wyraźnie pokazuje, że sytuacja ubezpieczonych urodzonych w roku 1953 jest 
nadal niezgodna z konstytucją.

Kluczowe jest to, że nadal dochodzi do różnicowania grup ubezpieczonych, 
z których jedna jest w niekorzystnym położeniu w porównaniu do ubezpieczo-
nych, które nie skorzystały z uprawnienia do złożenia wniosku o przyznanie 
emerytury w wieku powszechnym i pozostały przy pobieraniu tak zwanej eme-
rytury wcześniejszej.

Zmieniona ustawa nie realizuje prawa do wznowienia postępowania wska-
zanego w art. 190 ust. 4 Konstytucji RP dla wszystkich objętych zakresem wyro-
ku Trybunału Konstytucyjnego, tj. ubezpieczonych urodzonych w 1953 r., które 
przed dniem 1 stycznia 2013 r. przeszły na tak zwaną wcześniejszą emeryturę 
na podstawie art. 46 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Ustawodawca nie może dokonywać sanacji konstytucyjności sytuacji praw-
nej obywateli w taki sposób, aby prowadziło to do wtórnej nierówności oby-
wateli wobec prawa, a więc w sprzeczności z zasadą wyrażoną w art. 32 ust. 1 
Konstytucji RP. Tak jednak stało się w przypadku kobiet ubezpieczonych urodzo-
nych w 1953 r., które skorzystały z prawa do przejścia na wcześniejszą emerytu-
rę. Część tych kobiet po 1 stycznia 2013 r., ale przed 19 marca 2019 r. wystąpiła 
bowiem o przyznanie emerytury w wieku powszechnym, podczas gdy druga 
część nie złożyła takiego wniosku (z różnych powodów, m.in. na skutek rady 
pracownika ZUS, który informował je, że emerytura w wieku powszechnym 
będzie niższa niż emerytura wcześniejsza z uwagi na art. 25 ust. 1b ustawy 
zmienionej) i zrobiła to dopiero po dacie wejścia w życie wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z 6 marca 2019 r.
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Ustawodawca dodał ustawą zmieniającą (art. 1) do ustawy zmienionej 2 nowe 
przepisy, tj. art. 194i i art. 194j. Przepis art. 194i ustawy zmienionej przewidu-
je, że do ustalenia podstawy obliczenia emerytury ubezpieczonego urodzonego 
w 1953 r., o której mowa w art. 24, nie stosuje się przepisu art. 25 ust. 1b, jeżeli 
wniosek o przyznanie tej emerytury ubezpieczony zgłosi w terminie 6 miesięcy 
od dnia wejścia w życie ustawy z 19 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o emery-
turach i rentach z Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2020 r. poz. 1022), 
pod warunkiem że prawo do emerytury przed osiągnięciem wieku emerytalne-
go ma ustalone na podstawie wniosku złożonego przed dniem 1 stycznia 2013 r.

Przepis art. 194j ust. 1 ustawy zmienionej przewiduje, że kwotę emerytury 
przyznanej na podstawie art. 24 ubezpieczonemu urodzonemu w 1953 r., który 
wcześniej pobierał emeryturę wymienioną w art. 25 ust. 1b na podstawie wnio-
sku złożonego przed dniem 1 stycznia 2013 r., ustala się ponownie od podstawy 
ustalonej z zastosowaniem art. 194i, przy czym istotne jest, że przepisy ust. 2 
i ust. 3, których dotyczy wniosek, stanowią, że przeliczeniu podlega podstawa 
obliczenia emerytury przyjęta w decyzji o ustaleniu prawa do emerytury i do 
ustalenia nowej kwoty emerytury przyjmuje się średnie dalsze trwanie życia 
przyjęte w decyzji o ustaleniu prawa do emerytury, a następnie uwzględnia się 
kolejne zmiany wysokości świadczenia. Konsekwencją takiej regulacji jest to, 
że grupa ubezpieczonych została podzielona na dwie podgrupy, co skutkuje po-
ważnymi konsekwencjami w wysokości emerytury.

Wprowadzone przez ustawodawcę przepisy naruszają zasadę zaufania oby-
watela do państwa i prawa wyrażoną w art. 2 Konstytucji RP, ponownie kształ-
tują sytuację prawną ubezpieczonych w sposób zaskakujący, wprowadzają 
konsekwencje, których nie dało się przewidzieć w momencie przejścia na eme-
ryturę w 2008 r., a ponadto bez żadnego powodu różnicują ubezpieczone. W za-
ufanie to godzi jeszcze mocniej fakt, że to wszystko dzieje się w sytuacji, kiedy 
w sposób usprawiedliwiony ubezpieczone mogą oczekiwać od państwa realnej 
pomocy i naprawienia skutków uprzedniego, niezgodnego z prawem działania.

Wcielenie w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego wymagało prokon-
stytucyjnej wykładni przepisów, a przede wszystkim dołożenia szczególnej 
staranności w działaniach legislacyjnych przy szerokim rozważeniu skutków 
wprowadzanych zmian i zapewnienia, by były one zgodne z konstytucyjnym 
standardem.

Z informacji, jakie do mnie docierają, wynika, że wszystkie poszkodowane 
przygotowują się do wystąpienia na drogę sądową, co dla wielu z nich jest bar-
dzo trudne, bo wiąże się to z opłatą sądową w wysokości 180 zł, na którą często 
ich nie stać.

Uprzejmie proszę Panią Minister o zajęcie się tą ważną społecznie sprawą.

Z wyrazami szacunku 
Janusz Pęcherz
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oświadczenie złożone 
przez senatora sławomira rybickiego

oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów,  
ministra aktywów państwowych jacka Sasina

Trwają działania zmierzające do przejęcia Lotosu przez PKN Orlen. 
Warunkowa zgoda na tę transakcję wydana przez Komisję Europejską zakłada, 
że część Lotosu będzie musiała zostać sprzedana. Umożliwi to wejście na polski 
rynek zewnętrznemu podmiotowi. Wzbudza to wątpliwości co do zasadności ta-
kiego procesu dla interesu Skarbu Państwa. Przedstawiciele rządu oraz spółki 
PKN Orlen wielokrotnie wypowiadali się publicznie, że plan przejęcia Lotosu 
przez PKN Orlen został przyjęty w oparciu o szczegółowe i merytoryczne ana-
lizy wykazujące realne korzyści wynikające z takiego rozwiązania dla Polski. 
Ponadto związki zawodowe funkcjonujące w Grupie Lotos alarmują o możliwo-
ści zwolnień znacznej grupy pracowników. 

W związku z tym proszę o następujące informacje.
Kto, kiedy i za jaką kwotę przeprowadził analizy dotyczące przejęcia Lotosu 

przez PKN Orlen? 
W jakim trybie został wybrany podmiot lub podmioty, które przeprowadzi-

ły analizę? 
Jaka jest treść przedmiotowych analiz? Proszę o udostępnienie całości 

dokumentów.
W oparciu o jakie przesłanki i analizy rząd podjął decyzję o konsolidacji 

spółek?
Czy dla Rady Ministrów lub Ministerstwa Aktywów Państwowych jakiś pod-

miot realizował doradztwo w zakresie przejęcia ? Jeśli tak, to jaki, kiedy i jaki 
był tego koszt? 

Czy Ministerstwo Aktywów Państwowych przeprowadziło analizy sytuacji 
innych akcjonariuszy, prócz Skarbu Państwa, w zakresie poniesienia potencjal-
nych strat w wyniku konsolidacji obu spółek? 

Czy znani są ewentualni nabywcy części majątku Lotosu, która będzie mu-
siała zostać sprzedana? 

Czy dotychczas podjęto jakiekolwiek działania związane ze zbyciem części 
składników majątku Grupy Lotos, np. czy zawarto już jakieś umowy? Jeśli tak, 
to jakie? Jeśli nie, to z jakich powodów? 

Czy w związku z przeprowadzeniem przejęcia i wyprzedażą części mająt-
ku Lotosu planowana jest redukcja zatrudnienia? Jeśli tak, to w jakiej skali i na 
jakich zasadach? 

Czy w ramach przejęcia utrzymany zostanie dotychczasowy poziom 
zatrudnienia obu spółek oraz czy zostaną ujednolicone układy zbiorowe 
pracy? 
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Czy planowany jest pakiet ochronny dla pracowników Grupy Lotos? Jeśli tak, 
to jaki i na jakich zasadach? Jeśli nie, to z jakich powodów?

Z poważaniem 
Sławomir Rybicki
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oświadczenie złożone 
przez senatora sławomira rybickiego

oświadczenie skierowane do ministra finansów, funduszy  
i polityki regionalnej tadeusza kościńskiego

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało projekt „Umowy 
partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021–2027 w Polsce”. Projekt ten prze-
widuje m.in. podział alokacji pomiędzy programy operacyjne. Niestety, nie zostały 
określone i opublikowane zasady podziału środków na kontynuację regionalnych 
programów operacyjnych. Po raz pierwszy od 1999 r. nie przedstawiono kryte-
riów podziału środków UE na poszczególne województwa. Przed opublikowaniem 
projektu umowy nie odbyły się konsultacje z interesariuszami w zakresie zasad 
i algorytmu podziału środków unijnych. Bardzo wysoka jest również rezerwa – 
przewidziano ją w wysokości aż 7 miliardów euro. Rezerwa ma zostać rozdystry-
buowana w ramach negocjacji kontraktów programowych, jednak tutaj też nie 
przedstawiono samorządom wojewódzkim żadnych zasad i kryteriów ich podziału.

Z projektu umowy wynika, że najbardziej pokrzywdzonym finansowo woje-
wództwem będzie województwo pomorskie, które otrzyma ok. 40% mniej środ-
ków finansowych niż w latach 2014–2020. Jednocześnie województwo pomorskie 
nie kwalifikuje się do żadnych dodatkowych programów wsparcia przewidzia-
nych dla niektórych województw. Samorząd Województwa Pomorskiego zgłosił 
swoje obawy i uwagi do projektu umowy. Ja również z głębokim zaniepokojeniem 
przyjąłem wiadomości wynikające  z projektu umowy partnerstwa.

W związku z powyższym proszę o następujące informacje.
1.  Czy określone zostały zasady podziału środków na kontynuację regionalnych 

programów operacyjnych? Jeśli tak, to jakie? Jeśli nie zostały określone, to 
z jakich powodów?

2.  Z jakich powodów nie zaprezentowano algorytmu podziału środków unij-
nych na poszczególne województwa? Czy taki algorytm na potrzeby projektu 
umowy został opracowany? Jeśli tak, to jaki? Jeśli nie został opracowany, to 
z jakich powodów?

3.  Jakimi kryteriami kierowano się przy podziale, alokacji środków finansowych 
na poszczególne województwa? Proszę o szczegółowe wykazanie kryteriów.

4.  Z jakich powodów kryteria podziału nie były przedmiotem konsultacji 
z interesariuszami?

5.  Z jakich powodów ze środków finansowych wydzielono aż tak dużą rezerwę?
6.  Czy zostaną określone zasady podziału środków z przewidzianej rezerwy? Jeśli 

tak, to kiedy? I czy zostaną opublikowane? Jeśli nie zostaną, 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

Budowa tzw. Drogi Czerwonej w Gdyni to inwestycja strategiczna dla rozwo-
ju gospodarki morskiej oraz planów rozwojowych i rozbudowy portu w Gdyni, 
a także zwiększenia dostępności infrastruktury komunikacyjnej portu i miasta. 
Miasto Gdynia i Rada Interesantów Portu Gdynia od lat zabiegają o wybudo-
wanie Drogi Czerwonej. Szacowane koszty finansowe budowy drogi znacz-
nie przewyższają możliwości finansowe miasta. Rząd wielokrotnie publicznie 
deklarował wsparcie i potrzebę realizacji inwestycji. Jednak w Sejmie odrzu-
cona została moja poprawka do ustawy budżetowej na 2021 r. gwarantująca 
15 milionów zł na prace projektowe związane z budową Drogi Czerwonej. Droga 
Czerwona, łącząca port z obwodnicą Trójmiasta, a tym samym z krajową i euro-
pejską siecią drogową, to pilnie potrzebna inwestycja o strategicznym  znacze-
niu dla gospodarki narodowej oraz poprawy jakości życia mieszkańców Gdyni 
i całej aglomeracji Trójmiasta.

W związku z powyższym proszę o następujące informacje:
– na jakim obecnie etapie są prace związane z projektem budowy Drogi 

Czerwonej?
– jakie dotychczas podjęto działania w celu realizacji inwestycji?
– jakie zostaną podjęte w najbliższym czasie konkretne działania zmierzające 

do realizacji niniejszej inwestycji?
– czy ustalony jest harmonogram realizacji inwestycji? Jeśli tak, to jaki? Jeśli 

nie, to z jakich powodów?
–  czy w budżecie państwa zabezpieczone są środki na prace projektowe oraz 

realizację budowy Drogi Czerwonej? Jeśli tak, to w jakiej wysokości? Jeśli 
nie, to z jakich powodów oraz czy planuje się zabezpieczenie takich środków 
i w jakiej wysokości?

– jaki jest planowany termin zakończenia inwestycji i oddania drogi do użytku?
– czy dla ministerstwa projekt budowy Drogi Czerwonej ma rangę 

priorytetową?
– czy planowane są inne inwestycje w infrastrukturę drogową odciążające 

port i miasto? Jeśli tak, to jakie? Jeśli nie, to z jakich powodów?

Z poważaniem 
Sławomir Rybicki
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oświadczenie złożone 
przez senatora sławomira rybickiego

oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej  
Mariusza błaszczaka

Z publicznie dostępnych informacji wynika, że w tym roku wycofane mają zo-
stać ze służby kolejne okręty podwodne, jakimi dysponuje Marynarka Wojenna. 
Ostatnim użytkowanym okrętem podwodnym ma zostać ORP „Orzeł”, który ma 
za sobą m.in. awarie i pożar na pokładzie. Okręty, które mają zostać wycofane, są 
wysoce wyeksploatowane i służyły Marynarce Wojennej dłużej niż zakładano. 
W ostatnich latach ministerstwo wielokrotnie zapowiadało inwestycje we flotę 
wojenną, w tym zakup nowych okrętów dla Marynarki Wojennej. Zapewniano 
również o rozwiązaniu przejściowym, tj. zakupie używanych, ale zmodernizo-
wanych szwedzkich okrętów podwodnych klasy A17. Brak okrętów, szczególnie 
wydłużający się, może stwarzać m.in. ryzyko utraty wyszkolonych i doświad-
czonych załóg.

W związku z powyższym proszę o następujące informacje.
 – Czy planowany jest zakup nowych okrętów podwodnych dla Marynarki 

Wojennej? Jeśli tak, to kiedy, w jakiej liczbie i jakiego rodzaju? Jeśli nie, to 
z jakich powodów?

 – Czy aktualne są zapowiedzi ministerstwa dotyczące zakupu używanych 
szwedzkich okrętów podwodnych?

 – Czy w ramach programów modernizacyjnych polskiej armii planuje się duże 
inwestycje we flotę wojenną? Jeśli tak, to jakie, kiedy i na jakie kwoty? Jeśli 
nie, to z jakich powodów?

 – Czy ministerstwo posiada szczegółowy plan i harmonogram modernizacji 
Marynarki Wojennej? Jeśli tak, to jaki? Jeśli nie, to z jakich powodów?

Z poważaniem 
Sławomir Rybicki
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oświadczenie złożone 
przez senatora sławomira rybickiego

oświadczenie skierowane do ministra klimatu i środowiska  
Michała kurtyki

W ostatnich latach drastycznie zwiększyła się wycinka drzew. Polska w skali 
europejskiej jest w gronie państw, które najbardziej wycinają swoje lasy. Jak wy-
nika z publicznie dostępnych danych, w latach 2016–2018 wycinka drzew zwięk-
szyła się aż o 58% w stosunku do lat 2004–2015. Naukowcy alarmują, że zmiany 
klimatyczne skutkować będą m.in. wymieraniem lasów. W polskiej strukturze 
lasów sosna stanowi ok. 60% drzew, a jest ona szczególnie wrażliwa na zmiany 
klimatyczne. Eksperci rekomendują sadzenie i ochronę buków i dębów, jednak 
te również wycinane są na dużą skalę. Niestety, intensywna wycinka drzew 
prowadzona jest także w lasach wchodzących w skład Trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego. Wzbudza to uzasadniony sprzeciw mieszkańców i samorzą-
dowców. Wycinane są okazałe drzewa, a przy tym dewastowane są leśne drogi. 
Trójmiejski Park Krajobrazowy ma szczególne znaczenie i walory przyrodni-
cze dla aglomeracji trójmiejskiej i jej mieszkańców. Rezolucję w sprawie ochro-
ny lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego przyjęła Rada Miasta Sopotu.

W związku z tym proszę o następujące informacje.
1. Z jakich powodów nastąpiło tak drastyczne zwiększenie wycinki drzew 

oraz dlaczego prowadzona jest tak intensywna wycinka drzew w polskich lasach?
2. Z jakich powodów zwiększa się wycinka drzew w Trójmiejskim Parku 

Krajobrazowym?
3. Czy w ocenie ministerstwa możliwe jest utworzenie rezerwatu krajobra-

zowego w ramach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego? Jeśli tak, to na jakich 
zasadach? Jeśli nie, to z jakich powodów?

4. Czy ministerstwo przychyli się do stanowiska zawartego w rezolucji, po-
stulującego utworzenie rezerwatu krajobrazowego o powierzchni 400 ha w ra-
mach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego?

5. Czy dotychczas planowano utworzenie rezerwatów krajobrazowych lub 
planuje się utworzenie innych parków krajobrazowych w Trójmiejskim Parku 
Krajobrazowym? Jeśli tak, to jakich i kiedy? Jeśli nie, to z jakich powodów?

Z poważaniem 
Sławomir Rybicki
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oświadczenie złożone 
przez senatora adama szejnfelda

oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Trwają obecnie konsultacje społeczne dotyczące Umowy Partnerstwa, naj-

ważniejszego dokumentu określającego, w co Polska zainwestuje pieniądze z fun-
duszy europejskich na lata 2021–2027. Warto w tym miejscu przypomnieć, iż 
chodzi m.in. o aż 76 miliardów euro z unijnej polityki spójności i Funduszu na 
rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Za projekt Umowy Partnerstwa w polskim 
rządzie odpowiada Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. W związku 
z moim niniejszym wystąpieniem w sposób szczególny interesuje mnie nato-
miast podział na poszczególne województwa środków finansowych należnych 
Polsce w ramach polityki spójności i przeznaczonych na regionalne programy 
operacyjne.

Wielkopolska jest jednym z najważniejszych dla rozwoju Polski regionów i nie 
tylko w ostatnich latach utrzymuje bardzo szybki wzrost gospodarczy. Mimo to 
nie jest to region pod tym względem jednorodny, bowiem gros PKB jest wytwa-
rzane głównie przez miasto Poznań i obszar podpoznański, które generują aż 
połowę dochodu całego województwa. Pozostałe subregiony, w tym Wielkopolska 
Północna, wymagają zatem szczególnego wsparcia, by dokonać w odpowiedniej 
perspektywie czasu wyrównania poziomów pracy i życia mieszkańców stolicy 
i reszty regionu. Służą temu m.in. inwestycje finansowane z Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego.

Niestety w projekcie alokacji środków finansowych z nowej perspektywy fi-
nansowej na lata 2021–2027 przewiduje się na WRPO aż o 1 miliard euro mniej, 
niż było to w perspektywie finansowej na lata 2014–2020. Zaproponowane cięcia 
w budżecie dla Wielkopolski będą zatem szczególnie niekorzystne dla uboższych 
gmin i powiatów z regionu, których nie stać na samodzielną realizację kosz-
townych i wieloletnich projektów inwestycyjnych. Tym bardziej że dodatkowo 
maleją im obecnie dochody budżetowe, choćby z tytułu utraconych wpływów 
z podatków, i jednocześnie rosną ich koszty bieżące.

1 miliard euro mniej to przede wszystkim mniej istotnych inwestycji. Jeśli do 
tego dojdzie, to ten stan odbije się na jakości życia Wielkopolan. Nie oczekujemy, 
że region Wielkopolski dostanie tyle, ile wschodnie regony, ale nie możemy też 
dopuścić do tego, aby planowana alokacja zadziałała na nas jak hamulec rozwo-
jowy. Ponadto jeśli Wielkopolska otrzyma nieproporcjonalnie niskie wsparcie, to 
w niedalekiej przyszłości może się okazać, że „przejściowość regionalna” szybko 
się zakończy, bowiem średnia europejska pójdzie w górę, a Wielkopolska wróci 
ponownie do kategorii regionów słabszych.
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W związku z tym, jako senator z Wielkopolski i senator Ziemi Pilskiej, chciał-
bym dowiedzieć się, jakie przyjęto kryteria, a przede wszystkim jak określano 
ich wagi, podejmując prace dotyczące rozdziału środków z funduszy europej-
skich dla polskich województw, oraz czy te kryteria i wagi zostaną podtrzymane, 
czy też być może będą zmienione w dalszych pracach zmierzających do ostatecz-
nej regionalnej alokacji funduszy unijnych. Postulując zwiększenie środków na 
WRPO dla Wielkopolski, chciałbym dowiedzieć się, czy w ostatecznych decyzjach 
rządu Wielkopolska może liczyć na wyższy niż dotychczas budżet wsparcia, 
a jeśli tak, to o jakie kwoty może chodzić.

Z wyrazami szacunku 
Adam Szejnfeld
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oświadczenie złożone 
przez senatora adama szejnfelda

oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury  
andrzeja adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Każdego dnia miliony osób są przewożone w Polsce w ramach publicznego 

ruchu kolejowego. Według dostępnych danych w roku 2019 w naszym kraju po-
dróżowało koleją ok. 336 mln pasażerów. Najwięcej pasażerów, niemal 88,9 mln, 
skorzystało z usług Przewozów Regionalnych działających w 2019 r. pod marką 
konsumencką POLREGIO. Drugie pod względem liczby przewiezionych pasaże-
rów były Koleje Mazowieckie z wynikiem 62,1 mln pasażerów. W pierwszej trój-
ce znalazł się też przewoźnik dalekobieżny PKP Intercity z 48,9 mln pasażerów.

Miliony pasażerów przewijają się nie tylko przez pociągi jeżdżące po pol-
skich torach, ale także przez dworce kolejowe. Pasażerowie korzystają z kolejo-
wej oraz towarzyszącej dworcom kolejowym infrastruktury, np. z poczekalni, 
przystanków, peronów, kas biletowych, przejść, wind, ruchomych schodów, to-
alet itp. Z tych powodów dworce kolejowe, ale i same pociągi, ze względu na 
panującą pandemię powinny podlegać absolutnie najwyższym obostrzeniom 
sanitarnym. Transmisja wirusa w wielkich skupiskach ludzkich jest bowiem 
szczególnie ułatwiona.

To właśnie w takich miejscach powinny być wprowadzane określone rozwią-
zania służące walce z pandemią, a także bezwzględnie stosowane i przestrzegane 
przepisy sanitarne. Najważniejsze jest ułatwianie obywatelom zachowania przez 
nich czystości i higieny. Wymaga się tego w sposób oczywisty, także pod groźbą 
bardzo wysokich kar, we wszystkich innych miejscach, szczególnie w sektorze 
prywatnym, np. w handlu, w gastronomii, w usługach, w hotelarstwie. Trudno 
jednak zobaczyć stosowanie odpowiednich rozwiązań na polskich dworcach 
kolejowych i w pociągach.

Sytuacja ma się lepiej na dworcach lotniczych, przez które przewija się prze-
cież znakomicie mniejsza liczba pasażerów niż przez dworce kolejowe. Są tam 
jednak wyznaczone wejścia i wyjścia, tak aby łatwiej było kontrolować przepły-
wy fali pasażerów, mierzyć im skanerami temperaturę oraz zapewnić możli-
wość odkażania rąk. Praktycznie wszędzie w portach lotniczych wystawiane są 
pojemniki z płynami dezynfekcyjnymi dla pasażerów. Niestety niczego takiego 
nie ma na dworcach kolejowych.

Skanery mierzące temperaturę przechodzących pasażerów na dworcach to 
chyba marzenie. Brakuje nawet tak prostych i tanich rozwiązań z zakresu hi-
gieny i profilaktyki, które mogą ograniczać transmisję wirusów, jak pojemniki 
i dozowniki ze środkami dezynfekcyjnymi. Nie można ich znaleźć na dwor-
cach kolejowych i całkowicie brakuje ich w pociągach. Mało tego, bardzo często 



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 21. posiedzenia Senatu

495

21. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 17, 18 i 19 lutego 2021 r.

w toaletach kolejowych, szczególnie w pociągach, brakuje wody i mydła. Nie 
tylko nie ma jak zdezynfekować dłoni, ale także – umyć ich wodą z mydłem. 
Taka sytuacja jest nie do zaakceptowania w warunkach pandemii i starań rządu 
mających na celu jej ograniczanie. Trudno zatem zrozumieć nie tylko trwanie 
takiego stanu od roku, ale też brak jakichkolwiek reakcji stosownych służb me-
dycznych, sanitarnych czy porządkowych, które obserwujemy we wszystkich 
innych miejscach.

Pragnę zapytać Pana Ministra, czy zamierza Pan wydać nakaz stosowania 
określonych zasad, ułatwiających pasażerom zachowanie higieny, i przepisów 
sanitarnych na dworcach kolejowych oraz w pociągach.

Z wyrazami szacunku 
Adam Szejnfeld
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oświadczenie złożone 
przez senatora adama szejnfelda

oświadczenie skierowane do ministra zdrowia 
 adama niedzielskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Każdego dnia miliony osób są przewożone w Polsce w publicznym ruchu ko-

lejowym. Według dostępnych danych w roku 2019 w naszym kraju koleją podró-
żowało ok. 336 milionów pasażerów. Najwięcej pasażerów, niemal 88,9 miliona, 
skorzystało z usług Przewozów Regionalnych działających w 2019 r. pod marką 
konsumencką PolRegio. Drugie pod względem liczby przewiezionych pasaże-
rów były Koleje Mazowieckie z wynikiem 62,1 miliona pasażerów. W pierwszej 
trójce znalazł się też przewoźnik dalekobieżny – PKP Intercity z 48,9 miliona 
pasażerów.

Miliony tych pasażerów przewijają się nie tylko przez pociągi jeżdżące po 
polskich torach, ale także przez dworce kolejowe, korzystają również z kolejo-
wej oraz towarzyszącej dworcom kolejowym infrastruktury, np. poczekalni, 
przystanków, peronów, kas biletowych, przejść, wind, ruchomych schodów, to-
alet itp., itd. Z tych powodów dworce kolejowe, ale i same pociągi ze względu na 
panującą pandemię powinny podlegać absolutnie najwyższym obostrzeniom 
sanitarnym. Transmisja wirusa w wielkich skupiskach ludzkich jest bowiem 
szczególnie ułatwiona.

To właśnie w takich miejscach powinny zatem być wprowadzane określone 
rozwiązania służące walce z pandemią, a także bezwzględnie stosowane i prze-
strzegane przepisy sanitarne. Najważniejsze jest ułatwianie obywatelom za-
chowania przez nich czystości i higieny. Wymaga się tego w sposób oczywisty, 
także pod groźbą bardzo wysokich kar, we wszystkich innych miejsca, szczegól-
nie w sektorze prywatnym – np. w handlu, w gastronomii, w usługach, w ho-
telarstwie – ale trudno zobaczyć stosowanie podobnych rozwiązań na polskich 
dworcach kolejowych i w pociągach.

Sytuacja wygląda lepiej na dworcach lotniczych, poprzez które przewija się 
przecież znakomicie mniejsza liczba pasażerów niż przez dworce kolejowe. Są 
tam jednak np. wyznaczone wejścia i wyjścia z dworców lotniczych, tak aby ła-
twiej kontrolować przepływy fali pasażerów, mierzyć im skanerami temperaturę 
oraz stosować odkażanie rąk. Praktycznie wszędzie w portach lotniczych wy-
stawiane są też pojemniki z płynami dezynfekcyjnymi dla pasażerów. Niestety 
niczego takiego nie ma na dworcach kolejowych.

Skanery mierzące temperaturę przechodzących pasażerów na dworcach to 
chyba tylko marzenie, ale brak jest nawet tak prostych i tańszych rozwiązań 
z zakresu higieny i profilaktyki ludzi, które mogą ograniczać transmisję wi-
rusów, jak pojemniki i dozowniki ze środkami dezynfekcyjnymi. Nie można 
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ich znaleźć na samych dworcach kolejowych i całkowicie brak ich w pociągach. 
Mało tego, bardzo często w toaletach kolejowych, szczególnie w pociągach, bra-
kuje wody i mydła, co powoduje, że nie tylko nie ma jak zdezynfekować dłoni, 
ale nawet umyć ich wodą i mydłem. Taka sytuacja jest nie do zaakceptowania 
w warunkach pandemii i starań rządu mających na celu ograniczanie pande-
mii. Trudno zatem zrozumieć nie tylko trwanie już od roku takiego stanu, ale 
też brak jakichkolwiek reakcji stosownych służb medycznych, sanitarnych czy 
porządkowych, które to jednak nagminnie obserwujemy we wszystkich innych 
miejscach.

W związku z tym pragnę zapytać Pana Ministra, czy zamierza Pan objąć 
nakazem stosowania określonych zasad sanitarnych ułatwiających zachowa-
nie czystości i higieny przez pasażerów także operatorów dworców kolejowych 
oraz przewoźników kolejowych i egzekwować je podobnie jak od przedsiębior-
ców oraz podmiotów działających w innych sektorach i branżach gospodarki.

Z wyrazami szacunku 
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!
Przedsiębiorcy wielu sektorów i branż ponoszą ogromne koszty pandemii, 

szczególnie ze względu na ograniczenia i zakazy działalności gospodarczej wpro-
wadzone przez rząd. Tych sektorów i branż można wymieniać bardzo wiele 
– jest to np. branża turystyczna, targowa, konferencyjna, hotelarska czy han-
dlowa – ale w tym oświadczeniu chciałbym skupić się przede wszystkim na 
branży gastronomicznej. Jest ona bardzo ważna także dla wszystkich innych 
branż, gdyż trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie firm turystycznych, hote-
li, centrów konferencyjnych i targowych bez równoczesnego świadczenia usług 
gastronomicznych.

Jak wspomniałem na wstępie, branża gastronomiczna jest jedną z tych, które 
najbardziej cierpią z powodu pandemii koronawirusa. Z tego powodu możemy 
spodziewać się w tym roku bardzo wielu bankructw w tym sektorze. Przyczyną 
tego stanu rzeczy jest zastosowany przez rząd lockdown w gastronomii. Sytuacja 
jest wręcz katastrofalna. Zamknięte firmy ratują się sprzedażą na wynos czy 
z dowozem do klienta, ale stać na to tylko część przedsiębiorców. Tylko co pią-
ta firma prowadzi taką działalność i pozwala to na wypracowanie co najwyżej 
10–20% normalnych obrotów, podczas gdy koszty działalności są takie same jak 
przed zamknięciem czy ograniczeniem działalności firm przez władzę. Dane 
te potwierdzają analizy Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej (IGGP), która 
informuje, że z sektora gastronomicznego mogło w 2020 r. ubyć nawet 30 mi-
liardów zł. Izba informuje także, że w najbliższym czasie może upaść ok. 15 ty-
sięcy przedsiębiorców, wskutek czego pracę straci nawet ćwierć miliona ludzi.

W związku z tym pragnę zapytać Pana Premiera o to, w jaki sposób rząd 
zamierza wyjść naprzeciw potrzebom pracodawców i pracobiorców branży ga-
stronomicznej w Polsce.

Z wyrazami szacunku 
Adam Szejnfeld
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oświadczenie złożone 
przez senatora aleksandra szweda

oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, 
ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotra glińskiego

Szanowny Panie Premierze!
Celem realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

programu „Wspieranie działań muzealnych” jest wspieranie działalności w za-
kresie opieki konserwatorskiej nad muzealiami, archiwaliami i księgozbiorami, 
a także w zakresie prezentacji zbiorów w postaci atrakcyjnych poznawczo pro-
jektów wystawienniczych i wydawniczych. Tak jak podkreślono w założeniach 
programu, główny nacisk został położony na projekty kompleksowe, charak-
teryzujące się wysoką wartością merytoryczną oraz nowatorskimi rozwiąza-
niami aranżacyjnymi, dopełnionymi umiejętnie wykorzystanymi elementami 
multimedialnymi.

Od kontynuacji i rozszerzenia tego ważnego programu zależy przyszłość 
większości muzeów działających w kraju, w tym również w moim regionie, tj. 
na terenie powiatu dzierżoniowskiego, kłodzkiego i ząbkowickiego. Dziękuję za 
to, że pomimo trudnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa program 
ten jest kontynuowany.

Proszę także o udzielenie informacji, jak w roku bieżącym kształtowało się 
wsparcie w ramach tego programu i jakie są dalsze plany ministerstwa w za-
kresie wsparcia muzeów i ich działalności.

Z poważaniem 
Aleksander Szwed
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oświadczenie złożone 
przez senatora wadima Tyszkiewicza

oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości,  
prokuratora generalnego zbigniewa ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
Środowisko mediatorów zwraca uwagę na brak jednoznacznych przepisów 

dotyczących mediacji. Zdaniem środowiska mediatorów brakuje zapisu w usta-
wie dotyczącego wszczęcia mediacji. Postępowanie mediacyjne we Włoszech, 
w Grecji, na Litwie czy w Hiszpanii jest obowiązkowe. Taki zapis mógłby skut-
kować ogromnymi ułatwieniami dla sądów.

Mediacja stanowi alternatywny sposób procedowania spraw cywilnych 
w stosunku do sądowego sposobu ich rozstrzygania. Konstrukcja przepisów 
powinna być prosta, nieskomplikowana i czytelna dla obywatela.

W obecnej sytuacji brakuje zapisu, z którego jednoznacznie wynikałoby, że 
strony przed złożeniem pozwu do sądu i wdaniem się w spór sądowy zakończy-
ły postępowanie mediacyjne. Dowodem na odbycie takiego postępowania jest 
protokół z przeprowadzonej mediacji sporządzony przez mediatora.

W związku z tym mam następujące pytania.
1. Czy w najbliższym czasie Ministerstwo Sprawiedliwości przewiduje no-

welizację przepisów dotyczących postępowania mediacyjnego?
2. Czy Ministerstwo Sprawiedliwości rozważa wprowadzenie mediacji jako 

postępowania obowiązkowego?
Taki zapis może wnieść i z pewnością wniesie dużo dobrego w sądownic-

twie, usprawni pracę sędziów, skróci czas oczekiwania na postępowanie sądowe. 
Przyniesie korzyści również dla samych stron postępowania.

Strony mogą zawrzeć ugodę przez mediatorem we wszystkich sprawach, 
w których jest to dopuszczalne. Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwier-
dzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem.

W związku z tym proszę o odpowiedź co do poruszonych kwestii.

Z poważaniem 
Wadim Tyszkiewicz
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oświadczenie złożone przez senatorów  
wadima Tyszkiewicza i krzysztofa kwiatkowskiego

oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów,  
ministra rozwoju, pracy i technologii jarosława gowina

Szanowny Panie Premierze!
Jak stwierdził Pan w trakcie swojej wypowiedzi w Stalowej Woli 1 lutego 

br., Program „Mieszkanie Plus”, delikatnie mówiąc, nie okazał się sukcesem. 
Zgadzamy się z Pańską oceną całkowicie. Niestety nie jest to dobra wiadomość 
dla setek tysięcy młodych ludzi zakładających rodziny, w kontekście szansy na 
własne, dostępne cenowo mieszkanie. Według wszelkich analiz ceny mieszkań 
w ostatnim czasie systematycznie rosną i prognozowane jest trwanie tego tren-
du w przyszłości.

Rząd nie przedstawił parlamentowi żadnych skutecznych propozycji usta-
wowych, realnie wspierających rozwój budownictwa, ponieważ np. Program 
„Mieszkanie za grunt” nie daje, według ekspertów, szans na wzrost budownic-
twa komunalnego, wbrew deklaracjom autorów wyrażonym w projekcie.

Według doniesień medialnych podobno od kilku miesięcy w kierowa-
nym przez Pana resorcie trwają prace nad ustawą o tzw. polskich REIT-ach. 
Informacje te potwierdził również minister finansów Tadeusz Kościński, doda-
jąc, że REIT-y będą ważnym elementem rozwoju rynku kapitałowego w Polsce 
i są oczekiwane przez branżę. Tymczasem rynek nieruchomości komercyjnych, 
najbardziej zainteresowany takimi przepisami, nic o sprawie nie wie.

REIT-y są kluczowym instrumentem rozwoju budownictwa mieszkaniowe-
go w Europie i USA od ponad 50 lat. Jednocześnie jako spółki, które inwestują 
w nieruchomości przynoszące dochód z najmu, wypłacają akcjonariuszom dy-
widendy, otwierają rynek inwestorom indywidualnym i wzmacniają giełdę, 
gdyż są na niej notowane.

Pragniemy zauważyć, iż w poprzedniej kadencji parlamentu do Sejmu wpły-
nął rządowy projekt ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości 
– projekt dotyczył wprowadzenia do porządku prawnego statusu firmy inwestu-
jącej w najem nieruchomości, na wzór funkcjonujących w UE podmiotów typu 
REIT, będących spółkami akcyjnymi, których głównym przedmiotem działal-
ności będzie wynajmowanie nieruchomości mieszkalnych. Projekt został zaak-
ceptowany przez wszystkie kluby w pierwszym czytaniu w 2018 r. (sprawozdanie 
komisji druk nr 2917), niestety z nieznanych nam przyczyn nie doszło do jego 
uchwalenia i projekt, zgodnie z zasadą dyskontynuacji, trafił do kosza.

Wobec powyższego prosimy o informacje, czy w kierowanym przez Pana 
resorcie trwają prace nad ustawą o firmach inwestujących w najem nierucho-
mości. Jeśli tak, to na jakim są etapie, czy uczestniczy w nich branża budowlana 
i kiedy projekt zostanie przedstawiony opinii publicznej?
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Jednocześnie prosimy o przedstawienie szczegółów nowego planu mieszka-
niowego, o którym Pan informował, mianowicie dotyczącego społecznych ini-
cjatyw mieszkaniowych, czyli spółek samorządowo-państwowych, które według 
deklaracji mają częściowo zastąpić dotychczasowe towarzystwa budownictwa 
społecznego. Samorządowcy, z którymi rozmawiamy, są zainteresowani tym 
tematem. Zapewniamy ze swojej strony wsparcie dla każdej dobrej inicjatywy, 
która pozwoli na zwiększenie dostępności mieszkań dla obywateli.

Wadim Tyszkiewicz 
Krzysztof Kwiatkowski 
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oświadczenie złożone 
przez senatora wadima Tyszkiewicza

oświadczenie skierowane do przewodniczącego 
 krajowej Rady Radiofonii i telewizji Witolda kołodziejskiego

Szanowny Panie!
W nawiązaniu do mojego oświadczenia z dnia 13 stycznia 2021 r. kierowanego 

do Pana w sprawie czasu antenowego dla parlamentarzystów województwa lubu-
skiego w TVP3 Gorzów Wielkopolski, dodatkowo proszę o podobne zestawienie 
dla wymienionych poniżej regionalnych i ogólnopolskich stacji telewizyjnych 
nadawców publicznego i prywatnych, jednakże dla wszystkich parlamentarzy-
stów łącznie, w podziale na partie polityczne w każdym miesiącu 2020 r.

Regionalne stacje nadawcy publicznego: TVP3  Łódź, TVP3  Poznań, 
TVP3 Katowice, TVP3 Warszawa, TVP3 Gdańsk, TVP3 Szczecin, TVP3 Kraków, 
TVP3 Wrocław, TVP3 Lublin, TVP3 Rzeszów, TVP3 Bydgoszcz, TVP3 Białystok, 
TVP3 Gorzów Wielkopolski, TVP3 Kielce, TVP3 Olsztyn, TVP3 Opole.

Ogólnopolskie stacje nadawcy publicznego: TVP1, TVP2, TVP  Info, 
TVP Polonia, TVP3.

Ogólnopolskie stacje nadawców prywatnych: Polsat, Polsat 2, Polsat News, 
Polsat News 2, Polonia 1, TVN, TVN24, TV Trwam, TV Republika, Polvision, 
i TVN.

Z poważaniem 
Wadim Tyszkiewicz



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 21. posiedzenia Senatu

504

21. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 17, 18 i 19 lutego 2021 r.

 
 
 
 
 

oświadczenie złożone 
przez senatora wadima Tyszkiewicza

oświadczenie skierowane do przewodniczącego  
Rady Mediów narodowych krzysztofa czabańskiego

Szanowny Panie!
W nawiązaniu do mojego oświadczenia z dnia 13 stycznia 2021 r. kierowane-

go do Pana w sprawie czasu antenowego dla parlamentarzystów województwa 
lubuskiego oraz do odpowiedzi uzyskanej od Pana w tej sprawie z dnia 29 stycz-
nia 2021 r., dziękuję za udostępnienie danych dotyczących czasu antenowego 
przeznaczonego łącznie dla wszystkich przedstawicieli poszczególnych partii 
politycznych w Radiu Zachód w poszczególnych miesiącach 2020 r.

W związku z powyższym proszę o podobne zestawienie dla wszystkich po-
zostałych regionalnych i ogólnopolskich rozgłośni radiowych (szesnastu z sie-
demnastu), tj.: Radio Białystok, Radio Gdańsk, Radio Katowice, Radio Kielce, 
Radio Koszalin, Radio Kraków, Radio Lublin, Radio Łódź, Radio Olsztyn, Radio 
Opole, Radio Pomorza i Kujaw, Radio Poznań, Radio Rzeszów, Polskie Radio RDC, 
Radio Szczecin, Radio Wrocław.

A także dla wszystkich ogólnopolskich rozgłośni Polskiego Radia, czyli: 
Program 1 – tzw. Jedynka, Program 2 – tzw. Dwójka, Program 3 – tzw. Trójka, 
Program 4 – tzw. Czwórka, Polskie Radio 24, Radio Poland, Radiowe Centrum 
Kultury Ludowej.

Z poważaniem 
Wadim Tyszkiewicz
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oświadczenie złożone 
przez senatora wadima Tyszkiewicza

oświadczenie skierowane do prezesa Państwowego gospodarstwa Wodnego 
„Wody Polskie” Przemysława dacy

W związku z pismem z dnia 31 grudnia 2020 r. skierowanym przez prezesa 
PGWWP do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz oburzeniem, jakie 
ono wywołało w środowisku samorządowym, proszę o udzielenie odpowiedzi 
dotyczące następujących kwestii.

W związku z postawionymi zarzutami i oskarżeniami Pana Prezesa dotyczą-
cymi ratowania budżetów samorządowych dochodami z zawyżonych opłat za 
wodę i ścieki, proszę o podanie konkretnych przykładów takich praktyk, polega-
jących na generowaniu podwyżek w sztuczny sposób, i określenie skali takiego 
ewentualnego zjawiska. Ile z 2 tysięcy 477 samorządów w Polsce stosuje takie 
praktyki? I czy właściwe jest stosowanie odpowiedzialności zbiorowej przez 
PGWWP wobec wszystkich samorządów?

Proszę również o podanie przykładów i określenie skali zjawiska nieuzasad-
nionego wykorzystywania uprzywilejowanej pozycji samorządów z większo-
ściowymi udziałami w spółkach wodno-kanalizacyjnych przez niektóre gminy, 
gdzie wbrew wcześniejszym umowom, zapisom biznesplanów i ze szkodą dla in-
teresów mieszkańców stosuje się zdecydowanie wyższe stawki dla gmin ościen-
nych niż dla gmin posiadających większościowe udziały, „swoich” mieszkańców 
traktując wyjątkowo ulgowo – kosztem innych mieszkańców sąsiednich gmin 
i bez żadnego uzasadnienia. Na jakiej podstawie Pan Prezes twierdzi, że takie 
różnicowanie nie ma uzasadnienia w rozkładzie kosztów ani w innych parame-
trach ekonomicznych? Czy PGWWP może przedstawić takie wyliczenia? Takie 
zbiorowe oskarżenia wobec polskich samorządów o stosowanie nieetycznych 
postępowań i praktyk budzą sprzeciw środowiska samorządowego. Jeśli takie 
przypadki miały miejsce, to ile ich było w całym kraju? Jaka to jest skala? Ile 
gmin w Polsce stosuje takie praktyki?

Czy Wody Polskie podjęły działania wyjaśniające wobec samorządu woje-
wództwa śląskiego, któremu Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA 
w ostatnim czasie wypłaciło 62 miliony zł dywidendy z zysków, jednocześnie 
drastycznie podnosząc ceny hurtowe dostaw wody dla śląskich samorządów?

Teza, jakoby to samorządy działały na niekorzyść swoich mieszkańców, któ-
rych to interesów musi bronić PGWWP, jest ze wszech miar obraźliwa i fałszy-
wa, gdyż to władze samorządowe wybrane w bezpośrednich wyborach przez 
swoich mieszkańców stoją na straży ich interesów i co 5 lat są ze swojej pracy 
rozliczane. A jeśli zdarzają się takie pojedyncze przypadki, to stosowanie odpo-
wiedzialności zbiorowej wobec wszystkich polskich samorządów przez Prezesa 
PGWWP jest niedopuszczalne – tak samo, jak niedopuszczalne jest straszenie 
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samorządów przez Prezesa PGWWP i oskarżanie ich o zrzucanie odpowiedzial-
ności za podwyżki na Wody Polskie.

Bulwersujące jest straszenie samorządów interwencją PGWWP w gminach 
i oskarżanie samorządów o kłamstwa i manipulacje. Strasząc samorządy, Pan 
Prezes PGWWP sam naraża instytucję, którą zarządza, na konsekwencje praw-
ne, po jakie mogą sięgnąć samorządy w obronie swojego dobrego imienia. Wody 
Polskie mają wpływ na kształtowanie cen wody i ścieków w gminach, ale to sa-
morządy ze swoich działań i decyzji dotyczących cen są rozliczane przez swoich 
mieszkańców – gdzie w tym jest kłamstwo i manipulacja?

To Wody Polskie, zgodnie ze stwierdzeniem Pana Prezesa, wskazują, jakie 
mogą być akceptowalne przesłanki do podwyżek, uczestnicząc w procesie ustala-
nia cen wody i ścieków. Skoro to na samorządzie, jak stwierdza sam Pan Prezes, 
ciąży odpowiedzialność za kształtowanie polityki cenowej wody, to dlaczego 
Wody Polskie zachowują się agresywnie wobec samorządów, próbując zastąpić 
w tym względzie samorząd?

Samorząd sam potrafi zadbać o to, by ceny były realne i wynikały z odpo-
wiednich analiz ekonomicznych oraz by były zbieżne z interesem mieszkańców 
gmin, gdyż to właśnie jest fundamentem samorządów. Nadmierna ingerencja 
państwa w samorząd i centralne sterowanie na pewno nie służą mieszkańcom, 
którzy poprzez swoich samorządowych przedstawicieli wybranych w wybo-
rach kształtują politykę gminy, w tym w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt związany z potencjalnym generowaniem 
zysku przez przedsiębiorstwa komunalne. Należy spojrzeć na to zagadnienie 
w 2 aspektach: planowanej marży oraz zysku uwzględniającego amortyzację 
środków trwałych, wytworzonych i powstałych w wyniku realizacji dużych 
projektów infrastrukturalnych, współfinansowanych przez UE. Ta sprawa była 
wielokrotnie poruszana przy różnych debatach samorządowych, a dalej dla osób 
mniej wtajemniczonych jest nieuzasadnionym zyskiem. Bo faktycznie w przy-
padku przedsiębiorstw, które realizują wielomilionowe inwestycje, a amortyza-
cja od wytworzonego majątku jest dużym procentowym udziałem w kosztach, jej 
wpływ na kształtowanie ceny jest znaczący. Ale każdy racjonalnie postępujący 
gospodarz będzie wliczał amortyzację w cenę produktu czy usługi, żeby móc 
odtwarzać eksploatowany i zużywający się majątek.

Oczywiste jest, że wygenerowany zysk daje możliwość spłaty zobowiązań 
kredytowych za wytworzony majątek i stanowi zabezpieczenie ciągłości świad-
czenia usług wodno-kanalizacyjnych poprzez wypracowane środki na odtwo-
rzenia majątku, który zużywa się w naturalny sposób. Czym innym jest jednak 
planowanie w taryfach nieuzasadnionych dużych marż, gdyż to działalność 
służąca społeczeństwu, a same przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne, dzia-
łające w celu realizacji zadań publicznych, nie mają generować zysków, a je-
dynie pokrywać niezbędne koszty na działalności podstawowe. Krzywdzące 
jest zatem stwierdzenie, że przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne „zarabiają” 
na odbiorcach usług. Zdecydowanie zasadny jest pogląd, że generowane zyski 
powinny bezwzględnie zostawać w systemie gospodarki wodnej czy ściekowej 
i być wykorzystywane w celu zapewnienia ciągłości świadczenia usług i popra-
wy jakości tych usług.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa każde przedsiębiorstwo 
ma obowiązek szczegółowego kalkulowania stawek opłat za wodę i ścieki. 
Rozporządzenie i ustawa zaopatrzeniowa zawierają szereg instrukcji co do tego, 
jak należy kalkulować stawki. Należy pamiętać, że każde przedsiębiorstwo ma 
inne uwarunkowania ekonomiczne, techniczne i organizacyjne, które trudno ze 
sobą porównać. Rzetelna kalkulacja, poprzedzona długotrwałą i wielowątkową 
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analizą w zakresie prowadzonej działalności, uwarunkowań prawnych i eko-
nomicznych, potrzeb społecznych i inwestycyjnych oraz działań związanych 
z ochroną środowiska, daje gwarancję ujęcia w cenie niezbędnych, ale uzasad-
nionych kosztów. Przy planowaniu „nieznacznego wzrostu” cen trzeba pamię-
tać o okolicznościach związanych ze wzrostem inflacji, galopującym wzrostem 
kosztów wynagrodzeń, w tym PPK, i presji pracowników w tym zakresie. Należy 
pamiętać o wprowadzonej opłacie mocowej, a także o podwyżkach cen usług 
i materiałów. Mają one ogromny wpływ na kształtowanie cen wody i ścieków, 
ale wyłącznie w celu zabezpieczenia niezbędnych przychodów, a nie generowa-
nia zysku dla ratowania budżetów samorządów.

W wielu przypadkach prowadzenie rozłącznej polityki wodno-ściekowej po 
zakończeniu realizacji wspólnych projektów międzygminnych doprowadzało 
do ogromnych rozdźwięków cenowych i wzrostu niezadowolenia społecznego. 
Różnice cenowe były nieakceptowalne społecznie i stanowiły zagrożenie dla 
prowadzenia zrównoważonej działalności konkretnych przedsiębiorstw wod-
no-kanalizacyjnych. Kontynuacja wspólnej polityki wodno-ściekowej po reali-
zacji międzygminnych projektów infrastrukturalnych gwarantuje spójność 
działań i bezpieczeństwo odbiorców korzystających z usług przedsiębiorstwa 
wodno-kanalizacyjnego.

Zamiast oskarżać samorządy o nieuczciwe praktyki, podczas rozpatrywania 
wniosków taryfowych Wody Polskie powinny zwrócić uwagę na obiektywne 
podejście do złożonych wniosków, na rozważenie uzasadnionych argumentów 
przedsiębiorstwa i uwzględnienie zróżnicowanych uwarunkowań każdego 
przedsiębiorstwa.

Jeśli zaś chodzi o hurtową sprzedaż wody, to należy pamiętać, że nie podlega 
ona regulacjom ustawy zaopatrzeniowej, a jej cena nie podlega regulacjom ta-
ryfowym. To zwykła umowa cywilnoprawna między stronami, która podlega 
pod kodeks cywilny, co ma zasadnicze znaczenie.

Troska o  interes mieszkańców gminy jest fundamentem samorządu. 
Formułowanie zbiorowego aktu oskarżenia wobec organów samorządu, a na-
wet sama sugestia podejmowania przez nie działań pozaprawnych musi budzić 
sprzeciw środowiska. W Senacie RP zasiada wiele osób – z każdej opcji politycz-
nej – wywodzących się z samorządu terytorialnego. Senat był miejscem, w któ-
rym powstały ustawy kształtujące ustrój samorządu. W dalszym ciągu czuję się 
mocno związany z samorządem terytorialnym, dlatego w imieniu senatorów 
o korzeniach samorządowych wnoszę o merytoryczne ustosunkowanie się do 
zadanych pytań i wątpliwości powstałych po lekturze przedmiotowego listu.

Wadim Tyszkiewicz
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oświadczenie złożone 
przez senatora Jerzego wcisłę

oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów  
Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Interweniuję u Pana Premiera w sprawie wynagrodzenia biegłych sądowych, 

gdyż wiem, że minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro nie reaguje na prośby 
w tej sprawie.

Obecna kwota bazowa do obliczenia stawki wynagrodzenia biegłego wynosi 
1 tysiąc 789 zł 42 gr, co stanowić ma średnią płacę osób zajmujących kierow-
nicze stanowiska państwowe. Ma się to nijak do obecnych realiów, gdyż płacę 
minimalną na rok 2021 określono na poziomie 2 tysięcy 800 zł. Nasuwają się 
więc wątpliwości co do tego, jak państwo dba o zapewnienie eksperckich opinii 
w toku postępowania sądowego, co niewątpliwie może przełożyć się na ich ja-
kość, a w rezultacie – na los wielu osób fizycznych i prawnych.

Jeśli zależy nam na pełnej eksperckości w opiniowaniu przez biegłych, to 
należy zapewnić im godne warunki pracy, współmierne z ciążącą na nich od-
powiedzialnością i posiadaną przez nich wiedzą.

W związku z tym proszę Pana Premiera o odpowiedzi na następujące pytania.
1.  Czy rząd zamierza interweniować w opisanej sprawie, mając na uwadze apele 

obywateli?
2.  Dlaczego stawka bazowa nie jest aktualizowana corocznie w związku z co-

rocznymi podwyżkami płacy minimalnej?
Bardzo proszę Pana Premiera o interwencję.

Z poważaniem 
Jerzy Wcisła
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oświadczenie złożone 
przez senatora Jerzego wcisłę

oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów,  
ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotra glińskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Czas pandemii to bardzo trudny czas dla ludzi kultury. Wielu z nich poszu-

kuje nowych form zarobkowania, ale są i tacy, którzy znajdują nowe formy ak-
tywności artystycznej. Z takimi osobami miewam kontakt. Są znakomitymi 
i zaangażowanymi animatorami, odnoszą sukcesy, które przerastają ich moż-
liwości realizacyjne, w tym finansowe.

Np. idea czytania własnych wierszy zaskutkowała wydaniem tomiku poezji, 
cyklem nagrań wierszy czytanych przez aktorów, publikacją wierszy w polonij-
nych radiu i gazecie w Wielkiej Brytanii. Powstała też galeria, najpierw w bu-
dynku wiejskiego domu kultury, obecnie w internecie, z planem comiesięcznego 
wernisażu w tymże ośrodku kultury.

Proszę o pomoc we wskazaniu możliwość ubiegania się o wsparcie tego typu 
inicjatyw realizowanych przez stowarzyszenia lub osoby fizyczne. Dotyczy to 
osób zajmujących się działalnością artystyczną (aktorzy teatralni).

Proszę o informację, czy ministerstwo posiada fundusze na wsparcie po-
dobnych inicjatyw.
1.  Jeżeli tak, to czy ubiegając się o nie, można pisać wnioski bezpośrednio do 

ministerstwa, czy należy adresować je do konkretnych programów?
2.  W ramach jakich aktualnych programów mogliby twórcy takich inicjatyw, 

jak wyżej wskazane, szukać wsparcia finansowego?
Z góry dziękuję za informacje.

Z poważaniem 
Jerzy Wcisła
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oświadczenie złożone 
przez senatora Jerzego wcisłę

oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi  
grzegorza Pudy

Szanowny Panie Ministrze!
Odbieram sygnały o dramatycznej i pogarszającej się sytuacji polskich 

gospodarstw rolnych. Stawia to pod wielkim znakiem zapytania ich dalsze 
funkcjonowanie.

Składa się na to wiele czynników, takich jak klęski żywiołowe, ASF, a pande-
mia pogłębiła jeszcze ten problem, ograniczając znacznie rynki zbytu, a także 
zmniejszając ceny sprzedaży wytwarzanych dóbr. Obecnie koszty produkcji, 
chociażby trzody, są wyższe niż ceny sprzedaży, a jak łatwo wywnioskować, tak 
nie da się długo funkcjonować.

Niewątpliwie na tę sytuację wpływa także polityka rządu. Chociażby za-
mknięcie restauracji zadało cios całemu systemowi naczyń połączonych, gdyż 
przez brak potrzeby zatowarowania cierpi na końcu rolnik. Problemem są też 
utrzymywane miesiącami obostrzenia w związku z ASF, choć takiej potrzeby 
zdecydowanie nie ma.

W związku z tym proszę przeanalizować wprowadzenie takich rozwiązań, 
by zminimalizować ponoszone przez rolników straty, a także by uchronić pol-
skie rolnictwo przed możliwym upadkiem. Podzielam stanowisko, że należy 
uruchomić natychmiastową pomoc finansową dla najbardziej poszkodowanych 
gałęzi produkcji rolniczej.

Obecne propozycje w ramach tarczy antykryzysowej są niewystarczające. 
Trzeba także nadmienić, że wielu rolników nadal nie ma możliwości skorzysta-
nia z tego rozwiązania na takich samych zasadach jak przedsiębiorcy. Branża 
domaga się. aby wypracowane rozwiązania wspierały rolnictwo długofalowo, 
a nie tylko chwilowo i prowizorycznie.

Należy też podkreślić, że rząd wielokrotnie mówił o utworzeniu skupów in-
terwencyjnych. Niewątpliwie w sytuacjach takich jak ta byłyby one kluczowe 
dla wielu poszkodowanych gospodarstw i zapewniłyby im stabilność finansową.

W związku z tym proszę Pana Ministra o odpowiedź na następujące pytania.
Czy rząd konsultuje się w sprawie pomocy polskiemu rolnictwu z jakąkol-

wiek izbą rolniczą?
Dlaczego ciągle utrzymywane są obostrzenia w związku z ASF, mimo iż moż-

liwe jest ich zniesienie?
Jakie plany pomocowe ma zamiar wprowadzić rząd, aby uchronić przed 

upadkiem jak największy procent gospodarstw?
Sytuacja jest niewątpliwie dramatyczna. Reakcja państwa jest niezbędna, by 

utrzymać rodzimą produkcję i uchronić ją przed upadkiem, a przecież to właśnie 
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Polska często uchodzi za wzór dobrej jakości żywności w Europie. Apeluję do 
Pana Ministra o działanie we współpracy z regionalnymi izbami rolniczymi, 
z przekonaniem, że Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza jest gotowa do współ-
pracy. Jest to niezbędne, ponieważ są tam fachowcy, którzy najlepiej wiedzą, co 
dobre dla polskiego rolnictwa. 

Z poważaniem 
Jerzy Wcisła
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oświadczenie złożone 
przez senatora Jerzego wcisłę

oświadczenie skierowane do ministra zdrowia  
adama niedzielskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Pragnę zwrócić uwagę Pana Ministra na trudną sytuację pracowników i osób 

skupionych wokół warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) w całej Polsce w związ-
ku z epidemią COVID-19. Wiele z nich działa, stosując bardzo ostry reżim sa-
nitarny, który jednak mocno ogranicza skuteczność działań rehabilitacyjnych.

W Polsce działa ok. 720 takich placówek, świadczących wsparcie blisko 28 ty-
siącom osób niepełnosprawnych. Warsztaty zatrudniają 5,5 tysiąca osób – peda-
gogów, psychologów, trenerów pracy, fizjoterapeutów i rewalidatorów – którzy 
zajmują się osobami dorosłymi z niepełnosprawnościami, w tym w przeważa-
jącej liczbie z niepełnosprawnością intelektualną. Takie osoby nie rozumieją po-
trzeby dystansu społecznego, generując zagrożenie nie mniejsze niż w domach 
środowiskowych czy dziennych, których pracownicy i podopieczni zostali objęci 
pilnymi szczepieniami.

Niestety, te decyzje nie dotyczą WTZ, chociaż zakres opieki jest bardzo podob-
ny, a podstawowa różnica tkwi w ustawach, pod które każda z tych form podlega.

Apeluję o objęcie kadr WTZ pilnym trybem szczepienia w Narodowym 
Programie Szczepień. Takie zabezpieczenie życia i zdrowia pracowników oraz 
niepełnosprawnych uczestników warsztatów terapii zajęciowej jest w pełni 
uzasadnione.

Bardzo proszę Pana Ministra o wsparcie tej prośby i wniosku.
Proszę o informację o podjętych decyzjach wraz z ich uzasadnieniem.

Z poważaniem 
Jerzy Wcisła



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 21. posiedzenia Senatu

513

21. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 17, 18 i 19 lutego 2021 r.

 
 
 
 
 

oświadczenie złożone przez senatorów  
Barbarę zdrojewską, alicję chybicką,  

agnieszkę kołacz-leszczyńską  
i Bogdana zdrojewskiego

oświadczenie skierowane do prezesa instytutu Pamięci narodowej  
– komisji Ścigania zbrodni przeciwko narodowi Polskiemu jarosława Szarka

Szanowny Panie Prezesie!
My, dolnośląscy senatorowie, pragniemy wyrazić stanowczy protest prze-

ciwko powołaniu na stanowisko dyrektora wrocławskiego oddziału Instytutu 
Pamięci Narodowej pana Tomasza Greniucha.

Naszym zdaniem osoba ta nie spełnia wymogów wysokich kwalifikacji mo-
ralnych i merytorycznych, niezbędnych do kierowania państwową placówką. 
Zatrudnianie osób o tak skrajnych poglądach i aktywnościach politycznych bu-
dzi kontrowersje i podważa zaufanie do kierowanej przez Pana instytucji oraz 
kwestionuje sens jej istnienia. Ponadto uważamy, że we wrocławskim środowi-
sku naukowym jest wielu kandydatów lepiej predestynowanych do pełnienia 
tej ważnej funkcji.

Barbara Zdrojewska 
Alicja Chybicka 
Agnieszka Kołacz-Leszczyńska 
Bogdan Zdrojewski
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Piotr Wawrzyk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Krzysztof Brejza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
powołany przez Sejm  
rzecznik praw obywatelskich  
Piotr Wawrzyk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Marek Borowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

powołany przez Sejm  
rzecznik praw obywatelskich  
Piotr Wawrzyk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
senator Halina Bieda  . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
powołany przez Sejm  
rzecznik praw obywatelskich  
Piotr Wawrzyk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
senator Jerzy Wcisła .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  151
powołany przez Sejm  
rzecznik praw obywatelskich  
Piotr Wawrzyk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
senator Marcin Bosacki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 152
powołany przez Sejm  
rzecznik praw obywatelskich  
Piotr Wawrzyk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
senator Marcin Bosacki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 152
powołany przez Sejm  
rzecznik praw obywatelskich  
Piotr Wawrzyk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
senator Marcin Bosacki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  153
powołany przez Sejm  
rzecznik praw obywatelskich  
Piotr Wawrzyk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
senator Gabriela Morawska-Stanecka 153
Piotr Wawrzyk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
senator Gabriela Morawska-Stanecka 154
powołany przez Sejm  
rzecznik praw obywatelskich  
Piotr Wawrzyk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
senator Gabriela Morawska-Stanecka 154
powołany przez Sejm  
rzecznik praw obywatelskich  
Piotr Wawrzyk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
senator Gabriela Morawska-Stanecka 155
powołany przez Sejm  
rzecznik praw obywatelskich  
Piotr Wawrzyk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
senator Gabriela Morawska-Stanecka 155
powołany przez Sejm  
rzecznik praw obywatelskich  
Piotr Wawrzyk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
senator Marek Pęk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  155
senator Marek Pęk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 156
senator Marek Pęk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 156

Głosowanie nr 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Wyjaśnienia i pytania (cd.)

senator Marek Borowski  . . . . . . . . . . . . . . . 157
powołany przez Sejm  
rzecznik praw obywatelskich  
Piotr Wawrzyk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
senator Gabriela Morawska-Stanecka.  .  .  .  .  .  .  .  158
powołany przez Sejm  
rzecznik praw obywatelskich  
Piotr Wawrzyk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
senator Zdzisław Pupa  . . . . . . . . . . . . . . . . 158
senator Gabriela Morawska-Stanecka.  .  .  .  .  .  .  .  158
powołany przez Sejm  
rzecznik praw obywatelskich  
Piotr Wawrzyk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
senator Gabriela Morawska-Stanecka.  .  .  .  .  .  .  .  159
powołany przez Sejm  
rzecznik praw obywatelskich  
Piotr Wawrzyk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
senator Gabriela Morawska-Stanecka.  .  .  .  .  .  .  .  159
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powołany przez Sejm  
rzecznik praw obywatelskich  
Piotr Wawrzyk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
senator Bogdan Zdrojewski  . . . . . . . . . . . . . 160
powołany przez Sejm  
rzecznik praw obywatelskich  
Piotr Wawrzyk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
senator Ewa Matecka  . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
powołany przez Sejm  
rzecznik praw obywatelskich  
Piotr Wawrzyk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
senator Ewa Matecka  . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
powołany przez Sejm  
rzecznik praw obywatelskich  
Piotr Wawrzyk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
senator Maria Koc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
powołany przez Sejm  
rzecznik praw obywatelskich  
Piotr Wawrzyk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
senator Maria Koc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
powołany przez Sejm  
rzecznik praw obywatelskich  
Piotr Wawrzyk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
senator Marek Plura .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 163
powołany przez Sejm  
rzecznik praw obywatelskich  
Piotr Wawrzyk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
senator Danuta Jazłowiecka  . . . . . . . . . . . . . 164
powołany przez Sejm  
rzecznik praw obywatelskich  
Piotr Wawrzyk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
senator Adam Szejnfeld .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 164
powołany przez Sejm  
rzecznik praw obywatelskich  
Piotr Wawrzyk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
senator Adam Szejnfeld .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 166
powołany przez Sejm  
rzecznik praw obywatelskich  
Piotr Wawrzyk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
senator Zdzisław Pupa  . . . . . . . . . . . . . . . . 166
powołany przez Sejm  
rzecznik praw obywatelskich  
Piotr Wawrzyk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
senator Jacek Bury .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  167
powołany przez Sejm  
rzecznik praw obywatelskich  
Piotr Wawrzyk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
senator Joanna Sekuła .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 168
powołany przez Sejm  
rzecznik praw obywatelskich  
Piotr Wawrzyk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
senator Joanna Sekuła .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 168
powołany przez Sejm  
rzecznik praw obywatelskich  
Piotr Wawrzyk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
senator Krzysztof Brejza  . . . . . . . . . . . . . . . 169
powołany przez Sejm  
rzecznik praw obywatelskich  
Piotr Wawrzyk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
senator Lidia Staroń .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 169
powołany przez Sejm  
rzecznik praw obywatelskich  
Piotr Wawrzyk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
senator Wadim Tyszkiewicz  . . . . . . . . . . . . . 170

powołany przez Sejm  
rzecznik praw obywatelskich  
Piotr Wawrzyk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
senator Artur Dunin .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  171
senator Krzysztof Słoń  . . . . . . . . . . . . . . . . 171
powołany przez Sejm  
rzecznik praw obywatelskich  
Piotr Wawrzyk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  172
Piotr Wawrzyk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
powołany przez Sejm  
rzecznik praw obywatelskich  
Piotr Wawrzyk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

Otwarcie dyskusji
senator Sławomir Rybicki  . . . . . . . . . . . . . . 174
senator Marek Borowski  . . . . . . . . . . . . . . . 176
senator Marek Pęk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  176
senator Bogdan Zdrojewski  . . . . . . . . . . . . . 177
senator Marek Borowski  . . . . . . . . . . . . . . . 178
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . 180
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 180
senator Krzysztof Brejza  . . . . . . . . . . . . . . . 181
senator Wojciech Konieczny  . . . . . . . . . . . . . 182
senator Michał Kamiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  183

Zamknięcie dyskusji
Wznowienie obrad
Uzupełnienie porządku obrad
Punkt 16. porządku obrad: wyrażenie zgody na powo-
łanie Rzecznika Praw Obywatelskich (cd.)

Głosowanie nr 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Podjęcie uchwały

Punkt 17. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w 50. rocznicę strajku włókniarek w Łodzi

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca  
Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . . . . . . 185

Otwarcie dyskusji
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 186
senator Kazimierz Michał Ujazdowski .  .  .  .  .  .  .  187

Zamknięcie dyskusji
Głosowanienr 6 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 188 

Podjęcie uchwały
prezydent miasta Łodzi  
Hanna Zdanowska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

Punkt 14. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy o osobach deportowanych do 
pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy 
przez III  Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik 
Radzieckich

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

senator sprawozdawca  
Jerzy Czerwiński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 192
senator Robert Mamątow .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 192
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 192
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  193
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  193
senator Robert Mamątow .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 194
senator Bogdan Borusewicz  . . . . . . . . . . . . . 194
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . 194
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  195

Wystąpienie przedstawiciela rządu
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sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej  
Stanisław Szwed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 15. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy o rodzicielskim świadczeniu 
uzupełniającym

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

senator sprawozdawca  
Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . . . . . . 196

Zapytania i odpowiedzi
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . 197
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . 198
senator Wadim Tyszkiewicz  . . . . . . . . . . . . . 198
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . 198
senator Wadim Tyszkiewicz  . . . . . . . . . . . . . 199

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu 
w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej
Stanisław Szwed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

Otwarcie dyskusji
senator Wadim Tyszkiewicz  . . . . . . . . . . . . . 199
senator Wadim Tyszkiewicz  . . . . . . . . . . . . . 201

Zamknięcie dyskusji
Punkt 21. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

senator sprawozdawca 
Lidia Staroń .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 201

Zapytania i odpowiedzi
senator Stanisław Gogacz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 202
senator Lidia Staroń .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 203
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 204
senator Lidia Staroń .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 204
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 205
senator Lidia Staroń .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 205
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . 206
senator Lidia Staroń .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 206

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 20. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w 40. rocznicę podpisania Porozumień Rze-
szowsko-Ustrzyckich i powstania „Solidarności” Rolni-
ków Indywidualnych

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca 
Ryszard Bober  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

Otwarcie dyskusji
senator Jerzy Chróścikowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 208
senator Rafał Ślusarz  . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
senator Jerzy Chróścikowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 210

Zamknięcie dyskusji
Komunikaty

(Obrady w dniu 19 lutego)

Wznowienie posiedzenia
Głosowanie nr 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

Punkt 7. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o wyrównywaniu strat majątkowych wynikają-
cych z ograniczenia wolności i praw człowieka i obywa-
tela w czasie stanu epidemii w związku z zakażeniami 
wirusem SARS-CoV-2

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodaw-
czej, Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjno-
ści oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji

senator sprawozdawca 
Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . . . . . . 212

Zapytania i odpowiedzi
senator Jerzy Czerwiński .  . . . . . . . . . . . . . . 216
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . 216
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . 217
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . 217
senator Robert Dowhan . . . . . . . . . . . . . . . . 217
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . 217
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  217
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . 218
senator Robert Dowhan . . . . . . . . . . . . . . . . 218
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . 219
senator Jan Maria Jackowski . . . . . . . . . . . . .  219
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . 219
senator Jan Maria Jackowski .  . . . . . . . . . . . . 219
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . 220
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . 221
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . 221
senator Jan Maria Jackowski . . . . . . . . . . . . . 221
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . .  221

senator Jerzy Czerwiński . . . . . . . . . . . . . . . 222
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . .  222
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii
Marek Niedużak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 223
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii
Marek Niedużak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
senator Zdzisław Pupa.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 224
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii
Marek Niedużak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  225
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii
Marek Niedużak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . 226

Otwarcie dyskusji
senator Adam Szejnfeld .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 226
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . 228
senator Marek Borowski  . . . . . . . . . . . . . . . 228
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 230
senator Robert Dowhan .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  232
senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 233
senator Jacek Bury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
senator Michał Kamiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 235
senator Gabriela Morawska-Stanecka.  .  .  .  .  .  .  . 236
senator Marek Pęk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 238
senator Jan Maria Jackowski . . . . . . . . . . . . . 239
senator Grzegorz Bierecki.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  240

Wznowienie obrad
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senator Grzegorz Bierecki.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  241
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . .  242
senator Grzegorz Bierecki  . . . . . . . . . . . . . . 243

Głosowanie nr 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Punkt 7. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o wyrównywaniu strat majątkowych wynikają-
cych z ograniczenia wolności i praw człowieka i obywa-
tela w czasie stanu epidemii w związku z zakażeniami 
wirusem SARS-CoV-2 (cd.)

Dyskusja (cd.)
senator Marcin Bosacki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  243
senator Wadim Tyszkiewicz  . . . . . . . . . . . . . 244
senator Michał Kamiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 245
senator Jerzy Czerwiński . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 245
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . .  247
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