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Porządek obrad
22. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 24 i 25 marca 2021 r.

1. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw.

2. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. 

3. Ustawa o  zmianie ustawy o  przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz fi-
nansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw. 

4. Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych 
ustaw. 

5. Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz nie-
których innych ustaw. 

6. Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

7. Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym. 

8. Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym. 

9. Ustawa o  zmianie ustawy – Prawo o  ruchu drogowym oraz niektórych 
innych ustaw. 

10. Ustawa o  zmianie ustawy o  narodowym spisie powszechnym ludności 
i mieszkań w 2021 r. 

11. Ustawa o  zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych 
ustaw. 

12. Ustawa o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz 
osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych in-
nych ustaw.

13. Ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym. 

14. Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i cho-
rób zakaźnych u ludzi.

15. Drugie czytanie projektu ustawy o Agencji Spójności i Rozwoju. 

16. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nie-
ruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

17. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony śro-
dowiska oraz niektórych innych ustaw.

18. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych pla-
nach kapitałowych.

19. Drugie czytanie projektu uchwały w 40. rocznicę wydarzeń marcowych 
w Bydgoszczy.



20. Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia twórców konsty-
tucji marcowej 1921 roku.

21. Drugie czytanie projektu uchwały w  związku z  30. rocznicą powstania 
Grupy Wyszehradzkiej.

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:

Kancelaria Prezydenta RP – sekretarz stanu Małgorzata Paprocka

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  – generalny dyrektor ochrony środowiska  
      Andrzej Szweda-Lewandowski  
 – zastępca generalnego dyrektora ochrony  
     środowiska Marek Kajs

Główny Urząd Statystyczny – prezes Dominik Rozkrut

Urząd Transportu Kolejowego – wiceprezes Kamil Wilde

Ministerstwo Edukacji i Nauki – sekretarz stanu Tomasz Rzymkowski

Ministerstwo Finansów  – sekretarz stanu Magdalena Rzeczkowska 
 – podsekretarz stanu Piotr Patkowski 
 – podsekretarz stanu Jan Sarnowski

Ministerstwo Funduszy  
i Polityki Regionalnej  – sekretarz stanu Waldemar Buda

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

Ministerstwo Klimatu i Środowiska  – sekretarz stanu Małgorzata Golińska 
 – sekretarz stanu, pełnomocnik rządu  
     ds. leśnictwa i łowiectwa Edward Siarka 
 – podsekretarz stanu  
     Adam Guibourgé-Czetwertyński

Ministerstwo Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  – sekretarz stanu Stanisław Szwed

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  – sekretarz stanu Ryszard Bartosik

Ministerstwo Rozwoju,  
Pracy i Technologii  – sekretarz stanu Grzegorz Piechowiak

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

Ministerstwo Sprawiedliwości  – podsekretarz stanu Anna Dalkowska 

Ministerstwo Zdrowia  – podsekretarz stanu Anna Goławska 

Zaproszeni goście:

Jan Rulewski  – senator VII, VIII i IX kadencji, uczestnik 
     wydarzeń marcowych w Bydgoszczy





22. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 24 marca 2021 r.

do pytań i do głosu w dyskusji u senatorów sekre-
tarzy. Przypominam, że w sali posiedzeń będzie to 
pan senator Aleksander Szwed oraz pani senator 
Agnieszka Gorgoń-Komor, a w sali nr 217 – pan 
senator Mariusz Gromko oraz pan senator Jerzy 
Wcisła. Senatorom sekretarzom proszę przekazy-
wać wnioski o charakterze legislacyjnym, przemó-
wienia w dyskusji oraz oświadczenia.

Proszę również o nieprzemieszczanie się mię-
dzy salami. Zabieranie głosu oraz udział w gło-
sowaniach są możliwe z miejsc, które państwo 
zajmują.

Proszę, aby aplikacji w iPadzie nie uruchamiać 
na terenie gmachu Senatu. Rozumiem, że wszyscy 
państwo znajdujący się w sali posiedzeń oraz w sali 
nr 217 mają wyłączone aplikacje do zdalnego udzia-
łu w posiedzeniu.

Państwa senatorów biorących udział w posie-
dzeniu w sposób zdalny proszę o upewnienie się, 
czy państwa iPady są podłączone do zasilania, a ka-
mery w nich – włączone. Proszę także o zapewnie-
nie takiego położenia iPada i obiektywu kamery, 
aby byli państwo widoczni podczas połączenia.

Możecie państwo zapisywać się do pytań i do 
głosu w dyskusji poprzez czat w aplikacji. Wnioski 
o charakterze legislacyjnym, przemówienia w dys-
kusji oraz oświadczenia prosimy przesyłać za 
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 
przesłany państwu uprzednio przez Kancelarię 
Senatu.

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

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

(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 02)

(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Tomasz 
Grodzki oraz wicemarszałkowie Gabriela Moraw-

ska-Stanecka, Bogdan Borusewicz i Marek Pęk)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Bardzo proszę o zajmowanie miejsc.
Szanowni Państwo!
Otwieram dwudzieste drugie posiedzenie 

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji.
(Marszałek trzykrotnie uderza laską marsza- 

łkowską)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam pana 

senatora Aleksandra Szweda, panią senator 
Agnieszkę Gorgoń-Komor, pana senatora Mariusza 
Gromkę oraz pana senatora Jerzego Wcisłę.

Zwróćcie państwo uwagę, że jest czterech se-
kretarzy. To jest realizacja sugestii Konwentu 
i  Prezydium, żeby sekretarze, których zawsze 
było dwóch na jednej sali, a z powodu lockdownu 
przez pewien czas po jednym, mogli mieć zastęp-
stwo z przyczyn oczywistych, tak aby nie musieli tu 
siedzieć non stop, podczas gdy inni się zmieniają.

Listę mówców w sali posiedzeń prowadzić bę-
dzie pan senator Aleksander Szwed, a w sali nr 217 
– pan senator Mariusz Gromko. Jak mniemam, se-
natorowie sekretarze zajęli już swoje miejsca.

Szanowni Państwo Senatorowie, w związku ze 
stanem epidemii, po zasięgnięciu opinii Konwentu 
Seniorów podjąłem decyzję o nadaniu temu posie-
dzeniu specjalnej formuły. Obrady będą toczyć się 
jednocześnie w sposób tradycyjny oraz z wykorzy-
staniem środków porozumiewania się na odległość, 
w sposób zdalny. Zasady udziału senatorów w po-
siedzeniach Senatu w sposób zdalny zostały okre-
ślone w art. 67b Regulaminu Senatu.

Państwo Senatorowie zgromadzeni w sali po-
siedzeń oraz w sali nr 217, proszę o zapisywanie się 
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Informuję także, że za 15 minut zablokujemy 
możliwość przyłączania się do posiedzenia. Jeżeli 
ktoś z państwa senatorów nie zdąży dołączyć do 
posiedzenia przed zablokowaniem sesji w aplika-
cji bądź ktoś z państwa straci połączenie, prosimy 
o kontakt telefoniczny pod numer uprzednio pań-
stwu przekazany.

Szanowni Państwo Senatorowie, przystąpi-
my teraz do głosowania, które ma na celu wyłącz-
nie ustalenie listy senatorów biorących aktualnie 
udział w posiedzeniu.

Proszę o oddanie jakiegokolwiek głosu w celu 
potwierdzenia obecności.

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

Proszę o podanie wyników.
Głosowało 96 senatorów i tylu aktualnie bierze 

udział w posiedzeniu. (Głosowanie nr 1)
Panie i  Panowie Senatorowie, w  nocy z  22 

na 23 lutego zmarł pan Jerzy Dietl, senator I ka-
dencji, wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki 
Narodowej oraz członek Komisji Spraw 
Zagranicznych.

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

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

nek racz mu dać, Panie.)
(Głosy z sali: A światłość wiekuista niechaj mu 

świeci.)
(Senator Robert Mamątow: Niech odpoczywa 

w pokoju wiecznym.)
(Głosy z sali: Amen.)
Informuję, że Sejm na dwudziestym szóstym 

posiedzeniu w dniach 24 i 25 lutego 2021 r. przy-
jął poprawkę Senatu do ustawy o zmianie ustawy 
– Prawo o ruchu drogowym, odrzucił popraw-
ki Senatu do ustawy o kolejnym w 2021 r. do-
datkowym rocznym świadczeniu pieniężnym 
dla emerytów i  rencistów, odrzucił popraw-
kę Senatu do ustawy o zmianie ustawy o eme-
ryturach i  rentach z  Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych oraz niektórych innych ustaw, od-
rzucił uchwałę Senatu odrzucającą ustawę o służ-
bie zagranicznej.

Wobec niewniesienia zastrzeżeń do protoko-
łów dziewiętnastego i dwudziestego posiedzenia 
stwierdzam, że protokoły tych posiedzeń zostały 
przyjęte.

Informuję, że protokół dwudziestego pierw-
szego posiedzenia Senatu zgodnie z Regulaminem 
Senatu jest przygotowany do udostępnienia pań-
stwu senatorom. Jeżeli nikt z państwa nie zgłosi do 
niego zastrzeżeń, zostanie on przyjęty na kolejnym 
posiedzeniu.

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

Proponuję rozparzenie punktu szóstego oraz 
trzynastego porządku obrad, pomimo że sprawoz-
dania komisji w ich sprawie zostały dostarczone 
w terminie późniejszym niż określony w art. 34 
ust. 2 Regulaminu Senatu.

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

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

Proponuję zmianę kolejności rozpatrywa-
nia punktu trzeciego: ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo celne oraz niektórych innych ustaw – 
i rozpatrzenie go jako punktu pierwszego. To jest 
realizacja próśb resortów oraz komisji.

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

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

Proponuję uzupełnienie porządku obrad 
o punkt: ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu 
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u lu-
dzi – i rozpatrzenie go jako punktu czternastego 
porządku obrad. To dotyczy właśnie innych zawo-
dów medycznych, kwalifikacji do szczepień i pro-
longacji terminu rozliczenia szpitali. Jest to prośba 
pana ministra Niedzielskiego. Ponadto proponuję 
uzupełnienie o punkty: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nie-
ruchomościami rolnymi Skarbu Państwa – i roz-
patrzenie go jako punktu szesnastego porządku 
obrad; drugie czytanie projektu ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektó-
rych innych ustaw – i rozpatrzenie go jako punktu 
siedemnastego porządku obrad; zmiany w składzie 
komisji senackich – i rozpatrzenie go jako punktu 
ostatniego porządku obrad.

Jeśli nie usłyszę głosów sprzeciwu, uznam, że 
Wysoka Izba przyjęła przedstawione propozycje.

Wobec braku głosów sprzeciwu stwierdzam, że 
Senat przedstawione propozycje przyjął.
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Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać 
głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?

Pan senator Aleksander Szwed oraz pani sena-
tor Borys-Damięcka.

Panie Senatorze, proszę bardzo.

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED 

Dziękuję bardzo Panie Marszałku.
Panie Marszałku, chciałbym wnieść sprzeciw 

co do punktu: informacja Prezesa Rady Ministrów 
o stanie przygotowań do uruchomienia środków 
z Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej, tzn. 
Next Generation EU. No, przede wszystkim 2 ar-
gumenty. Ponownie, jeśli chodzi o przedstawione 
informacje, wchodzimy w kompetencje Sejmu, co 
wielokrotnie już w Wysokiej Izbie było podnoszo-
ne. A sam temat przygotowań do uruchomienia 
środków z Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej 
był już poruszany na sześćdziesiątym pierwszym 
posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii 
Europejskiej, na którym przedstawiciele rządu: se-
kretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki 
Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, dy-
rektor Departamentu Strategii w Ministerstwie 
Funduszy i Polityki Regionalnej Renata Calak i za-
stępca dyrektora Departamentu Ekonomicznego 
Unii Europejskiej Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Marcin Kwasowski, odpowiadali już na 
pytania senatorów. Jeśli chodzi o przygotowania, 
no, to mamy tutaj rzeczywiście jeszcze bardzo dużo 
czasu, bo do końca kwietnia są terminy na wdroże-
nie Krajowego Planu Odbudowy i przekazanie go 
do Komisji Europejskiej. Tak że wnoszę sprzeciw 
wobec wspomnianego punktu. Dziękuję bardzo.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Gwoli wyjaśnienia, zanim zarządzimy głoso-

wanie i wysłuchamy jeszcze pani senator Borys-
Damięckiej, dodam, że nasza prośba o obecność 
pana premiera Morawieckiego spotkała się ge-
neralnie z dobrym przyjęciem. Wprawdzie pan 
premier nie będzie mógł osobiście reprezento-
wać rządu, ale wydelegował do tego pana mini-
stra Budę. Przynajmniej taką mamy informację 
na chwilę obecną.

No, ale to nie zmienia istoty rzeczy, że poddamy 
wniosek formalny pana senatora pod głosowanie.

Pani senator.

SENATOR 
BARBARA BORYS-DAMIĘCKA 

Panie Marszałku, dziękuję bardzo za udzielenie 
głosu. Co prawda dotyczy to raczej spraw różnych, 
a nie kolejności punktów porządku posiedzenia, ale 
dziękuję za udzielenie mi głosu.

Szanowne Panie i Panowie Senatorowie.
27 marca wypada Międzynarodowy Dzień Teatru, 

już po raz sześćdziesiąty. Zwracam się do wszystkich 
państwa z prośbą, żebyście w swoich rejonach sena-
torskich, w swoich okręgach wyborczych, w których 
macie teatry, pamiętali o tym dniu i byli uprzejmi zło-
żyć waszym teatrom najlepsze życzenia. Te instytucje 
kultury są najbardziej dotknięte pandemią, lockdow-
nem, borykają się z wieloma trudnościami i odrobina 
życzliwości oraz gratulacji, zachęty do dalszego prze-
trwania i działania na pewno podziała kojąco.

Zwracam uwagę, że Międzynarodowy Dzień 
Teatru został ustanowiony dokładnie 60 lat temu, 
więc 27 marca mija sześćdziesiąta rocznica usta-
nowienia Międzynarodowego Dnia Teatru. Bardzo 
serdecznie proszę pamiętać o tym dniu. Dziękuję, 
Panie Marszałku, za udzielenie głosu. To wszystko.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Traktuję to jako wolny wniosek niedotyczący 

porządku obrad, acz bardzo cenny, bo teatry i ar-
tyści należą do grup społecznych szczególnie do-
tkniętych przez obostrzenia covidowe.

Jest jeden wniosek formalny o  wycofanie 
punktu: informacja Prezesa Rady Ministrów 
o stanie przygotowań do uruchomienia środków 
z Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej (Next 
Generation EU).

Zarządzam głosowanie nad wnioskiem pana 
senatora Szweda.

Kto jest za tym, aby punkt „Informacja Prezesa 
Rady Ministrów o stanie przygotowań do uru-
chomienia środków z Funduszu Odbudowy Unii 
Europejskiej (Next Generation EU)” zdjąć z po-
rządku obrad? Proszę nacisnąć przycisk i pod-
nieść rękę.
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Ustawa o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 45 – za, 50 – przeciw, 

2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 2)
W związku z tym punkt zostaje w programie.
Stwierdzam, że Senat zatwierdził porządek 

obrad dwudziestego drugiego posiedzenia Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji.

Szanowni Państwo Senatorowie, informuję, 
że dzisiaj o godzinie 16.30 na prośbę klubu Prawa 
i Sprawiedliwości zostanie ogłoszona godzinna 
przerwa w obradach, do godziny 17.30.

Informuję, że drugi dzień obrad rozpoczniemy 
od rozpatrzenia punktu ósmego: ustawa o zmianie 
ustawy o transporcie kolejowym.

Informuję także, że w przypadku przygotowa-
nia przez komisje sprawozdań w sprawie projektu 
ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach 
kapitałowych i projektu uchwały w 40. rocznicę 
wydarzeń marcowych w Bydgoszczy porządek ob-
rad może zostać uzupełniony o rozpatrzenie tych 
punktów.

Ponadto w przypadku przygotowania przez ko-
misje sprawozdania w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o efektywności energetycznej oraz niektó-
rych innych ustaw porządek obrad może zostać 
uzupełniony o ten punkt. Prośba ministerstwa 
klimatu w tej sprawie wpłynęła dosłownie kilka-
naście minut temu. Zobaczymy, czy komisje zdążą 
się z tym uporać.

Do punktu dotyczącego projektu uchwały w 40. 
rocznicę wydarzeń marcowych w  Bydgoszczy 
przystąpimy jutro, tj. 25 marca, o godzinie 12.30. 
Zaszczyci nas wieloletni senator, parlamentarzy-
sta, uczestnik tamtych wydarzeń, pan senator Jan 
Rulewski.

(Głos z sali: Brawo!)
Jeżeli nie zostaną zgłoszone wnioski o charak-

terze legislacyjnym, to głosowanie w tej sprawie 
odbędzie się bezpośrednio po rozpatrzeniu tego 
punktu.

Pozostałe głosowania zostaną przeprowadzone 
pod koniec posiedzenia Senatu.

Szanowni Państwo Senatorowie, proszę jeszcze 
o chwilę uwagi przed rozpoczęciem rozpatrywa-
nia punktów. Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej uzyskała aprobatę Prezydium Senatu 
na ogłoszenie szóstej edycji konkursu „List do 
Taty”, którego spiritus movens czy ojcem ducho-
wym, tak to nazwijmy, jest pan senator Libicki. 
Zachęcam wszystkich państwa senatorów, którym 

sprawy rodziny i ojcostwa leżą na sercu, do włącze-
nia się w przeprowadzenie tego konkursu w swo-
ich okręgach wyborczych. Zaproszenie i informacje 
o konkursie znajdziecie państwo na pulpitach wraz 
z publikacją zawierającą prace nagrodzone w dru-
giej i trzeciej edycji konkursu. Ta, przypomnę, jest 
szósta.

Informuję także, że w dniach 15–26 marca na 
pierwszym piętrze prezentowana jest – w związ-
ku z obostrzeniami covidowymi – mała wystawa 
związana z konstytucją marcową.

To tyle komunikatów okolicznościowych.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 

pierwszego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych 
ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 334, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 334 A.

Proszę sprawozdawcę komisji budżetu i finan-
sów, pana senatora Kazimierza Kleinę, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
KAZIMIERZ KLEINA 

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

Publicznych mam zaszczyt przedstawić sprawoz-
danie z prac naszej komisji nad ustawą o zmia-
nie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych 
ustaw. Nasza komisja rozpatrzyła omawianą usta-
wę na posiedzeniu w dniu 10 marca 2021 r. Ustawa 
ta została uchwalona przez Sejm Rzeczypospolitej 
25 lutego br.

Podczas prac na posiedzeniu komisji przedys-
kutowaliśmy zawartość tej ustawy bardzo rzetelnie 
i wnikliwie…

(Rozmowy na sali)
(Marszałek Tomasz Grodzki: Proszę o skupienie 

uwagi na sprawozdaniu.)
Sformułowano wiele uwag, które znalazły się 

w naszym sprawozdaniu jako poprawki do wspo-
mnianej ustawy.

Nasza Komisja Budżetu i Finansów Publicznych 
rekomenduje, aby Wysoka Izba przyjęła 9 popra-
wek uchwalonych przez komisję, zawartych w dru-
ku nr 334 A. Wszystkie poprawki, które przyjęła 
komisja, zostały poparte przez przedstawiciela 
rządu.

Omawiana ustawa nowelizuje ustawę – Prawo 
celne, ustawę o  postępowaniu egzekucyjnym 
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w administracji, ustawę o autostradach płatnych 
oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawę 
o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników 
i płatników, ordynację podatkową, ustawę – Prawo 
ochrony środowiska, ustawę o podatku od towa-
rów i usług, ustawę o Funduszu Kolejowym, ustawę 
o podatku akcyzowym, ustawę o grach hazardo-
wych, ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, 
ustawę o Funduszu rozwoju przewozów autobuso-
wych o charakterze użyteczności publicznej oraz 
ustawę o doręczeniach elektronicznych. Jak widać, 
ta ustawa, która nie jest objętościowo jakaś ogrom-
na, nowelizuje bardzo wiele ustaw.

Trzeba tu powiedzieć, że większość przepisów 
tej ustawy upraszcza postępowanie administra-
cyjne, postępowanie podatkowe, postępowanie 
celne. Myślę, że jest to ustawa, która w dużej czę-
ści, a może nawet w pełni będzie korzystna dla 
podatników.

Podstawowym celem zmian jest ujednolicenie 
procedury wydawania przez naczelnika urzędu 
celno-skarbowego decyzji związanych z wymia-
rem należności celnych i podatkowych oraz opłaty 
paliwowej i opłaty emisyjnej z tytułu importu to-
warów. W aktualnym stanie prawnym w przypad-
ku importu towarów podlegających należnościom 
celnym i podatkowym postępowanie w sprawie 
określenia należności celnych i należności po-
datkowych – mimo że odnoszą się do tego same-
go stanu faktycznego – prowadzone są odrębnie. 
Ponieważ w większości przypadków decyzje podat-
kowe wydawane są po wydaniu decyzji celnych, nie 
ma możliwości prowadzenia postępowań podatko-
wego i celnego równolegle. Wpływa to negatywnie 
na szybkość, efektywność i ekonomikę postępowa-
nia. Jako że w odniesieniu do tego samego stanu 
faktycznego prowadzi się odrębne postępowa-
nia, skutkuje to dublowaniem czynności proce-
sowych oraz koniecznością wydawania w sprawie 
jednego zgłoszenia celnego kilku decyzji wymia-
rowych. Prowadzi do także do tego, że całe postę-
powanie jest oczywiście wydłużone, niepotrzebnie 
wydłużone.

Ustawa w przedłożeniu, które państwo bę-
dziecie przyjmowali za chwilę, eliminuje du-
alizm celno-podatkowy i ujednolica procedurę 
związaną z wymiarem należności importowych, 
wprowadzając rozwiązania umożliwiające prze-
prowadzenie jednego postępowania i wydanie jed-
nej decyzji w sprawach związanych z importem. 
Konsekwencją ujednolicenia postępowania w spra-
wach należności celnych i podatkowych są zmiany 

w odpowiednich ustawach, których tutaj nie będę 
wymieniał.

Ustawodawca upraszcza ponadto proces ubie-
gania się o wpis do wykazu gwarantów upraw-
nionych do udzielania gwarancji składanych jako 
zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z dłu-
gów celnych oraz o wpis na listę agentów celnych. 
Zmienia on również organ prowadzący wykaz gwa-
rantów: będzie nim, zamiast ministra właściwe-
go do spraw finansów publicznych, szef Krajowej 
Administracji Skarbowej.

Ustawa doprecyzowuje także przepisy o postę-
powaniu w sprawach celnych, w szczególności roz-
szerzając zakres stosowania do tych spraw ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatko-
wa. Jest to rozszerzenie m.in. o tryb prostowania 
błędów rachunkowych oraz innych oczywistych 
omyłek w zakresie odwołań, o regulację dotyczą-
cą podania niespełniającego wymogów oraz trybu 
umarzania postępowania.

Ustawa ujednolica także typ prowadzenia kon-
troli celno-skarbowych w zakresie przestrzegania 
przepisów prawa celnego i prawa podatkowego 
w związku z przewozem towarów w obrocie mię-
dzy obszarem celnym Unii Europejskiej a państwa-
mi trzecimi.

Korekta przepisów ustawy o autostradach płat-
nych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym ma 
dodatkowo na celu zapewnienie pełnej spójności 
przepisów regulujących opłatę paliwową z przepi-
sami ustawy o podatku akcyzowym, która wdro-
żyła do polskiego porządku prawnego przepisy 
dyrektywy Rady z 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego. 
Dyrektywa uchylała wcześniejsze dyrektywy re-
gulujące ten zakres spraw i dlatego ta implemen-
tacja, w związku z wejściem w życie tej ustawy, tej 
dyrektywy, jest słuszna i uzasadniona.

Zmiany zostały dokonane także w ustawie o po-
stępowaniu egzekucyjnym w administracji i mają 
na celu umożliwienie dochodzenia opłaty emisyjnej 
w trybie egzekucji administracyjnej.

Nowela ustawy o zasadach ewidencji i identyfi-
kacji podatników i płatników umożliwi nadawanie 
dla celów podatkowych numeru PESEL osobie fi-
zycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej 
lub niebędącej zarejestrowanym podatnikiem po-
datku od towarów i usług, która nie posiada zamel-
dowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Ten przepis jest niezwykle istotny, ważny dla osób 
czy pracowników zagranicznych pracujących 
w Polsce.
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Następuje zmiana w zakresie ustawy o grach 
hazardowych. Zmiany w tej ustawie mają na celu 
odformalizowanie, uproszczenie i skrócenie pro-
cedury prowadzenia spraw z zakresu gier hazar-
dowych. Nowela ma również na celu ograniczenie 
dostępu do informacji o nielegalnych kasynach 
i grach hazardowych w wyszukiwarkach interne-
towych oraz uniemożliwienie omijania przepisów 
dotyczących nielegalnej reklamy hazardu. Służyć 
ma temu optymalizacja procedury wpisu do reje-
stru domen służących do oferowania gier hazardo-
wych niezgodnie z ustawą o grach hazardowych, 
a także procedury wymierzania kar pieniężnych 
dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz do-
stawców usług płatniczych nieprzestrzegających 
przepisów tej ustawy. Postępowania w tych spra-
wach zostaną przeniesione ze szczebla centralne-
go do organu Krajowej Administracji Skarbowej.

Przy tej okazji, podczas dyskusji nad zmianą 
ustawy o grach hazardowych, pojawiły się wątpliwo-
ści w związku z tym, że część tych przepisów, które 
proponuje rząd, a które zostały przyjęte przez Sejm, 
zmienia takie bardzo ostre i restrykcyjne przepisy 
przyjęte w nowelizacji ustawy o grach hazardowych 
w roku chyba 2017 – w siedemnastym lub osiem-
nastym, w siedemnastym. One m.in. zakładały to, 
że w miejscu, lokalu, w którym były prowadzone 
nielegalne salony gier hazardowych, przez kilka lat, 
a ściślej przez 5 lat, nie można było prowadzić legal-
nych punktów gier hazardowych. To było po to, żeby, 
że tak powiem, zniechęcić wszystkich tych, którzy 
taki nielegalny salon gry prowadzili, a także po to, 
żeby włączyć pewną odpowiedzialność za legalność 
przedsięwzięcia właścicieli nieruchomości, którzy 
w jakimś stopniu powinni odpowiadać za problem 
związany z tym, kto i na jakie cele wynajmuje od 
nich pomieszczenie. Zastanawialiśmy się w Senacie, 
na forum komisji, czy jednak nie wprowadzić choćby 
krótkiego okresu karencji. Ja proponowałem, żeby to 
była roczna karencja, liczona od czasu, gdy zostanie 
określone, że w danym lokalu był prowadzony nie-
legalny salon gier hazardowych, a więc żeby przez 
rok w tym samym miejscu nie można było prowa-
dzić salonu gier. Ostatecznie jednak nie zgłosiłem tej 
poprawki. Prosiliśmy panią minister, aby ewentual-
nie w swoim sprawozdaniu czy w swojej informacji 
ustosunkowała się do tych wątpliwości. No, celem 
ustawy o grach hazardowych, tej z 2009 r., było jed-
nak zapobieganie takiemu nielegalnemu obrotowi, 
takiej nielegalnej działalności, jaka była często pro-
wadzona w salonach gier hazardowych. Takie wąt-
pliwości się pojawiły.

One dotyczyły także – podnoszono to podczas 
dyskusji na posiedzeniu komisji – czasu przecho-
wywania tego materiału, do nagrywania którego 
zobowiązany jest właściciel salonu gier. Materiał 
dotyczący tej działalności trzeba przechowywać 
przez odpowiedni czas, a ustawa skraca okres prze-
chowywania tych materiałów.

I to byłyby te najważniejsze zmiany, które zostały 
w tej ustawie wprowadzone, a o których dyskutowali-
śmy na posiedzeniu komisji. Wprowadziliśmy pewne 
poprawki i proponujemy Wysokiej Izbie ich przyjęcie.

Na koniec chcę tylko powiedzieć, że co do za-
sady ustawa wejdzie w życie pierwszego dnia mie-
siąca następującego po upływie miesiąca od dnia 
ogłoszenia. Niektóre przepisy wejdą w życie nawet 
później. Komisja jest tutaj mile zaskoczona, zado-
wolona, bo nieczęsto się zdarza, żeby w takich usta-
wach było tak długie, normalne vacatio legis. Ale 
to dobrze świadczy o sposobie procedowania nad 
tą ustawą.

Tak więc dziękuję i rekomenduję przyjęcie usta-
wy wraz z poprawkami przyjętymi przez komisję. 
Dziękuję bardzo.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pana 
senatora sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

(Senator Kazimierz Kleina: Nie ma pytań.)
Nie widzę zgłoszeń.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez 

rząd. W tym miejscu chciałbym przywitać gościa 
z Ministerstwa Finansów, panią sekretarz stanu, 
panią minister Magdalenę Rzeczkowską, która zo-
stała upoważniona do prezentowania stanowiska 
rządu w toku prac parlamentarnych.

Czy pani minister pragnie zabrać głos?
Bardzo proszę.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
MAGDALENA RZECZKOWSKA 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 
Szanowni Panie i Panowie Senatorowie!
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Chciałabym bardzo serdecznie podziękować 
państwu senatorom za bardzo konstruktywną 
pracę w komisji i za dobre przyjęcie tych przed-
stawionych przez rząd propozycji. Tak jak pan 
senator powiedział w sprawozdaniu z posiedze-
nia komisji, rzeczywiście mają one na celu przede 
wszystkim uproszczenie, odformalizowanie 
obecnie stosowanych procedur w zakresie pro-
wadzenia postępowania celnego i postępowania 
podatkowego w przypadku importu towarów, ale 
też harmonizację przepisów dotyczących opłaty pa-
liwowej. Pozostałe rozwiązania też są korzystne dla 
przedsiębiorców.

Rzeczywiście elementem tej zmiany jest rów-
nież zmiana ustawy o grach hazardowych. Zgodnie 
z prośbą pana senatora chciałabym odnieść się do 
kwestii skrócenia tego 5-letniego okresu zakazu 
lokowania salonów gier w miejscach po wykry-
tych nielegalnych salonach gier. Chciałabym też 
państwa senatorów uspokoić. Kiedy wprowadza-
liśmy ten przepis o 5-letniej karencji dotyczącej 
lokowania legalnych salonów gier na automatach 
w lokalach, które były wynajmowane na potrzeby 
nielegalnej działalności, naszym celem było zapo-
bieżenie kojarzeniu przez graczy salonów legal-
nych z nielegalnymi. Taka była wówczas intencja 
ustawodawcy.

Po kilku latach funkcjonowania tego przepi-
su – przyjętego, tak jak wspomniał pan senator, 
w 2017 r. – analiza istniejących rozwiązań dopro-
wadziła nas do wniosku, że tak naprawdę dalsze 
ograniczanie szarej strefy w zakresie gier hazar-
dowych na automatach, w tym przede wszystkim 
zapewnienie graczom ochrony przed negatywnymi 
skutkami hazardu, wymaga zniesienia tego zaka-
zu. Tak naprawdę nigdy nie doprowadzimy do… 
Prawdopodobnie nigdy nie będziemy mieli do czy-
nienia z taką sytuacją, że gracze zaprzestaną korzy-
stania z automatów, zaprzestaną grania. Tak więc 
w celu ich ochrony, a także ochrony społeczeń-
stwa, konieczne jest skierowanie tej aktywności 
do legalnych salonów gier, tj. do miejsc, w których 
gracz jest chroniony, w których jest monitorowa-
ne prowadzenie gier, w których jest możliwość 
dochodzenia przez gracza swoich praw w zakre-
sie sprzeciwów, reklamacji czy roszczeń do sądu, 
a przede wszystkim jest zapewniona ochrona osób 
młodocianych. Tak że z punktu widzenia ogra-
niczenia szarej strefy, jak również zapewnienia 
ochrony tych graczy, zdecydowanie korzystniej-
sze jest prowadzenie salonów legalnych. W związ-
ku z tym to ograniczenie powinno być zniesione.

Dodatkowo ten okres karencji, czyli, powiedzia-
łabym, czas na zakodowanie sobie, że wcześniej był 
salon nielegalny, teraz mamy legalny… No, czasa-
mi trudno jest graczowi odróżnić, z jakim rodza-
jem salonu ma do czynienia, a tym bardziej trudno 
jest wynajmującemu, który czasami po prostu nie 
wie, nieświadomie podejmuje decyzję o wynajęciu 
swojego lokalu. Tak że w stosunku do tych osób wy-
najmujących będzie to swego rodzaju ochrona ich 
praw. Czas, w którym zlikwidowany zostanie na 
skutek działań Krajowej Administracji Skarbowej 
nielegalny salon – te procedury trwają określo-
ny czas – najemca podejmie odpowiednią decyzję 
i przeprowadzone zostaną procedury umożliwia-
jące otwarcie legalnego salonu, czyli czynności 
sprawdzające, czynności urzędowe w stosunku do 
tego już legalnego salonu, to jest okres co najmniej 
kilku miesięcy. Tak że to nie jest tak, że z dnia na 
dzień następuje zmiana prowadzącego działalność 
w danym miejscu.

Drugi budzący wątpliwości element tej ustawy 
to skrócenie okresu przechowywania materiału au-
diowizyjnego z salonów gier na automatach – z 3 lat 
do 12 miesięcy. Chciałabym uspokoić i powiedzieć, 
że w przypadku salonów do gier na automatach 
podstawowym materiałem dowodowym – i w kon-
tekście podatkowym, i w kontekście prawidłowości 
realizacji obowiązków i zapewnienia bezpieczeń-
stwa tych gier na automatach – jest zapis z kon-
kretnego urządzenia do gry, zapis taki techniczny, 
rejestrujący konkretną grę. Zapis audiowizyjny 
to jest zapis z pomieszczenia, w którym te gry są 
prowadzone, i jest to dodatkowy materiał, można 
powiedzieć, dowodowy. Rozpatrzenie sprzeciwu 
klienta w przypadku gier na automatach to jest ter-
min ok. 3 miesięcy. Tak więc ten okres 12 miesięcy 
jest tutaj zdecydowanie wystarczający. Jest to po 
prostu zniesienie takiego dodatkowego obowiązku 
biurokratycznego i dotyczy to tylko i wyłącznie sa-
lonów gier na automatach – nie dotyczy to kasyn. 
Tam sytuacja wygląda inaczej, ze względu na wiele 
rodzajów gier prowadzonych w kasynie to właśnie 
materiał audiowizyjny jest tym podstawowym ma-
teriałem dowodowym kontrolnym. Tutaj nic się nie 
zmienia, ten obowiązek, że tak powiem, trwa zde-
cydowanie dłużej. Serdecznie dziękuję.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Pani Minister.
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Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przed-żej niż minutę zapytania do przed- niż minutę zapytania do przed-
stawiciela rządu związane z omawianym punktem 
porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

(Senator Aleksander Szwed: Ja chciałbym.)
Pan senator Szwed.

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Minister, mam pytanie. W jakich sytu-

acjach szef Krajowej Administracji Skarbowej wy-
daje decyzję o skreśleniu gwaranta z wykazu? Czy 
zgodnie z tą nowelizacją można się od tej decyzji 
odwołać, a jeśli tak, to w jaki sposób?

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
MAGDALENA RZECZKOWSKA 

Wniosek o wpis do wykazu gwarantów wpły-
wa do szefa KAS i jest konsultowany z Komisją 
Nadzoru Finansowego. Chyba jeszcze się nie zda-
rzyło, żeby nastąpiła odmowa wpisu na tę listę 
w ostatnim okresie. Jeżeli nie są spełnione te wa-
runki, to taka odmowa wpisu następuje w formie 
decyzji – tak że taka odmowa to nie jest, powie-
działabym, sama czynność, tylko jest to decyzja. 
Można w normalnym trybie postępowania, zgodnie 
z przepisami prawa celnego, od tej decyzji się od-
wołać. Jest to rozpatrywane w trybie administra-
cyjnym przez szefa KAS.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Czerwiński.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Już sam fakt, że proponujecie różne skró-

cenie przechowywania zapisu sygnału – inne 

w kasynach gry, a inne w salonach gry na automa-
tach – to się według mnie w ogóle nie tłumaczy. Bo 
i tu, i tu można przegrać pieniądze. Ale jeśli jest to 
połączone z usunięciem przepisu, który do tej pory 
brzmi w ten sposób: „Automaty do gier mogą być 
instalowane w salonach gier na automatach w lo-
kalach mieszczących się pod adresem, pod którym 
w ciągu ostatnich 5 lat nie stwierdzono urządzania 
gier na automatach niezgodnie z przepisami usta-
wy”… Czyli bada się taki lokal i jeśli przez 5 lat był 
– nazwijmy to – czysty, nie naruszano tam przepi-
sów, to można tam ulokować automaty. A jeśli w tej 
chwili ten przepis wypadnie, to się w ogóle nie bę-
dzie tych czynności robiło, nie będzie się badać i po 
likwidacji – nie wiem, jak to się nazywa fachowo 
– takiej dziupli z automatami, które nie są zareje-
strowane, już następnego dnia będzie tam można 
wstawić następne automaty. Tak czy nie? I dlacze-
go to właściwie robicie? No bo ja rozumiem, że ten 
przepis miał nie tylko walor wychowawczy – tak 
bym to określił – ale przede wszystkim sankcyj-
ny, czyli miało się nie opłacać stawianie automa-
tów nierejestrowanych, czyli działanie pozaprawne 
– nazwijmy to tak. A w tej chwili tej sankcji nie 
będzie.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Bardzo proszę, Pani Minister.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
MAGDALENA RZECZKOWSKA 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze, za to pytanie.
Wyjaśniam. W tej chwili ten 5-letni zakaz doty-

czy tylko legalnych… W ogóle ten przepis dotyczy 
legalnej działalności. W stosunku do nielegalnych… 
W ogóle nie wolno prowadzić nielegalnych… Nie 
ma przepisu, który mówi: można prowadzić nie-
legalne salony gier na automatach. Nie można, 
to jest zakazane. Przepis, który teraz obowiązu-
je, mówi tak: jeżeli jako Krajowa Administracja 
Skarbowa stwierdzimy, że w danym punkcie pro-
wadzona była nielegalna działalność, czyli były 
niezarejestrowane automaty, to w takim miejscu 
nie można przez 5 lat otworzyć legalnego – czyli 
prowadzonego przez spółkę, która wykonuje mo-
nopol państwa, która ma wszelkie pozwolenia na 
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to – automatu do gier. Ale ten przepis nie mówi, 
że przez 5 lat nie wolno tam otworzyć nielegalnej 
działalności. Bo tam z definicji nie wolno otworzyć 
nielegalnej działalności. A my nie ewidencjonujemy 
tych wszystkich miejsc i wszystkich lokali, które są 
wynajmowane na różne potrzeby, bo nie ma takiej 
możliwości. Ten przepis zaczyna działać wówczas, 
kiedy Krajowa Administracja Skarbowa stwierdza: 
jest nielegalna działalność, to likwidujemy tę niele-
galną działalność. I w tej chwili ten przepis mówi: 
przez 5 lat nie można tam otworzyć legalnej dzia-
łalności. I to jest niekorzystne z punktu widzenia 
właśnie porządkowania rynku i ochrony graczy, bo 
lepiej w takim miejscu umożliwić jak najszybsze 
otwarcie legalnej działalność i jakby odebrać nie-
legalnym podmiotom możliwość czy chęci do tego, 
żeby się po raz kolejny, po raz kolejny, po raz kolej-
ny próbowały w takich miejscach lokować. A więc 
to jest innego typu filozofia.

Chciałabym jeszcze powiedzieć, że przepisy 
dodatkowe towarzyszące temu, sankcyjne, czyli 
kary, które dotyczą lokowania nielegalnych au-
tomatów, doprowadziły do takiej sytuacji, że na 
szczęście w przypadku legalnej działalności, tj. 
np. gastronomii, małych lokali czy stacji benzy-
nowych, już te automaty stamtąd zniknęły. A więc 
jakby systemowo mamy taką sytuację, że przy 
okazji legalnej działalności ze względu na inne 
przepisy nie ma takiej chęci, żeby te nielegalne 
automaty lokować, wstawiać czy żeby prowa-
dzić taką działalność. Ale pojawiają się oczywi-
ście i funkcjonują takie stricte nielegalne punkty 
gier na automatach, które sukcesywnie staramy 
się zwalczać, czy to likwidując, czy to prowadząc 
czynności operacyjne. I chodzi o to, żeby w tych 
miejscach, w których taka nielegalna działalność 
była prowadzona, nie doprowadzać do sytuacji 
tej karencji 5 lat, bo przez ten czas legalny mo-
nopolista nie może tam wejść i zająć tego lokalu, 
a  tym samym uczynić tego lokalu, tego miej-
sca jednym z miejsc gier, które są nadzorowane 
przez państwo, przez ustawę, przez odpowiednie 
instrumenty.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Pani Minister.
(Senator Jerzy Czerwiński: Jeśli można dopytać, 

Panie Marszałku…)
To bardzo proszę, minuta na pytanie.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Krótkie pytanie. W ogóle rozjeżdżają się nasze 
sposoby myślenia. Pani Minister, w tej chwili jeśli 
w jakimś lokalu byłby nielegalnie ustawiony auto-
mat, to ten lokal byłby, w cudzysłowie, wyjęty na 
5 lat z możliwości… Nie mogłyby w nim pracować 
inne automaty, czy nielegalne, czy legalne, w tym 
wypadku nie ma to większego znaczenia. Tam nie 
mógłby pracować automat, zgodnie z przepisa-
mi prawa. A pani w ten sposób… Znaczy ja nie 
mówię oczywiście o pani, tylko o projektodaw-
cy omawianej ustawy. Projektodawca tej ustawy 
brakiem wspomnianego przepisu ponownie czyni 
wspomniane miejsca miejscami, w których moż-
na ustawić automat. Nie ma tej 5-letniej karencji. 
Zwiększa się podaż takich miejsc na rynku. Będzie 
się zwiększać również liczba automatów. A to nie 
jest tak, że wszystkie miejsca są równoprawne. 
W niektórych jest większy przepływ ludzi, prze-
pływ osób, które by chciały skorzystać z takich 
usług na automatach.

Według mnie to jest działanie lobbystyczne. Ja 
przepraszam, Pani Minister, ale to trzeba powie-
dzieć. Zwiększacie w sposób skokowy liczbę miejsc, 
w których mogą być – niech będzie: legalnie – po-
stawione automaty do gier. Nie wiem, czy w tym 
kierunku państwo powinno iść. Jeszcze, jak mówię, 
jeśli wziąć pod uwagę inne przepisy, które tutaj są 
związane z automatami do gier. I to jest przy okazji 
ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz nie-
których innych ustaw. Dość głęboko jest ten przepis 
ukryty. Na pierwszy rzut oka przeciętny użytkow-
nik go nie znajdzie.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Szanowny Panie Senatorze, pan daje raczej ko-
mentarz. Nie wiem, czy oczekuje pan odpowiedzi 
pani minister, tego, żeby się odniosła do tego ko-
mentarza. Bo to nie było pytanie.

Pani Minister, bardzo proszę.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
MAGDALENA RZECZKOWSKA 

Dziękuję bardzo.
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Panie Marszałku, Panie Senatorze, powodem 
zmiany omawianego przepisu jest analiza sytuacji 
rynkowej. I to jest kierunek polegający na uszczel-
nieniu, czyli ochronie graczy. I faktycznie, przekie-
rowanie z działalności nielegalnej, gdzie gracze nie 
mają żadnej ochrony, ani młodociani, ani… żadnej 
ochrony ani możliwości dochodzenia swoich praw… 
To jest zmiana w takim kierunku, że jeżeli już muszą 
grać, to niech to będzie w ramach legalnej działalno-
ści, gdzie jest ochrona, gdzie jest możliwość sprzeci-
wu, reklamacji, gdzie jest zakaz dopuszczania osób 
małoletnich, gdzie to wszystko jest monitorowane, 
nadzorowane przez państwo, przez ustawę, mecha-
nizmami prawnymi i kontrolnymi. To nie oznacza, 
że nastąpi wysyp legalnych miejsc gry. To absolut-
nie nie jest taki kierunek, nie taka była przyczyna. 
Przyczyną jest potrzeba uszczelnienia systemu, 
większej kontroli państwa nad systemem gier ha-
zardowych w zakresie automatów do gier i potrzeba 
ochrony społeczeństwa, ochrony szczególnie tych 
graczy narażonych na…. szczególnie tych młodocia-
nych i słabszych. Obowiązują inne przepisy, o od-
powiedniej odległości od miejsc wrażliwych, miejsc 
edukacji czy kościołów. To wszystko nadal obowią-
zuje. W tym systemie nie ma innych zmian, które 
by powodowały wzrost ryzyka we wspomnianym 
zakresie, w lokowaniu takich…

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję, Pani Minister.
Pytanie zadaje pan senator Bierecki.

SENATOR 
GRZEGORZ BIERECKI 

Właściwie pani minister w dużej części odpo-
wiedziała na moje pytanie. W tej formule pytania 
trudniej podjąć interwencję, ale w jakimś sensie 
zdecydowałem się odezwać, słysząc zarzut lob-
bingu. Bo jeśli jest to lobbing, tutaj, w tej ustawie 
i w tym przepisie, to jest to lobbing w interesie 
przedsiębiorstw działających legalnie na tym ryn-
ku. I celem tej ustawy, omawianej zmiany przepi-
su – tak ja to odczytuję – jest chęć wprowadzenia 
tych graczy, którzy grają w danej lokalizacji, że tak 
się wyrażę, do legalnego obrotu. Tak więc trudno 
mi zadać tutaj pytanie, ale może zadam takie: czy 
pani się z taką tezą zgadza?

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
MAGDALENA RZECZKOWSKA 

Panie Marszałku, Panie Senatorze, oczywiście. 
Starałam się to powiedzieć. To jest przede wszyst-
kim kwestia uszczelnienia, czyli zapewnienia 
kontroli państwa i mechanizmów ochronnych dla 
graczy w takich punktach.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Pytanie ponowne – pan senator Szwed.

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Minister, ja chciałbym zapytać jeszcze o to, 

jak ta kwestia rozwiązana w nowelizacji, w tym 
przepisie, ta kwestia prawna wygląda w innych kra-
jach Unii Europejskiej. Czy jest jednolity przepis dla 
wszystkich krajów, czy specyfika administracji cel-
no-podatkowych w innych krajach powoduje, że te 
przepisy troszkę inaczej tam wyglądają? Proszę o… 
jeżeli oczywiście ma pani taką wiedzę.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
MAGDALENA RZECZKOWSKA 

Wiedzy o tym, jak to wygląda w innych kra-
jach, nie mam. Musiałabym to sprawdzić. Ale to 
nie są zharmonizowane przepisy, więc myślę, że 
każdy kraj na podstawie własnych doświadczeń 
ze zwalczania szarej strefy podejmuje jak najbar-
dziej słuszne decyzje, żeby tę szarą strefę ograni-
czać i zapewniać graczom jak największą ochronę.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Pani 
Minister.

Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie za-

pisał się do głosu.
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Ale dla porządku informuję, że państwo sena-
torowie Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, Mariusz 
Gromko i Aleksander Szwed złożyli swoje przemó-
wienia w dyskusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punk-
tu drugiego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych 
ustaw.

Tekst ustawy zawarty…
(Senator Sekretarz Aleksander Szwed: Przepra- 

szam, Panie Marszałku, jeśli można… Tu sekre-
tarz z sali nr 217. Przekazałem do biura Senatu, że 
były złożone 2 przemówienia w dyskusji, senatora 
Janusza Pęcherza i moje.)

No to uzupełnimy… Dziękuję za tę informację. 
Nie dotarła do nas tutaj ta informacja o panu se-
natorze Pęcherzu, ale uzupełnimy to w protokole.

(Senator Sekretarz Aleksander Szwed: Dobrze, 
dziękuję.)

Dziękuję bardzo.
Punkt drugi: ustawa o zmianie ustawy – Prawo 

bankowe oraz niektórych innych ustaw.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 332, 

a sprawozdanie komisji – w druku nr 332 A.
Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu 

i  Finansów Publicznych, pana senatora Pawła 
Arndta, o przedstawienie sprawozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
PAWEŁ ARNDT 

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Nowelizację ustawy – Prawo bankowe Sejm 

przyjął 25  lutego, 26  lutego marszałek Sejmu 
przekazał tekst ustawy do Senatu. Pan marszałek 
przekazał ten tekst do Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych. Nasza komisji zajęła się rozpatrze-
niem tej ustawy 10 marca.

Teraz chciałbym przedstawić pokrótce spra-
wozdanie dotyczące tej ustawy.

Już na początku chciałbym powiedzieć, że ko-
misja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

W  ustawie implementowane są do krajo-
wego porządku prawnego dyrektywa i rozpo- 

* Przemówienia w dyskusji złożyli do protokołu również se-
natorowie Pęcherz i Łuczak. Przemówienia – w załączeniu.

rządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii 
Europejskiej dotyczące rozszerzenia nadzoru 
nad rynkiem finansowym i wymogów kapitało-
wych dla instytucji finansowych. Zmiany te są 
wprowadzane w odpowiedzi na kryzys finan-
sowy, który rozpoczął się w latach 2007 i 2008. 
Wprowadzane zmiany mają charakter technicz-
ny, a dotyczą m.in. uwzględnienia w większym 
stopniu ryzyka dla instytucji, które na znaczną 
skalę prowadzą obrót papierami wartościowymi 
i instrumentami pochodnymi, nowych wymogów 
w zakresie całkowitej zdolności do pokrywania 
strat, zgodnie z którymi instytucje te będą zobo-
wiązane do posiadania zwiększonych zdolności 
pokrycia strat i dokapitalizowania czy też zatwier-
dzania działalności finansowych spółek holdingo-
wych. W ustawie wprowadzono też szereg innych 
zmian. W związku z tym konieczne jest dokona-
nie zmian w następujących ustawach: oczywi-
ście w ustawie – Prawo bankowe, ale oprócz tego 
w ustawie o funkcjonowaniu banków spółdziel-
czych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, 
w ustawie o Banku Gospodarstwa Krajowego, 
w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, 
w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym, 
w ustawie o nadzorze makroostrożnościowym 
nad systemem finansowym i zarządzaniu kry-
zysowym w systemie finansowym, w ustawie 
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, 
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie 
gwarantowania depozytów oraz przymusowej 
restrukturyzacji.

Ustawa nie budzi kontrowersji. Tak jak mówi-
łem wcześniej, jedyny element, który wywołał dys-
kusję na posiedzeniu komisji, to pismo Związku 
Banków Polskich, w którym zawarta jest pewna 
sugestia. Zdaniem przedstawicieli sektora banko-
wego powinien zostać tu dodany zapis o możliwo-
ści przedłużenia czasu na złożenie planu ochrony 
kapitału z 5 do 10 dni za zgodą Komisji Nadzoru 
Finansowego. Okazuje się, że taki zapis jest zawar-
ty w innym punkcie tej ustawy, w związku z czym 
komisja nie musiała wprowadzać w tym zakresie 
poprawki.

Jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym powie-
dzieć, jest taka, że ustawa nie ma wpływu na 
sektor finansów publicznych, w tym na budżet 
państwa, a także na budżety jednostek samorządu 
terytorialnego.

Jeszcze raz chciałbym w  imieniu Komisji 
Budżetu i Finansów Publicznych wnieść o przyję-
cie ustawy bez poprawek. Dziękuję bardzo.
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MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pana 
senatora sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów chce zadać takie 
pytanie? Nie widzę chętnych.

Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 
Pozwólcie państwo, że w tym momencie przy-
witam upoważnionego przedstawiciela ministra 
finansów, funduszy i polityki regionalnej, pana mi-
nistra Piotra Patkowskiego.

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

Proszę bardzo.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
PIOTR PATKOWSKI 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Przedłożona ustawa o  zmianie ustawy – 

Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw ma 
na celu implementację regulacji prawnych Unii 
Europejskiej dotyczących wymogów kapitałowych 
dla instytucji finansowych. Jest to zmiana dyrekty-
wy CRD i rozporządzenia CRR, tzw. pakiet CRD V 
i CRR II. Pakiet ten stanowi kontynuację reformy 
przeprowadzonej przez komitet bazylejski i Unię 
Europejską, która została przygotowana w odpo-
wiedzi na kryzys finansowy w latach 2007–2008. 
W 2015 r. weszły w życie przepisy implementujące 
regulacje wynikające z dyrektywy CRD IV i rozpo-
rządzenia CRR, które miały kompleksowo regu-
lować działalność banków i firm inwestycyjnych, 
m.in. w zakresie nadzoru i wymogów dotyczących 
kapitałów.

Dyrektywa CRD V, której implementację stano-
wi przedkładana ustawa, ma na celu uwzględnienie 
kwestii, które w toku praktycznego stosowania dy-
rektywy CRD IV okazały się niewystarczająco jasne 
i były w związku z tym przedmiotem rozbieżnych 
interpretacji, np. organów nadzoru, lub które uzna-
no za nadmiernie uciążliwe bądź zbyt łagodne dla 
niektórych instytucji.

Główne zmiany wynikające z  dyrektywy 
CRD  V zobowiązują państwa członkowskie do 

wprowadzenia przepisów dotyczących zatwierdza-
nia działalności finansowych spółek holdingowych 
i finansowych spółek holdingowych o działalno-
ści mieszanej, a także bezpośrednich uprawnień 
nadzorczych w odniesieniu do tych podmiotów. 
Przepisy te wprowadzono w celu nałożenia bez-
pośredniej odpowiedzialności na spółki holdingo-
we za zapewnienie spełnienia skonsolidowanych 
wymogów ostrożnościowych. Uzasadnieniem do 
wprowadzenia tych regulacji jest to, że finansowe 
spółki holdingowe i finansowe spółki holdingowe 
o działalności mieszanej mogą być jednostkami do-
minującymi grup bankowych. Dodam, że aktualnie 
finansowe spółki holdingowe nie są objęte nadzo-
rem finansowym.

Drugą istotną zmianą jest wprowadzenie po-
siadania przez grupę kapitałową w kraju trzecim 
pośredniej unijnej jednostki dominującej w przy-
padku, gdy co najmniej 2 instytucje z siedzibą 
w Unii będą wchodziły w skład tej samej grupy, 
a całkowita wartość aktywów w Unii Europejskiej 
będzie wynosiła co najmniej 40 miliardów euro. 
Dzięki temu rozwiązaniu odpowiedni organ nad-
zoru nad rynkiem finansowym w jednym z państw 
członkowskich będzie mógł skutecznie kontrolo-
wać europejską działalność danej grupy.

Kolejną zmianę stanowią przepisy realizujące 
zasadę proporcjonalności w zakresie sprawozdaw-
czości, dotyczące określania kategorii instytucji 
oraz pracowników zwolnionych z obowiązku sto-
sowania określonych elementów polityki wyna-
grodzeń czy możliwości stosowania uproszczonej 
standardowej metodyki oceny ryzyka stopy procen-
towej przez małe i niezłożone instytucje. Oznacza 
to, że mniejsze banki, o relatywnie prostszym mo-
delu biznesowym będą w większym stopniu objęte 
zasadą proporcjonalności, co w szczególności prze-
łoży się dla nich na mniejsze wymogi dotyczące 
sprawozdawczości, ujawniania informacji wzglę-
dem dużych banków i tym samym ograniczy ich 
koszty operacyjne.

W celu zaimplementowania przepisów dyrek-
tywy w ustawie wprowadzono także przepisy na-
dające Komisji Nadzoru Finansowego kompetencje 
do odwołania członka rady nadzorczej lub zarządu 
banku, finansowej spółki holdingowej lub finan-
sowej spółki holdingowej o działalności mieszanej 
oraz odwołania członka zarządu domu maklerskie-
go, w przypadku gdy dana osoba nie spełnia wymo-
gów niezbędnych do pełnienia danej funkcji.

Ponadto wprowadzona została zmia-
na w  zakresie stosowania instrumentów 
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makroostrożnościowych, tj. uelastycznienie me-
chanizmu nakładania bufora ryzyka systemowe-
go polegające na możliwości ustanowienia bufora 
na wszystkie ekspozycje albo na określony pod-
zbiór ekspozycji. Ustawa zakłada również zmia-
nę maksymalnego poziomu bufora innej instytucji 
o znaczeniu systemowym z 2 do 3% oraz wpro-
wadzanie dodatkowej metody identyfikacji bufo-
ra globalnych instytucji o znaczeniu systemowym. 
Co prawda w Polsce te ostatnie instytucje obecnie 
nie występują, niemniej Polska jest obowiązana za-
implementować przepisy odnoszące się do takich 
podmiotów.

Tak jak mówił pan senator sprawozdaw-
ca, w komisji finansów w Senacie ta ustawa nie 
wzbudziła większych wątpliwości, poza krótki-
mi pytaniami dotyczącymi kwestii legislacyjnych 
i wątpliwości Związku Banków Polskich, które zo-
stały wyjaśnione. Ten projekt nie wzbudził również 
wątpliwości w izbie niższej, czyli w Sejmie.

Pragnę też poinformować, że w ramach popra-
wek wniesionych w izbie niższej zostały wprowa-
dzone zmiany dotyczące sporządzania raportów 
rocznych oraz skonsolidowanych raportów rocz-
nych za rok 2020, i jest to przepis, na który warto 
zwrócić uwagę z dwojakich przyczyn. Po pierwsze 
dlatego, że nie wynika to stricte z implementacji 
przepisów unijnych, i to jest jedyny taki przepis, 
który nie jest czystą implementacją, tylko jest, 
mówiąc kolokwialnie, dodatkiem krajowym. Ale 
po drugie, i to jest istotne, jest to przepis, na któ-
ry oczekuje szereg przedsiębiorców zobowiąza-
nych do sporządzania takich raportów rocznych. 
Tak że jest to zmiana jednoznacznie korzystna dla 
przedsiębiorców i też przez takich przedsiębior-
ców oczekiwana.

Dlatego zwracam się z prośbą do Wysokiej Izby 
o przyjęcie przedmiotowej ustawy. Dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Gabriela Morawska-Stanecka)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

(Senator Aleksander Szwed: Ja.)
Pan senator Szwed. Proszę bardzo.

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED 

Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, mam pytanie. W przedstawio-

nej nowelizacji jest mowa o takim dodatkowym 
wymogu ostrożnościowym. W jakich przypad-
kach nałożony będzie taki dodatkowy wymóg 
ostrożnościowy?

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
PIOTR PATKOWSKI 

Panie Senatorze, to jest wymóg ostrożnościowy, 
który wynika z przepisów unijnych. Chodzi tutaj 
o bufor ryzyka systemowego, który co do zasady 
nakładamy tylko w sytuacjach szczególnych. Na 
ten moment takiej sytuacji nie widzimy i trudno 
sobie ją wyobrazić, wręcz rząd w reakcji na kry-
zys, który rozpoczął się rok temu, różnego rodzaju 
bufory obciążające system bankowy obniżał, żeby 
sektorowi bankowemu pomóc. W związku z tym 
trudno sobie taką sytuację wyobrazić, szczególnie 
że mówimy o instytucjach o globalnym znaczeniu 
systemowym, których w Polsce jako takich nie ma. 
Jest to więc przepis, który wprowadzamy, bo zmu-
sza nas do tego przepis unijny, ale na ten moment 
trudno zidentyfikować… Z rozmów, które były 
prowadzone, wynika, że KNF też takich ryzyk nie 
zidentyfikował. Tak że to jest kwestia czysto imple-
mentacyjna, na ten moment tych przesłanek nie 
widzimy. Ale w razie potrzeby pozwolę sobie uzu-
pełnić to jeszcze na piśmie, po konsultacji z KNF.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Aleksander Szwed. Proszę bardzo.

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED 

Dziękuję, Pani Marszałek.
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Czyli de facto jest to taki typowo mar-
twy przepis, wynikający z prawodawstwa Unii 
Europejskiej.

Ale mam jeszcze drugie pytanie. Jaki czas na 
dostarczenie wniosku o zezwolenie na utworzenie 
banku będzie obowiązujący dla podmiotu? W tej 
proponowanej nowelizacji też jest mowa o takiej 
sytuacji.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Proszę, Panie Ministrze.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
PIOTR PATKOWSKI 

Akurat ten czas się nie wydłuża, w tym zakre-
sie nie mamy żadnych zmian, te kwestie pozostają 
tak jak w brzmieniu dotychczasowym. Tak że tego 
nie zmieniamy.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Czy jeszcze ktoś z państwa pragnie zadać pyta-

nie? Nie widzę chętnych.
Czy ja mam rozumieć, że pan minister zobo-

wiązał się udzielić jeszcze pisemnej, wyczerpującej 
wypowiedzi?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Piotr Patkowski: Tak, żeby uzupełnić.)

To informuję, że przedstawiciel rządu zobo-
wiązał się do udzielenia pisemnej odpowiedzi 
na pytanie zadane przez senatora Aleksandra 
Szweda.

Dziękuję bardzo.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Piotr Patkowski: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
Nikt nie zgłosił się do dyskusji.
W związku z czym dla porządku informuję, 

że senator Aleksander Szwed i senator Agnieszka 
Kołacz-Leszczyńska złożyli swoje przemówienia 
w dyskusji do protokołu*.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Bardzo państwu dziękuję.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trze-

ciego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finanso-
waniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 333, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 333 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu 
i  Finansów Publicznych, senatora Grzegorza 
Biereckiego, o  przedstawienie sprawozdania 
komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
GRZEGORZ BIERECKI 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych roz-

patrzyła na swoim posiedzeniu ustawę o zmianie 
ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych 
ustaw, zawartą w druku nr 333, i przygotowała 
sprawozdanie. Komisja rekomenduje przyjęcie 5 
poprawek, które zostały zgłoszone przez senatora 
Kleinę oraz przeze mnie tu obecnego. Poprawki te 
uzyskały poparcie obecnego na posiedzeniu wice-
ministra finansów.

Poprawka nr 1 to poprawka, która jest owo-
cem wniosku ze strony stowarzyszeń zrzeszają-
cych pośredników w obrocie nieruchomościami. 
Ta poprawka ma za zadanie wyłączyć z reżimu tej 
ustawy raportowanie o nieruchomościach, w któ-
rych czynsz miesięczny jest mniejszy lub równy 
10 tysiącom euro. Pozostałe poprawki są popraw-
kami o charakterze legislacyjnym.

Komisja wnosi o przyjęcie zaproponowanego 
sprawozdania. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

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

(Senator Grzegorz Bierecki: Dziękuję bardzo.)
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Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister finan-
sów, funduszy i polityki regionalnej.

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić sta-
nowisko rządu?

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
PIOTR PATKOWSKI 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Ja tylko przypomnę, że jest to projekt pana 

ministra Skuzy, który niestety z przyczyn epide-
micznych trafił na kwarantannę, więc go dzisiaj 
zastępuję, ale też pragnę uspokoić – ja mam wy-
nik negatywny. Ostatnio się badałem, tak że jestem 
bezpieczny…

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Jesteśmy usatysfakcjonowani.)

…pomimo że z nim współpracuję. Pozwolę sobie 
na początek przeczytać w jego imieniu kilka zdań.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciw-
działaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu oraz niektórych innych ustaw ma na 
celu przede wszystkim implementację przepisów 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie 
zapobiegania wykorzystywaniu systemu finanso-
wego do prania pieniędzy lub finansowania ter-
roryzmu oraz zmieniającej dyrektywy 009/138/
WE i 2013/36/UE, powszechnie zwanej dyrekty-
wą 5AMLD.

Podstawowym celem przedmiotowej dyrek-
tywy jest modyfikacja unijnych ram prawnych 
dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy 
oraz finansowaniu terroryzmu, która pozwoli na 
zwiększenie transparentności przepływów finan-
sowych dokonywanych w systemie finansowym, 
a co za tym idzie, na skuteczniejsze funkcjonowa-
nie organów odpowiedzialnych za detekcję środków 
finansowych pochodzących z działalności o cha-
rakterze przestępczym lub służących finansowaniu 
działalności terrorystycznej. Asumpt do noweli-
zacji dyrektywy 4AMLD, stanowiącej podstawo-
wy akt prawny prawa Unii Europejskiej dotyczący 
przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finanso-
waniu terroryzmu, stanowiła m.in. analiza dzia-
łań podjętych w celu sfinansowania zamachów 

terrorystycznych, które miały miejsce we Francji 
oraz Belgii, oraz informacje ujawnione w tzw. do-
kumentach panamskich wskazujące słaby punkt 
światowego systemu finansowego.

Jeśli chodzi o najważniejsze rozwiązania za-
warte w projekcie, to należą do nich: doprecy-
zowanie listy instytucji obowiązanych, w  tym 
poprzez dodanie do niej przedsiębiorców w ro-
zumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo 
przedsiębiorców prowadzących działalność po-
legającą na obrocie lub pośrednictwie w obrocie 
dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi 
oraz antykami, a także przechowywaniu, obro-
cie lub pośrednictwie w obrocie wyżej wymienio-
nymi towarami w zakresie transakcji o wartości 
równej lub przekraczającej równowartość 10 ty-
sięcy euro bez względu na to, czy transakcja jest 
przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy 
kilka operacji, które wydają się ze sobą powiąza-
ne; uszczegółowienie niektórych definicji, m.in. 
beneficjenta rzeczywistego, państwa członkow-
skiego oraz grupy; rozszerzenie zakresu groma-
dzonych przez generalnego inspektora informacji 
finansowej statystyk; uszczegółowienie zasad do-
tyczących stosowania przez instytucje obowiąza-
ne środków bezpieczeństwa finansowego, a także 
działań podejmowanych przez nie w zakresie re-
lacji związanych z państwami trzecimi wysokiego 
ryzyka; doprecyzowanie zasad przechowywania 
przez instytucje obowiązane dokumentów i infor-
macji uzyskanych w wyniku stosowania środków 
bezpieczeństwa finansowego; obowiązek publika-
cji i aktualizacji przez państwa członkowskie Unii 
Europejskiej wykazu stanowisk i funkcji publicz-
nych, które zgodnie z prawem krajowym kwalifi-
kują się jako eksponowane stanowiska polityczne; 
wprowadzenie mechanizmu weryfikacji danych 
zawartych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów 
Rzeczywistych, a także obowiązek rejestrowania 
podmiotów świadczących usługi wymiany walut 
pomiędzy walutami wirtualnymi i fiducjarnymi 
oraz dostawców kont waluty wirtualnej.

Jeszcze krótka informacja. Projekt przeszedł 
cały proces uzgodnień i konsultacji publicznych. 
Stąd też pewne opóźnienie w implementacji tych 
przepisów. Ono wynika z tego, że uznaliśmy, iż 
warto popracować nad tymi przepisami trochę dłu-
żej, tak aby przejść cały proces uzgodnień i kon-
sultacji. Przez izbę niższą projekt przeszedł bez 
większych kontrowersji. Na etapie prac komisji 
senackiej zostało zgłoszonych 6 poprawek legisla-
cyjnych, z czego 5 zostało przyjętych. No, 1 kwestia 
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została wyjaśniona. Do ustawy nie zostały zgłoszo-
ne poprawki merytoryczne.

Zwracam się do Wysokiej Izby z prośbą o przy-
jęcie ustawy. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

(Senator Aleksander Szwed: Ja mam…)
Pan senator Aleksander Szwed. Proszę bardzo.

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED 

Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, mam takie pytanie. Otóż pro-

cedowana nowelizacja powoduje określone zmiany, 
w tym przyznanie organom Krajowej Administracji 
Skarbowej dostępu do zbiorów danych groma-
dzonych przez organy administracji rządowej 
i samorządowej, sądy, prokuraturę, państwowe 
i samorządowe jednostki organizacyjne oraz pań-
stwowe osoby prawne. Chciałbym zapytać o infor-
macje, jakich może udzielić generalny inspektor. 
Czy tutaj są jakieś zmiany? Rozumiem, że pan jest 
tu w zastępstwie. Jeżeli nie zna pan odpowiedzi, 
to ewentualnie poproszę o odpowiedź na piśmie.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
PIOTR PATKOWSKI 

Uzupełnimy to w odpowiedzi na piśmie, aczkol-
wiek pozwolę sobie krótko odpowiedzieć. Przede 
wszystkim jest to coś, co wynika z przepisów unij-
nych, a więc jest to rozwiązanie, które obowiązuje 
we wszystkich państwach. Tutaj chodzi o to, żeby 
Krajowa Administracja Skarbowa też miała dostęp 
do takich informacji. Do tej pory miały go służby 
typu ABW czy CBA, natomiast KAS takiego dostę-
pu nie miała. W związku z tym chodzi tutaj o to, 
aby była pełna komplementarność, aby KAS miała 

pełne możliwości zwalczania oszustw podatko-
wych. KAS została tutaj uwzględniona, jednak to 
wszystko jest zgodne z przepisami. Wprost imple-
mentujemy tutaj przepisy unijne. A pełną odpo-
wiedź pozwolę sobie przekazać na piśmie.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Proszę, pan senator Jerzy Czerwiński.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Rozszerzone zostało pojęcie osób zajmujących 

eksponowane stanowiska polityczne. To dotyczy 
także nas, to dotyczy także członków parlamentu, 
członków organów ustawodawczych. Ale teraz do-
chodzą też do tego członkowie organów zarządza-
jących partii politycznych. Minister właściwy do 
spraw finansów ma określić wykaz tych stanowisk, 
ale nie wiadomo, czy nazwiska osób, które te funk-
cje pełnią, będą gdziekolwiek publikowane. Czy ten 
wykaz będzie, że tak powiem, uzupełniony treścią? 
Oczywiście nie mówię o rozporządzeniu, tylko o ja-
kimś, nie wiem, komunikacie czy obwieszczeniu.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
PIOTR PATKOWSKI 

Mogę?
Dziękuję, Panie Senatorze.
Nie, tak nie będzie. Co prawda pojawiały się 

propozycje, żeby taką listę umieścić w Centralnym 
Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych, ale byłoby 
to niezasadne, bo ten rejestr dotyczy zupełnie in-
nych podmiotów. Po prostu byłoby to niepotrzeb-
ne rozszerzenie tego rejestru. Właściwie nie ma 
potrzeby, żeby taki rejestr tworzyć, bo każdy, kto 
jest objęty regulacjami związanymi ze statusem 
osoby zajmującej eksponowane stanowisko poli-
tyczne, w przypadku zawierania umów ma obo-
wiązek zadeklarować, czy taką osobą jest, czy nie. 
W związku z tym to jest raczej kwestia relacji bila-
teralnych, relacji na linii organ – podmiot. Tu chodzi 
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o ewentualne zainteresowanie usługami tego pod-
miotu, a więc nie jest to coś, co stanowiłoby jakąś 
istotną informację publiczną. I tak jako politycy je-
steśmy osobami publicznymi. Trzeba też pamiętać, 
że składając deklarację dotyczącą PEP, informujemy 
także o współpracownikach, o osobach najbliższych. 
To byłoby zdecydowane rozszerzenie tych przepi-
sów, a Unia Europejska tego nie wymaga. Tak że taki 
rejestr nie powstanie. Zresztą nie zidentyfikowano 
potrzeby funkcjonowania takiego rejestru.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Jeszcze pan senator Aleksander Szwed. Proszę 

bardzo.

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED 

Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, chciałbym jeszcze dopytać. 

Jeżeli nie będzie pan mógł odpowiedzieć, to popro-
szę o odpowiedź na piśmie. W jakich sytuacjach, 
zgodnie z proponowaną nowelizacją, obowiązane 
instytucje będą mogły zastosować wzmożone środ-
ki bezpieczeństwa finansowego i czy istnieje jaki-
kolwiek limit zastosowania takiego rozwiązania? 
Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Proszę bardzo.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
PIOTR PATKOWSKI 

Tym razem, Panie Senatorze, pozwolę sobie od-
powiedzieć na piśmie.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Czy ktoś z państwa chce jeszcze zapytać? Nie.

W takim razie informuję, że przedstawiciel 
rządu zobowiązał się do udzielenia pisemnej od-
powiedzi na pytania zadane przez pana senatora 
Aleksandra Szweda.

Dziękuję bardzo.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Piotr Patkowski: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
(Senator Sekretarz Aleksander Szwed: Nikt się 

nie zapisał.)
Nikt nie zapisał się do głosu.
Dla porządku informuję, że senator Aleksander 

Szwed i senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska zło-
żyli swoje przemówienia w dyskusji do protokołu*.

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czwar-
tego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o po-
datku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 335, a spra-
wozdania komisji – w drukach nr 335 A i 335 B.

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

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
RYSZARD ŚWILSKI 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Komisja Budżetu i  Finansów Publicznych 

podczas posiedzenia w dniu 10 marca omawiała 
zmiany do ustawy o podatku akcyzowym oraz nie-
których innych ustaw; jest to druk nr 335.

Ustawa została uchwalona przez Sejm 25 lutego 
2021 r. W ocenie projektodawcy proponowane zmia- r. W ocenie projektodawcy proponowane zmia-r. W ocenie projektodawcy proponowane zmia-
ny mają na celu przede wszystkim wyeliminowanie 
nieprawidłowości, które istnieją w obszarze opodat-
kowania akcyzą wyrobów akcyzowych oraz samocho-
dów osobowych, poprzez uszczelnienie obrotu tymi 
wyrobami.

Podczas posiedzenia komisji przedstawiciele 
Ministerstwa Finansów określili główne zmiany 
w obrębie tej ustawy. Pozwolę sobie na wskaza-
nie tylko kilku elementów. Stwierdzono m.in., 
że wprowadzenie tych zmian spowoduje zmiany 
w budżecie in plus rzędu 200 milionów zł; od przy-n plus rzędu 200 milionów zł; od przy- milionów zł; od przy-milionów zł; od przy- zł; od przy-d przy-
szłego roku będzie możliwość, a  tak naprawdę 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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obowiązek składania deklaracji w  formie elek-
tronicznej; zmiany ustanowione dotyczą kwestii 
paliwowych oraz branży samochodowej. To są oczy-
wiście główne zagadnienia. Zwracam też uwagę, że 
enumeratywnie macie państwo, Wysoka Izbo, poda-
ne informacje o tym, że ta zmiana ustawy o podatku 
akcyzowym tak naprawdę zmienia 20 innych ustaw. 
Jest to chociażby ustawa o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawa – Prawo 
o ruchu drogowym, ordynacja podatkowa, kodeks 
karny skarbowy itd. Wymieniłem tylko kilka ustaw, 
aby przekazać tę informację.

Należy również stwierdzić – to też zostało 
podczas debaty podniesione – że tak naprawdę to 
jest w głównym sensie taka ustawa… No, nazwę 
ją ustawą techniczną. Nie jest to ustawa, która 
zmienia którekolwiek kwestie związane z wyso-
kością podatku akcyzowego. Ale należy również 
zwrócić uwagę… Podczas debaty podnieśliśmy 
kwestię związaną z faktem, że przyjęcie przez 
ustawodawcę z Sejmu wymaganej długości va- długości va-va-
catio legis budzi zasadnicze zastrzeżenia kon-
stytucyjne natury proceduralnej i materialnej. 
Ten element również został podniesiony podczas 
debaty.

Pani Marszałek, Wysoka Izbo, pragnę zwró-
cić uwagę jeszcze na fakt, że Biuro Legislacyjne 
w związku z tą sytuacją przedstawiło 11 propozy-
cji poprawek do ustawy. Pan minister odniósł się 
podczas debaty do podniesionych kwestii. Z czę-
ścią się zgodził, większość niestety została oce-
niona negatywnie przez wnioskodawcę; mówię 
o wnioskodawcy ustawowym.

W dyskusji podczas posiedzenia komisji wzię-
li udział również przedstawiciele różnych branż, 
których materia dotyczy. Są to przedsiębiorcy, 
przedstawiciele NGO, ale też posłowie. W dysku-
sji przedstawiono propozycje zmian do ustawy 
oraz kwestie wykraczające poza domenę tej usta-
wy, a pan minister odniósł się do elementów przed-
stawionych podczas debaty.

Pani Marszałek, Wysoka Izbo, reasumując, po-
wiem, że złożono 11 poprawek, które zostały pod-
dane pod głosowanie. Większość z nich została 
podczas tego głosowania przyjęta. Rekomendujemy 
przyjęcie ustawy z poprawkami.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, senatora Jacka Boguckiego, o przed-
stawienie sprawozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
JACEK BOGUCKI 

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
W dniu 18 marca br. Komisja Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi pracowała nad sprawozdaniem dotyczącym 
ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz 
niektórych innych ustaw. Główny powód tego, że ten 
projekt trafił do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
jest… Wynika to z tego, iż wśród wyrobów akcyzo-
wych znajduje się także tytoń, a ponieważ to rolnicy 
są producentami surowca tytoniowego, jest to w za-
kresie działania naszej komisji.

Komisja nie wniosła uwag do tej ustawy. 
Proponuje jej przyjęcie bez poprawek. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Proszę bardzo, pan senator Aleksander Szwed.

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Mam pytanie do… No, to zależy, bo nie wiem, 

w której komisji ewentualnie była o tym dyskusja. 
Czy była w komisjach dyskusja o takiej kwestii, w ja-
kich przypadkach nastąpi odmowa dokonania wpisu 
podmiotu do rejestru pośredniczących podmiotów 
tytoniowych? I czy będzie można się od tego odwoły-
wać? Czy była o tym mowa na posiedzeniu komisji?

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Proszę bardzo, kto z panów? Pytanie do którego 
pana? Do pana senatora Świlskiego.

Oczywiście, proszę.
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SENATOR 
RYSZARD ŚWILSKI 

Szczerze powiedziawszy, nie przypominam so-
bie, aby podczas debaty czy dyskusji ten element 
był podniesiony, Panie Senatorze. Ale jest tu rów-
nież pan minister i zapewne podczas dzisiejsze-
go posiedzenia będzie mógł udzielić odpowiedzi. 
Wydaje mi się, że na posiedzeniu komisji budżetu 
taka kwestia nie była podnoszona.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Do pana też? Czy tylko do pana Świlskiego?
(Senator Aleksander Szwed: Pytałem, czy w ko-

misjach było…)
Panie Senatorze, czy…

SENATOR 
JACEK BOGUCKI 

Na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi dyskusja na ten temat się nie rozwinęła. 
Procedura dotycząca powodów wpisywania i nie-
wpisywania tego jest ściśle określona w ustawie, 
ale pozostawiam tutaj panu ministrowi możliwość 
udzielenia odpowiedzi. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Pan senator Aleksander Szwed.

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED 

Dziękuję, Pani Marszałek.
Mam tu jeszcze pytanie do pana senato-

ra Boguckiego. Czy na posiedzeniu komisji 
rolnictwa była mowa o tym, jakie dodatkowo in-
formacje należy obowiązkowo przekazywać do dy-
rektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa? Czy była o tym mowa na posiedzeniu 
komisji, oczywiście w kontekście proponowanej 
nowelizacji?

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

SENATOR 
JACEK BOGUCKI 

Ponieważ zmiany w tej ustawie nie dotyka-
ły tych kwestii i nie wnosiły tu jakichś istotnych 
zmian w stosunku do obecnie obowiązującego sta-
nu prawnego, dyskusji na ten temat nie było.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Nie ma więcej pytań.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

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

Jest pan minister. I pan minister pragnie zabrać 
głos w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedsta-
wić stanowisko rządu.

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
JAN SARNOWSKI 

Bardzo dziękuję.
Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Chciałbym gorąco zarekomendować Wysokiej 

Izbie przyjęcie tej ustawy. Zawiera ona pakiet 
kilkunastu rozwiązań odpowiadających na zgło-
szone Ministerstwu Finansów przez Krajową 
Administrację Skarbową negatywne zjawi-
ska obserwowane na rynku obrotu wyrobami 
akcyzowymi.

Projektowane zmiany poprawią warunki funk-
cjonowania uczciwie działających firm i znacznie 
utrudnią proceder firmom naruszających prawo. 
To nie jest przypadek, że ustawa ta funkcjonuje rów-
nież i u nas, w Ministerstwie Finansów, pod nazwą 
pakietu akcyzowego. Funkcjonuje ona pod tą nazwą, 
ponieważ zawiera regulacje uszczelniające doty-
czące ogromnej większości wyrobów akcyzowych. 
Dotyczy obrotu skażonym alkoholem etylowym, 
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wyrobami energetycznymi, suszem tytoniowym, 
paliwami opałowymi i żeglugowymi oraz sprowa-
dzonymi do Polski samochodami osobowymi. Jest to 
krok, który domknie trwający już od kilku lat proces 
elektronizacji rozliczeń akcyzy. Od przyszłego roku 
– podobnie jak to jest już od kilku lat w przypad-
ku rozliczeń VAT-owskich – również w przypadku 
akcyzy przedsiębiorcy składać będą deklaracje już 
nie na papierze, a elektronicznie. Również w spo-
sób elektroniczny prowadzona będzie przez przed-
siębiorców ewidencja. Dzięki temu pracownicy 
Krajowej Administracji Skarbowej dostaną bezpo-
średni automatyczny dostęp do informacji na temat 
produktów, towarów akcyzowych produkowanych 
przez podmioty działające na rynku oraz będących 
przedmiotem handlu, co umożliwi również automa-
tyczną analizę obrotu i szybkie wykrywanie ewen-
tualnych nieprawidłowości.

Bardzo dużą zmianą będzie również zaanga-
żowanie inspekcji handlowej w proces kontroli ja-
kości paliw pod kątem ich pochodzenia. Inspekcja 
handlowa badać będzie jakość paliwa nie tylko 
w odniesieniu do jego, no, jakości i właściwości 
napędowych, ale przede wszystkim również pod 
względem tego, czy nie zawiera ono śladowych ilo-
ści barwników świadczących o tym, że paliwo to 
nie było przeznaczone dla pojazdów, dla samocho-
dów, tylko uprzednio było przewidziane po prostu 
do innych celów, np. celów grzewczych, czy po-
wstało jako paliwo do innych środków transpor-
tu, środków, dla których paliwo opodatkowane jest 
stawką niższą, tak jak tutaj państwo senatorowie 
słusznie zauważyli.

Regulacja wdroży również rozwiązanie, które 
znacznie utrudni uzyskiwanie zezwoleń na obrót 
towarami akcyzowymi przez podmioty współpracu-
jące z podatkowymi przestępcami, często przez tzw. 
słupy. Są to często osoby posługujące się kradziony-
mi dowodami tożsamości, czasami osoby bezdomne 
lub bezrobotne. Dzięki zmianom w prawie urzędowi 
łatwiej będzie odmówić wydania zezwolenia akcy-
zowego, gdy będzie zidentyfikowane zagrożenie, że 
składający wniosek nie będzie płacił akcyzy, np. gdy 
nie ma środków ani doświadczenia, które pozwoliły-
by mu na prowadzenie zadeklarowanej działalności.

Tutaj od razu odniosę się do pytania, które padło 
w stosunku do senatora sprawozdawcy. Oczywiście 
funkcjonujemy tutaj w ramach ordynacji podat-
kowej, tak że od decyzji w tym zakresie będzie 
przysługiwać odwołanie. Co więcej, w przypadku 
stwierdzenia takiego zagrożenia urząd zgłosi się do 
przedsiębiorcy z wnioskiem, dając mu szansę, żeby 

w ciągu 30 dni zamienił osobę zgłaszaną do kierowa-
nia biznesem związanym z obrotem towarami ak-
cyzowymi po prostu na inną, na osobę, w stosunku 
do której tego rodzaju wątpliwości się nie pojawiają. 
To oznacza, że nie będziemy mieli do czynienia z na-
tychmiastową odmową po stronie urzędu, a z pew-
ną ścieżką sanacyjną, która w przypadku szybkiego 
kontaktu pomiędzy urzędem a przedsiębiorcą po-
zwoli naprawdę na szybkie zamienienie osoby, wo-
bec której są wątpliwości, po prostu na inną.

Pani Marszałek, Wysoka Izbo, mając to wszyst-
ko na uwadze, chciałbym uprzejmie prosić Wysoką 
Izbę o przyjęcie ustawy. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pan senator Aleksander Szwed.

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, zmiany są jak najbardziej po-

zytywne, tak że oczywiście tak trzeba je postrzegać. 
Dziękuję za odpowiedź na to pytanie, które wcze-
śniej zadałem. Ale chciałbym jeszcze zapytać, jakie 
korzystne rozwiązania przynosi ta nowelizacja, je-
śli chodzi o jednostki samorządu terytorialnego. 
Bo mamy tutaj takie rozwiązania, zwłaszcza jeśli 
chodzi o raty części oświatowej, takie mam infor-
macje… Tak że jeśli chodzi o jednostki samorządu 
terytorialnego, zwłaszcza w przypadku ogłoszenia 
stanu zagrożenia epidemicznego czy stanu epide-
mii… Jakie korzystne rozwiązania dla jednostek sa-
morządu terytorialnego zawiera nowelizacja?

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.
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PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
JAN SARNOWSKI 

Jednostki samorządu terytorialnego są rów-
nież beneficjentami części wpływów podatkowych 
z innych podatków niż podatek akcyzowy, przede 
wszystkim z podatków dochodowych. Pamiętajmy, 
że głównym celem tej regulacji jest wyrównanie 
szans na rynku pomiędzy podmiotami uczciwymi 
a podmiotami, które współpracują z podatkowymi 
przestępcami. Pamiętajmy, jaki jest efekt pozosta-
wiania bez zmiany luk w prawie. Efektem jest to, że 
podmioty nieuczciwe, unikając płacenia podatków, 
mogą sprzedawać zdecydowanie taniej, taniej o ak-
cyzę i bardzo często również taniej o VAT, produko-
wane przez siebie albo sprowadzane przez siebie do 
Polski towary. W naturalny sposób stanowi to nie-
uczciwą konkurencję wobec podmiotów uczciwych, 
a efektem tego jest bardzo często niestety wypychanie 
uczciwych podmiotów z rynku. W ten sposób nieste-
ty sytuacja na rynku się pogarsza, uczciwe podmioty 
z niego znikają, nie płacą przez to danin publicznych. 
Tak że każde rozwiązanie o charakterze sanacyjnym, 
które przywraca równowagę na rynku, jest bardzo 
solidnym impulsem, prowadzącym do przyspieszo-
nego rozwoju gospodarczego i do polepszenia sytu-
acji wszystkich podmiotów działających, a w efekcie 
również do poprawy sytuacji naszego budżetu – i bu-
dżetu centralnego, i budżetu jednostek samorządu 
terytorialnego. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Nie ma więcej pytań?
Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
Proszę bardzo.
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Jan Sarnowski: Dziękuję.)
Proszę o zabranie głosu pana senatora Ryszarda 

Świlskiego.

SENATOR 
RYSZARD ŚWILSKI 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Taka sytuacja, parafrazując klasyka… No, ktoś 
musi kiedyś zacząć. Jesteśmy już przy czwartym 
punkcie porządku obrad, a jeszcze nikt nie zabrał 
głosu w dyskusji. Pozwolę sobie zająć państwu 2 
minuty. Przejdę do meritum sprawy.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Nie będę się odnosił do zmian przepisów, któ-

re ta ustawa wnosi. Wydawałoby się, że ta ustawa 
– nazwałem ją wcześniej też trochę taką ustawą 
techniczną – de facto dokonuje zmian w 20 innych 
ustawach, które mają wpływ na życie obywatela. 
Zastanawiałem się nad tym, czego oczekuje obywa-
tel od osób, które stanowią prawo. Zastanawiałem 
się nad tym, jak wygląda proces legislacyjny. 
Zastanawiałem się nad tym, jakie są oczekiwa-
nia obywateli w stosunku do nas, do izby niższej 
czy izby wyższej parlamentu. Zapewne odpowiedź 
jest bardzo prosta. Chodzi o to, żeby prawo przez 
nas stanowione było prawem czytelnym, jasnym, 
obiektywnym, nie zaskakiwało obywatela w żad-
nej materii i w żadnym czasie. No właśnie o ten 
czas chodzi. Chciałbym się skupić tylko i wyłącznie 
na elemencie czasu. Mam tu na myśli chociażby 
kwestie związane z całym procesem powstawania 
zmian w tej ustawie.

Tak jak mówiliśmy, ustawa była procedowa-
na przez izbę niższą parlamentu w lutym, dzisiaj 
jest procedowana przez izbę wyższą. Zapewne 
przyjmiemy uchwałę dotyczącą tej ustawy w pią-
tek 26 marca. Zwróćcie państwo uwagę… Później 
ta ustawa trafi czy też nasza uchwała trafi do izby 
niższej parlamentu, trafi do Sejmu. Sejm obra-
duje w dniach 14–15 kwietnia, a – uwaga, o tym 
nie było mowy – ustawa ma wejść w życie 1 maja. 
Zwróćcie państwo uwagę na 2 aspekty. Po pierw-
sze, jest kwestia podpisu pana prezydenta. Złośliwi 
by powiedzieli, że pan prezydent podpisze wszyst-
ko, co zostanie mu przyniesione na stół, ale to jest 
nieprawda. Złośliwych osób w izbie wyższej parla-
mentu nie ma, więc nikt tak nie powie. Nie dajemy 
głowie państwa szansy na to, żeby mogła skorzy-
stać z art. 122 ustawy zasadniczej, czyli konstytu-
cji, czyli żeby zagwarantować chociażby kwestię 
związaną z vacatio legis, te 21 dni. Ale idźmy da-
lej. Gdyby nawet tak było, że pan prezydent, gło-
wa państwa podpisze tę ustawę na drugi dzień 
po tym, jak otrzyma ją z Sejmu – będzie to może 
16 czy 17 kwietnia – to znowu pojawi się element 
wiodący…

(Senator Jerzy Czerwiński: 30 marca…)
To jest dodatkowe posiedzenie. W porządku ob-

rad posiedzenia 30 marca, z tego, co ja wiem, nie 
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ma tego punktu. Ale, Panie Senatorze, to jest kwe-
stia wtórna. I teraz sytuacja jest następująca. Tak 
jak pan senator zwrócił uwagę w tej chwili na do-
menę prezydenta, ja zwracam uwagę również na 
domenę obywatela. Bo ta ustawa nie jest ustawą, 
która wnosi tylko i wyłącznie korzyści dla obywa-
tela. Tam się pojawiają sankcje, zwiększone kary, 
wysokość kar. Ale pojawia się też jedna rzecz, o któ-
rej nie powiedzieliśmy, rzecz bardzo istotna w sys-
temie podatkowym, mianowicie to, że następuje 
przerzucenie ciężaru dowodowego z organu podat-
kowego na podatnika. Rzecz absolutnie ważna. I, 
Panie Ministrze, tak jak podczas posiedzenia ko-
misji i innych spotkań, apelujemy do państwa jako 
wnioskodawców o to, żebyście uszanowali obywa-
tela, żeby ten obywatel miał szansę przygotować 
się do nowych zapisów prawa. Nie chowajcie tego 
wszystkiego za pandemią, nie okrywajcie COVID, 
bo to nie ma sensu. Wnoście dobre rozwiązania 
prawne, które jesteśmy w stanie przyjąć.

Pani Marszałek, dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

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

Szwed oraz senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska 
złożyli swoje przemówienia w  dyskusji do 
protokołu*.

Informuję również, że wnioski o charakterze 
legislacyjnym na piśmie złożyli senator Robert 
Dowhan oraz senator Marek Borowski.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować 

się do przedstawionych wniosków?
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
JAN SARNOWSKI 

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Chciałbym bardzo panu senatorowi podzięko-

wać za zgłoszone uwagi.
Śpieszę z wyjaśnieniem.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

Przede wszystkim chciałbym bardzo podkre-
ślić, że zmiany wdrażane omawianą dzisiaj usta-
wą w ogromnej większości pochodzą z postulatów 
branży, od uczciwych podmiotów i zrzeszających je 
organizacji, które oczekują od nas podjęcia działań 
mających na celu wyrównanie konkurencji. Prace 
nad tą ustawą i pierwsza tura jej konsultacji miały 
miejsce jeszcze w roku 2019, co oznacza, że te re-
gulacje są nie tylko oczekiwane przez branżę, ale 
również jej znane – nawet tym podmiotom, któ-
re bezpośrednio nie zgłaszały tych konkretnych 
zmian. Co ważne, ta ustawa jest wpisana w porzą-
dek Sejmu na 30 marca. Oznacza to, że pan pre- marca. Oznacza to, że pan pre-marca. Oznacza to, że pan pre-
zydent będzie miał miesiąc na jej podpisanie, jeśli 
trafi do niego po przyjęciu przez Sejm. Tu chciał-
bym również bardzo podkreślić, że w toku całego 
procesu legislacyjnego pozostajemy w kontakcie 
z pałacem prezydenckim i pan prezydent ma świa-
domość, jakiego rodzaju zmiany procedujemy. Tak 
że Ministerstwo Finansów nie widzi zagrożenia 
związanego z datą wejścia w życie 1 maja.

Jednocześnie chciałbym bardzo podkreślić jesz-
cze jedną rzecz: trudno w przypadku tej regulacji 
mówić o podniesieniu wysokości kar. Na różnych 
etapach procesu legislacyjnego – i rządowym, 
i parlamentarnym – pojawiały się pytania dotyczą-
ce tzw. podniesienia wysokości mandatów. Tutaj ja 
chciałbym bardzo podkreślić, że zjawisko to w ogó-
le nie ma miejsca. I chciałbym bardzo państwa 
poprosić, aby w kontaktach z przedsiębiorcami 
państwo również przekazywali im tę informację.

Co jest proponowane? Podniesienie maksy-
malnej wysokości kary grzywny za wykroczenia 
skarbowe, która – uwaga – może być nakłada-
na w drodze mandatu karnego. Co to oznacza? 
Obecnie mandat może być nakładany do podwój-
nej wysokości minimalnego wynagrodzenia, czyli 
do wysokości 5 tysięcy 600 zł. Chcemy, żeby ten 
limit uległ ponaddwukrotnemu podniesieniu czy 
prawie 3-krotnemu – do 14 tysięcy zł. Co to kon- tysięcy zł. Co to kon-tysięcy zł. Co to kon- zł. Co to kon- Co to kon-
kretnie będzie oznaczało? Ramy kar pozostaną do-
kładnie takie same, jakie były, ale większą liczbę 
spraw będzie można załatwiać postępowaniem 
mandatowym. I teraz: jaką to ma konsekwencję 
praktyczną? Aktualnie służby skarbowe wykry-
wają bardzo wiele spraw, w których popełnie-
nie wykroczenia skarbowego przez sprawcę jest 
oczywiste – np. w przypadku zatrzymania osoby 
przewożącej przez granicę produkty akcyzowe, 
zatrzymanie przemytnika. Jeśli co do okoliczności 
sprawy nie ma kontrowersji, to zarówno urząd, 
jak i  sam zatrzymany chcą szybko zakończyć 
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sprawę. Krajowa Administracja Skarbowa wy-
stawia w takiej sytuacji mandat, a sprawca wy-
kroczenia go przyjmuje, płaci i postępowanie jest 
zamykane. Problemem zgłaszanym nam i przez 
Krajową Administrację Skarbową, i przez sądy 
jest bardzo duża liczba spraw, które można było-
by zamykać postępowaniem mandatowym, gdyby 
wysokość kary była po prostu wyższa. Stąd nasza 
propozycja prawie 3-krotnego podniesienia, dzię-
ki czemu nie będzie już sytuacji – przynajmniej 
do nowego limitu – że i urząd, i sama osoba, że 
tak powiem, przyłapana na granicy chce zapłacić 
mandat, nie chce iść do sądu, a mimo że sprawa 
jest całkowicie jednoznaczna, jest do tego zmuszo-
na przepisami prawa. I chciałbym przypomnieć, 
że w efekcie tego do sądów rocznie trafia aż 14 ty-
sięcy takich spraw. Jeśli udałoby się zmniejszyć 
ten wolumen chociażby o połowę, to i tempo za-
łatwiania spraw w sądach, i sprawność działania 
administracji oraz sądownictwa w sposób odczu-
walny uległyby poprawie. Pamiętajmy, że w takiej 
sytuacji musi być napisany akt oskarżenia, spra-
wa kończy się wyrokiem. Bardzo często jest to cał-
kowicie niepotrzebne.

A w ten sposób w żadnym razie nie pogarszamy 
sytuacji sprawców wykroczeń skarbowych. Jeśli nie 
będą się zgadzać ze stanowiskiem organu, mogą 
nie przyjąć mandatu i skierować sprawę na drogę 
sądową, a jednocześnie dajemy im możliwość szyb-
kiego załatwienia sprawy, możliwość, której wcze-
śniej nie mieli. Stąd można wręcz powiedzieć, że 
mamy tutaj do czynienia z rozwiązaniem, o które 
podatnicy nas proszą i które jest naprawdę przez 
nich oczekiwane. Bardzo dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Ponieważ zostały złożone wnioski o charakterze 

legislacyjnym, proszę Komisję Budżetu i Finansów 
Publicznych oraz Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
o ustosunkowanie się do przedstawionych wnio-
sków i przygotowanie wspólnego sprawozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pią-
tego porządku obrad: ustawa zmieniająca ustawę 
o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektó-
rych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 340, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 340 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Środowiska 
oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, senatora 
Zdzisława Pupę, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
ZDZISŁAW PUPA 

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt, a  jednocześnie obowiązek 

przedstawienia prac komisji senackich na temat 
ustawy zmieniającej ustawę – Prawo łowieckie 
oraz niektórych innych ustaw. Komisje odbyły 
swoje posiedzenie, w trakcie którego rozpatrzono 
przedmiotową ustawę.

Według stanu na dzień 17 marca 2021 r. w 4 
województwach nie zostały podjęte uchwały sej-
mików województw o podziale na obwody łowiec-
kie i zaliczeniu tych obwodów do poszczególnych 
kategorii. Są 4 województwa, które nie załatwiły tej 
sprawy. To są województwa: mazowieckie, łódz-
kie, lubelskie i śląskie. Ze względu na stan prac 
nad uchwałami w wymienionych województwach 
nie jest możliwe wejście w życie takich uchwał 
we wszystkich województwach – podkreślam: we 
wszystkich województwach – do 31 marca 2021 r. 
Dlatego też Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwa-
lił ustawę z dnia 25 lutego tegoż roku zmieniającą 
ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz 
niektórych innych ustaw, której celem jest prze-
ciwdziałanie negatywnym skutkom wygaśnięcia 
dotychczasowego podziału województw na ob-
wody łowieckie oraz braku umów dzierżawy ob-
wodów łowieckich w województwach, w których 
sejmiki województw nie podjęły uchwał o podzia-
le województw na obwody łowieckie i zaliczeniu 
tych obwodów do poszczególnych kategorii. To 
brzmi skomplikowanie, ale podsumowując, trze-
ba powiedzieć jedno: umowy dzierżawy obwodów 
łowieckich obowiązujące w dniu wejścia w życie 
znowelizowanej ustawy mają obowiązywać do 
31 marca 2022 r., a nie do 31 marca 2021 r. W tej 
ustawie chodzi o to, że przedłuża się, można po-
wiedzieć, dzierżawy obwodów łowieckich o rok ze 
względu na to, że 4 województwa nie podjęły sto-
sownych uchwał do 31 grudnia 2020 r.

Jest niezmiernie ważne i konieczne, aby ta 
ustawa weszła praktycznie w  życie, również 
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z  uwagi na fakt, że w  tych województwach, 
w których nie ma tych uchwał, mogą pojawić 
się tereny, które nie będą objęte dzierżawami 
jako obwody łowieckie przez poszczególne koła, 
a tym samym dojdzie do takiej sytuacji, że po-
wstałych szkód łowieckich, za które płacą koła 
łowieckie, czyli członkowie Polskiego Związku 
Łowieckiego… Po prostu nie będzie miał kto po-
krywać tam tych szkód łowieckich właśnie ze 
składek członkowskich i dochodów poszczegól-
nych kół. Wobec powyższego istnieje koniecz-
ność, aby przyjąć tę ustawę zmieniającą ustawę 
o prawie łowieckim.

Komisja rozpatrzyła przedmiotową ustawę, 
podjęła dyskusję i zdecydowaną większością gło-
sów opowiada się za przyjęciem tej ustawy bez 
poprawek, zresztą poprawek na posiedzeniu 
senackiej Komisji Środowiska nie zgłoszono. 
Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Proszę bardzo, pan senator Jan Maria Jackowski.
(Głos z sali: Nie ma…)
(Głos z sali: Jest, uwolnić się od kamer musi…)
Witamy pana senatora.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Dzień dobry. Ja cały czas jestem obecny, aczkol-
wiek nie fizycznie, na sali…

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Ale nie widzieliśmy pana…)

…ale śledzę obrady, od początku.
Panie Senatorze, mam takie pytanie: co by 

było w sytuacji – mówię o  tym w kontekście 
szkód łowieckich – gdyby np. ta ustawa nie zo-
stała przyjęta przez parlament i weszlibyśmy 
w następny rok? Co by się działo z tymi szko-
dami łowieckimi? Kto miałby finalnie rolnikom, 
którzy ponieśli takie szkody, wypłacać odszkodo-
wanie? Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Proszę bardzo.

SENATOR 
ZDZISŁAW PUPA 

Skoro nie byłoby, można powiedzieć, dzierżaw-
cy obwodu łowieckiego, to kwestię takich szkód 
musiałby, można powiedzieć, uregulować czy za-
płacić za nie Skarb Państwa. Czyli takie szkody ło-
wieckie należałoby pokryć z pieniędzy pańskich, 
moich i każdego obywatela. Ja na wstępie swojego 
wystąpienia mówiłem, że związek łowiecki czy ra-
czej koło łowieckie ze swoich dochodów, ale rów-
nież ze składek członkowskich, pokrywa rolnikom 
te szkody łowieckie.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie. Dziękuję 

bardzo.
(Senator Zdzisław Pupa: Dziękuję.)
Projekt ustawy został wniesiony przez posłów. 

Do prezentowania stanowiska wnioskodawców zo-
stał upoważniony pan poseł Robert Telus, ale wie-
my, że pana posła nie ma.

W takim razie teraz przedstawiciel rządu, mi-
nistra klimatu i środowiska, czyli sekretarz stanu, 
pan Edward Siarka.

Czy pan minister pragnie zabrać głos w tej 
sprawie?

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
KLIMATU I ŚRODOWISKA 
EDWARD SIARKA 

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Chciałbym bardzo serdecznie podziękować komi-

sji senackiej za prace nad tym projektem poselskim, 
który rząd popiera. To zadanie, które dzisiaj realizuje-
my, jest w pewnym sensie również, częściowo, reali-
zacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który, jak 
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państwo, ci, którzy zajmują się tym tematem, pamię-
tają, w 2014 r. nałożył na marszałków… czy generalnie 
zaproponował, żeby… zakwestionował sprawę granic 
obwodów łowieckich, zwracając uwagę, że ustawo-
dawca, czyli w tym wypadku polski parlament, musi 
dostosować granice obwodów do granic wojewódz-
twa. I stąd między innymi w 2018 r. Sejm czy par-
lament zdecydował się zaproponować rozwiązanie 
prawne, legislacyjne, które nałożyło na marszałków 
zadanie – a można powiedzieć, że i przywilej – pew-
nego rodzaju kształtowania granic obwodów łowiec-
kich w granicach swojego województwa.

Tak jak senator sprawozdawca powiedział, 4 sej-
miki, z województwa małopolskiego… mimo iż pier-
wotny termin wprowadzenia w życie tych zapisów 
to był 2019 r., tego zobowiązania prawnego nie zre-
alizowały. Najpierw to było 8 województw, a w tej 
chwili, jak już wiemy, nadal jeszcze 4 marszałków 
ma niepodjęte uchwały co do podziału województwa 
na obwody łowieckie. Z naszych informacji wynika, 
że jeżeli idzie o województwa śląskie i lubelskie, to 
prace trwają i one zostaną zrealizowane. Dotyczy to 
również jeszcze 1 województwa – sprawdziłem któ-
rego, żeby się nie pomylić – czyli województwa łódz-
kiego. A jeżeli idzie o województwo mazowieckie, 
to w tej chwili prace jeszcze się nie rozpoczęły. My 
będziemy monitorowali tę sytuację. Bez przyjęcia 
tych uchwał we wszystkich sejmikach wojewódzkich 
nie możemy tego wdrożyć. Polski Związek Łowiecki 
nie może wdrożyć całościowo zapisów tej ustawy, 
no bo po prostu powstałaby tutaj luka prawna, któ-
ra wyeliminowałaby niektóre tereny z dzierżawy. 
A cały obszar Polski musi być objęty strukturą ob-
wodów łowieckich, które następnie, zgodnie z no-
wym rozporządzeniem, będą dzierżawione przez 
koła łowieckie. Panie Senatorze, w tej chwili chodzi 
nie tylko o kwestię wypłaty odszkodowań za szkody 
łowieckie – no, to też jest bardzo istotne – ale rów-
nież o kwestię prowadzenia gospodarki łowieckiej. 
Bez obwodów łowieckich Polski Związek Łowiecki 
nie byłby w stanie prowadzić gospodarki łowieckiej.

Dziękuję, Pani Marszałek. Dziękuję za prace 
nad przedłożoną ustawą. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Jeszcze pytania.
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 Jan Maria Jackowski. Proszę bardzo.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, ja bym podrążył temat tych 4 

województw. O ile wiem, barwy polityczne rozkła-
dają się w tych województwach, można powiedzieć, 
dosyć ekumenicznie. O ile województwo mazowiec-
kie jest zarządzane przez koalicję PO-PSL, o tyle 
województwa łódzkie, lubelskie i śląskie są rzą-
dzone przy współudziale Prawa i Sprawiedliwości. 
A więc to nie jest problem natury politycznej, tyl-
ko systemowej. Czy pan minister mógłby wskazać, 
dlaczego te województwa nie były w stanie zrobić 
tego w terminie, który nie był przecież taki krótki? 
No, to nie był termin 1-tygodniowy, ustawa dawała 
tutaj znacznie więcej czasu. Dlaczego te wojewódz-
twa nie były w stanie podjąć tych uchwał? To chyba 
nie jest jakaś, nazwijmy to, kontrowersyjna spra-
wa. Chodzi o dostosowanie się do ustawy, a rzeczy-
wiste problemy, które z tego wynikają, są poważne.

Moje drugie pytanie dotyczy takiej kwestii. 
Chodzi mianowicie o to, czy ktokolwiek z tych wo-
jewództw, ktokolwiek z samorządu, wnioskował 
o podjęcie takiej inicjatywy legislacyjnej, o której 
w tej chwili mówimy. No, być może było tak, że 
dane województwo z jakichś przyczyn nie mogło 
podjąć uchwały, no i zwróciło się z wnioskiem czy 
sugestią, żeby taką ustawę przyjąć. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Proszę, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
KLIMATU I ŚRODOWISKA 
EDWARD SIARKA 

Panie Senatorze, jeżeli idzie o odpowiedź na to 
pytanie, to muszę powiedzieć, że myśmy, działając 
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na poziomie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, 
komunikowali się z sejmikami wojewódzkimi, 
z marszałkami. Pytaliśmy, jak przebiegają prace 
nad przyjęciem stosownych uchwał związanych 
z podziałem województw na obwody łowieckie. 
No, były województwa, które bez problemu to zre-
alizowały, które nie zgłaszały żadnych problemów. 
Jak zaczęliśmy zwracać uwagę, że zbliża się termin 
realizacji zapisów ustawy, no to wtedy w większo-
ści województw odpowiadano, iż kwestie covidowe 
uniemożliwiają przeprowadzenie konsultacji. Jak 
państwo pamiętają, w przypadku określania granic 
obwodów łowieckich marszałek musi przeprowa-
dzić pewne konsultacje, związane chociażby z wy-
łączeniami. No, marszałkowie korzystali głównie 
z tego argumentu, że sytuacja pandemiczna unie-
możliwia im przeprowadzenie pełnych konsultacji 
społecznych związanych z przyjęciem tych uchwał.

Czy województwa o to wnosiły? Tak, były wo-
jewództwa, które wnosiły o to, aby ze względów, 
o których wcześniej powiedziałem, ten termin 
przesunąć. No, m.in. województwo małopolskie 
o to apelowało. Tak, na pewno było to wojewódz-
two małopolskie, bo z tą sprawą się zetknąłem. Jeśli 
dobrze pamiętam, apelowało o to jeszcze bodajże 
województwo lubelskie. Tamtejszy marszałek rów-
nież zwracał uwagę na to, że ma problemy z ter-
minową realizacją tego zobowiązania ustawowego.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Pan senator Jerzy Czerwiński. Bardzo proszę 

o zadanie pytań.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Ja ciągle jednak mam jakby pewnego rodza-

ju opory związane nie z sensem tej ustawy, ale 
z przyczynami jej podjęcia. No bo czym jedno wo-
jewództwo może się różnić od drugiego w zakresie 
wdrażania w życie prawa, które stało się prawem 
w roku 2018? Data wejścia w życie: 1 kwietnia – no, 
być może to ta data – 2018 r. Te województwa miały 
na to ponad 2 lata… no, 2 lata. Mówię o władzach 
samorządowych w województwach. Przecież tak 
długo, ponad 2 lata – ja byłem radnym w sejmiku 

– nie przygotowuje się uchwały. Tak więc albo 
jest jakaś specyficzna niezborność, albo zła wola. 
Z tego, co pan minister mówi, wynika, że 3 z tych 
województw chcą się dostosować, są w trakcie 
przygotowywania i uchwalania tych uchwał, ale 
jedno nie.

Dlaczego o tym mówię? Bo w tej ustawie zmie-
niającej ustawę o zmianie ustawy tak napraw-
dę nie ma żadnych sankcji, my tutaj nagradzamy 
postawę polegającą na niewykonywaniu prawa. 
Władze samorządowe nie wykonują prawa, za to 
są nagradzane, terminy są odciągane. No, owszem, 
pandemia, tylko że pandemia była w roku 2020, 
od marca. A przypominam: uchwalenie tej usta-
wy zmieniającej, która nakazywała nowy podział, 
nastąpiło w roku 2018, w kwietniu. Proszę pań-
stwa, to mnie właśnie niepokoi. Czy nie należy… 
Bo winę ponosi samorząd województwa, a płaci 
Skarb Państwa, gdy nie zostanie podjęta odpowied-
nia uchwała. Może by zastosować jakiś przejścio-
wy przepis sankcyjny? Nie podejmiesz uchwały? 
Płacisz! Wtedy nauczylibyśmy po prostu wykony-
wania prawa, zwłaszcza gdy są tak długie okresy, 
nawiasem mówiąc.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Proszę…
(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Klimatu 

i Środowiska Edward Siarka: To już koniec?)
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
KLIMATU I ŚRODOWISKA 
EDWARD SIARKA 

Dziękuję.
(Senator Jerzy Czerwiński: To już jest koniec. 

Pytanie jest proste…)
Tak, tak.
Dziękuję, Pani Marszałek.
(Senator Jerzy Czerwiński: …czy nie należałoby 

np. sankcji zastosować?)
No, pytanie pana senatora Czerwińskiego jest 

czytelne i jasne. Ja oczywiście, proszę państwa, nie 
chciałbym w tym momencie oceniać polityki po-
szczególnych marszałków. Jak widać, to różnie na 
mapie politycznej się rozkłada, prawda? Bo nawet 
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marszałkowie Zjednoczonej Prawicy, którzy rządzą 
województwami, nie dopełnili tego obowiązku. Tak 
więc tutaj nie ma żadnego wytłumaczenia i w pełni 
z tym się zgadzam.

Pewnie różne argumenty są podnoszone, ale 
z mojej praktyki ministerialnej wynika, że jeden 
z problemów, który pojawia się w trakcie prac nad 
tymi uchwałami, wiąże się z tym, że często na po-
ziomie województwa to, co jako Sejm, jako wnio-
skodawcy tego projektu ustawy ocenialiśmy jako 
przywilej dla marszałków, bo mogą w ramach kon-
sultacji ten ważny społecznie problem rozwiązać… 
No, nie skorzystano w pełni z tej szansy. Często 
po prostu dochodzi nawet do takich sytuacji… Na 
podstawie pism, które w tej sprawie się pojawiają, 
mogę powiedzieć, że dochodzi nawet do takiej sy-
tuacji, że próbuje się np. czasem zupełnie sztucz-
nie i niepotrzebnie przesuwać granice obwodów 
łowieckich, często już historyczne, wewnątrz da-
nych województw. To rodzi dodatkowe konflikty, 
nieporozumienia i niepotrzebne piętrzenie trud-
ności, które są do uniknięcia w sytuacji, kiedy rze-
telnie do tego tematu się podejdzie. No, dzisiaj 
sytuacja w Polskim Związku Łowieckim jest taka, 
że każda zmiana granic obwodów rodzi określo-
ne problemy w relacjach między kołami, również 
problemy z rozliczeniem finansowym związanym 
z wkładami, które poniosły koła łowieckie w sytu-
acji, kiedy np. część danego obwodu znajdzie się 
w sąsiednim kole, a koło poczyniło jakieś nakła-
dy finansowe w tej części, która w wyniku zmiany 
granic przechodzi do sąsiedniego koła. Z tego tytu-
łu powstało bardzo dużo problemów i w czasie tych 
konsultacji de facto te sprawy wychodzą.

No więc ja generalnie przestrzegam marszał-
ków i mówię o tym, aby na siłę nie próbować zmie-
niać tych granic obwodów, bo one już historycznie 
są ukorzenione na naszym terenie. Jeżeli zaś za-
czyna się je na siłę zmieniać… Po prostu czynni-
ki społeczne, które się pojawiają, i często dyskusje 
w terenie między samymi kołami łowieckimi, do 
czego wciągane są później samorządy gminne, po-
wiatowe… No, to powoduje, że rodzą się konflikty 
i później bardzo trudno jest rozstrzygnąć, nawet na 
poziomie województwa, i zmapować, jak rzeczy-
wiście powinna wyglądać granica obwodów. Tutaj 
różne czynniki mają znaczenie.

No i oczywiście jest kwestia sankcji. No, usta-
wodawca też nie przewidział sankcji. Wydaje mi 
się, że nikt nie przewidywał w tej sprawie jakiejś 
obstrukcji. No, tak sobie wyobrażam… Kiedy pi-
saliśmy te przepisy prawa na poziomie Sejmu, to 

pamiętam, jako poseł, że nie rodziło to większych 
wątpliwości, to, że dajemy ten przywilej uchwa-
lenia i przyjęcia granic obwodów marszałkom. 
Chociaż – zwracam na to uwagę – w trakcie ko-
misji senackiej… Wyobrażam sobie i taką sytuację, 
że przecież można by obligatoryjnie, z poziomu 
ministerstwa czy z poziomu wojewody, wprowa-
dzić granicę obwodów. Prawda? Ale nie robiliśmy 
tego i nie robimy. Rzeczywiście marszałkowie do-
stali przywilej państwa demokratycznego: macie 
w ramach konsultacji możliwość ustalenia granic, 
uwzględnijcie również aspekty historyczne, go-
spodarcze, uwarunkowania lokalne. Chodziło o to, 
żeby te granice zostały ustalone. Jednak, jak widać, 
część marszałków z tego nie skorzystała czy też nie 
podeszła właściwie do tego tematu i stąd dzisiaj ko-
nieczność procedowania nad tym projektem.

Ja nie chciałbym się rozwodzić na temat ewentu-
alnych sankcji z tego tytułu, że gdzieś te granice nie 
zostały przyjęte. No, ale będziemy to monitorowali 
i zaraz po przyjęciu tych zapisów będziemy po prostu 
śledzili, które województwo ewentualnie będzie mia-
ło problem z ustaleniem tych granic. Nie wyobrażam 
sobie takiej sytuacji, że rzeczywiście będziemy w ja-
kimś klinczu czy że będziemy wręcz zakładnikiem 
sytuacji, w której któryś z marszałków miałby takiej 
uchwały nie podjąć. Tak jak powiedziałem na począt-
ku, co podkreślam, intencją ustawodawcy było to, aby 
właśnie marszałkom, gospodarzom województw dać 
to władztwo do konsultacji, do rozmów. Wiemy, że 
również są środowiska ekologiczne, które chcą brać 
w tym udział. Nie chcieliśmy tutaj robić takich zapi-
sów, zgodnie z którymi obligatoryjnie np. minister 
czy wojewoda ustala granice obwodów. Mówiliśmy: 
dajemy instrument, korzystajcie z tego w pełni demo-
kratycznego instrumentu, aby ustalić granicę obwo-
dów łowieckich. No, ale tak się nie stało.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Pan senator Jerzy Czerwiński chciał jeszcze raz 

zadać pytanie.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Dziękuję.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
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Tym razem już nie o idei, a o samych zapisach, 
które są w ustawie. Otóż tu są 2 bardzo podobnie 
sformułowane przepisy i nie wiem, czy pan mi-
nister nie widzi przypadkiem możliwości kolizji 
tych przepisów. Otóż art. 1, który zmienia ustawę 
zmienianą, w pkcie 1, czyli w zmianie pierwszej, 
zmienia treść art. 7, tj. przepis przejściowy w usta-
wie zmieniającej, ust. 2… Ja go zacytuję: „Podziały 
województw na obwody łowieckie oraz zaliczenia 
obwodów łowieckich” itd. „dokonane przed dniem 
wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują waż-
ność do dnia 31 marca 2022 r.”. Niniejszej, czyli 
zmieniającej, czyli chodzi o te podziały, które zosta-
ły dokonane przed 1 kwietnia 2018 r. I jest przepis 
art. 2 tej ustawy, o której mówimy, czyli zmienia-
jącej zmiany, który brzmi: „Podziały województw 
na obwody łowieckie” itd. „których dokonały sej-
miki województw w oparciu o przepisy ustawy – 
pierwotnej – Prawo łowieckie przed dniem wejścia 
w życie niniejszej ustawy”, czyli tej, o której teraz 
mówimy, z roku 2021, „zachowują ważność i za-
czną obowiązywać od dnia 1 kwietnia 2022 r.”. Czy 
tu może być problem z nakładaniem się terminów 
2 przepisów przejściowych w 2 ustawach?

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
KLIMATU I ŚRODOWISKA 
EDWARD SIARKA 

Na pewno te daty są przemyślane i wynikają 
z praktyki związanej z datą, do której będą obo-
wiązywały umowy dzierżawy. Jeżeli idzie o obowią-
zywanie przepisów w momencie, kiedy będziemy 
już mieli podział województw na obwody łowieckie 
i kiedy będą obowiązywały nowe umowy… Tutaj 
nie ma kolizji. Jest jednak pewna wątpliwość, któ-
rą podnosiło też Biuro Legislacyjne, dotycząca sa-
mych przepisów przejściowych. Tutaj rzeczywiście 
jest problem. Gdyby się okazało, że np. prezydent 
nie zdąży podpisać ustawy do końca marca, to wte-
dy mogłyby się pojawić jakieś wątpliwości związa-
ne z wejściem w życie przepisów przejściowych. 
One by jak gdyby znikły z obrotu prawnego. Ale 
co do dat nie ma tu wątpliwości, Panie Senatorze.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę o  zadanie pytania pana senatora 

Aleksandra Pocieja.

SENATOR 
ALEKSANDER POCIEJ 

Dziękuję bardzo.
Nawiązując do ostatnich słów pana ministra, 

powiem, że nie sądzę, żeby pojawiły się jakieś wąt-
pliwości, tylko że jest tu pewność. Jeżeli przepisy 
nie wejdą w życie, to nie będą działały. To nie są 
wątpliwości. Myślę, że powinniśmy precyzyjnie 
o tym mówić.

Wracam do ustawy z roku 2018, o której pan 
minister powiedział, że tam nie było wielkich kon-
trowersji. No, były kontrowersje. Pamiętam pra-
ce nad tą ustawą. Kontrowersje były. Oczywiście 
chodziło głównie o sposób wskazywania wielkie-
go łowczego, a później łowczych wojewódzkich czy 
okręgowych. Te problemy były podnoszone. Teraz 
mamy taką sytuację, że… Wtedy nas zapewniano, 
że to jest bardzo dobra ustawa i że będzie dużo ła-
twiej. Okazuje się, że nie jest łatwiej i że mamy do-
syć potężny problem. Ten problem… Od pewnego 
czasu było widać, że ten problem istnieje.

Ja nie mam żadnych wątpliwości… Oczywiście 
pan minister może zaprzeczyć, ale nie mam żad-
nych wątpliwości co do tego, że to ministerstwo 
poprosiło posłów, żeby w ostatniej chwili szybką 
ścieżką próbowali zaradzić problemowi, na który 
państwo w pewnym momencie nie zwróciliście 
uwagi. Trzeba było to zrobić wcześniej. Co się wy-
darzyło? Dlaczego tak późno jest ta reakcja? Tak 
późna reakcja powoduje… Niebezpieczeństwo, 
o którym był łaskaw wspomnieć i pan minister, 
i pan senator, powoduje, że stawiacie państwo 
Senat pod ścianą. Zawali się cała konstrukcja…

(Głos z sali: Pytanie, Panie Senatorze.)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Pani Senator, pan senator Czerwiński i pan sena-
tor Jackowski również opisywali sytuację, zanim 
zadali pytanie. Pozwólmy wszystkim wypowiadać 
się na takich samych zasadach. Dziękuję bardzo.)

Chciałbym się dowiedzieć, dlaczego tak póź-
no jest ta reakcja. To stawia Senat, powtarzam, 
w sytuacji wyjątkowo niekomfortowej i powoduje, 
iż pan prezydent nie może skorzystać ze swoich 
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prerogatyw, nie ma 21 dni. Kto zapomniał to uregu-
lować? Słyszeliśmy, że marszałkowie. Ale dlaczego 
państwo nie zareagowali wcześniej?

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
KLIMATU I ŚRODOWISKA 
EDWARD SIARKA 

Panie Senatorze, odpowiem na 2 pytania, które 
sobie zanotowałem, co do wątpliwości związanych 
z procedowaniem nad ustawą w 2018 r. Ja pamię-
tam tę dyskusję, ona rzeczywiście dotyczyła wąt-
pliwości związanych z kompetencjami naczelnej 
rady i uprawnieniami pana ministra. Kwestia sa-
mego przekazania tego województwom raczej nie 
wywoływała większych konfliktów. Rzeczywiście 
dyskusja odbywała się wokół tych kwestii, o któ-
rych pan senator mówi. Ale kwestia samego prze-
kazania tego zadania podziału województwa na 
obwody raczej większej dyskusji nie wywoływała, 
wręcz przywoływaliśmy argumenty, że rzeczywi-
ście jest to w państwie demokratycznym jak gdyby 
danie obywatelom możliwości skonsultowania ca-
łego procesu tworzenia obwodów łowieckich.

Jeśli chodzi o reakcję na brak uchwał, to my 
z poziomu ministerstwa – jestem wiceministrem 
od października – od początku monitorowaliśmy 
tę sytuację, to, jak to przebiega, i komunikowaliśmy 
się z marszałkami. To nie jest tak, że ktoś przespał 
ten termin. Właściwie do końca była wiara w to, że 
marszałkowie te uchwały podejmą. No, trudno by-
łoby sądzić czy wyciągać wniosek, że będzie jakaś 
zła wola czy też próba opóźniania realizacji tych za-
pisów. My do końca wierzyliśmy, że tak się stanie, 
że zostaną one zrealizowane. Nawet ostatnie reak-
cje marszałków są takie, że o ile w momencie, kiedy 
dyskutowaliśmy na posiedzeniu komisji senackich, 
8 marszałków nie miało uchwał, o tyle w momen-
cie, gdy dyskutujemy dzisiaj, tylko 4 marszałków 
tych uchwał nie ma. Tak więc jeżeli chodzi o reakcję 
na to, że pojawi się luka prawna, to my to moni-
torowaliśmy od początku z poziomu ministerstwa 
i nie ma takiej sytuacji, że ktoś coś przespał. Ale 

tak jak mówię, trudno było dawać np. w listopadzie 
czy w grudniu sygnał marszałkom, że już przedłu-
żamy ten termin i zwalniamy ich z tego obowiąz-
ku. Myślę, że wtedy jako minister spotkałbym się 
z innym zarzutem, takim, że przedwcześnie, że 
tak powiem, wychodzimy z takim projektem jako 
ministerstwo. Widząc sytuację, która jest, rzeczy-
wiście posłowie przedłożyli ten projekt, żeby po 
prostu tę lukę prawną w jakiś sposób uzupełnić. 
Co do tego pełna zgoda.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

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

i Środowiska Edward Siarka: Dziękuję bardzo.)
Otwieram dyskusję.
I proszę o zabranie głosu senatora Aleksandra 

Pocieja.

SENATOR 
ALEKSANDER POCIEJ 

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
No, pan minister zapewne nie będzie zdzi-

wiony, jeżeli powiem, że nie do końca przyjmu-
ję to tłumaczenie, iż wszystko zostało dopełnione 
tak, aby proces legislacyjny przebiegał normalnie, 
a to z tego prostego powodu, że jest tak późno, że 
w tej ustawie, w tym projekcie znalazł się art. 3 
w brzmieniu: „ustawa wchodzi w życie z dniem 
następującym po dniu ogłoszenia z mocą od dnia 
31 marca 2021 r.”. Tu jest założenie, bo musicie pań-
stwo liczyć się z tym, i musieliście… Posłowie, po-
wiedzmy, że to posłowie, musieli się liczyć z tym 
– i stąd takie brzmienie, o którym mówimy, tego 
art. 3 – że będą jeszcze jakieś poprawki i że będzie-
cie państwo to jeszcze raz procedować w Sejmie. 
Taki sposób legislacji, abstrahując od tego, czy jest 
to dobrze skonstruowany projekt… A po wysłucha-
niu bardzo ciekawych wątpliwości pana senatora 
Czerwińskiego nie jestem przekonany, że on nie 
ma racji w tych swoich twierdzeniach. Uważam, że, 
po pierwsze, istnieje duże prawdopodobieństwo, 
iż te przepisy przejściowe, ta zmiana przepisów 
przejściowych wstecznie – nawet jeżeli zdążymy 
to zrobić – będzie sprzeczna z dobrą legislacją. 
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Po drugie, postawi to Senat w przymusowej sy-
tuacji… Bo tak naprawdę mówicie państwo w ten 
sposób: tak czy owak musicie to uchwalić, tak czy 
owak nie możecie wprowadzić tu żadnych zmian, 
no bo my się nie wyrobimy. Tak być nie może i za-
wsze, nie tylko przy tej ustawie, mówiliśmy, że taka 
konstrukcja vacatio legis – tu właściwie nie tyle na- – tu właściwie nie tyle na- właściwie nie tyle na-e na-
wet nie ma vacatio legis, co chcecie państwo, żeby 
ta ustawa wchodziła wstecznie w życie – jest abso-
lutnie niedopuszczalna. Po trzecie, jest to stawianie 
pana prezydenta w takiej sytuacji – i tu będę bronił 
prerogatyw pana prezydenta – że on musi coś zro-że on musi coś zro- coś zro-
bić w terminie, który jest w zderzeniu z terminami, 
jakie daje mu konstytucja.

W związku z tym ja zgłaszam poprawkę, która 
zmienia art. 3. Po tej poprawce on będzie mówił 
o tym, iż ustawa wchodzi w życie z dniem nastę-
pującym po dniu… Sformułowanie, iż ona wchodzi 
w życie z dniem następującym po dniu ogłosze-
nia z mocą od dnia 31 marca 2021 r., zastępuje się 
wyrazami: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
Tak to powinno być zgodnie ze sztuką legislacyjną. 
Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

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

Stanisława Gawłowskiego.

SENATOR 
STANISŁAW GAWŁOWSKI 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Po wysłuchaniu pana ministra chciałbym 

w  imieniu marszałków powiedzieć: dziękuję, 
łaskawco. Ale, Panie Ministrze, pan wie doskona-askawco. Ale, Panie Ministrze, pan wie doskona-
le, że marszałkowie nie prosili, nie chcieli w żad-
nym zakresie zajmować się zadaniami, które są po 
stronie Skarbu Państwa. Tak że żadnym łaskawcą 
pan nie jest, tylko stworzył pan im problem. Panie 
Senatorze, właścicielem zwierzyny jest Skarb 
Państwa i gdy obwody nie zostaną wyznaczone, to 
Skarb Państwa będzie zobowiązany do wypłaty od-
szkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzynę 
– nie ma co do tego wątpliwości. Samorządy wo-
jewództw tak naprawdę nie mają żadnego udzia-
łu, poza wyznaczaniem obwodów łowieckich, 
w obszarze dotyczącym dostępu do zwierzyny, 

udziału w procesie wyłaniania władz w Polskim 
Związku Łowieckim. Inaczej jest to od jakiegoś 
czasu w części dotyczącej administracji rządowej, 
bo de facto sprywatyzowaliście, w takim wymia-
rze PiS-owskim, Polski Związek Łowiecki. Panie 
Ministrze, zmieniliście przepisy, co spowodowało, 
że łowczego krajowego wyznacza minister właści-
wy do spraw środowiska. I podobnie jest w części 
dotyczącej łowczych okręgowych – oni są wyzna-
czani bodajże za zgodą łowczego krajowego, który 
jest nominatem ministra środowiska, a więc rządu. 
Zbudowaliście za pieniądze prywatne swoją wła-
sną administrację. Ale nie chcieliście dokonywać 
podziału na obwody łowieckie, bo wiecie, że to ge-
neruje konflikty, prawdziwe konflikty pomiędzy 
poszczególnymi kołami. A więc wszystko, co jest 
złe, niedobre, zostawiliście po stronie samorządów. 
Tak że znowu po PiS-owsku, tak jak potraficie – to, 
gdzie jest kłopot, zostawimy komuś innemu, a sami 
będziemy przyjmować tylko to, co jest dobre dla 
nas i dla naszych działaczy.

To jest rzeczywiście z punktu widzenia proce-
su już samo w sobie katastrofą, że potraficie tak 
myśleć, znaczy że potraficie tak myśleć o organi-
zacji, przejąć pieniądze organizacji. Bo przecież 
pieniądze w Polskim Związku Łowieckim po-
chodzą ze składek członkowskich, a nie z dotacji 
rządowych. Oczywiście, Polski Związek Łowiecki 
korzysta z dostępu i z prawa do tego, że może po-
lować, uczestniczyć w tym procesie związanym 
ze zwierzyną, której właścicielem, przypomnę, 
jest Skarb Państwa. Ale samo wyznaczanie ob-
wodów łowieckich, Panie Ministrze, mogliście 
przypisać sobie. Skoro już przejęliście Polski 
Związek Łowiecki, to trzeba było w ustawie za-
pisać delegację do rozporządzenia, które wy-
dałby minister właściwy do spraw środowiska, 
i w tym rozporządzeniu określić obwody łowiec-
kie. Mogliście to zrobić, tylko nie chcieliście tego 
robić. Powtórzę: nie chcieliście. Pozostawiliście 
kłopot po stronie samorządów województw. To 
żadna łaska, Panie Ministrze. Weźcie to sobie. 
Nawet pańscy marszałkowie związani z PiS panu 
to chętnie powiedzą: weźcie to sobie, zajmijcie 
się tym problemem, skoro już przejęliście orga-
nizację jako taką.

Ale to jest pierwszy kłopot. A drugi kłopot to 
jest ten, o którym mówił przed chwilą pan senator 
Pociej. Chyba że pan minister wie, że panu prezy-
dentowi już się długopis grzeje. No, to jeżeli pan 
minister ma taką wiedzę, to rzeczywiście, wyco-
fuję się z tego, co za chwilę powiem. Nie można 
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zapisać… i zobowiązywać prezydenta do tego, żeby 
podpisał ustawę, nie dając mu konstytucyjnych 
21 dni na rozpatrzenie sprawy. Nie ma żadnej 
możliwości, żeby tych 21 dni od dzisiaj się w tym 
uprawnieniu prezydenckim znalazło. A ustawa ma 
wejść w życie od 31 marca. Albo, jeżeli prezydent 
podpisze później, będzie działać wstecz, a więc nie-
konstytucyjnie. Będziemy uczestniczyć w procesie 
łamania konstytucji. Chyba że rzeczywiście przyj-
miemy poprawkę, którą zgłosił przed chwilą pan 
senator Pociej, a sama poprawka powoduje, że ten 
okres, w którym nie będzie wyznaczonych obwo-
dów łowieckich… że za szkody w tym czasie będzie 
musiał płacić Skarb Państwa.

Ja naprawdę zastanawiam się, po co wy to tak 
robicie. Nawet tak prostej rzeczy, naprawdę, na-
wet tak prostej rzeczy nie potraficie zrobić dobrze. 
Znaczy nie potraficie zrobić od A do Z przyzwoicie. 
Bo już… „Dobrze” i „przyzwoicie” to pewnie poję-
cia, które pan minister zna. Ja mam świadomość, 
że pan minister stosunkowo krótko tam pracuje, 
ale, Panie Ministrze, nie zmienia to faktu… No, po-
nosi pan odpowiedzialność również za to, co pań-
scy poprzednicy uczynili. I to nie ma większego 
znaczenia, czy inicjatywa jest poselska. Bo ma ra-
cję pan senator Pociej: nawet jeżeli ona formalnie 
jest poselska, to tylko skróciliście sobie drogę, żeby 
omijać konsultacje społeczne, drogę, która wynika 
z przepisów dotyczących projektów ustaw przygo-
towywanych przez rząd.

Ja mówiłem to na posiedzeniu komisji i powtó-
rzę to teraz. Tej ustawy nie da się wspierać. Bo co 
się stanie, jak jedno województwo znowu nie przyj-
mie… A nie musi. Ustawa jest, ale nie ma sankcji. 
Pan mówił, że będą sankcje. Na siebie niech pan 
nałoży te sankcje. Niech pan – jeszcze raz powtó-
rzę – siebie zobowiąże do wydania rozporządze-
nia, które określi obwody. Wtedy to będzie okej. 
Inaczej… Proszę naprawdę nie straszyć i proszę 
naprawdę przyjąć pełną odpowiedzialność, sko-
ro już tyle zrobiliście złego w Polskim Związku 
Łowieckim, pełną odpowiedzialność za to, co do 
was należy. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA  

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

Władysława Komarnickiego.
Czy pan senator jakoś się z nami łączy?

SENATOR 
WŁADYSŁAW KOMARNICKI 

Tak, tak.
Czy mnie słychać?
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Słychać pana senatora świetnie.)
Bardzo serdecznie dziękuję, Pani Marszałek.
Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Senacie! 

Panie Ministrze!
Chciałbym dzisiaj podzielić się z państwem 

moją refleksją dotyczącą rozpatrywania tej usta-
wy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo 
łowieckie oraz niektórych innych ustaw.

Konsultowałem to z leśnikami, z samorządami, 
konsultowałem tę propozycję przede wszystkim 
z tymi, którzy na co dzień są ludźmi lasu. I prawdą 
jest, że stan na dziś jest taki, że koła łowieckie mogą 
polować na gruntach prywatnych, a jeśli właściciel 
gruntu będzie im przeszkadzał, to myśliwy może 
z kolei go oskarżyć o utrudnianie polowania, za co 
oczywiście grożą sankcje karne.

Chciałbym powiedzieć, że trzeci raz zabieram 
głos w sprawie tej ustawy i jeszcze raz powtórzę: 
jest to kompletny absurd. Oczywiście również 
przypominam, że jest to niezgodne z konstytucją, 
bo wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2014 r. 
stanowi, iż przepisy umożliwiające włączanie 
w obwody łowieckie prywatnych nieruchomo-
ści bez oglądania się na ich właścicieli są po 
prostu niezgodne z konstytucją. I co się z tym 
działo? Ano kompletnie nic. Od 7 lat przepisy te 
obowiązują.

Zadajmy sobie teraz następujące pytanie: czy 
proponowana zmiana ustawy to koryguje? Otóż 
nie. Nowela przedłuża jedynie obecny stan o ko-
lejny rok. Stan, w którym koła łowieckie bezkarnie 
naruszają samą istotę naszego prawa własności, 
czyli art. 64 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

W dodatku ta nowela nadaje kołom łowieckim 
prawo do działania z mocą wsteczną, w swojej ory-
ginalnej wersji, przed poprawką, jak pamiętamy, 
PSL. To kolejne naruszenie konstytucji.

A dodatkowo, gdyby tego było mało, ta nowela 
jest niezgodna z Regulaminem Sejmu, bo nie zo-
stała skonsultowana z samorządem.

Czyli jest to – uwaga – nowy rekord Sejmu, któ-
ry dzisiaj jest atrapą instytucji tworzenia prawa. 
Bardzo dużo zresztą mówił o tym senator Pociej 
jako prawnik. W 3-zdaniowej ustawie mamy po-
dwójne złamanie konstytucji i oczywiście niezgod-
ność z Regulaminem Sejmu.
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A  Trybunał Konstytucyjny zajął się spra-
wą w 2014 r. – przypominam – i uznał, że pra-
wo łowieckie ogranicza wolność właścicieli, że ich 
konstytucyjne prawa są w ten sposób naruszane. 
I przypominam, że dał 18 miesięcy na zmianę prze-
pisów. I to nie jest tak, że państwo czekali te półtora 
roku. Państwo podjęli pracę dopiero – przypomi-
nam – w roku 2018. A dzisiaj stan prawny wła-
ściwie jest taki, że obowiązuje prawo, które jest 
niezgodne z konstytucją.

Chciałbym nam wszystkim uświadomić, że 
własność prywatna jest w ten sposób ograniczana. 
Prywatni właściciele od 7 lat są tylko w teorii właści-
cielami, bo nie mogą zarządzać swoimi własnymi te-
renami, nie mogą ich wyłączyć z obwodów łowieckich.

Wszystko dzisiaj działa według starego, wadli-
wego prawa, a ten projekt ustawy, o którym dzisiaj 
rozmawiamy, to kolejny dowód na to, jaki macie 
stosunek do porządku prawnego, jeżeli chodzi 
o wasze polityczne interesy. Bardzo dużo dzisiaj 
mówił na ten temat w swoim wystąpieniu pan se-
nator Aleksander Pociej – znakomity prawnik – ale 
też świetnie wypunktował to pan senator Stanisław 
Gawłowski, a zatem nie będę rozszerzał tego punk-
tu, bo szkoda czasu.

Spotkałem się w uzasadnieniach ze strony rzą-
dzących z tym, że ta zmiana ustawy jest potrzebna 
do zwalczania ASF. Nie jest potrzebna. Do zwalcza-
nia ASF, Kochani, potrzebne są, po pierwsze, Panie 
Ministrze, nadzór bierny, po drugie, bioasekuracja, 
a nie strzelanie na ślepo do dzików.

I ostatnia kwestia na zakończenie, którą chciał-
bym poruszyć, to kwestia sankcji i mobilizacji tych 
województw, gdzie występują problemy. Zakładając 
teoretycznie, że ta ustawa wejdzie w życie, pytam: 
jak rząd zmotywuje, zmobilizuje województwa, 
które nie dopełniły tego terminu? A przez to mamy 
dzisiaj tę dyskusję. Mam obawy, że za jakiś czas 
znowu się spotkamy i będziemy dyskutować o na-
stępnym przedłużeniu terminu. Bo taka jest dzisiaj 
smutna prawda i sytuacja, innej nie ma.

Podpisuję się oburącz pod poprawką pana senatora 
Pocieja. Dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

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

Świlski, senator Aleksander Szwed, senator Janusz 

Pęcherz, senator Agnieszka Gorgoń-Komor, sena-
tor Beniamin Godyla, senator Agnieszka Kołacz-
Leszczyńska oraz senator Jolanta Hibner złożyli 
swoje przemówienia w dyskusji do protokołu*.

Informuję również, że wnioski o charakte-
rze legislacyjnym na piśmie złożył pan senator 
Aleksander Pociej.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować 

się do przedstawionych wniosków legislacyjnych?
Proszę bardzo.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
KLIMATU I ŚRODOWISKA 
EDWARD SIARKA 

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Zacznę od wypowiedzi pana senatora 

Komarnickiego, który poruszył wiele kwestii, tyl-
ko że niestety one się nie odnoszą do tego projektu 
ustawy, o którym dzisiaj tutaj z tej trybuny mówi-
my czy na tej sali rozmawiamy.

Odniosę się do kwestii konstytucyjności, o któ-
rej bardzo dużo się mówi, zwłaszcza w odniesieniu 
do prawa obywatela do wyłączenia swojego gruntu 
spod dzierżawy. Proszę państwa, na gruncie obowią-
zującej ustawy taka możliwość jest. I w ramach kon-
sultacji, które się odbywają na poziomie marszałka, 
to można zgłosić. To jest jasno zapisane. W wyniku 
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2014 r. każdy, 
kto jest właścicielem gruntu, może wyłączyć swój 
grunt spod dzierżawy. Problem polega na tym, że 
często te wnioski zgłaszają osoby, które nie są wła-
ścicielami gruntów. Często stowarzyszenia, które 
nie mają prawa własności na danym terenie, takie 
wnioski zgłaszają. Stąd wynika też żal, który często 
przewija się w dyskusji czy na forach społecznych, 
że oto nie uwzględniono naszego wniosku. No, nie 
uwzględniono, dlatego że nie masz prawa własności. 
Zwyczajnie. I to chcę bardzo wyraźnie powiedzieć.

Co do pozostałych kwestii… Proszę państwa, 
nikt przecież nie planował zmiany granic obwo-
dów łowieckich do czasu, aż pojawił się wyrok 
Trybunału, który zobowiązał Sejm do tego, aby 
w określonym terminie dostosować czy wprowa-
dzić regulację, która dostosuje granice obwodów 
do granic województw. I tylko dlatego ten proces 
tworzenia obwodów został zainicjowany. Ale tak na 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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dobrą sprawę mogę powiedzieć, że w 99% granice 
obwodów pokrywają się z historycznymi granica-
mi, które te obwody miały do tej pory. Jedynie na 
granicach województw są przesunięcia, chyba że 
gdzieś marszałek z jakichś względów zdecydował 
się wewnątrz województwa na przesunięcie tych 
obwodów. Ale przyznam, że to są pojedyncze przy-
padki. Tak na dobrą sprawę marszałkowie przenie-
śli granice obwodów do swoich uchwał.

I  wreszcie jest kwestia dotycząca przepisu 
przejściowego, mianowicie terminu podpisania 
tej ustawy i prerogatyw pana prezydenta. Otóż 
ten przepis, który mamy w sformułowaniu przy-
jętym w projekcie ustawy, właśnie daje prezyden-
towi czas na to, aby w dowolnym czasie, zgodnie 
z przewidzianymi ustawowymi terminami, przyję-
tą ustawę mógł podpisać. Dziękuję, Pani Marszałek, 
Panie Marszałku, za możliwość wystąpienia.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charak-

terze legislacyjnym, proszę Komisję Środowiska 
oraz Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustosun-
kowanie się do przedstawionych wniosków i przy-
gotowanie wspólnego sprawozdania.

Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-
wanej ustawy zostanie przeprowadzone na tym po-
siedzeniu Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szó-
stego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania na środo-
wisko oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 342, a spra-
wozdania komisji – w drukach nr 342 A i 342 B.

Proszę teraz sprawozdawcę komisji, pana senato-
ra Janusza Pęcherza, o przedstawienie sprawozdania 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej, a następnie Komisji Środowiska.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
JANUSZ PĘCHERZ 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej o uchwalonej przez Sejm w dniu 25 lu-
tego 2021 r. ustawie o zmianie ustawy o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz 
niektórych innych ustaw.

Marszałek Senatu w dniu 2 marca skierował 
ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej. Posiedzenie komisji 
odbyło się 10 marca 2021 r. Po rozpatrzeniu usta-
wy komisja wnosi: Wysoki Senat uchwalić raczy 
załączony projekt ustawy.

Omawiana ustawa stanowi wykonanie zobo-
wiązania wynikającego z niewłaściwej, zdaniem 
Komisji Europejskiej, transpozycji dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grud-
nia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych 
przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i pry-
watne na środowisko. 8 marca 2019 r. Komisja 
Europejska w uzasadnionej opinii skierowanej do 
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 258 
Traktatu o  funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
wskazała, że zarówno przepisy ustawy z dnia 23 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, jak i przepisy nie-
których innych ustaw stanowiących podstawy 
prawne do wydawania zezwoleń inwestycyjnych 
dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco od-
działywać na środowisko są niezgodne z postano-
wieniami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywie-
ranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne 
i prywatne na środowisko w zakresie art. 11 ust. 1 
i 3, tj. regulacji dotyczących dostępu zainteresowa-
nej społeczności do wymiaru sprawiedliwości.

W uzasadnionej opinii, a następnie w  trak-
cie roboczych spotkań z przedstawicielami rządu 
Rzeczypospolitej Polskiej Komisja Europejska zwró-
ciła uwagę, że w celu zapewnienia skutecznego do-
stępu do wymiaru sprawiedliwości zainteresowana 
społeczność, wnosząc skargę na decyzję administra-
cyjną, musi mieć również możliwość zwrócenia się 
do sądu administracyjnego lub niezależnego organu 
o zarządzenie środka tymczasowego, tak aby pew-
ne działania mogły zostać przerwane i aby zapobiec 
wynikającemu z nich zagrożeniu dla zdrowia ludzi 
lub środowiska przez tymczasowe zawieszenie re-
alizacji pozwolenia na sporne przedsięwzięcie.

Komisja Europejska zwróciła także uwagę na 
fakt, że według utrwalonego orzecznictwa polskich 
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sądów administracyjnych nie można ubiegać się 
o zastosowanie środka tymczasowego względem 
decyzji środowiskowej, ponieważ jest to decyzja 
pośrednia, a więc jej wykonanie zasadniczo nie 
stwarza niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej 
szkody.

Komisja Europejska wskazała ponadto, że or-
ganizacje pozarządowe nie są stroną postępowań 
o zezwolenia na inwestycje dotyczące pewnych 
przedsięwzięć, np. pozwoleń na budowę, pozwo-
leń wodnoprawnych czy koncesji geologiczno-gór-
niczych. Ponadto Komisja Europejska podkreśliła, 
że zgodnie z art. 8 dyrektywy wyniki konsultacji 
i informacje zebrane na podstawie art. 5–7 tej dy-
rektywy muszą być uwzględniane w procedurze 
udzielania zezwolenia na inwestycję. W przypad-
ku, gdy zezwolenie inwestycyjne nie uwzględnia 
odpowiednio wyników oceny oddziaływania na 
środowisko lub nie obejmuje warunków zawar-
tych w decyzji środowiskowej, zainteresowana 
społeczność, w tym organizacje ekologiczne, musi 
mieć możliwość podważenia zgodności z prawem 
takiego zezwolenia. Wobec tego w celu zapewnie-
nia prawidłowej transpozycji art. 11 ust. 1 i 3 oma-
wianej dyrektywy do prawa krajowego konieczne 
jest zapewnienie stronom postępowania w sprawie 
wydania decyzji środowiskowej oraz uprawnionym 
organizacjom możliwości wniesienia odwołania od 
decyzji w sprawie zezwoleń inwestycyjnych, a na 
kolejnym etapie – również zaskarżenia decyzji do 
sądu oraz wnoszenia o środki tymczasowe. Rząd 
Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązał się do doko-
nania zmian w obowiązujących przepisach pra-
wa w celu wyeliminowania wskazanych naruszeń 
i ewentualnych niezgodności przepisów z art. 11 
ust. 1 i 3 dyrektywy. Omawiana dzisiaj ustawa 
ma na celu zapewnienie możliwości pełnego do-
stępu zainteresowanej społeczności do wymiaru 
sprawiedliwości w procesie inwestycyjnym pro-
wadzonym dla przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko.

Omawiana ustawa podzielona jest na 3 czę-
ści. W pierwszej części dokonano zmian w usta-
wie o  udostępnianiu informacji o  środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko. Te zmiany są związane właśnie 
z wprowadzeniem procedury odwoławczej i są-
dowej w odniesieniu do decyzji środowiskowej. 
Wprowadzono na tych etapach mechanizmy umoż-
liwiające stronom i organizacjom ekologicznym 
wnoszenie o zastosowanie środków tymczasowych 

w związku ze wstrzymaniem wykonania decyzji 
środowiskowej oraz wprowadzono procedurę od-
woławczą i sądową w odniesieniu do określonych 
decyzji inwestycyjnych, umożliwiając stronom po-
stępowania środowiskowego i organizacjom ekolo-
gicznym kwestionowanie tych zezwoleń pod kątem 
zgodności z decyzją środowiskową.

W  drugiej części omawianej ustawy, czyli 
w art. 2–25, wprowadzono zmiany w 24 specusta-
wach. W tych ustawach wprowadzono odpowiednie 
odniesienie do mechanizmów zaprojektowanych 
w naszej omawianej ustawie, odnosząc się do de-
cyzji wydawanej na podstawie właśnie tych ustaw, 
które są określone w projekcie jako zezwolenia na 
inwestycje. Wprowadzono także w poszczególnych 
aktach dodatkowe zmiany merytoryczne tych prze-
pisów. Te ustawy nie są jednolite w zakresie tych 
przepisów, które Unia Europejska kwestionuje jako 
niezgodne z dyrektywą, w związku z tym nie moż-
na było dokonać tej zmiany hurtem. Trzeba było 
zmienić poszczególne przepisy, ponieważ te prze-
pisy w niektórych ustawach się od siebie różnią.

I w trzeciej części ustawy, tj. w art. 26–28, znaj-
dują się przepisy przejściowe. Uregulowano tam 
wpływ tej ustawy na toczące się w dniu wejścia 
jej w życie postępowania administracyjne i sądo-
we. Założeniem ustawy jest objęcie jej regulacjami 
postępowań w toku poprzez nadanie uprawnień 
zainteresowanej społeczności i organizacjom poza-
rządowym w najszerszym zakresie odpowiednim 
dla danego etapu procedury administracyjnosą-
dowej, która będzie miała miejsce w dniu wejścia 
w życie tej ustawy.

W związku z zarzutem Komisji Europejskiej 
w zakresie ograniczenia kontroli sądowej w od-
niesieniu do wskazanych w specustawach decy-
zji inwestycyjnych wydłużono okres ochronny, po 
upływie którego sąd nie może uchylić decyzji in-
westycyjnej, do 60 dni. Ustawa całkowicie znosi 
okres ochronny w przypadku niezgodności decy-
zji inwestycyjnej z decyzją o środowiskowych uwa-
runkowaniach lub postanowieniem wydanym po 
przeprowadzeniu ponownej oceny oddziaływa-
nia. Analogiczne rozwiązania wprowadza się do 
trybu stwierdzenia nieważności tej decyzji. Z ko-
lei w odpowiedzi na zarzuty Komisji Europejskiej 
o braku zapewnienia zainteresowanej społeczno-
ści możliwości kontroli zgodności decyzji inwe-
stycyjnej ze środowiskową w ustawie przewiduje 
się nadanie organizacjom ekologicznym i stronom 
postępowań w sprawie wydania decyzji środowi-
skowej uprawnień do wnoszenia odwołania od 



39

22. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 24 marca 2021 r.

Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,  
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  

oraz niektórych innych ustaw

decyzji inwestycyjnych, a następnie skarg do są-
dów w zakresie niezgodności tych decyzji z decyzją 
środowiskową.

Pan Andrzej Szweda-Lewandowski, generalny 
dyrektor ochrony środowiska stwierdził, że pro-
jekt ustawy i każdy z artykułów jest uzgodniony 
z Komisją Europejską i wypracowany w ramach 
spotkań z jej przedstawicielami oraz że Komisja 
Europejska w 100% akceptuje ten projekt i uwa-
ża, że jest on zgodny z prawem unijnym, a przede 
wszystkim spełnia wszystkie dyrektywy i co do 
tego nie ma żadnej wątpliwości. Omawiana, skie-
rowana do Senatu ustawa ostatecznie liczy 41 stron 
i 29 artykułów. Cała ustawa skierowana do Sejmu, 
wraz z uzasadnieniem, raportem z konsultacji pu-
blicznych i załącznikami, liczyła 113 stron.

W  posiedzeniu Komisji  Samorządu 
Terytorialnego i  Administracji Państwowej 
uczestniczyli: pani Małgorzata Golińska, sekre-
tarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, 
główny konserwator przyrody; pan Andrzej 
Szweda-Lewandowski, generalny dyrektor 
ochrony środowiska; pani Anna Jasińska, dyrek-
tor w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
wraz ze współpracownikami; pan Bartłomiej 
Zydel, ekspert Związku Powiatów Polskich; 
pan Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich; 
Bartosz Kwiatkowski z  Fundacji Frank Bold; 
Sylwia Szczutkowska i  Radosław Ślusarczyk, 
przedstawiciele Stowarzyszenia „Pracownia na 
rzecz Wszystkich Istot”; Grzegorz Cichy z Unii 
Miasteczek Polskich; pani Anita Sowińska, po-
słanka na Sejm; pani profesor z Unii Metropolii 
Polskich; Ewa Dąbrowska z fundacji „Prawnicy 
dla Ziemi” oraz Grzegorz Kubalski ze Związku 
Powiatów Polskich.

W dyskusji, która przebiegała w bardzo rze-
czowej i dobrej atmosferze, co jest niewątpliwie 
zasługą przewodniczącego Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, pana 
Zygmunta Frankiewicza, głos zabierali zarówno 
senatorowie, jak i wymienieni przedstawiciele in-
stytucji i organizacji.

Senator Janusz Pęcherz stwierdził, że oma-
wiana ustawa należy do takiego rodzaju rozwią-
zań prawnych, o których można powiedzieć, że nie 
zadowoli wszystkich. Nie będzie wilk syty i owca 
cała. Dotyczy ona informacji o przedsięwzięciach 
mogących znacząco wpływać na środowisko, a za-
tem społeczeństwo musi mieć pełną wiedzę, ale 
i wpływ na ich lokalizację i realizację. Wszyscy, 
którzy zajmują się bądź wcześniej zajmowali 

procesami inwestycyjnymi, doskonale wiedzą, że 
to postępowanie jest bardzo skomplikowane, często 
bez uzasadnionych przyczyn zbyt powolne, niezro-
zumiałe dla wielu biernych obserwatorów. Wiedzą 
o tym najlepiej samorządowcy, którzy rozliczani są 
przez mieszkańców ze skuteczności podejmowa-
nych decyzji, szybkich realizacji inwestycji woje-
wódzkich, miejskich czy gminnych.

Niezależnie jednak od tego, jakie funkcje peł-
nimy, niezależnie od tego, czy jesteśmy samorzą-
dowcami, parlamentarzystami, przedsiębiorcami, 
szefami stowarzyszeń lub fundacji ekologicznych 
czy też aktualnie rządzącymi w kraju, powinni-
śmy pamiętać o zasadzie priorytetu ochrony śro-
dowiska nad działalnością gospodarczą i o zasadzie 
niepogarszania stanu środowiska. Jeśli te zasady 
weźmiemy pod uwagę, to musimy przeanalizo-
wać, czy omawiana ustawa, która przyszła do nas 
z Sejmu, spełnia te wymogi oraz wymogi, które 
narzuciła Komisja Europejska w zakresie nowe-
lizowanej ustawy. Biorąc pod uwagę to, co powie-
dzieli na wstępie przedstawiciele rządu, ale także 
legislator senacki, należałoby stwierdzić, że tak 
jest w istocie. Ale czy tak jest, jeśli przeprowadzi-
my analizę zgłoszonych na etapie jej konsultacji 
uwag przez organizacje ekologiczne, zarzucające 
projektowi rozwiązania niewystarczające do reali-
zacji celu, jakim jest wyeliminowanie zarzucanej 
przez Komisję Europejską niewłaściwej transpozy-
cji w Polsce dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady – to z jednej strony – a z drugiej strony weź-
miemy pod uwagę inwestorów negujących projek-
towane rozwiązania ze względu na ich negatywny 
wpływ na ciągłość i stabilność procesu inwestycyj-
nego i wprowadzenie mechanizmów wstrzymu-
jących postępowanie administracyjne i nadanie 
organizacjom ekologicznym nowych uprawnień? 
Stąd, zdaniem senatora Pęcherza, konieczność zna-
lezienia złotego środka, o którego znalezienie za-
wsze jest trudno, ale trzeba próbować go znaleźć, 
chociażby wprowadzając odpowiednie poprawki.

Senator Wadim Tyszkiewicz stwierdził, że do-
brze byłoby, gdyby osoby tworzące prawo, zgłasza-
jące propozycje zmian były chociaż jedną kadencję 
wójtem, burmistrzem czy prezydentem miasta, 
którzy z materią prawną dotyczącą procesów in-
westycyjnych mają do czynienia na co dzień. Jego 
zdaniem nie byłoby problemu, gdyby wszyscy 
uczestnicy procesów inwestycyjnych grali w jed-
nej drużynie, a przecież tak nie jest, bo jest to czę-
sto gra różnych interesów. Stwierdził, że jeśli brak 
konieczności dołączania raportu oddziaływania na 



40

22. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 24 marca 2021 r.

Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,  
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  

oraz niektórych innych ustaw

środowisko będzie można oprotestować, to jego 
siwe włosy stają mu na głowie. Przecież mamy 
różne inwestycje, jak np. budowa fabryki opako-
wań i budowa wysypiska śmieci czy też wycin-
ka w Puszczy Białowieskiej lub wycinka drzew 
w Nowej Soli, gdzie senator Wadim Tyszkiewicz 
16 lat był prezydentem. Trzeba to mieć na uwa-
dze, bo inaczej nie zrealizujemy żadnej inwesty-
cji albo nastąpi to z bardzo dużym opóźnieniem. 
Ustawa jego zdaniem jest potrzebna, ale jej zapisy 
nie mogą posłużyć stronom postępowania do blo-
kowania bardzo potrzebnych inwestycji.

Z kolei pani poseł Anita Sowińska zapowiedzia-
ła zgłoszenie poprawek w Komisji Środowiska, 
gdyż zaproponowane zmiany w ustawie jej zda-
niem nie stanowią prawidłowej transpozycji dy-
rektywy Komisji Europejskiej. Wskazała m.in. na 
zapisy uniemożliwiające stronom złożenie skar-
gi w określonym terminie w zakresie zawieszenia 
procedury dla inwestycji nieujętych w art. 72 ust. 1 
czy też w zakresie możliwości dostępu do pełnej 
dokumentacji.

Pan Bartosz Kwiatkowski z Fundacji Frank 
Bold, która jest jednocześnie fundacją ekologiczną 
i prawniczą, wyraźnie podkreślił, że absolutnie nie 
zależy im na blokowaniu inwestycji, o czym była 
mowa wcześniej. Zaznaczył, że ustawa jest kro-
kiem w dobrym kierunku, ale tylko krokiem, bo 
nie rozwiązuje wszystkich problemów, w tym za-
sadniczego, którego nie zauważono w procesach 
legislacyjnych, bowiem przyjęto za fakt, że da się 
wprowadzić decyzje o natychmiastowej wykonal-
ności w odniesieniu do inwestycji, które będą pro-
wadzone bez odpowiedniej kontroli społecznej, 
a mogą znacząco wpływać na środowisko. Pytał 
również, dlaczego w art. 72 ust. 1 nie ma wszyst-
kich decyzji podlegających kontroli społecznej, 
m.in. decyzji lokalizacyjnej, decyzji o uwarunkowa-
niach przestrzennych i zagospodarowaniu terenu. 
Zasugerował także, by przy okazji decyzji inwesty-
cyjnych również w BIP zamieszczać decyzje śro-
dowiskowe, co w zdecydowany sposób ułatwiłoby 
organizacjom ekologicznym dostęp do informa-
cji środowiskowych. Zwrócił uwagę, że w prawie 
polskim organizacje ekologiczne mają ograniczone 
możliwości zaskarżania decyzji środowiskowych, 
w których stwierdzono brak przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko. W odniesie-
niu do takich decyzji nie ma zastosowania art. 44 
ustawy o ochronie środowiska i dostępie do infor-
macji, przyznający organizacjom prawo złożenia 
odwołania, zaś art. 31 k.p.a. jest niewystarczający, 

bo jest to artykuł ocenny i często trudno jest wy-
kazać interes społeczny organizacji jako strony 
w postępowaniu.

Z  kolei pani Sylwia Szczutkowska i  pan 
Radosław Ślusarczyk z fundacji „Pracownia na 
rzecz Wszystkich Istot” oprócz wcześniej zgłasza-
nych uwag podnieśli problemy związane z nie-
możnością zapoznania się z dokumentacją sprawy 
przed upływem terminu na złożenie odwołania, 
co de facto może rodzić patologię masowego od-
woływania się pro forma, byleby tylko zdążyć 
w terminie. Podkreślili także, że ustawa nie daje 
możliwości wyeliminowania z obrotu prawnego 
wadliwej decyzji w ramach specustaw, chociażby 
drogowej, i że tak naprawdę nie ma większego zna-
czenia, że przedłużono termin do 60 dni. Fundacja 
zwróciła się z prośbą do senatorów, by wprowa-
dzić poprawki zgłoszone wcześniej, a nieprzyjęte 
przez Sejm.

Interesujący głos w dyskusji pojawił się w wy-
powiedzi mecenasa Grzegorza Kubalskiego ze 
Związku Powiatów Polskich. Zwrócił on uwa-
gę, że wszędzie tam, gdzie pojawiają się pojęcia 
typu „odwołanie”, „postanowienie”, „skarga”, na-
leży jednoznacznie przesądzić, w jakim terminie 
musi nastąpić rozstrzygnięcie. Zwrócił też uwa-
gę na działania pseudoorganizacji ekologicznych, 
których rzeczywistym celem jest wyłudzanie od 
inwestorów środków pieniężnych pod groźbą blo-
kady inwestycji lub działanie na rzecz podmiotów 
konkurencyjnych względem inwestora, co uderza 
wizerunkowo w te stowarzyszenia i organizacje, 
dla których potrzeba ochrony środowiska jest rze-
czywistym celem. Z tego względu projektowanej 
regulacji prawnej powinna towarzyszyć penalizacja 
karna i administracyjna, np. zakaz prowadzenia 
działalności przez podmioty, osoby zarządzające 
w przypadku nadużywania przepisów o udzia-
le społeczeństwa w ochronie środowiska w celu 
uzyskania korzyści majątkowych lub osobistych, 
ewentualnie należałoby rozważyć wprowadzenie 
dla organizacji ekologicznych dodatkowych warun-
ków udziału w postępowaniach administracyjnych 
i sądowoadministracyjnych.

Senator Zygmunt Frankiewicz, podsumowując 
dyskusję, ale jeszcze przed dyskusją nad ewentu-
alnymi poprawkami, stwierdził m.in., że nie mo-
żemy podchodzić do rozwiązań prawnych zbyt 
idealistycznie, że w postępowaniach administra-
cyjnych nie ma samych aniołów – i to po żadnej 
stronie tego procesu – i że jeśli zapisy nie będą 
przewidywać także złych intencji, doprowadzić to 
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może do negatywnych konsekwencji w postaci wy-
muszania czy terroru w postępowaniu. Stwierdził 
także, że nie można przy okazji tej ustawy mó-
wić tylko o sztandarowych inwestycjach, takich 
jak przekop Mierzei Wiślanej, Centralny Port 
Komunikacyjny czy elektrownia atomowa, bo ta-
kich będzie kilka, kilkanaście, podczas gdy w samo-
rządach realizowane są tysiące inwestycji. A zatem 
znowu wracamy do złotego środka. Zwrócił się do 
przedstawiciela rządu o stanowisko w sprawie pro-
pozycji Związku Powiatów Polskich…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze, ma pan 20 minut…)

Proszę?
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Może pan 

do 20 minut sprawozdawać. Obawiam się, że pan 
przekroczył ten czas, a, jak widzę, ma pan jeszcze 
dużo…)

To kończę już, ale mam jeszcze sprawozdanie 
z posiedzenia Komisji Środowiska…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: A, jeszcze 
następne…)

Ale to skrócę.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Jeśli może 

pan trochę skrócić…)
Tak, zdecydowanie, Panie Marszałku.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dziękuję 

bardzo. I proszę bardzo.)
Przedstawiciel rządu ustosunkował się niemal 

do wszystkich…
Mam nadzieję, Panie Marszałku, że w związ-

ku z tym przedstawiciel rządu skróci czas swojego 
wystąpienia.

…zgłoszonych w  czasie dyskusji uwag. 
Ostatecznie senator Pęcherz przejął 4 poprawki 
z 9 propozycji zgłoszonych wcześniej, przeanali-
zowanych przez Biuro Legislacyjne, biorąc jednak 
pod uwagę głosy w dyskusji, płynące m.in. ze strony 
Związku Miast Polskich czy wypowiedzi senatorów 
Tyszkiewcza, Frankiewicza i Pająka, postanowił je 
na tym posiedzeniu komisji wycofać, tak aby móc 
jeszcze raz poddać je poszerzonej analizie i ewen-
tualnie zgłosić na posiedzeniu Komisji Środowiska 
bądź na posiedzeniu plenarnym. Przewodniczący 
komisji zarządził zatem głosowanie nad przyjęciem 
omawianej ustawy bez poprawek. Ustawa została 
przyjęta 6 głosami za, bez głosów przeciwnych, a 2 
senatorów wstrzymało się od głosu.

To było sprawozdanie z posiedzenia Komisji 
Samorządu Terytorialnego i  Administracji 
Państwowej.

Teraz druga komisja, Komisja Środowiska.

Posiedzenie komisji odbyło się w dniach 18 
i 23 marca 2021 r. Po rozpatrzeniu ustawy komisja 
wnosi: Wysoki Senat uchwalić raczy załączony pro-
jekt uchwały. Komisja do tekstu uchwalonej przez 
Sejm ustawy zaproponowała ostatecznie wprowa-
dzenie 7 poprawek, o których wspomnę w dalszej 
części. W posiedzeniu komisji uczestniczyły prak-ły prak- prak-
tycznie te same osoby. W dyskusji zabierali głos 
senatorowie. Na posiedzeniu tej komisji była pani 
przewodnicząca Jadwiga Rotnicka, wiceprzewod-
nicząca Komisji Środowiska, która stwierdziła, że 
ustawa, z uwagi na sprawy w niej regulowane, po-
winna być przyjęta, zastrzegając jednocześnie, że 
oczekujemy od strony rządu pewnego konsensu-
su, jeśli chodzi o nasze poprawki, bo uważamy, że 
strona społeczna powinna jednak mieć, zgodnie 
z wytycznymi Komisji Europejskiej, większy udział 
w tych konsultacjach. Poinformowała ponadto, że 
przeprowadzona burza mózgów w szerokim gro-
nie podmiotów zainteresowanych ustawą pozwoliła 
na wypracowanie 9 poprawek, które przedstawił 
na prośbę pani senator Rotnickiej pan senator 
Stanisław Gawłowski. Stwierdził, że jest to usta-
wa idąca w dobrym kierunku, potrzebna, ale żeby 
w całości wypełniała oczekiwania wynikające ze 
stanowiska komisji, potrzeba pewnych uzupełnień, 
uszczegółowień, które są możliwe poprzez przyję-
cie zgłoszonych poprawek.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych, 
ekologicznych – ci sami praktycznie – zgło-
sili te same uwagi co na posiedzeniu Komisji 
Samorządu Terytorialnego i  Administracji 
Państwowej. Pani minister Małgorzata Golińska, 
odnosząc się do zgłoszonych poprawek, stwier-
dziła, że poprawki te, z uwagi na dość obszerne 
treści, wymagają większego zastanowienia się 
i ustosunkowania do nich na piśmie. Po krótkiej 
dyskusji między przedstawicielami rządu, sena-
torami i przedstawicielem Biura Legislacyjnego 
Senatu, panem Mirosławem Reszczyńskim, 
przewodniczący Komisji Środowiska, pan se-
nator Zdzisław Pupa, zaproponował, aby prze-
rwać posiedzenie komisji, uzyskać stanowisko 
rządu oraz Biura Legislacyjnego, a  nad po-
prawkami głosować 23 marca o godzinie 16.00. 
Wczoraj o godzinie 16.00 wznowiono przerwa-
ne posiedzenie Komisji Środowiska. Tuż przed 
posiedzeniem komisji otrzymaliśmy stanowisko 
rządu w sprawie poprawek przedłożonych na po-
siedzeniu komisji w dniu 18 marca. Propozycja 
rządu sprowadzała się do odrzucenia wszystkich 
9 poprawek zgłoszonych na posiedzeniu Komisji 
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Środowiska. Zanim wysłuchaliśmy uzasadnienia 
stanowiska rządu, pani senator Jadwiga Rotnicka 
w imieniu zgłaszających poprawki senatorów 
wycofała poprawki nr 7 i 8. Ostatecznie odbyło 
się głosowanie nad 7 poprawkami, które zostały 
przyjęte większością głosów. Przegłosowana zo-
stała również cała ustawa wraz z poprawkami – 
12 głosów było za, 2 senatorów się wstrzymało. 
Dziękuję za uwagę.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze, za bardzo dokładne 
sprawozdanie.

Przystępujemy teraz do zadawania pytań.
Pan senator Jan Maria Jackowski.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

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

stie związane z organizacjami ekologicznymi. To 
jaki będzie w końcu ich status? One będą odgry-
wały większą rolę niż w tej chwili? Będą miały 
większe czy mniejsze możliwości uczestniczenia 
w procesie wydawania decyzji środowiskowych? 
Pytam o to, dlatego że nie wszystkie działania 
organizacji ekologicznych są odbierane pozytyw-
nie. No, są sytuacje, kiedy ekolodzy skutecznie 
blokują potrzebne inwestycje. To jest zawsze, że 
tak powiem, balansowanie na granicy między in-
teresem społecznym wynikającym z danej inwe-
stycji a ideą ochrony środowiska. To jest trudne 
i czasami skomplikowane. A więc ja chciałbym 
się dowiedzieć, czy po tym, jak przyjmiemy te 
zapisy, inwestor – czy to publiczny, czy to in-
dywidualny – przystępując do jakiejś inwesty-
cji, będzie musiał liczyć się z tym, że organizacje 
ekologiczne będą mogły skuteczniej, mówiąc ję-
zykiem kolokwialnym, blokować tę inwestycję. 
Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Proszę bardzo.

SENATOR 
JANUSZ PĘCHERZ 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Odpowiem w ten sposób. W swoim wystąpie-

niu wskazałem na to, że taka dyskusja toczyła się 
głównie w komisji samorządu terytorialnego. Tak, 
odnosiliśmy się także do organizacji ekologicznych. 
Tutaj problemem jest to, że tych organizacji ekolo-
gicznych jest bardzo dużo. W swoich statutach sta-
wiają sobie one za cel przede wszystkim ochronę 
środowiska, ale jedne organizacje się tego trzyma-
ją, a inne niekoniecznie. Na to wskazywali samo-
rządowcy, ale nie tylko oni. Nie można wrzucać 
wszystkich do jednego worka, aczkolwiek propo-
zycja… No, według tej ustawy organizacje te będą 
miały przede wszystkim większe możliwości, jeśli 
chodzi o zaskarżenie decyzji do sądu. To było od-
bierane zdecydowanie negatywnie. Chodzi o to, jak 
do tej pory wyglądały postępowania administra-
cyjne. Uwagę zwróciła na to Komisja Europejska 
i zostało to przez rząd zmienione. W tejże usta-
wie zaproponowano takie rozwiązania, żeby orga-
nizacje miały możliwość składania skarg do sądu 
administracyjnego.

Czy będą blokować, czy nie? Wszyscy się boją, 
że będą blokować. Ja powodów do takich obaw 
nie widzę, ale jeżeliby tak rzeczywiście było… 
Przedstawicielka rządu, pani minister Golińska, 
powiedziała, że propozycja Związku Powiatów 
Polskich jest interesująca. Takie poprawki nie zo-
stały przyjęte, dlatego że to by wykraczało poza za-
kres tej ustawy, ale gdyby tak było, to rzeczywiście 
można by zastanowić się nad jakimś rozwiązaniem 
tego problemu, nad tym, jakie warunki musiałyby 
spełnić organizacje ekologiczne, żeby być stroną 
postępowania administracyjnego.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Pan senator Jackowski, jeszcze raz.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Dziękuję bardzo.
Problem jest istotny, dlatego że mamy do czy-

nienia ze specyficzną sytuacją. Otóż Polska jest kra-
jem, który nadrabia zaległości infrastrukturalne. 
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W związku z tym wiele inwestycji, które w Europie 
Zachodniej już wykonano, w Polsce napotyka opór 
ze strony organizacji ekologicznych. Gdyby przy-
jąć, że zasada ochrony środowiska jest literalnie 
nadrzędna, to mielibyśmy do czynienia z tym, że 
w sposób trwały nie moglibyśmy nadrobić tych za-
niedbań infrastrukturalnych, jeśli chodzi o niektó-
re szlaki – ja nie mówię, że wszystkie, ale w jakimś 
zakresie.

I dlatego mam pytanie drugie, pomocnicze. Jak 
oddzielić tu sytuacje – w tej chwili mówię teore-
tycznie, nie odnoszę tego do żadnego konkretnego 
przypadku, aczkolwiek mógłbym takie przypadki 
podać – w których możemy mieć do czynienia np. 
z lobbingiem biznesowym pod płaszczykiem eko-
logicznym, tzn. gdy stworzenie jakiejś inwestycji 
infrastrukturalnej będzie dla kogoś niekorzystne 
i ten ktoś będzie chciał zablokować taką inwestycję, 
posługując się właśnie hasłem ekologicznym? To 
są sprawy trudne, bo opinia publiczna, wiadomo, 
będzie po stronie ekologów. I wtedy ten zły inwe-
stor, który po prostu chce zniszczyć nam jakieś tam 
zasoby przyrodnicze – tak to będzie przedstawia-
ne opinii publicznej – będzie w trudnej sytuacji. 
A więc myślę, że warto na ten temat dyskutować, 
żeby nie wylewać dziecka z kąpielą, tzn. żeby nie 
ograniczać roli organizacji ekologicznych, ale też 
pewne negatywne zjawiska, które mogą się pojawić 
w tym obszarze, i możliwości nadużywania tego 
po prostu w jakiś sposób wyeliminować. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Proszę bardzo.

SENATOR 
JANUSZ PĘCHERZ 

Panie Senatorze, dyskutowaliśmy sporo także na 
ten temat, bo to jest… Problem tzw. blokad wywołał 
tak naprawdę powstanie możliwości tworzenia tzw. 
specustaw. One były nam potrzebne na jakimś etapie, 
przede wszystkim gdy Polska chciała się przygotować 
do Euro. I ja jestem zdania, że gdyby nie specustawy 
z tamtego okresu, tobyśmy tego Euro w Polsce nie 
mieli, nie mielibyśmy autostrad, nie dojechalibyśmy 
do stadionów, a także niektórych stadionów by nie 
wybudowano. Dlatego też te specustawy były takim, 

powiedzmy, rozwiązaniem… Mogłoby się wydawać, 
że były one rozwiązaniem tymczasowym, a jednak 
okazało się, że one są rozwiązaniami na tyle, po-
wiedzmy, fajnymi, że być może za bardzo chcieliśmy 
z nich korzystać. Przekop Mierzei Wiślanej jest przy-
kładem, że pewne decyzje są już nieodwracalne. Jeżeli 
nie ma możliwości zaskarżenia na jakimś etapie de-
cyzji i jej natychmiastowej wykonalności, to możemy 
po prostu wywołać nieodwracalne zmiany w środo-
wisku, a potem bardzo długo dochodzić sądownie…. 
Dlatego szukamy złotego środka. Myślę, że nie jest to 
proste i ta ustawa także tego złotego środka nie da, ale 
ja wierzę przede wszystkim w mądrość administra-
cji publicznej, ale też w mądrość sądów administra-
cyjnych, które będą rozpatrywały skargi na decyzje 
administracyjne. I przewiduję, tak jak powiedziałem 
już wcześniej, przed chwilą, że jeżeli będą sytuacje, 
w których organizacje ekologiczne będą chciały z po-
wodów nieuzasadnionych blokować rozwiązania czy 
postępowania administracyjne, to wtedy będą mu-
siały pojawić się także rozwiązania prawne. I mam 
nadzieję, że przedstawiciele ministerstwa także są 
co do tego zgodni.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Pan senator Wadim Tyszkiewicz zadaje pytania.

SENATOR 
WADIM TYSZKIEWICZ 

Panie Marszałku, Panie Senatorze, mam pyta-
nie… To znaczy może zanim zadam pytanie, po-
wiem jeszcze, że rzeczywiście specustawa to było 
najlepsze, co mogło spotkać samorządy w ostatnich 
latach. I świetnie samorządy z niej korzystają.

Ale mam pytanie. Czy po wydaniu decyzji śro-
dowiskowej, po rozpoczęciu inwestycji, organiza-
cje ekologiczne, zaskarżając do sądu taką decyzję, 
wstrzymują bieg tej inwestycji? Ja tylko podam 
przykład: inwestor – niekoniecznie samorząd, ale 
może to być chociażby nowa fabryka, która prze-
szła cały proces uzyskiwania zezwolenia na budo-
wę – rozpoczyna proces inwestycyjny, fabryka się 
buduje w Nowej Soli czy w Zielonej Górze, a orga-
nizacja ekologiczna z Białegostoku składa protest, 
kieruje to do sądu. Czy to wstrzymuje proces inwe-
stycyjny? Dziękuję.
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SENATOR 
JANUSZ PĘCHERZ 

Na ten moment, według obecnych rozwiązań, to 
wstrzyma proces inwestycyjny. Jest pytanie, czy sąd 
uzna, że jest to… czy organ administracji publicz-
nej uzna organizację za stronę. Oczywiście jest tutaj 
art. 44 i 31. Zgodnie z art. 31 była możliwość ewen-
tualnego dochodzenia do sytuacji, gdzie organ mu-
siał ustalić, że organizacja ekologiczna ma interes 
prawny w tym, że blokuje. Art. 44 ma szerszy zakres, 
zgodnie z nim organ niekoniecznie musi uznawać to 
za interes prawny. Tak jak powiedziałem, to admi-
nistracja musi tutaj zdecydowanie dużo więcej zro-
bić, ale jednocześnie my nie możemy – i to jest cały 
szkopuł tej ustawy – nie dostosować naszych roz-
wiązań prawnych do dyrektywy unijnej. Polska się 
zobowiązała, że dostosuje rozwiązania prawne do tej 
dyrektywy. Jeżeli tego nie zrobi, to środki, które są 
na ten moment zablokowane na niektóre inwestycje, 
będą zablokowane na stałe.

Przy okazji jeszcze, skoro pan senator poru-
szył problem, powiem jedną rzecz. Na moim tere-
nie jest dzisiaj sytuacja dotycząca wiatraków, czyli 
energii wytwarzanej przez, powiedzmy, urządze-
nia wiatrowe. W 2012 r. wydano decyzje środowi-
skowe, a w 2015 r. wydano pozwolenie na budowę 
i nikt się tym nie interesował, bo w tamtym czasie 
była taka sytuacja, że można było budować wiatra-
ki w odległości, powiedzmy, do 500 m od zabudo-
wań. W międzyczasie zmieniło się prawo i to prawo 
spowodowało, że mamy tzw. ustawę odległościową 
wprowadzającą 10H. Czyli wysokość wiatraka dzi-
siaj w moim rejonie to 182 m, jeśli chodzi o 3 wia-
traki. Zatem praktycznie wyłączamy z zabudowy 5 
miejscowości. I teraz nie organ administracji pu-
blicznej ma problem – chociaż też ma problem, bo 
ma teren niezabudowany czy wyłączony z zabudowy 
– tylko dzisiaj protestują mieszkańcy, którzy nagle 
się dowiedzieli, że mają zasadę 10H, czyli w promie-
niu 2 km nie mogą się budować i nie wybudują żad-
nego mieszkania. Czyli gdyby proces konsultacji na 
etapie decyzji środowiskowej był prowadzony zgod-
nie z dzisiejszym rozwiązaniem, to ta społeczność 
wiedziałaby więcej na temat danej inwestycji.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Tyszkiewicz jeszcze raz.

SENATOR 
WADIM TYSZKIEWICZ 

Ja powiem bardzo krótko. Ja, mając doświad-
czenie inwestycyjne czy samorządowe, powiem 
szczerze, mam ogromne wątpliwości, czy za tą 
ustawą zagłosować. Na dzień dzisiejszy ja na pew-
no za nią nie zagłosuję, bo mam ogromne obawy 
związane z tym, że procesy inwestycyjne będą za-
hamowane. Dlatego moje pytanie… Nie wiem, na 
ile się pan orientuje. Jeżeli rzeczywiście będzie tak, 
że po wydaniu wszelkich zezwoleń, po rozpoczęciu 
inwestycji wartej np. 300 milionów zł jakaś organi-
zacja poprzez skierowanie wniosku do sądu może 
wstrzymać taką inwestycję, to powiem szczerze, 
że ja jestem przerażony. I moje pytanie: czy w Unii 
Europejskiej – ja wiem, że musimy dostosować na-
sze prawo do wymogów unijnych – rzeczywiście 
jest tak, że rozpoczęta inwestycja za kilkaset mi-
lionów euro może być wstrzymana, bo jakaś orga-
nizacja ekologiczna złożyła protest do sądu? Jak to 
funkcjonuje w Europie Zachodniej? Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.

SENATOR 
JANUSZ PĘCHERZ 

Ja nie odpowiem na to pytanie, Panie Senatorze, 
bo nie jestem aż tak biegły w tym, jak jest w Unii 
Europejskiej. Myślę, że ktoś z ministerstwa jest 
w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Jestem w sta-
nie ocenić, że w Unii Europejskiej nie pojawią się 
takie przypadki, że rozpocznie się inwestycja – 
przynajmniej w  tych krajach, które od dawna 
funkcjonują w Unii Europejskiej – którą organi-
zacje mogą zablokować. Ten proces postępowania 
jak gdyby przedinwestycyjnego powinien wyeli-
minować takie sytuacje. My dzisiaj się boimy o te 
sytuacje, które są związane ze specustawami tak 
naprawdę. Bo inne postępowania mogą być i pew-
nie będą trochę przedłużane, ale trzeba zrobić 
wszystko, żeby ich nie przedłużać. Stąd też była 
propozycja Związku Powiatów Polskich, żeby na 
każdym etapie określić, ile organ wyższej instancji 
ma czasu na podjęcie decyzji. To nie może trwać 
w nieskończoność. Te zmiany w polskim prawie 
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muszą się pojawiać. Organ administracji, ale także 
sąd administracyjny, i wojewódzki, i naczelny, po-
winny mieć terminy na załatwienie sprawy.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Rozumiem, że pan senator powtórzy to pytanie 

pani minister.
Pan senator Jerzy Czerwiński. Proszę bardzo.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 
Senatorze!

W przypadku mojego pytania to dobrze, że aku-
rat występuje pan w podwójnej roli, bo pan składał 
sprawozdanie z prac obu komisji, a prace tych ko-
misji czymś się różniły. Otóż, Komisja Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, która 
powinna reprezentować interesy samorządu, reko-
menduje po prostu uchwalenie ustawy bez popra-
wek. Co najciekawsze, do tej komisji nie wpłynęły 
tak naprawdę – jeśli dobrze zauważyłem – opinie, 
które by w jakiś sposób, może nie rewolucyjny, 
ale zasadniczy, mogły wywrzeć wpływ na treść tej 
ustawy. Z kolei Komisja Środowiska, która raczej 
powinna się przychylać w stronę organizacji, jak 
my to nazywamy ogólnie, ekologicznych, wprowa-
dziła poprawki, czyli zastanawiała się. Poza tym 
to do niej właśnie wpłynęły propozycje poprawek 
Związku Powiatów Polskich, bardzo daleko idące, 
w zakresie właśnie organizacji ekologicznych, do-
tyczące niebezpieczeństwa, o którym mówimy. No, 
mówmy prostym tekstem: chodzi o to, żeby część 
tych organizacji – mam nadzieję, że nie będzie ta-
kich – nie uczyniła sobie z tej procedury sposobu 
na życie czy, inaczej mówiąc, żeby nie wchodziła 
w proces inwestycyjny w wielu miejscach, w wielu 
momentach, nie ponosząc żadnej większej odpo-
wiedzialności. Bo to jest ważne. Co innego, jak się 
ponosi materialną odpowiedzialność – ale tutaj tak 
nie jest. Istnieje proces inwestycyjny i możliwość 
blokady tego procesu.

No i  teraz pytanie: skąd tak różne posta-
wy obydwu komisji? Choć, tak jak mówię, one 
są przeciwstawne co do zakresu działania. I, 
w szczególności, czy zajmowaliście się państwo 

szczegółowo poprawkami proponowanymi przez 
Związek Powiatów Polskich, które mają… Ja wiem, 
że one wychodzą poza zakres ustawy, ale na pewno 
są związane ogólnie z tym, o czym ta ustawa mówi. 
Czy pochyliliście się państwo nad tymi poprawka-
mi? I co dalej? Bo jak się nie znalazły w tej ustawie, 
to być może warto wystąpić z inicjatywą ustawo-
dawczą, jeśli wychodzą poza materię. A jest taka 
możliwość, nawet w trybie senackim, specjalnym, 
regulaminowym.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo.

SENATOR 
JANUSZ PĘCHERZ 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Powiem tak: czy 2 komisje mają różne opinie 

o ustawie? Nie mają różnych. Komisja Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej mia-
ła posiedzenie 10 marca, Komisja Środowiska – 
18 marca. Stąd też te same poprawki czy prawie 
te same poprawki były omawiane na posiedze-
niu Komisji Środowiska. Z tym że postawiliśmy, 
że mamy jeszcze czas do posiedzenia Komisji 
Środowiska, do osiemnastego, żeby się nad tymi 
poprawkami zastanowić. Bo one były zasygnali-
zowane, a potem zostały wycofane na posiedzeniu 
komisji samorządu terytorialnego. To jest jedna 
uwaga.

Związek Powiatów Polskich nie zgłosił jeszcze 
wtedy poprawek na piśmie, tylko zasygnalizował 
na posiedzeniu komisji samorządu terytorialne-
go, że takie poprawki spróbuje przygotować. Ale 
już wtedy na pytanie pana przewodniczącego ko-
misji, pana senatora Frankiewicza, skierowane do 
przedstawicieli rządu…

Ponieważ nam się podobają te poprawki, o któ-
rych pan mówi, to my możemy, Panie Senatorze, 
zrobić inicjatywę tutaj, w Senacie i zastanowić się, 
co dalej w tym zakresie.

A związek powiatów złożył poprawki na pi-
śmie dopiero na posiedzeniu Komisji Środowiska. 
Przedtem tylko je zasygnalizował.

Zaś przedstawiciel rządu, obecna tu pani mi-
nister Golińska stwierdziła, że są to interesujące 
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poprawki, ale wykraczają poza zakres omawianej 
ustawy, i że można do nich powrócić.

Ta sytuacja jest jak gdyby otwarta. Ja widzę tę 
sprawę jako otwartą, sprawę na późniejszy okres, 
gdy ustawa, która wejdzie w życie, kiedy ostatecz-
nie podpisze ją pan prezydent… Jeżeli ta ustawa 
będzie działała wadliwe, to wtedy będzie można się 
zastanawiać, czy nie powinno być inicjatywy usta-
wodawczej ze strony rządu albo nawet ze strony 
Senatu, tak żeby wprowadzić poprawki odnoszące 
się do funkcjonowania organizacji proekologicz-
nych. Mamy tu problem. Organizacje proekologicz-
ne, które składały propozycje poprawek, są tymi, 
które w zakresie swojego działania… Nie możemy 
powiedzieć, żeby do tej pory były tam jakiekolwiek 
uchybienia. Ale organizacje ekologiczne wiedzą, że 
część z nich działa na niekorzyść organizacji ekolo-
gicznych, tych poprawnie funkcjonujących.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Więcej pytań nie ma.
Dziękuję, Panie Senatorze Sprawozdawco.
(Senator Janusz Pęcherz: Dziękuję bardzo.)
Do prezentowania stanowiska rządu w toku 

prac parlamentarnych został upoważniony mini-
ster klimatu i środowiska.

Czy pani minister Małgorzata Golińska pragnie 
zabrać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy?

(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Klimatu 
i  Środowiska Małgorzata Golińska: Panie 
Marszałku, jeśli mogę, to króciutko.)

To proszę tutaj.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
KLIMATU I ŚRODOWISKA 
MAŁGORZATA GOLIŃSKA 

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoki Senacie!
Wpisując się w to, o czym mówił pan sena-

tor sprawozdawca obu komisji bardzo obszernie 
omawiający ustawę, ale też w dyskusję, która się 
toczyła, pozwolę sobie nie powtarzać, z czego wy-
nika idea przygotowania ustawy. Tak jak wskazał 
pan senator, jest ona odpowiedzią na uzasadnioną 
opinię Komisji Europejskiej, która wskazała nam 

naruszenia w głównej ustawie, czyli w ustawie 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania na środo-
wisko, a także w niektórych innych ustawach, czyli 
w tzw. specustawach. Komisja wskazała nam, że 
powinniśmy mocniej podkreślić dostęp zainte-
resowanej społeczności do wymiaru sprawiedli-
wości. Dyrektywa EIA, do której dostosowujemy 
polskie prawo, zapewnia szeroki udział społeczeń-
stwa w podejmowaniu decyzji, w tym dostęp do 
procedury odwoławczej, a także dostęp do wymia-
ru sprawiedliwości w sprawach dotyczących śro-
dowiska dla tzw. zainteresowanej społeczności. 
Mówię „tak zwanej”, dlatego że jest ona wprost 
zdefiniowana w dyrektywie jako „społeczeństwo, 
które jest lub może być dotknięte skutkami lub ma 
interes w procedurach podejmowania decyzji do-
tyczących środowiska”. Dla celów tej definicji or-
ganizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony 
środowiska i spełniające wymagania przewidziane 
w prawie krajowym uważa się za mające interes 
w tym zakresie.

W naszym kraju ogólne zasady, które dotyczą 
udziału zainteresowanej społeczności, w szcze-
gólności organizacji ekologicznych i pozostałych 
organizacji społecznych oraz stron postępowania, 
w podejmowaniu decyzji związanych z realizacją 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko reguluje ustawa o udostępnianiu 
informacji, w skrócie OOŚ-owa, a także kodeks 
postępowania administracyjnego i prawo o po-
stępowaniu przed sądami administracyjnymi. 
Ponadto w ustawach regulujących wydawanie ze-
zwoleń inwestycyjnych zawarto przepisy o cha-
rakterze lex specialis. Chodzi o prawo budowlane, 
prawo wodne, prawo geologiczne i górnicze oraz 
specustawy.

Polski rząd zobowiązał się do przygotowa-
nia zmiany przepisów. Ta ustawa, którą dzisiaj 
omawiamy, została przygotowana przy szerokim 
wsparciu i we współpracy ze wszystkimi resorta-
mi, których te zmiany mogą dotyczyć. Prace pro-
wadzone były przez Generalną Dyrekcję Ochrony 
Środowiska jako wskazany przez ministra klimatu 
i środowiska organ upoważniony do prowadzenia 
tych prac. Stąd w razie pytań szczegółowych będę 
prosiła, Panie Marszałku, o wsparcie obecnych 
tutaj dyrektorów z Generalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska jako tych, którzy bezpośrednio brali 
udział we wszystkich pracach, ustaleniach, ale tak-
że dyskusjach z Komisją Europejską.
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Jako że ta ustawa ma na celu zapewnie-
nie możliwie pełnego dostępu zainteresowa-
nej społeczności do wymiaru sprawiedliwości 
w procesie inwestycyjnym prowadzonym dla 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko, wprowadziliśmy wiele rozwią-
zań, które rozszerzają uprawnienia stron postę-
powania i organizacji ekologicznych względem 
decyzji środowiskowej, a także rozszerzających 
uprawnienia tych podmiotów względem de-
cyzji następczych, tj. decyzji inwestycyjnych, 
do których wymagane jest uzyskanie decyzji 
środowiskowej. Z  jednej strony naszym zało-
żeniem było dostosowanie prawa do dyrekty-
wy EIA czy odpowiedź na uzasadnioną opinię 
Komisji Europejskiej, ale z drugiej strony leża-
ło nam również na sercu to, aby te proponowa-
ne rozwiązania nie doprowadziły do sytuacji, że 
będzie można wprost schematycznie, automa-
tycznie blokować wiele inwestycji. Stąd być może 
te dyskusje, o których dzisiaj mówił pan senator 
sprawozdawca, i być może też różne spojrzenie 
w zależności od tego, czy dyskusja toczyła się na 
posiedzeniu komisji samorządowej, na którym 
w dyskusji udział brali wieloletni samorządowcy, 
doświadczeni w prowadzeniu różnego rodzaju 
inwestycji… Ta dyskusja różniła się od dyskusji 
na posiedzeniu Komisji Środowiska, na którym 
celem nadrzędnym w dyskusji było jednak sta-
wianie pewnych kwestii jako priorytetów przez 
wiele organizacji pozarządowych.

Warto wskazać, że w ustawie, kiedy odnosiliśmy 
się do zarzutu Komisji o braku możliwości zwró-
cenia się do sądu o przyznanie środków tymczaso-
wych, wprowadziliśmy następujące rozwiązania: 
umożliwiliśmy wnioskowanie o środki tymczaso-
we na etapie wydawania decyzji środowiskowej 
i umożliwiliśmy wnioskowanie o środki tymcza-
sowe na etapie wydawania decyzji inwestycyjnej.

Odnosząc się do zarzutów w zakresie ograni-
czenia kontroli sądowej w odniesieniu do wska-
zanych w specustawach decyzji inwestycyjnych, 
wydłużyliśmy okres ochronny, po upływie któ-
rego sąd nie może uchylić decyzji inwestycyjnej, 
do 60 dni. Całkowicie znieśliśmy okres ochronny 
w przypadku niezgodności decyzji inwestycyjnych 
z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach lub 
postanowieniem wydanym po przeprowadzeniu 
ponownej oceny oddziaływania.

Z kolei w odpowiedzi na zarzuty o brak za-
pewnienia zainteresowanej społeczności możli-
wości kontroli zgodności decyzji inwestycyjnej 

z decyzją środowiskową nadaliśmy organizacjom 
ekologicznym i stronom postępowań w spra-
wie wydania decyzji środowiskowej upraw-
nienia do wnoszenia odwołań od decyzji 
inwestycyjnych, a następnie skarg do sądu w za-
kresie ich niezgodności z decyzją o środowisko-
wych uwarunkowaniach.

Tak jak powiedziałam, wydaje nam się, że 
choć nie jesteśmy w stanie zadowolić wszyst-
kich, proponowane rozwiązania wychodzą na-
przeciw przede wszystkim kwestii zgodności 
z dyrektywą. Ale jednocześnie, dopuszczając 
czy rozszerzając uprawnienia dla ekologicznych 
organizacji pozarządowych, nie dajemy moż-
liwości automatycznego blokowania rozwoju 
gospodarczego naszego państwa. Myślę, że to 
jest ważne w kontekście pytania, które przed 
chwilą pan senator Tyszkiewicz zadał senatoro-
wi sprawozdawcy, ale ważne również w kontek-
ście tego, że my w ustawie umieściliśmy kilka 
bezpieczników. Dajemy organizacjom pozarzą-
dowym daleko idące uprawnienia, ale dopiero 
po analizie dokonanej przez organ lub przez sąd 
może dojść do wstrzymania wykonania decyzji 
środowiskowej.

Dlaczego o tym mówię? Dlatego że jedna z po-
prawek, które zostały przyjęte na posiedzeniu 
Komisji Środowiska, jest poprawką daleko da-
lej idącą niż te, które zaproponowaliśmy. Jedna 
z poprawek mówi wprost o tym, że organ – jest 
taka propozycja – rozpatrujący odwołanie od 
decyzji, zawieszając postępowanie, wstrzymu-
je wykonanie tej decyzji, jeżeli nadano jej rygor 
natychmiastowej wykonalności, a także że organ 
właściwy w sprawie wznowienia postępowania 
w przedmiocie wydania decyzji w sytuacji, o któ-
rej mowa w ustępie wcześniejszym, wstrzyma 
z urzędu wykonanie tej decyzji. I tak, przyjęcie 
tej poprawki zrealizuje ten scenariusz, którego 
obawiał się pan senator Tyszkiewicz. Dojdzie 
do możliwości automatycznego blokowania in-
westycji. Dlatego nie tylko ta, lecz również inne 
poprawki przedłożone przez grupę senatorów 
na posiedzeniu Komisji Środowiska, po anali-
zie, której dokonaliśmy z Generalną Dyrekcją 
Ochrony Środowiska, zostały ocenione przez 
rząd negatywnie. Ja dzisiaj również proszę pań-
stwa senatorów, aby tych zaproponowanych po-
prawek nie przyjmować, aby nie doprowadzić do 
sytuacji, w której rozwiązania zapisane w usta-
wie zablokują nam możliwość prowadzenia in-
westycji w naszym kraju. Dziękuję bardzo.
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WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Pani Minister.
Do pytania zgłosił się pan senator Stanisław 

Gawłowski.
Proszę bardzo.

SENATOR 
STANISŁAW GAWŁOWSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pani Minister, ponieważ ta ustawa tak napraw-

dę dotyczy klauzuli natychmiastowej wykonalności, 
a pani na razie tak sprytnie ten obszar omija, to ja 
chcę zapytać o jeden projekt realizowany przez ad-
ministrację rządową i w sposób skandaliczny pro-
wadzony przez administrację środowiskową, czyli 
rządową administrację, czyli Regionalną Dyrekcję 
Ochrony Środowiska w Olsztynie i generalnego dy-
rektora ochrony środowiska w Warszawie. Dotyczy 
to przekopu Mierzei Wiślanej. Otóż, Pani Minister, 
gdybyście w tak skandaliczny sposób nie prowadzi-
li tego typu przedsięwzięć na poziomie rządowym 
– to jest jeden z przykładów, mógłbym więcej wy-
mienić – to pewnie uzasadnionej opinii Komisji 
Europejskiej w tej sprawie w ogóle by nie było. Ale 
zrobiliście to. Mówię „pewnie”, bo nie wiem do koń-
ca, nie znam kulis rozmów. Ja chcę zapytać, co było 
przyczyną tego, że pomiędzy wydaniem pierwszo-
instancyjnej decyzji środowiskowej RDOŚ i nada-
niem klauzuli natychmiastowej wykonalności, 
potem odwołaniem od tej decyzji, zresztą przez 
samorząd, bo jedną z instytucji odwołujących się 
od tej decyzji był samorząd województwa pomor-
skiego… że generalny dyrektor ochrony środowiska 
potrzebował wielu lat, nawet nie wiem ilu, ale wielu 
lat na wydanie decyzji w drugiej instancji. W mię-
dzyczasie w związku z tym, że nadano klauzulę 
natychmiastowej wykonalności, usunięto drzewa, 
de facto przekopano… połączono już Zalew Wiślany 
z Zatoką Gdańską, uczyniono szkody w środowisku 
w sposób nieodwracalny. To, że potem organizacje 
mogą skarżyć, samorządy mogą skarżyć, to już nie 
ma znaczenia. Szkody zostały wyrządzone.

Klauzula natychmiastowej wykonalności na 
poziomie organu instancyjnego pierwszego stop-
nia powinna być czymś wyjątkowym i nadzwy-
czajnym. Wy z tego korzystacie dość powszechnie. 
Ale to jest tylko i wyłącznie jeden z przykładów 
świadczących o tym, że dzisiaj polskie środowisko 

trzeba tak naprawdę chronić przed rządem. I dla-
tego pewnie Komisja Europejska o te kwestie pyta.

Ale ja chciałbym… Już zostawiam własną opinię. 
Chcę wiedzieć, co było przyczyną tego, że tyle lat 
zajęło wydanie opinii na poziomie drugiej instancji. 
Co spowodowało, że tak dużo czasu wam to zaję-
ło? Dlaczego nie potrafiliście szybko rozstrzygnąć 
sprawy na poziomie drugiej instancji?

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Pani Minister.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
KLIMATU I ŚRODOWISKA 
MAŁGORZATA GOLIŃSKA 

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Stwierdzenie, że gdyby nie przekop, to pewnie 

nie byłoby uzasadnionej opinii, jest daleko idą-
cym… Oczywiście to jest opinia pana senatora. Ja 
pozwolę sobie nie zgodzić się z nią. Korespondencja 
pomiędzy Komisją Europejską a władzami pol-
skimi, dotycząca stosowania w Polsce wymogów 
wynikających z dyrektywy EIA, została zapoczątko-
wana już w 2011 r. Wtedy służby Komisji zwróciły 
się o wyjaśnienie kilku kwestii. Po analizie stano-
wiska strony polskiej… Odpowiedź była w lipcu 
2011 r., a później dodatkowe wyjaśnienia, w latach 
2011–2014. Komisja uznała, że polskie przepisy są 
niezgodne z dyrektywą EIA. Tak więc mówienie, 
że temat rozpoczął się dopiero… Albo inaczej: mó-… Albo inaczej: mó-
wienie, że gdyby nie przekop, toby nie było… To 
jest, powiedzmy sobie, na potrzeby polityki bar-
dzo trafne, natomiast na potrzeby dyskusji meryto-
rycznej nie za bardzo. Sama możliwość nadawania 
z urzędu lub z mocy prawa rygoru natychmiasto-
wej wykonalności decyzjom inwestycyjnym nie 
była kwestionowana przez Komisję Europejską. 
Naruszenie dyrektywy EIA było podnoszone 
w  zakresie braku możliwości kwestionowania 
tej klauzuli przez zainteresowaną społeczność. 
W związku z tym, żeby odpowiedzieć na zarzut 
Komisji i doprowadzić do zgodności z dyrektywą, 
wprowadziliśmy w art. 86e ustawy uprawnienie 
dla zainteresowanej społeczności do złożenia wnio-
sku w sprawie wstrzymania natychmiastowego 
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wykonania decyzji środowiskowej, a także zniesie-
nie obowiązującego obecnie ograniczenia w zakre-
sie orzekania przez organy inwestycyjne w sprawie 
natychmiastowej wykonalności decyzji.

Co do tego, dlaczego tak długo trwało postępo-
wanie w drugiej instancji, dlaczego trwało wiele 
lat, powiem, że z tego, co ja się orientuję, wyni-
ka, że decyzja była wydana w ciągu półtora roku. 
Potrzebowałabym potwierdzenia… Tak, panowie 
dyrektorzy potwierdzają. W związku z tym za-
rzut, że upłynęło wiele lat, jest również zarzutem 
nietrafionym. No, półtora roku… Sam pan senator 
wskazał, że mamy do czynienia z niezwykle waż-
ną inwestycją. Wydaje się, że to nie jest wcale tak 
długi termin.

Co do szczegółów procedowania, to minister 
klimatu nie prowadził tego postępowania – pro-
wadziła je generalna dyrekcja ochrony środowiska. 
Jeżeli jest takie życzenie pana senatora, to zwrócę 
się do generalnej dyrekcji o odpowiedź na piśmie.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Jest takie życzenie pana senatora o odpowiedź 

na piśmie.
Teraz pan senator Jerzy Czerwiński.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Tu są 2 kwestie tak naprawdę. Jedna dotyczy 

tego, co jest w ustawie. Jak rozumiem, te zmia-
ny były uzgadniane z Komisją Europejską. Czy 
Komisja była odporna, nazwałbym to, na argu-
menty, że taka dyrektywa… Ona może brzmieć tak 
samo oczywiście, ale czym innym jest, jest innym 
prawem, tzn. inne stosunki faktyczne reguluje, za-
łóżmy, we Francji czy w Niemczech, gdzie więk-
szość potrzebnych inwestycji infrastrukturalnych 
mają za sobą, i inne w Polsce. W Niemczech ten 
sam chrząszczyk, jeśli w ogóle w Niemczech wy-
stępuje… W Polsce on częściej będzie, nazwijmy to, 
w kolizji z budową autostrady czy jakąś inną inwe-ąś inną inwe-inną inwe-ą inwe- inwe-
stycją. W Niemczech tak nie będzie, w Niemczech 
go po prostu nie ma albo to, co powinno być wy-
budowane, już jest wybudowane. Czy nie można 
było… Oczywiście to jest hipotetyczne. Czy Komisja 

była odporna na argumenty, że my jesteśmy w in-
nym systemie historycznym, choć może nie tyle 
w innym systemie historycznym, co w innym mo-
mencie dziejowym? To jest raz.

I dwa. Czy nie uważa pani minister, że może się 
tak zdarzyć – ja podejrzewam, że tak będzie – że 
ta nowelizacja zachęci do powstawania podmiotów 
pseudoekologicznych, które będą wprost żerowały 
na postanowieniach tej ustawy? Ja nie zauważyłem 
tutaj jednego, takiego bezpiecznika na wypadek… 
Co się stanie, jeśli organizacja ekologiczna ewident-
nie nie będzie miała racji? Ktoś powie: to przegra 
przed sądem w ostateczności. No dobrze, ale ona 
niczego nie przegrywa, a my wszyscy tak napraw-
dę tracimy czas. I rozumiem, że im więcej takich 
organizacji się znajdzie, tym więcej tego czasu bę-
dziemy tracić. A w wielu momentach ten czas to 
będą po prostu konkretne pieniądze, szczególnie 
właśnie z Unii Europejskiej. I to, wbrew pozorom, 
nie będzie problem państwa. To będzie głównie 
problem samorządów. Ja się dziwię, że samorzą-
dy jeszcze do tej pory – oprócz Związku Powiatów 
Polskich – wyraźnie się nie wypowiedziały w tym 
zakresie. Pytanie, czy można w jakikolwiek spo-
sób po prostu związać odpowiedzialnością za swoje 
działania te organizacje, które będą chciały naduży-
wać tego prawa.

I trzecia kwestia, też związana z tymi organiza-
cjami. Są propozycje Związku Powiatów Polskich 
w zakresie ściślejszego nadzoru, tak bym to na-
zwał, bo to jest najlepsze określenie. Kto powinien 
z tymi propozycjami wystąpić? My, np. jako komi-
sja samorządu czy ustawodawcza? Senat czy pań-
stwo, rząd? Czy będziemy czekać na działanie tej 
ustawy i dopiero post factum będziemy reagować?

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Pani Minister.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
KLIMATU I ŚRODOWISKA 
MAŁGORZATA GOLIŃSKA 

Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Bardzo dziękuję za te pytania, bo one nam rów-

nież trochę pokazują, w jaki sposób prowadzone 
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były prace nad tymi zmianami. To nie były ła-
twe prace. W toku dyskusji z resortami właśnie 
na zagrożenie dla procesu inwestycyjnego wska-
zywało wiele resortów, w  tym Ministerstwo 
Infrastruktury. I wydaje się, że to, co udało się 
wydyskutować z Komisją Europejską… Bo to nie 
jest tak, że w trakcie spotkań i dyskusji z Komisją 
Europejską nie było wielogodzinnych tłumaczeń 
z naszej strony co do tego, w jaki sposób funkcjo-
nuje w Polsce cały szeroko rozumiany system in-
westycyjny. Wiele przepisów nie jest regulowanych 
tą ustawą, ale to nie znaczy, że ich nie ma, one wy-
nikają z k.p.a. czy z innych przepisów. Wiele na-
szych argumentów Komisja przyjęła. To, co dzisiaj 
prezentujemy, wydaje się, że jest takim niezbęd-
nym minimum, którego wymagała od nas Komisja. 
Otrzymawszy od nas ten projekt, zaakceptowała go 
w pełni, nie wnosząc dalszych uwag.

Oczywiście przedstawiciele organizacji poza-
rządowych zawsze będą uważać… Sygnalizowano 
nam to w trakcie rozmów w Sejmie, ale słyszeliśmy 
to też na posiedzeniu komisji senackich. Te organi-
zacje uważają, że te uprawnienia, które im powin-
ny przysługiwać, powinny być jeszcze szersze niż 
to, co proponujemy w tej ustawie. Wskazują rów-
nież na to, że będą poszukiwać dojścia do Komisji 
Europejskiej i będą próbować dążyć do dalszych 
zmian.

W związku z tym wydaje się, że sygnały, które 
płyną ze strony samorządów, związku powiatów 
i te propozycje, które przedłożono, są warte tego, 
aby nad nimi się pochylić w najbliższym czasie, 
nie czekając na to, jaki będzie miała skutek ta usta-
wa, dlatego że ta ustawa ma rozszerzyć uprawnie-
nia organizacji ekologicznych, ma dostosować nas 
do dyrektywy EIA, natomiast absolutnie nie po-
wstrzymuje nas od podejmowania innych działań 
wartych zastanowienia i przedyskutowania wła-
śnie z tymi, którzy na co dzień prowadzą te lokal-
ne, regionalne procesy inwestycyjne. I myślę, że 
bazując na ich doświadczeniu, jesteśmy w stanie 
wypracować rozwiązania, które wprowadzą pew-
nego rodzaju ład i porządek, a jednocześnie będą 
zgodne z dyrektywą EIA. To nie będzie łatwe, jak 
sądzę po dyskusji, która się toczyła, ale to nie zna-
czy, że nie możemy podjąć tego wysiłku.

Ja ze swej strony zadeklarowałam na posiedze-
niu komisji senackiej, że doprowadzę do takiego 
spotkania z przedstawicielami stowarzyszeń samo-
rządowych, żeby wydyskutować potencjalne pro-
pozycje. W międzyczasie pojawiły się na piśmie, 
złożone właśnie przez Związek Powiatów Polskich. 

Na ten moment nie zostały przejęte przez żadne-
go z senatorów, ale też rozumiem, że mocno wy-
kraczają poza ustawę. Jednak ja nie wycofuję się 
ze swojej deklaracji. Do takiego spotkania dojdzie, 
do tej dyskusji włączę również Generalną Dyrekcję 
Ochrony Środowiska jako tę instytucję, która jest 
najlepiej zorientowana w kwestiach wymogów dy-
rektywy. Chodzi o to, żebyśmy nie doprowadzili 
znowu do sytuacji, w której prowadzone przez nas 
prace spotkają się z zarzutem Komisji, że ledwo 
coś naprawiliśmy, a już to psujemy. Mam nadzie-
ję, że usatysfakcjonowałam pana senatora. Jeżeli 
Senat podejmie taką inicjatywę, przedstawi własne 
rozwiązania, to oczywiście będziemy się nad nimi 
pochylać. Ze swojej strony deklaruję otwartość na 
takie propozycje.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Pani Minister.
Pan senator Szwed. Proszę bardzo.

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Minister, mam pytanie. Jeżeli chodzi o re-

gulowane tutaj kwestie i wykonanie tej dyrektywy, 
to rząd rzeczywiście stoi przed bardzo trudnym 
zadaniem. Z jednej strony prowadzimy inwestycje 
i nie chcemy doprowadzić do paraliżu tych inwe-
stycji, a z drugiej strony musimy wykonać dyrek-
tywę i dopuścić do głosu organizacje ekologiczne.

Ale chciałbym zapytać, jak to wygląda w innych 
krajach Unii Europejskiej. Jak wykonywanie tej 
dyrektywy przebiegało w innych państwach Unii 
Europejskiej? Czy w tych negocjacjach mieliśmy ja-
kichś sojuszników? Czy było możliwe jakieś wspól-
ne stanowisko, porozumienie z innymi państwami 
Unii Europejskiej? Proszę o odpowiedź, jeżeli ma 
pani taką wiedzę. Jeżeli nie, no to ewentualnie będę 
prosił o odpowiedź na piśmie.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Pani Minister.
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SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
KLIMATU I ŚRODOWISKA 
MAŁGORZATA GOLIŃSKA 

Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Te systemy tak się różnią, że porównywanie 

ich jest niezwykle trudne. W związku z tym ja jed-
nak będę prosiła o wsparcie Generalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska. Ale nie oczekuję odpowiedzi 
w tym momencie, bo analiza, którą trzeba by prze-
prowadzić, żeby udzielić panu odpowiedzi, nie jest 
możliwa do wykonania od ręki.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Pan senator poprosił o odpowiedź na piśmie.
(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Klimatu 

i  Środowiska Małgorzata Golińska: Bardzo 
dziękuję.)

Dziękuję.
Pan senator Tyszkiewicz.

SENATOR 
WADIM TYSZKIEWICZ 

Pani Minister, jeżeli nie ma chętnych do prze-
jęcia tych propozycji Związku Miast Polskich, to ja 
jestem gotów to zrobić. To jest jedna sprawa.

Chciałbym też zadać pytanie podobne do tego, 
które zadał pan senator Szwed, pytanie dotyczące 
tego, jak to jest w innych krajach. Bo ja sobie nie 
wyobrażam, żeby w Niemczech czy w innych kra-
jach europejskich można było w tak łatwy sposób 
zablokować już rozpoczęte inwestycje.

Powiem szczerze, że jestem przerażony. Jako 
samorządowiec z 17-letnim stażem jestem tą usta-
wą trochę przerażony, ale pociesza mnie to, co pani 
powiedziała. Powiedziała pani, że jesteście państwo 
gotowi prowadzić prace legislacyjne, żeby znaleźć 
jakieś rozwiązania, które zabezpieczą nie tylko sa-
morządy, ale w ogóle inwestorów i procesy inwe-
stycyjne. Przytoczę 1 propozycję, która być może 
tu już padała, a być może nie. Czy można zrobić 
tak, żeby w razie zaskarżenia decyzji do sądu, sąd 
miał obowiązek rozpatrzyć taką skargę np. w cią-
gu tygodnia? Bo tydzień nie zabije inwestora, ale 
przedłużające się wstrzymywanie inwestycji może 
spowodować naprawdę gigantyczne straty dla 

gospodarki i dla samorządu. Czy rozważali pań-
stwo jakieś rozwiązania, które złagodziłyby ewen-
tualne złe skutki tej ustawy? Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Klimatu 

i Środowiska Małgorzata Golińska: W związku 
z tym, że pan senator dopytuje o cały proces, pro-
szę o…)

Też na piśmie, tak?
(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Klimatu 

i Środowiska Małgorzata Golińska: …odpowiedź 
obecnego tutaj dyrektora Marka Kajsa, oczywiście 
jeśli jest taka możliwość.)

Pan senator Tyszkiewicz, jak rozumiem, za-
dał takie samo pytanie jak pan senator Szwed. 
W związku z tym prosiłbym…

(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Klimatu 
i Środowiska Małgorzata Golińska: Rozumiem.)

…żeby pani odpowiedziała…
(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Klimatu 

i Środowiska Małgorzata Golińska: …na piśmie.)
…panu senatorowi na piśmie.
(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Klimatu 

i Środowiska Małgorzata Golińska: Dobrze.)
Mówię o tej pierwszej części pytania. A co do 

drugiej części, to jeżeli pan dyrektor…
(Głos z sali: Nie…)
Kto miałby odpowiedzieć?
(Głos z sali: Na piśmie.)
Na temat tej procedury?
(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Klimatu 

i Środowiska Małgorzata Golińska: Sala domaga 
się odpowiedzi na piśmie. Rozumiem, że czas nas 
nagli.)

To może…
(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Klimatu 

i  Środowiska Małgorzata Golińska: Panie 
Marszałku, przychylając się do tych głosów, że je-
steśmy już mocno spóźnieni, udzielimy odpowie-
dzi na piśmie.)

W kwestii tej procedury także odpowie pani na 
piśmie, tak? Dobrze.

Ja mam do pani 2 pytania. Pierwsze: czy 
prawdą jest to, co słyszałem? Czy możliwości 
zaskarżania decyzji do sądu, a także przystępo-
wania do procesu, będą miały tylko te organi-
zacje, na które w sposób istotny wpływa dana 
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inwestycja? Czy nie? Czy każda organizacja eko-
logiczna może wystąpić z takim wnioskiem do 
sądu albo przystąpić do procesu w jego trakcie? 
To jest pierwsze pytanie. Z tego, co pani mówi-
ła, wynika, że są jednak ograniczenia. Tak? Te 
organizacje, które mają interes dotyczący danej 
inwestycji… Czyli to nie jest tak, że każda orga-
nizacja, załóżmy, z Białegostoku, może skarżyć 
inwestycję w Rzeszowie? Ona musi wykazać swój 
interes. Jeżeli dobrze rozumiem, to poproszę 
o potwierdzenie. Albo o zaprzeczenie.

I druga sprawa to sprawa sławnego przeko-
pu. Czy była taka sytuacja, że nie dokonano oceny 
środowiskowej w związku z tym, że rząd zaliczył 
ten przekop do inwestycji związanych z obron-
nością, bo wtedy tego typu oceny można nie do-
konywać? Czy była taka sytuacja? Ja pytam o to 
w związku z tym, że jeżeli tak było, to faktycznie… 
No, szczególnie dla okrętów podwodnych Zalew 
Wiślany jest istotny, zwłaszcza że w zasadzie nie 
mamy tych okrętów podwodnych, w ciągu 2 lat 
ostatni zostanie skasowany, a ponadto zalew ma 
głębokość średnio do 4 m. A więc chciałbym wie-
dzieć, czy ta ocena środowiskowa nie została… czy 
została uchylona ze względu na zaliczenie inwe-
stycji do ważnych z powodu obronności naszego 
terytorium.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
KLIMATU I ŚRODOWISKA 
MAŁGORZATA GOLIŃSKA 

Panie Marszałku, jeśli chodzi o zainteresowa-
ną społeczność, to organizacje pozarządowe, które 
działają na rzecz ochrony środowiska, czyli organi-
zacje ekologiczne… Zgodnie z dyrektywą jest tak, że 
jeśli funkcjonują 12 miesięcy, automatycznie mają 
interes. I w związku z tym są dopuszczane jako 
strona. Ale…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Czyli jest 
tylko to ograniczenie czasowe?)

Dokładnie tak. Ale wiele krajów próbuje to 
w jakiś sposób jeszcze doregulowywać – i my-
ślę, że to jest ta przestrzeń, którą możemy wyko-
rzystać właśnie wobec oczekiwań przedstawicieli 
samorządów.

Co do samego przekopu, bardzo proszę o za-
branie głosu pana ministra Andrzeja Szwedę-
Lewandowskiego jako generalnego dyrektora 
ochrony środowiska.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

GENERALNY DYREKTOR  
OCHRONY ŚRODOWISKA 
ANDRZEJ SZWEDA-LEWANDOWSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jeżeli chodzi o przekop Mierzei Wiślanej, to jest 

on wykonywany, ta inwestycja jest realizowana ze 
względu na kilka celów: cel turystyczny, cel gospo-
darczy i w końcu też cel militarny. I bez względu na 
to, który cel w przypadku tej inwestycji weźmiemy 
indywidualnie pod uwagę, procedura zawsze była 
taka sama. Była więc wykonana cała ocena oddzia-
ływania na środowisko, był sporządzony raport, 
były analizy odnośnie do wpływu tej inwestycji, 
były zastosowane środki minimalizujące, były one 
przewidziane w raporcie i później przelane do de-
cyzji. Tak że sam cel militarny absolutnie w żaden 
sposób nie spowodował skrócenia i pominięcia 
żadnych procedur. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo.
Dziękuję, Pani Minister.
(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Klimatu 

i  Środowiska Małgorzata Golińska: Bardzo 
dziękuję.)

Informuję, że przedstawicielka rządu zobo-
wiązała się do udzielenia pisemnej odpowiedzi na 
pytania zadane przez pana senatora Stanisława 
Gawłowskiego i panów senatorów Szweda oraz 
Tyszkiewicza.

Otwieram dyskusję.
I proszę o zabranie głosu panią senator Jadwigę 

Rotnicką.

SENATOR 
JADWIGA ROTNICKA 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W zasadzie uważam ten temat za wyczerpany, 

dlatego że senator sprawozdawca bardzo szczegóło-
wo przedstawił całą ustawę i sposób procedowania 
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nad nią. Pani minister udzieliła też odpowiedzi na 
pytania.

Mnie zainteresowała wypowiedź pana senatora 
Czerwińskiego, który zwrócił uwagę na to, iż może 
izba senacka mogłaby pochylić się czy wypracować 
jeszcze lepsze rozwiązania do tejże ustawy, o której 
w tej chwili mówimy. Uważam, że część naszych 
głosów… My nie możemy się porozumieć z tego 
względu, że inwestor, czyli urzędnik samorządowy, 
ma inne zadania niż organizacja ekologiczna. Często 
ta organizacja ekologiczna przeszkadza temu urzęd-
nikowi, przeszkadza temu inwestorowi. No więc 
myślę, że głównym elementem jest umiejętność 
rozmowy, dopuszczenia organizacji ekologicznych 
nie tyle do współdecydowania, ile do nadawania kie-
runku do wykonania decyzji końcowej.

Ja podtrzymam te poprawki, które zgłosiłam z ko-
legami na posiedzeniu Komisji Środowiska, bowiem 
uważam, że nie tylko inwestycje są ważne, my musi-
my inwestować także w nasze środowisko. Inwestycja 
w nasze środowisko jest często niezgodna z inwesty-
cją ekonomiczną, ale tutaj te, powiedzmy, spojrzenia, 
trzeba rozważyć, dlatego że jednak jako społeczeń-
stwo mamy obowiązek dbać o to, gdzie my żyjemy, 
jak my żyjemy i do czego my zmierzamy. W tej chwili 
Unia Europejska kładzie ogromny nacisk na warunki 
klimatyczne, warunki wodne, a to wszystko jest ni-
czym innym jak pilnowaniem dobrego niejako od-
działywania na środowisko, a nie chronienia.

Tak że ja z dalszego głosu rezygnuję. Dziękuję 
bardzo. Myślę, że ta, powiedzmy, obietnica pani 
minister i tutaj ten wniosek pana Czerwińskiego 
mogą doprowadzić do ustanowienia lepszej uchwa-
ły. Nie wiem, jak państwo na to patrzycie, ale ja 
byłabym za. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Pani Senator.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Władysława Komarnickiego.
(Głos z sali: Ma jakiś problem.)
Pan senator Władysław Komarnicki, zdalnie.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Marek Pęk)

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Mamy problem z łącznością z panem senato-
rem, więc spróbujemy ewentualnie za chwilkę się 

połączyć, a na razie proszę o zabranie głosu pana 
senatora Gawłowskiego.

SENATOR 
STANISŁAW GAWŁOWSKI 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Pani Minister! Szanowni 

Państwo!
Sytuacja jest rzeczywiście i  nadzwyczajna, 

i nadzwyczaj poważna, bo – żeby uświadomić 
wszystkim – w  tej chwili zagrożonych jest… 
nie umiem ocenić, ale pewnie z  kilkadziesiąt 
miliardów euro, w części dotyczącej postanowień 
wynikających z tej ustawy i uzasadnionej opinii, 
którą przysłała Komisja Europejska. Jedno 
sprostowanie: rzeczywiście Komisja w 2011 pytała… 
ale przyjęła wtedy wyjaśnienia rządu i wróciła do 
sprawy chyba w 2019 r., o ile mnie pamięć nie myli 
– nie mam tych dokumentów przed oczami i nie 
pamiętam już szczegółów. Dopiero po tym okresie 
Komisja postanowiła wszcząć procedurę i pojawiła 
się uzasadniona opinia. Konsekwencją tych dzia-
łań jest m.in. pismo ministra finansów, funduszy 
i polityki regionalnej z 26 lutego. Minister de facto 
wstrzymał wydawanie decyzji środowiskowych lub 
pozwoleń inwestycyjnych dla inwestycji w sekto-
rze publicznym, we wszystkich instytucjach, któ-
re realizują przedsięwzięcia unijne, na które ma 
być udzielone finansowanie ze środków unijnych. 
W tym piśmie – ja przeczytam tylko fragment – 
minister pisze mniej więcej tak: w celu zachowania 
dofinansowania wnosi się o odroczenie wydawa-
nia zezwoleń inwestycyjnych, w przypadku gdy na 
dzień 1 marca bieżącego roku postępowanie w celu 
uzyskania tego zezwolenia jeszcze trwa, do czasu 
rozpatrzenia odwołania od decyzji środowisko-
wej przez organ drugoinstancyjny albo do czasu 
wejścia w życie nowych przepisów. To pierwszy 
punkt. I drugi: w przypadku, gdy na dzień 1 mar-
ca br. zezwolenie inwestycyjne zostało już wyda-
ne – nierozpoczynanie prac budowlanych lub ich 
wstrzymanie do czasu rozpatrzenia odwołania od 
decyzji środowiskowej.

Chcę tylko powiedzieć – i powtórzę to jeszcze 
raz – że sprawa jest nadzwyczaj poważna i ta-
kie spłaszczanie… Przykro, mnie jest przykro, że 
pani minister nie broniła prawa obywateli, orga-
nizacji pozarządowych do dostępu do informacji. 
Gdyby realizatorzy inwestycji, którzy są zobowią-
zani do sporządzania raportów oddziaływania na 
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środowisko, przygotowywali te raporty w spo-
sób właściwy, a organy administracji publicz-
nej – RDOŚ, GDOŚ, i samorządy w jakiejś części, 
w tym przypadku samorządy gmin – wydawały 
je w sposób właściwy, nie byłoby tych wszystkich 
problemów. Powtórzę to jeszcze raz i z całą mocą: 
wówczas nie byłoby tych problemów, nie dys-
kutowalibyśmy dzisiaj o tym. A jednak, siłą rze-
czy, dyskutujemy i to dyskutujemy w kategoriach 
nadzwyczaj poważnych. Nikt z nas nie chce, żeby 
Polska straciła gigantyczne pieniądze europejskie, 
które są przeznaczone na realizacje inwestycji unij-
nych. Jednocześnie musimy mieć świadomość tego, 
że prawo europejskie jest w całej Europie takie 
samo. Administracja RDOŚ i GDOŚ – pani mini-
ster tego nie wiedziała – była tworzona na bazie ad-
ministracji funkcjonującej we Francji. A więc to nie 
jest nic nadzwyczajnego, w każdym państwie tego 
typu prawo jest stosowane i w każdym państwie 
organizacje pozarządowe, obywatele mają prawo 
do dostępu do informacji o środowisku i zagrożeń 
wynikających z realizacji inwestycji, która znaczą-
co negatywnie mogłaby oddziaływać na środowi-
sko. Sami czasami chcemy z tego prawa korzystać, 
a jednocześnie się oburzamy, że tego typu prawo 
jest wpisane do porządku prawnego. To jest coś, 
czego ja, szczerze powiem, nie za bardzo potrafię 
zrozumieć.

Jeszcze raz powtórzę, że nie mam najmniej-
szej wątpliwości, iż ta uzasadniona opinia, ten 
proces, który został rozpoczęty w 2019 r. przez 
Komisję Europejską, wynika z zaniechań i z ta-
kiego cwaniactwa – źle pojmowanego, źle rozu-
mianego – rządu. Przekop Mierzei Wiślanej to jest 
jeden z przykładów negatywnych, Pani Minister, 
źle świadczących… Mógłbym powiedzieć o innym 
przykładzie, dotyczącym całego procesu związa-
nego ze złożem węgla brunatnego Złoczew. Tam 
GDOŚ popisywała się brakiem przesyłania we wła-
ściwych terminach dokumentów do sądów admi-
nistracyjnych, a jak nawet je przesłała, to nie była 
to pełna dokumentacja. No, skandaliczny proces 
prowadzony przez administrację rządową. I to 
wszystko razem na końcu wpłynęło na to, że dzi-
siaj uczestniczymy w tej dyskusji i musimy rato-
wać sytuację.

Pewnie nikt nie będzie głosował przeciwko tej 
ustawie, bo jeżeli ktoś będzie głosował przeciw-
ko ustawie, to będzie to oznaczało, iż nie chce, by 
Polska mogła skorzystać z pieniędzy unijnych. Ale 
tak naprawdę clou tej sprawy – i te poprawki, które 
zostały również przeze mnie zgłoszone – dotyczy 

kwestii klauzuli natychmiastowej wykonalno-
ści. I tutaj muszę coś wyjaśnić. Klauzula natych-
miastowej wykonalności de facto dotyczy decyzji 
pierwszoinstancyjnej, czyli tej pierwszej. Od każdej 
decyzji administracyjnej, również w tym procesie 
dotyczącym decyzji środowiskowych, można się 
odwołać do organu drugoinstancyjnego. W przy-
padku decyzji wydawanych przez RDOŚ tym or-
ganem drugoinstancyjnym jest generalny dyrektor 
ochrony środowiska. Klauzula natychmiastowej 
wykonalności dla decyzji pierwszoinstancyjnej 
jest tak naprawdę czymś nadzwyczajnym, ona nie 
powinna być nadużywana. To, że jest nadużywa-
na, źle świadczy o organie, który tego typu sytu-
ację tworzy. Ten zapis się pojawił wiele lat temu, 
byłem autorem czy współautorem tych zapisów, 
ale byliśmy w kompletnie innej sytuacji. Nie chcę 
już przypominać historii z roku 2007 i tych kil-
kudziesięciu postępowań Komisji Europejskiej 
przeciwko Polsce z tytułu niewłaściwego wdroże-
nia przepisów właśnie w tej części i zablokowania 
wszystkich środków unijnych. Szukaliśmy racjo-
nalnych rozwiązań, które pozwoliły na to, że mogli-
śmy rozpocząć budowę m.in. autostrad, stadionów 
itd., itd., wielu infrastrukturalnych przedsięwzięć, 
które były kluczowe i ważne. To była scheda m.in. 
po rządach PiS z lat 2005–2007. Wtedy poprzedni-
cy sobie nie radzili. Widzę, że dzisiaj zabrnęli w tę 
samą uliczkę. Ale wtedy udało się nam ten proces 
odblokować. Dzisiaj, nie wiedzieć dlaczego, wjeż-
dżamy w dokładnie tę samą uliczkę. 

Klauzula natychmiastowej wykonalności jest 
poza dyskusją w przypadku decyzji, które są wy-
dawane… wszystkich decyzji administracyjnych 
drugoinstancyjnych. Ona jest, przedsięwzięcie 
można realizować, nie można wstrzymywać pro-
cesów. Strona zainteresowana może odwoływać się 
do sądów powszechnych, w tym przypadku sądów 
administracyjnych, ale to nie wstrzymuje procesu 
realizacji przedsięwzięcia. I można realizować je 
w całości, tak jak decyzja środowiskowa określa. 
Klauzula natychmiastowej wykonalności w przy-
padku organu pierwszoinstancyjnego doprowadza 
do takich patologicznych sytuacji jak w przypad-
ku Mierzei Wiślanej. Zniszczono środowisko, do-
prowadzono do degradacji, a potem, nawet gdyby 
decyzja była negatywna, to już nie ma czego na-
prawiać, konsekwencje są daleko idące. I niestety 
w tym przypadku zarówno Komisja Europejska, 
jak i organizacje pozarządowe, obywatele, samo-
rządy mają prawo… Podobnie jest w przypadku zło-
ża Złoczew. Tam też samorządy nie są zadowolone 
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z procesu, który jest prowadzony przez admini-
strację rządową, administrację specjalną, przez 
RDOŚ i GDOŚ.

Tak więc naprawdę, ja będę wspierał te popraw-
ki, które zostały zgłoszone, i proszę wszystkich 
senatorów o to, żeby je poprzeć. Bo jeżeli pani mini-
ster widzi problem w tym, że informacja o decyzji 
ma wisieć 14 dni albo bez ograniczenia czasowe-
go, to ja przyznam szczerze, że tego nie rozumiem. 
Albo jeśli widzi problem w tym, żeby w przypad-
ku informacji złożonej w części dotyczącej raportu 
oddziaływania na środowisko na nośniku elektro-
nicznym zrobić tylko „kopiuj, wklej” i udostępnić 
tę informację społeczności w części podstawowych 
dokumentów, i opiniuje to negatywnie, to ja tego 
też nie rozumiem. To jest zła wola. To nie jest chęć 
poszukiwania dobrej współpracy i partnerstwa 
z organizacjami pozarządowymi, które w zdecy-
dowanej większości służą obywatelom. Są orga-
nizacje patologiczne, złe, które są tworzone tylko 
i wyłącznie po to, żeby zablokować jakieś przed-
sięwzięcie inwestycyjne, które są tworzone tylko 
i wyłącznie po to, żeby czasami wyłudzić pieniądze, 
ale od tego są inne służby, inne instrumenty, a nie 
działanie związane z ochroną środowiska. Jeżeli 
administracja działa dobrze, to potrafi wydać de-
cyzję środowiskową dobrze i ją obronić w dalszych 
postępowaniach przed sądem. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Wadima 

Tyszkiewicza.
(Rozmowy na sali)
Pan senator Wadim Tyszkiewicz. Czy się 

słyszymy?
(Senator Wadim Tyszkiewicz: O, teraz, teraz się 

słyszymy.)
Dobrze. Proszę o zabranie głosu.

SENATOR 
WADIM TYSZKIEWICZ 

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Mój głos jest jak gdyby wynikiem wypowiedzi 

moich szanownych przedmówców.
(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
I powiem tak…

(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
…Gawłowskiego. Tu przychodzi na myśl stare 

powiedzenie: kowal zawinił, Cygana powiesili.
(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
…Nie wszystko tam chyba się stało tak, jak po-

winno, i rzeczywiście ta degradacja środowiska miała 
miejsce, powoduje to, że zaostrzenie tych kryteriów 
czy tego prawa związanego z możliwością blokowania 
inwestycji przełoży się na inne, bardzo ważne inwe-
stycje w kraju. Szkoda. Czyli jakaś patologia nie może 
rodzić kolejnej patologii. Przekop Mierzei Wiślanej 
dał asumpt do tego, żeby te kryteria zaostrzyć.

W  nawiązaniu do wypowiedzi senator 
Jazłowieckiej…

(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
…Ta troska o środowisko była na najwyższym 

poziomie. Współpraca z organizacjami ekologiczny-
mi – ja również jako samorządowiec muszę o tym 
powiedzieć – zazwyczaj się układała bardzo dobrze, 
jeżeli jeden warunek był spełniony: taki, że ktoś ma 
czyste intencje. To, co powiedział senator Gawłowski, 
że od tego są służby specjalne… No, to chyba nieko-
niecznie. Bo jeżeli zostaje wstrzymana inwestycja 
naprawdę bardzo ważna dla regionu, czy chociażby 
fabryka… Mówimy o inwestycjach samorządowych, 
ale chodzi też o blokowanie inwestycji komercyjnych, 
których realizacja także przekłada się na życie miesz-
kańców i na rozwój gospodarczy. To, czy jakaś okre-
ślona fabryka powstanie, czy nie… To są milionowe 
podatki dla gminy, to są miejsca pracy. To jest bardzo 
ważne. Jeżeli rzeczywiście będzie można – ja mówię 
o organizacjach, które mają nieczyste intencje – blo-
kować takie ważne inwestycje… Jestem trochę prze-
rażony. Ja przeżyłem takie sytuacje, w których ktoś 
z sąsiedztwa blokował inwestycję, żądając ogromnych 
pieniędzy, a kiedy te pieniądze dostał, nagle zmieniał 
zdanie, już nie był taki proekologiczny i uważał, że 
dana inwestycja nikomu nie szkodzi.

Ja mam dużą nadzieję i liczę na deklarację pani 
minister, że przejdziemy do szczegółów i postara-
my się nie wylać dziecka z kąpielą. Jesteśmy na 
pewno za tym, żeby organizacje ekologiczne dzia-
łały. W większości to są dobre organizacje, które 
mają szczytne intencje, ale musimy się zabezpie-
czyć przed, krótko mówiąc, ekoterrorystami. Mam 
nadzieję, że zrobimy to wspólnie. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
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Jeszcze się tylko zorientuję, jak wygląda sytu-
acja z senatorem Komarnickim.

Czy pan senator Komarnicki mnie słyszy i chce 
zabrać głos? Nie.

Dobrze, dziękuję bardzo.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senatorowie Szwed, 

Pęcherz, Gorgoń-Komor, Godyla, Jazłowiecka 
i Kołacz-Leszczyńska złożyli swoje przemówienia 
w dyskusji do protokołu*.

Informuję, że wniosek o charakterze legislacyj-
nym na piśmie złożył pan senator Kopeć.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunko-

wać do przedstawionych wniosków i wypowiedzi?
Bardzo proszę, Pani Minister.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
KLIMATU I ŚRODOWISKA 
MAŁGORZATA GOLIŃSKA 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Przepraszam, że przedłużam, ale wypowiedź 

pana senatora Gawłowskiego zasługuje na reakcję. 
Chcę, abyście państwo usłyszeli, jak faktycznie wy-
gląda sytuacja.

Pierwszy zarzut, czyli twierdzenie, że Komisja 
Europejska nie miała nic przeciwko, aż przyszedł 
ten zły rząd PiS, zrobił przekop i wszystko się za-
częło. Nie będę już mówiła, co się działo od roku 
2011 aż do roku 2014, kiedy Komisja uznała, że 
polskie przepisy są niezgodne z dyrektywą EIA. 
Zwrócę uwagę na to, że już na początku 2016 r., 
a więc ledwo po tym, jak się zmienił rząd, Komisja 
wystosowała wezwanie do usunięcia naruszenia, 
uchybienia w zakresie niezapewnienia zaintereso-
wanej społeczności możliwości udziału w procesie.

Teraz kolejny zarzut. Pan senator Gawłowski, po 
raz kolejny argumentując, dlaczego zostały złożone 
poprawki grupy senatorów, zarzuca mi, że nie chcę 
przychylić się… pyta, cóż mi szkodzi podanie konkret-
nych terminów, usunięcie 14-dniowego terminu na 
udostępnienie decyzji inwestycyjnej na stronie BIP. 
Wielokrotnie podkreślaliśmy, że ten termin wynika 
z tożsamych przepisów w k.p.a. Wprowadzenie termi-
nu wyłącznie dla organizacji ekologicznych doprowa-
dzi do nierównego traktowania stron. To po pierwsze.

* Przemówienia w dyskusji złożyli do protokołu również se-
natorowie Kopeć i Świlski. Przemówienia – w załączeniu..

Po drugie, usunięcie 14-dniowego terminu bez 
podania nowego terminu spowoduje, że efekt bę-
dzie odwrotny od tego, który zakłada przedstawi-
ciel wnioskodawców. Może dojść do takiej sytuacji, 
że coś, co zgodnie z naszymi przepisami musi być 
na stronach minimum 14 dni – to jest termin mi-
nimalny, nie maksymalny – może zostać zdjęte, 
jeśli zostanie przyjęta taka poprawka, w ciągu np. 
24 godzin od udostępnienia.

Kolejny zarzut pana senatora jest taki, że nie chce-
my zgodzić się na to, żeby można było niezbędną do-
kumentację udostępniać w BIP. Jest to jakoby upór dla 
samego uporu, bo i tak wszystkie dokumenty, które 
wpływają w procesie inwestycyjnym, są elektroniczne.

Pierwsza uwaga. Elektronizacja nastąpiła do-
piero w 2019 r., a więc możemy uznać, że dopiero 
od tego czasu większość dokumentów ma szan-
sę być przekazywana na nośnikach elektronicz-
nych, aczkolwiek wiele spraw i wiele inwestycji 
było prowadzonych wcześniej, więc dokumentacja 
jest papierowa. No, pomimo elektronizacji wypisy 
z rejestru gruntów, mapy ewidencyjne i miejscowe 
plany zagospodarowania wciąż mogą być przekazy-
wane wyłącznie w formie papierowej. W związku 
z tym aby spełnić wymogi tej poprawki, która zo-
stała zaproponowana przez państwa senatorów, kil-
ka tysięcy organów, które zajmują się wydawaniem 
decyzji, będzie musiało ponieść dodatkowe koszty. 
Być może trzeba będzie nawet zatrudnić nowe oso-
by, a to wszystko tylko po to, żeby spełnić wymóg 
udostępniania tej szerokiej dokumentacji w BIP. 
Wspomnę tylko, że taka dokumentacja 1 sprawy nie 
zajmuje 1 segregatora czy 2 segregatorów, ale nawet 
2 czy 3 szafy pełne segregatorów. W tym mieści się 
cała masa map, wielkoformatowych dokumentów, 
które nie tak łatwo udostępnić w BIP. Mało tego, 
wśród tych dokumentów jest cała masa informa-
cji, które stanowią dane wrażliwe. W związku z tym 
najpierw trzeba by dokonać anonimizacji tej doku-
mentacji, tych danych, a dopiero potem udostępnić 
je w Biuletynie Informacji Publicznej.

O pozostałych poprawkach mówiłam już wcze-
śniej. No, jednym z zarzutów, do których pan sena-
tor wciąż wraca, jest rzekoma szkoda w środowisku 
związana z przekopem Mierzei Wiślanej. Przede 
wszystkim generalny dyrektor ochrony środowiska 
pokazał nam już w swojej wypowiedzi, jaką ścieżkę 
przeszła cała ta inwestycja. To, że komuś nie po-
doba się jakaś idea, wcale nie oznacza, że ta idea 
łamie przepisy, prawo polskie czy prawo unijne. 
To jeszcze nie jest tożsame. Ale skoro pan senator 
tak bardzo martwi się o szkody w środowisku, to 
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warto wskazać na jedną z inwestycji z mojego te-
renu. Chodzi o tzw. wrota jamneńskie, które były 
zresztą realizowane właśnie w tych czasach, kie-
dy pan senator pełnił funkcję sekretarza stanu 
w Ministerstwie Środowiska. Otóż RDOŚ uznała, 
że doszło do szkody w środowisku, a przeprowa-
dzenie tej inwestycji nie zostało nawet poprzedzone 
wykonaniem raportu. W związku z tym chciałoby 
się powiedzieć, że ubrał się diabeł w ornat.

Ostatnia sprawa to zarzut, że nie chcę się przy-
chylić do tych automatycznych rygorów. No, nie 
rozumie pan, dlaczego nie popieram organizacji 
ekologicznych. Warto wskazać, że ustawa, o któ-
rej mówimy, a którą dzisiaj zmieniamy, powstała 
w roku 2008. Zapytam tylko, dlaczego ówczesny 
rząd nie zapisał tych genialnych rozwiązań w tej 
właśnie ustawie, a także w wielu swoich specusta-
wach. Bardzo dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję, Pani Minister.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charak-

terze legislacyjnym, proszę Komisję Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 
Komisję Środowiska o  ustosunkowanie się do 
przedstawionych wniosków i  przygotowanie 
wspólnego sprawozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siód-
mego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o transporcie drogowym.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 336, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 336 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Infrastruktury, 
senator Halinę Biedę, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
HALINA BIEDA 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W dniu 23 marca odbyło się posiedzenie Komisji 

Infrastruktury, która w sposób jednogłośny po-
zytywnie zaopiniowała ustawę zawartą w druku 
nr 336. Bardzo proszę Wysoką Izbę o przyjęcie tej 
ustawy bez poprawek. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

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

Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 
parlamentarnych został upoważniony minister 
infrastruktury.

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić sta-
nowisko rządu?

Bardzo proszę, Panie Ministrze. Jest z nami 
pan minister Rafał Weber, sekretarz stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY
RAFAŁ WEBER 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Krótka informacja o celu tego przedłożenia. 

Ono faktycznie nie wzbudzało żadnych wątpli-
wości ani w Senacie, ani w Sejmie, ale warto kilka 
zdań na temat tej ustawy powiedzieć. Otóż ustawa 
ta służy wdrożeniu przepisów rozporządzenia wy-
konawczego Komisji Europejskiej 2017/2205 z dnia 
29 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad 
dotyczących procedur zgłaszania pojazdów użyt-
kowych wykazujących poważne lub niebezpiecz-
ne usterki stwierdzone podczas drogowej kontroli 
technicznej. Rozporządzenie to nakłada na państwa 
członkowskie przeprowadzające drogową kontro-
lę techniczną obowiązek niezwłocznego powiada-
miania o wynikach kontroli punktu kontaktowego 
państwa członkowskiego kraju rejestracji pojazdu. 
Powiadomienie to powinno odbyć się przy użyciu 
systemu wymiany komunikatorów – jest to system 
RSI. Ponadto rozporządzenie określa procedury 
i minimalne wymogi dotyczące treści komunika-
tów RSI. W związku z tym projektowane przepisy 
ustawy zakładają, że wymiana komunikatów RSI 
będzie się odbywała w oparciu o dane zgromadzone 
w Centralnej Ewidencji Naruszeń. Jest to system 
teleinformatyczny prowadzony przez głównego in-
spektora transportu drogowego.
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Projekt ustawy wprowadza obowiązek, po 
pierwsze, gromadzenia w Centralnej Ewidencji 
Naruszeń informacji o numerze VIN kontrolowa-
nego pojazdu i, po drugie, przekazywania przez 
głównego inspektora transportu drogowego do 
innych punktów kontaktowych Unii Europejskiej 
właściwych dla kraju rejestracji pojazdu informa-
cji o wynikach kontroli, podczas której stwierdzo-
no poważne lub niebezpieczne usterki przy użyciu 
systemu wymiany komunikatów RSI.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia. Tak jak powiedziałem na po-
czątku, nie wzbudzała ona wielkich emocji pod-
czas prac sejmowych i senackich. Proszę Wysoką 
Izbę o przyjęcie przedłożonego projektu ustawy. 
Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pan senator Aleksander Szwed.
Bardzo proszę.

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED 

Dziękuję Panie Marszałku.
Panie Ministrze, mam takie pytanie.
Ta nowelizacja, ta ustawa wprowadza obowią-

zek gromadzenia informacji o numerze VIN kon-
trolowanego pojazdu. Poszczególne kraje Unii 
Europejskiej… Jak rozumiem, wszystkie państwa 
gromadzą te informacje. Czy będzie jakiś jeden 
centralny punkt w Unii Europejskiej, który będzie 
gromadził te dane ze wszystkich państw, jeśli cho-
dzi o kontrolę?

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY 
RAFAŁ WEBER 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Na tę chwilę nie jestem w stanie odpowiedzieć 
na to pytanie. Jeżeli pan senator pozwoli, zrobię to 
w formie pisemnej.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Oczywiście.
Czy są jeszcze jakieś pytania, Panie Senatorze? 

Nie ma.
Dziękuję bardzo.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 

Rafał Weber: Dziękuję bardzo.)
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał 

się do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytanie 
zadane przez senatora Aleksandra Szweda.

Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie za-

pisał się do głosu.
Dla porządku informuję, że senatorowie 

Gromko, Szwed, Łuczak, Gromek, Durlak i Kołacz-
Leszczyńska złożyli swoje przemówienia w dysku-
sji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone…
(Głos z sali: A wniosek legislacyjny?)
Ale nie mam tu żadnego wniosku.
(Głos z sali: Nie ma.)
Momencik, tutaj musimy ustalić, czy został zło-

żony wniosek legislacyjny.
(Głos z sali: Nie było wniosku…)
(Głos z sali: Może to do następnego punktu…)
Proszę państwa senatorów o  chwileczkę 

cierpliwości.
(Rozmowy na sali)
Ogłaszam 5 minut przerwy technicznej.

(Przerwa w obradach od godziny 15 minut 24  
do godziny 15 minut 25)

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Wznawiam obrady.
Wyjaśniliśmy sprawę: w tym punkcie nie ma 

żadnych wniosków legislacyjnych.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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Zatem informuję, że głosowanie w sprawie roz-
patrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod 
koniec posiedzenia Senatu.

Przypominam, że punkt ósmy: ustawa o zmia-
nie ustawy o transporcie kolejowym – zostanie roz-
patrzony w drugim dniu obrad.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-
wiątego porządku obrad: ustawa o zmianie usta-
wy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych 
innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w  druku nr  337, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 337-A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Infrastruktury, 
senatora Artura Dunina, o przedstawienie spra-
wozdania komisji, a następnie wniosków mniej-
szości komisji.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
ARTUR DUNIN 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Z wielkim zadowoleniem i dumą mogę przed-

stawić sprawozdanie z  posiedzenia Komisji 
Infrastruktury, które odbyło się 19 marca 2021 r., 
odnośnie do ustawy o zmianie ustawy – Prawo 
o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Szanowni Państwo, ustawa dotyczy tak naprawdę 
uregulowania spraw związanych z hulajnogami i – 
momencik – urządzeniami transportu osobistego. 
Głównym zadaniem tej ustawy – zresztą to pan mini-
ster mówił – było uregulowanie pod względem praw-
nym: ruchu hulajnóg, ich prędkości, ich odstawiania 
na miejsca postojowe i bezpieczeństwa pieszych.

Ta ustawa jest naprawdę potrzebna. Trzeba 
uregulować pewne rzeczy tak, żeby nie było sa-
mowolki, ale trzeba je uregulować, jak się wyda-
je, mądrze, trzeba znaleźć kompromis pomiędzy 
bezpieczeństwem korzystających z urządzeń elek-
trycznych a bezpieczeństwem innych osób poru-
szających się po drodze.

Dyskusja była merytoryczna, bo ta sprawa nie 
powinna być polityczna, bezpieczeństwo nie po-
winno być polityczne.

Ustawa ma dość długą historię, ale cieszymy 
się bardzo, że wreszcie powstała. Cieszę się bar-
dzo, że zostały przyjęte zapisy regulujące wszystkie 
rzeczy i zapewniające bezpieczeństwo na drogach 
osobom, które poruszają się m.in. hulajnogami czy 
urządzeniami transportu osobistego, ale również 
pieszym.

Podstawową rzeczą w tej ustawie jest to, że hu-
lajnogi mogą poruszać się zgodnie z zapisami usta-
wy: po jezdniach do 30 km/h, przede wszystkim po 
miejscach wyznaczonych dla rowerów i w ostatecz-
ności po chodnikach.

I to założenie jest jak najbardziej słuszne. Tak 
powinno być. Diabeł oczywiście tkwi w szczegó-
łach. Każdy z nas ma inny pogląd na pewne rze-
czy i poprawki, które zostały złożone, również tego 
dotyczyły.

W ustawie, np. jeśli chodzi o poruszanie się 
hulajnóg, jest zapis, że z prędkością zbliżoną do 
prędkości pieszego. Poprawka, która padła na po-
siedzeniu komisji, była następująca: „z prędkością 
dostosowaną do warunków jazdy”.

Jest w ustawie zapisane ograniczenie prędkości 
do 20 km/h dla hulajnóg. Jedna z poprawek pod-
wyższała je o 5 km/h i pozwalała na jazdę hulajnogą 
z prędkością do 25 km/h.

Również jeśli chodzi o sprawy związane z tym, 
czy hulajnogą można wyjechać na jezdnię, która 
ma limit do 30 km/h, ograniczenie prędkości do 
30 km/h… Jedna z poprawek dotyczyła tego, żeby 
dać obywatelowi możliwość wyboru, czy będzie 
chciał się poruszać po jezdni, która jest z ograni-
czeniem do 50 km/h.

Poprawki zostały również zaproponowane 
przez Biuro Legislacyjne.

Dwie poprawki uzyskały większość. Jedna do-
tyczyła art. 86a, tego, że nie można karać osób, 
które będą jeździć wolniej, tylko chodzi o te, które 
będą jeździć szybciej. Ta poprawka została przyjęta 
przez Wysoką Komisję.

Druga poprawka, złożona przez pana przewod-
niczącego, dotyczyła tego, żeby zarządca drogi mógł 
ponadto planować i wykonywać oświetlenie przej-
ścia dla pieszych lub przejazdów dla rowerów na 
drogach publicznych na terenie zabudowy. Tutaj 
była sugestia Biura Legislacyjnego, że ta popraw-
ka wykracza poza przedłożenie, które dotarło do 
Senatu.

I trzecia poprawka, która uzyskała pozytywną 
opinię komisji, to poprawka zaproponowana przez 
Biuro Legislacyjne, dotycząca słownictwa. Wyraz 
„spełniają” zastępuje się wyrazami „muszą speł-
niać”. Chodzi tu o wymogi techniczne.

Wcześniejsze poprawki, o których mówiłem, 
nie uzyskały większości. Zostały zgłoszone jako 
wniosek mniejszości. Pan marszałek pozwolił mi, 
żeby zaprezentować je w jednym wystąpieniu, i tak 
też to uczyniłem. Bardzo serdecznie dziękuję. Żeby 
nie rozwlekać sprawy.
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Pomiędzy posiedzeniem komisji a dzisiejszym 
posiedzeniem Senatu, Szanowni Państwo, po pew-
nych dyskusjach i rozmowach, też z instytucjami 
samorządowymi i z NGO zajmującymi się tą te-
matyką… Chciałbym na ręce pana marszałka zło-
żyć dodatkowe poprawki, które spróbuję w skrócie 
omówić.

Chciałbym zgłosić autopoprawkę do popraw-
ki mniejszości. Wyrazy, które zgłosiłem, brzmiały 
„z prędkością dostosowaną do warunków jazdy”. 
Chciałbym zmienić je na „z prędkością dostoso-
waną do warunków ruchu”. Jest to szersze zagad-
nienie, które, mam nadzieję, również nie będzie 
wzbudzało jakichś wątpliwości. Chodzi przede 
wszystkim o to, żeby dostosować tę jazdę do ru-
chu pieszego.

A, i chciałbym zaznaczyć, że te poprawki skła-
dam wspólnie z panem senatorem Jackiem Burym.

Druga poprawka dotyczy art. 130a. Tutaj były 
zgłaszane wnioski odnośnie do przyjmowania źle 
zaparkowanych urządzeń. To zwłaszcza samorzą-
dowcy… Ale również jak rozmawiałem z Policją, to 
ona sugerowała, że wspomniane rozwiązanie, za 
każdym razem jazda i odstawianie tych hulajnóg… 
No, nie będzie to dobre rozwiązanie. Stąd zmiana 
do art. 130a.

I kolejna poprawka to poprawka wydłużająca 
termin, jeżeli chodzi o przyjęcie tej ustawy, z 30 
do 60 dni.

Panie Marszałku, chciałbym przekazać ten ze-
staw poprawek w imieniu swoim, jak i pana sena-
tora Burego.

(Wicemarszałek Marek Pęk: Można?)
Tak, oczywiście, Panie Marszałku.
Mam nadzieję, że ministerstwo, stojące na sta-

nowisku poparcia dla przedłożenia, które zostało 
złożone w Senacie, pochyli się nad tym jeszcze raz 
i jeszcze raz te argumenty, które były przedstawia-
ne na posiedzeniu komisji… przychyli się mimo 
wszystko do tego, żeby zabezpieczyć i jedną, i dru-
gą stronę, bo to jest dobry kompromis. Bardzo ser-
decznie dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę pozostać na mównicy, bowiem obec-

nie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwa-
jące nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pan senator Szwed. Bardzo proszę.

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, to bardzo ważna noweliza-

cja, wszyscy jesteśmy oczywiście za zapewnie-
niem bezpieczeństwa. Wiemy, że hulajnogi stały 
się ważnym środkiem lokomocji, zwłaszcza w du-
żych miastach. Chciałbym zapytać, czy na posie-
dzeniu komisji były prezentowane jakieś statystyki 
dotyczące użytkowników hulajnóg w kontekście 
różnych zdarzeń drogowych na chodnikach, na 
drogach. Czy były takie statystyki prezentowane, 
a jeśli tak, to ile takich zdarzeń, takich wypadków 
mamy? Na ile istotne jest uregulowanie kwestii 
użytkowania hulajnóg w miastach? Dziękuję.

SENATOR 
ARTUR DUNIN 

Tak jak powiedziałem, rozmowa dotyczyła 
zmian poszczególnych artykułów. Nie były oma-
wiane, pan minister nie przedstawiał żadnych 
informacji dotyczących wypadków na drogach 
z udziałem hulajnóg czy innych urządzeń do trans-
portu osobistego.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Pani senator…
(Senator Beata Małecka-Libera: Małecka-Libera.)
…Małecka-Libera. Bardzo przepraszam.
Proszę o zadanie pytania.

SENATOR 
BEATA MAŁECKA-LIBERA 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja mam pytanie do pana senatora sprawoz-

dawcy. Jeżeli pan senator nie będzie w stanie od-
powiedzieć, to skieruję je do strony rządowej. 
Zgadzam się z moim przedmówcą, że kwestia 
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bezpieczeństwa pieszych i tych, którzy korzystają 
z hulajnóg i deskorolek, jest ogromnie ważna. Jest 
to dziedzina, która dotychczas nie była uregulowa-
na, i bardzo cieszę się, że dzisiaj możemy na ten 
temat rozmawiać. Chciałabym dopytać, czy w trak-
cie prac komisji nad tą ustawą były przedstawione 
wyniki jakichś ekspertyz czy być może opinie eks-
pertów, które zdecydowały o tym, że od dziesiątego 
roku życia dopuszcza się używanie tych hulajnóg. 
W mojej ocenie jest to bardzo niski pułap wiekowy, 
chodzi o dzieci. Pytanie: czy takie ekspertyzy były 
przedstawione komisji?

I druga rzecz, dotycząca kasków ochronnych. 
Czy rozmawialiście państwo na ten temat? Czy 
używanie ich będzie obligatoryjne? Jakie były 
w tym zakresie sugestie? Bardzo proszę, Panie 
Senatorze, o odpowiedź.

SENATOR 
ARTUR DUNIN 

Pani Senator, w tym drugim temacie padło już 
pytanie od jednego senatora, dlaczego w ustawie 
nie ma zapisu o kaskach. Podzielam stanowisko 
pana ministra – edukujmy, uczmy, że powin-
niśmy tych kasków używać. Kiedy wypożycza-
my hulajnogę… No, byłoby ciężko ten przepis… 
Zniechęcilibyśmy do korzystania z hulajnóg czy 
z innych urządzeń jazdy osobistej. Ja będę razem 
z  ministerstwem, z  panem ministrem zachę-
cał wszystkich do korzystania z kasków ochron-
nych, ale nie wydaje się zasadne, aby zapisywać na 
sztywno ten obowiązek. On na nas rodzicach spo-
czywa, żebyśmy dzieci do lat 16 wyposażyli w takie 
kaski i wpływali na dzieci, żeby tych kasków uży-
wały. Zgadzam się tutaj z panem ministrem – nie 
zapisujmy tego w ustawie, prowadźmy edukację 
w tym zakresie. To moim zdaniem przyniesie lep-
sze efekty.

Wiek 10 lat. Szanowni Państwo, od tego roku 
życia można uzyskać kartę rowerową, od tego roku 
dzieci na rowerach mogą jeździć. Nie widzę nic 
w tym złego, żeby dzieci od dziesiątego roku życia… 
Przypomnę, że w ustawie jest zapisane, że one mu-
szą uzyskać kartę rowerową. Tak więc pozostawmy 
ten wiek zapisany w ustawie. Mam dziecko mniej 
więcej w tym wieku i ono sobie świetnie daje radę. 
No, najpierw będzie musiało zdać egzamin na kartę 
rowerową. Uważam, że ta ustawa jest potrzebna, 
bo dzięki niej dzieci poznają sprawy związane z ru-
chem drogowym i w teorii, i w praktyce.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo proszę, Pani Senator.

SENATOR 
BEATA MAŁECKA-LIBERA 

Chciałabym jednak dopytać. No, z całym sza-
cunkiem, Panie Senatorze, rozumiem, że dopusz-
czamy dzieci dlatego, że jeżdżą na rowerkach, ale 
ja jednak pytałam o stanowisko ekspertów, o to, czy 
były robione badania, które potwierdzają, że jest to 
odpowiedni wiek do tego, żeby dzieci na tych hulaj-
nogach jeździły. Ja pytałam o to, czy…

(Senator Artur Dunin: Rozumiem.)
…były konsultacje, ekspertyzy, jakieś rozmowy 

z ekspertami.

SENATOR 
ARTUR DUNIN 

Nie, nie padło takie pytanie na posiedzeniu ko-
misji, stąd nie padła żadna odpowiedź w zakresie 
tego, o co pani senator zapytała.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Janusz Gromek.

SENATOR 
JANUSZ GROMEK 

No właśnie, było pytanie pani senator, czy były 
dyskusje i konsultacje. Ja przez 12 lat bycia pre-
zydentem doświadczyłem tego, co to jest bezpie-
czeństwo jazdy nie tylko hulajnogami. Bo państwo 
mówicie o hulajnogach, ale ja mówię też o gokar-
tach. I było też zadane przez senatora Szweda py-
tanie, ile było tych przypadków czegokolwiek, czy 
wypadków, czy… Nie ma takiej statystyki, ale to nie 
była mała liczba. Na szczęście w Kołobrzegu jest 
straż miejska, która w jakiś sposób działała. Ale 
występowałem do niejednego ministra w tej spra-
wie, ażeby właśnie doprowadzić do tego, żeby był 
taki projekt, była taka ustawa, która będzie mówiła 
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o ograniczeniach prędkości, zasadach wyprzedza-
nia, rodzajach dróg, dopuszczalnym miejscu za-
trzymywania się itd., itd. Tak że takie dyskusje 
na etapie tworzenia tego np. czy z komendantami 
straży miejskich, czy z samorządami może by wie-
le dobrego wniosły. Bo ja jestem pewien, że nawet 
jak tę ustawę przegłosujemy, to jeszcze będą pewne 
elementy, które trzeba będzie dopisać lub zmienić. 
Ale z tego, że nastąpi regulacja tego, jestem bardzo 
zadowolony. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Jeszcze coś?

SENATOR 
ARTUR DUNIN 

Nie wiem, czy mam odpowiedzieć, bo tu…
Panie Senatorze, tak. No, tak jak powiedzia-

łem na początku, myślę, że Wysoka Izba jest za-
dowolona z tego, że ten projekt ujrzał światło 
dzienne i możemy się nad nim zastanawiać i go 
przegłosować. Ale tak jak powiedziałem wcze-
śniej, nie było przedstawionych żadnych danych 
związanych z wypadkami, w których brały udział 
hulajnogi.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję.
Pytanie zadaje jeszcze pan senator Aleksander 

Szwed.

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, wcześniej poruszył pan ważną 

sprawę uzyskania karty rowerowej, bo rzeczywi-
ście młodsi użytkownicy będą musieli mieć kartę 
rowerową. Czy na posiedzeniu komisji była mowa 
o tym, jak wyglądać będzie procedura przystąpie-
nia do egzaminu na kartę rowerową podczas trwa-
jącej obecnie pandemii koronawirusa? Czy była 
o tym mowa na posiedzeniu komisji?

SENATOR 
ARTUR DUNIN 

Nie, nie było. Jednak zasady uzyskania karty ro-
werowej są takie same, zostały wcześniej zapisane 
i tego nie ruszaliśmy. Ta ustawa tego nie rusza, jest 
jasno zapisane, że od dziesiątego do osiemnastego 
roku życia trzeba mieć kartę rowerową, żeby ko-
rzystać z tego typu urządzeń.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję.
Nie ma więcej pytań… A, jak zwykle, nie widzę 

stąd pana senatora.
Bardzo proszę, pan senator Czerwiński.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam pytanie do pana senatora sprawozdawcy. 

Mianowicie w dodawanej poprawce jest pojęcie… To 
jest poprawka nr 2, art. 2aa ust. 1. Chodzi o oświe-
tlenie przejść dla pieszych i tu jest takie pojęcie „na 
drogach publicznych na terenie zabudowy”. Czy „te-
ren zabudowy” to jest pojęcie z prawa o ruchu dro-
gowym? Nie o to chyba chodziło. Przynajmniej ja 
nie znalazłem w prawie o ruchu drogowym takiego 
pojęcia, a to powinno być precyzyjne. Bo jeśli chodzi 
o obszar od tablicy do tablicy, to jest to obszar zabu-
dowany – to tak informacyjnie.

SENATOR 
ARTUR DUNIN 

Panie Senatorze, gdyby mógł pan zadać to pytanie 
panu ministrowi, byłbym bardzo wdzięczny. Ta zgło-
szona poprawka była uzgodniona z ministerstwem 
przez pana przewodniczącego. I jeżeli mógłbym pro-
sić, to odesłałbym bezpośrednio do pana ministra.

(Senator Jerzy Czerwiński: Dobrze.)

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

To wszyscy? Nie ma więcej pytań? Nie.
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Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Artur Dunin: Dziękuję, Panie 

Marszałku. Dziękuję państwu.)
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 
parlamentarnych został upoważniony minister 
infrastruktury.

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić sta-
nowisko rządu?

Ponownie witam pana ministra Rafała Webera.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY 
RAFAŁ WEBER 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Dziękuję panu senatorowi za precyzyjne okre-

ślenie zmian, które proponujemy w tej ustawie, 
nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Ja, gwoli uzupełnienia, chcę podkreślić kilka 
bardzo istotnych spraw, takich, na których skupi-
liśmy się w sposób szczególny.

Pierwsza to taka, że kwalifikujemy hulajnogi 
elektryczne, ale także inne urządzenia transpor-
tu osobistego, jako pojazdy. W tej chwili ich status 
nie jest uregulowany, dlatego też – tu odpowiadam 
od razu na pytanie o statystyki – statystyk w ich 
sprawie policja nie prowadzi, gdyż osoba, która 
korzysta z tego typu urządzeń, jest uznawana za 
pieszego. Tak że wszystkie zdarzenia, wszystkie 
wypadki drogowe, które do tej pory miały miej-
sce z udziałem osób poruszających się na hulaj-
nogach elektrycznych czy na innych urządzeniach 
transportu osobistego, były zawierane w katalogu 
zdarzeń z udziałem właśnie pieszych. Od momen-
tu wejścia w życie tych przepisów hulajnoga elek-
tryczna czy inne urządzenie transportu osobistego 
będą traktowane jako pojazdy i wtedy będzie zu-
pełnie inna kwalifikowalność tego typu zdarzeń. 
Sądy też nie będą miały wątpliwości, że ktoś, kto 
jechał hulajnogą, wykorzystywał do poruszania się 
właśnie pojazd, a nie był pieszym, tak jak to miało 
miejsce przez ostatnie miesiące.

To jest kwestia zasadnicza, ponieważ na użyt-
kowniku pojazdu spoczywają pewne obowiązki, 
oczywiście są pewne prawa, ale również pewne 
zakazy. W tej ustawie są one bardzo precyzyjnie 
wyszczególnione. Najważniejsze są takie… Z mo-
ich obserwacji – poczynionych szczególnie tutaj, 

w Warszawie, letnią porą, kiedy było ciepło – wy-
nika, że wiele osób korzystało z tych urządzeń, 
z hulajnóg elektrycznych, będąc pod wpływem 
alkoholu. To było widoczne na pierwszy rzut oka. 
Przede wszystkim byli to turyści, którzy traktowa-
li to jako fun, a niekoniecznie element komunika-
cji, środek lokomocji. Od momentu wejścia w życie 
tych przepisów będzie to zabronione. Tak że nie do-
puszczamy jazdy po alkoholu. Nie dopuszczamy też 
jazdy w dwie osoby na jednej hulajnodze, nie do-
puszczamy również możliwości ciągnięcia innego 
pojazdu podczas korzystania z hulajnogi elektrycz-
nej albo innego urządzenia transportu osobistego 
– a to były najczęściej diagnozowane przez nas sy-
tuacje, które w 3-letniej przeszłości miały miejsce.

Jeżeli chodzi o kwestię doboru infrastruktury, 
na którą zezwalamy, to w pierwszej kolejności – i to 
jest zupełnie naturalne – pozwalamy czy wskazuje-
my na to, że do poruszania się hulajnogą elektrycz-
ną czy innym urządzeniem transportu osobistego 
służy ścieżka rowerowa albo droga rowerowa. Jeżeli 
takowej nie ma, to jezdnia, ale pod warunkiem li-
mitu prędkości, czyli dopuszczalnej na tym odcin-
ku jezdni maksymalnej prędkości 30 km/h, a jeżeli 
nie ma ścieżki rowerowej lub jeżeli maksymalna 
prędkość jest wyższa, to wtedy chodnik, ale pod 
warunkiem spełnienia 4 elementów: po pierwsze, 
jazdy z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, 
po drugie, ustępowania pierwszeństwa pieszemu, 
po trzecie, zachowania szczególnej ostrożności, po 
czwarte, nieutrudniania ruchu pieszego. Tak że 
wszystkie te 4 czynniki, te wszystkie 4 elementy 
muszą być spełnione łącznie, aby użytkownik hu-
lajnogi elektrycznej mógł poruszać się – nie tylko 
zgodnie z prawem, ale również bezpiecznie – po 
chodniku, czyli chodzi o to, aby mógł zapewnić to 
bezpieczeństwo sobie, ale przede wszystkim by to 
bezpieczeństwo mógł zapewnić pieszym. Bo nad-
rzędnym celem, jaki Ministerstwo Infrastruktury 
przed sobą postawiło, jest stworzenie takich prze-
pisów, w ramach których hulajnogi elektryczne 
będą dopuszczone do jazdy po chodniku, ale wła-
śnie pod warunkiem pełnej ochrony pieszych, 
pozwolenia pieszym na bezpieczne, niczym nie-
skrępowane, niczym nieograniczone korzystanie 
z infrastruktury chodnikowej. I w naszej ocenie ten 
cel w tych przepisach został spełniony.

Kwestia kolejna to kwestia wieku. Dlaczego 
10 lat, a nie np. 12 czy 14? Takie propozycje pada-
ły, ale nie padały one ze środowisk eksperckich, 
tylko ze środowisk politycznych. Chyba jedna z po-
prawek w Sejmie mówiła o tym, aby zezwolić na 
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korzystanie z hulajnóg elektrycznych osobom od 
dwunastego roku życia. My jednak stoimy na sta-
nowisku, że dziecko, które ukończyło dziesiąty rok 
życia, zdobyło kartę rowerową, czyli przeszło kurs, 
szkolenie, czy to w szkole, czy to w ośrodku ruchu 
drogowego, i ma nabyte pewne umiejętności teo-
retyczne i praktyczne dotyczące jazdy na rowerze, 
może również korzystać z tego środka lokomocji. 
Nie widzimy tutaj przeciwwskazań. Ktoś, kto ma 
świadomość związaną z bezpiecznym poruszaniem 
się, z odpowiednim zachowaniem się na drodze, 
może również korzystać z hulajnogi elektrycznej 
czy innego urządzenia osobistego. A przypomnę, 
że w tej chwili z racji braku regulacji takich prze-
pisów nie ma, czyli w tej chwili teoretycznie nawet 
sześciolatek może na ulicy, na chodniku korzystać 
z hulajnogi elektrycznej, jest traktowany jako pie-
szy i nikt mu tego nie może zabronić. Oczywiście 
może to robić pod opieką rodziców. Tak że to są te 
kwestie fundamentalne, które przyświecały nam 
przy tworzeniu tej ustawy, był to pewien cel.

Ustawa była konsultowana dwa razy. Projekt 
został zaproponowany przez Ministerstwo 
Infrastruktury w czerwcu 2019 r. Pierwsze kon-
sultacje przyniosły bardzo dużo nowych propo-
zycji, uwag, opinii, które były przez Ministerstwo 
Infrastruktury bardzo mocno przeanalizowane. 
Uznaliśmy, że pewne elementy faktycznie warto 
zawrzeć w projekcie, warto go przeorganizować. 
Zrobiliśmy to i ten projekt ustawy został poddany 
konsultacjom po raz drugi. I wtedy również wiele 
środowisk wyrażało swoją opinię.

Przyznam, że w poprzednim roku jakoś spe-
cjalnie z tą ustawą nie pędziliśmy, widząc, że sytu-
acja pandemiczna jednak nie sprzyja korzystaniu 
z hulajnóg elektrycznych. Część operatorów nawet 
wycofała się w tamtym letnim sezonie z udostęp-
niania tych hulajnóg w dużych miastach. No, ruch 
był zdecydowanie mniejszy niż w roku 2019. Ale 
myślimy, że sytuacja w roku 2021 będzie podob-
na do sytuacji z roku 2019, dlatego chcemy, aby te 
przepisy weszły w życie już z nowym sezonem. 
Jeżeli na tym posiedzeniu Wysoka Izba przyjmie 
tę ustawę i trafi ona później do Sejmu, to myślę, 
że Sejm zajmie się nią 30 marca, a ustawa wejdzie 
w życie 30 dni po ogłoszeniu w dzienniku urzę-
dowym, czyli sądzimy, że w drugiej połowie maja. 
I od wtedy będą funkcjonowały te nowe, potrzeb-
ne, oczekiwane przepisy, jak już państwo zwrócili 
uwagę.

Na koniec chcę zapewnić, że nie zamykamy się 
na inne propozycje. Będziemy obserwować, jak ta 

ustawa działa, będziemy obserwować, jakie są jej 
skutki, czy wypełnia swoją rolę, czy jej nie wypeł-
nia, czy wymaga korekt, zmian i pójścia z duchem 
czasu, z duchem nowoczesnych technologii, które 
przecież są wszędobylskie, również jeżeli chodzi 
o taką komunikację indywidualną. I jeżeli będzie 
taka potrzeba, to oczywiście jesteśmy otwarci na 
nowelizację tych przepisów. Zresztą państwa za-
chodnie, w których te hulajnogi były wcześniej 
i które wcześniej za ten temat się wzięły, rów-
nież taką praktykę stosowały. Najpierw pierwsze 
przepisy, później pierwsza nowelizacja, jeżeli była 
potrzeba, to druga nowelizacja, aby iść z duchem 
czasu i nadążyć za tym, co nowego pojawia się na 
rynku także w przestrzeni drogowej.

Dziękuję Komisji Infrastruktury za meryto-
ryczną dyskusję, dziękuję za propozycje, za po-
prawki. Odnosząc się do poprawki związanej 
z doświetleniem przejść dla pieszych i z tym termi-
nem, który został w tej poprawce użyty, czyli ter-
minem związanym z terenem zabudowy, powiem, 
że ten termin nie jest zawarty w ustawie – Prawo 
o ruchu drogowym, tylko jest zawarty w ustawie 
o drogach publicznych, a ten artykuł nowelizuje 
ustawę o drogach publicznych. Tak że jest to termin 
tożsamy, analogiczny do tego, który w tej chwili 
istnieje w polskim porządku prawnym.

Jeszcze raz bardzo gorąco dziękuję państwu za 
pracę w komisji, licząc oczywiście na drugą część 
merytorycznej dyskusji. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pan senator Aleksander Szwed. Bardzo proszę.

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze!
To bardzo ważna i bardzo pozytywna noweli-

zacja. Mam jedno pytanie szczegółowe. W art. 20 
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ust. 6 pkt 4 ustawa stanowi, że maksymalna do-
puszczalna prędkość poruszania się takimi urzą-
dzeniami jak elektryczne deskorolki czy hulajnogi 
to 20 km/h. Czy planuje się… Jak to będzie mie-
rzone? Jak to będzie sprawdzane? Jak służby będą 
mogły to kontrolować? Generalnie te pojazdy poru-
szają się po chodnikach. Czy będą jakieś narzędzia 
miernicze, jakieś radary, które będą umieszczone 
przy chodnikach? Czy planuje się używanie jakichś 
urządzeń mierniczych w tym zakresie?

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY
RAFAŁ WEBER 

Zastanawiamy się, czy nie rozwiązać tej sprawy 
w rozporządzeniu, które będzie dołączone do usta-
wy. Rozporządzenie to będzie określało parametry, 
m.in. wymiary, ale także inne elementy techniczne, 
hulajnóg. Zastanawiamy się, czy nie określić tam 
ograniczenia technicznego i maksymalnej pręd-
kości, ustawionej w sposób techniczny na 20 km. 
Zobaczymy, czy będziemy mieli takie możliwości. 
Tak jak powiedziałem w swoim pierwszym wystą-
pieniu, jeżeli wszystko będzie w porządku – mó-
wiłem to także na posiedzeniu komisji – jeżeli na 
polskich drogach nie będziemy mieli do czynienia 
ze zdarzeniami z udziałem osób, które korzystają 
z hulajnóg… Jesteśmy otwarci na nowelizację, je-
żeli będzie taka potrzeba, jeżeli będzie wola w za-
kresie zwiększenia tej prędkości. Nie chcielibyśmy 
jej technicznie ograniczać po to, żeby w kolejnym 
etapie o 5 km ją podnosić. Zastanawiamy się, jak 
to zrobić. Co do zasady na rynku, szczególnie na 
rynku hulajnóg wynajmowanych w dużych mia-
stach, tych, które są obecne na drogach, na ulicach, 
na chodnikach, które można wypożyczyć poprzez 
aplikację… Maksymalna prędkość tych hulajnóg 
to nieco ponad 20 km/h. Nie jest tak, że one roz-
wijają dużo większe prędkości, tylko właśnie takie 
oscylujące w granicach 23–24 km/h. Pierwotnie 
w naszym projekcie ta prędkość była określona na 
poziomie 25 km/h, ale w ramach kompromisu, po 
wysłuchaniu wielu opinii dotyczących tego, że oso-
by jeżdżące powinny mieć kaski, zdecydowaliśmy 
się na to, aby obniżyć prędkość do 20 km/h, ale nie 
nakładać obowiązku zakładania kasku i w ten spo-
sób nie ograniczać możliwości korzystania z hu-
lajnóg elektrycznych, które są dostępne na ulicach 
wielu miast w naszym kraju. W ramach kompro-
misu ta prędkość została obniżona. Ja się tutaj nie 

zamykam. Jeżeli wszystko będzie w porządku, jeże-
li te przepisy zagrają, jeżeli użytkownicy hulajnóg 
będą się do nich stosować, to będziemy otwarci, aby 
je w przyszłości znowelizować i zwiększyć maksy-
malną dopuszczalną prędkość hulajnóg i innych 
urządzeń transportu osobistego.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Senator Tyszkiewicz. Bardzo proszę.

SENATOR 
WADIM TYSZKIEWICZ 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Proszę mi powiedzieć, w jaki sposób będzie 

mierzona prędkość użytkowników hulajnóg. Czy 
będą fotoradary? Czy będzie inny sposób mierzenia 
prędkości, żeby ewentualnie ukarać winnego prze-
kroczenia prędkości? Jak będzie badana prędkość 
hulajnóg? Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY
RAFAŁ WEBER 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wydaje mi się, że po części odpowiedziałem na 

to pytanie przed chwilą. Oczywiście policja nie bę-
dzie stała z ręcznym miernikiem prędkości i nie 
będzie mierzyła, z jaką prędkością poruszają się 
ludzie na hulajnogach. Tak jak mówię, z prakty-
ki wynika, że zdecydowana większość tych urzą-
dzeń ma technicznie ustaloną prędkość. To jest 
nieco ponad 20 km/h. Oczywiście są takie, które tą 
prędkość mają wyższą. Chcąc niejako ujarzmić sy-
tuację, która miała miejsce w okresie letnim w du-
żych miastach, musieliśmy zaproponować jakieś 
rozwiązanie i o tym rozwiązaniu przed chwilecz-
ką powiedziałem. Nie sądzę, żeby to rozwiązanie 
nie było do przyjęcia dla użytkowników hulajnóg. 
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Zresztą operatorzy, którzy, cokolwiek by powie-
dzieć, na tym zarabiają, nie mieli do tego rozwią-
zania większych uwag, nie kontestowali ustalenia 
limitu prędkości właśnie na tym poziomie.

Ja myślę, Szanowni Państwo – wracam do prag-
matyki i praktyki – że osoba która będzie korzy-
stała z hulajnogi i będzie spełniała, szczególnie na 
chodniku, wszystkie 4 warunki związane z bez-
pieczną jazdą, czyli nie tylko warunek prędkości 
zbliżonej do prędkości pieszego, ale również ustę-
powania miejsca pieszemu, zachowania szczegól-
nej ostrożności i nieutrudniania ruchu pieszego, 
będzie się poruszała zgodnie z prawem i nic jej nie 
grozi. Tak że praktyka i pragmatyka życiowa na to 
wskazują.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Aleksander Szwed.

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, mam jeszcze jedno pytanie, 

a w zasadzie chciałbym wrócić do pytania, któ-
re zadałem już wcześniej. Najmłodsi użytkowni-
cy pojazdów elektrycznych – określenie wieku 
10 lat uważam za jak najbardziej celowe – będą 
musieli mieć kartę rowerową. Chciałbym wrócić 
do tego poprzedniego pytania. Jak będzie wygląda-
ła procedura przystąpienia do egzaminu na kartę 
rowerową podczas trwającej obecnie pandemii ko-
ronawirusa? Co prawda pan senator sprawozdaw-
ca już powiedział, że tego nowelizacja nie dotyczy, 
ale chciałbym zapytać, czy w związku z pandemią 
wcześniej jakiejś zmiany w tym egzaminie zostały 
wprowadzone. Czy ministerstwo poprzez rozpo-
rządzenie coś w nim zmieniało?

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY 
RAFAŁ WEBER 

Nie, tego tematu nie dotykaliśmy. Myślę, że dy-
rektor każdej instytucji, która czy to przeprowadza 
kurs, czy to później egzamin na kartę rowerową, 

o tych kwestiach decyduje. Wojewódzkie ośrodki 
ruchu drogowego funkcjonują w miarę normal-
nie, oczywiście szkoły z pewnymi ograniczenia-
mi. Jednak taką decyzję podejmuje właśnie czy 
dyrektor WORD, czy dyrektor szkoły, w której moż-
na zrobić kurs na kartę rowerową i później zdać 
egzaminy.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Gromek.

SENATOR 
JANUSZ GROMEK 

Panie Ministrze, jest taka wiedza, że na ścież-
kach rowerowych może się poruszać pojazd, który 
jest napędzany własnymi mięśniami. No ale tak jak 
już powiedziałem, w Kołobrzegu problem od wielu, 
wielu lat istnieje. Tu się mówi o tych lekkich pojaz-
dach elektrycznych, ale jeszcze raz mówię o tym, 
że gokarty potrafią ważyć 40–50 kg, rozwijają bar-
dzo dużą prędkość i jeździ nimi bardzo dużo dzie-
ci, które niekiedy nie mogą ich opanować, i wiele 
złamań się zdarzało albo i większych kontuzji. Czy 
nadal zostanie podtrzymane to, że na ścieżkach ro-
werowych będzie mógł się poruszać pojazd napę-
dzany siłą własnych mięśni? Dziękuję.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY 
RAFAŁ WEBER 

Jeżeli chodzi o  urządzenia wspomagające 
ruch, bo tak określamy deskorolki czy hulajnogi 
napędzane siłą mięśni, czy wrotki, czy rolki, to 
tak, będzie można tymi urządzaniami poruszać 
się i na chodniku, i na ścieżce rowerowej. To bę-
dzie kwestia decyzji użytkownika. A jeżeli chodzi 
o gokarty, to o ile wiem, nie są one dopuszcza-
ne do użytkowania na drogach publicznych. 
Z tych pojazdów, powiedzmy, można korzystać 
na torach, szczególnie na torach wyścigowych, 
natomiast nie w miejscach, które są drogami pu-
blicznymi. Tak że zgodnie z prawem takich urzą-
dzeń, takich pojazdów na drogach publicznych 
nie powinno być.
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WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję.
Nie ma już dalszych pytań.
Dziękuję bardzo…
(Głos z sali: Pan senator.)
A, jak zwykle.
Pan senator Czerwiński jeszcze raz…
(Rozmowy na sali)
(Senator Jerzy Czerwiński: Nie jak zwykle…)
Jak zwykle ja pana nie widzę, Panie Senatorze.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

A, jak zwykle pan mnie nie zauważa. Tak, tak.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Panie Ministrze, jaki jest stosunek nazwy 

„urządzenie wspomagające ruch” do pojęcia hu-
lajnogi elektrycznej? Ja pytam o to w szczególności 
w aspekcie tego właśnie, że one się spotykają, za-
łóżmy, mogą się spotkać. W art. 15a jest opisane, jak 
ma się zachować osoba poruszająca się przy użyciu 
urządzenia wspomagającego ruch, ale nie ma nic 
o hulajnodze. Bo jeśli jedno w drugim się zawiera, 
to tak. Ale chyba nie, bo urządzenie wspomagające 
ruch napędzane siłą mięśni…

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY 
RAFAŁ WEBER 

To jest w innym miejscu. Zachowania osoby, 
która korzysta z hulajnogi, są określone w tej usta-
wie w innymi miejscu.

(Senator Jerzy Czerwiński: W którym miejscu, 
jeśli można…)

Już, sekundę…
(Senator Jerzy Czerwiński: Już mam, Panie 

Ministrze, znalazło się.)
(Wicemarszałek Marek Pęk: Rozumiem, że…)
(Senator Jerzy Czerwiński: Tak, tak, bo one nie 

są równo… Te 2 urządzenia są traktowane osobno, 
inaczej.)

Odrębnie, tak.
(Senator Jerzy Czerwiński: Tak, tak, inaczej 

hulajnoga, a inaczej urządzenie wspomagające 
ruch.)

Tak, tak.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Nie ma już dalszych pytań.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY 
RAFAŁ WEBER 

Dziękuję bardzo.
Jeszcze jedno, Panie Marszałku. Dziękuję 

wszystkim tym, którzy ten niełatwy projekt, do-
tyczący tak niełatwej materii, w Ministerstwie 
Infrastruktury przygotowali. Są ze mną tu-
taj urzędnicy, państwo dyrektorzy i naczelnicy. 
Bardzo gorąco dziękuję za pracę nad projektem 
tej ustawy. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie za-

pisał się do głosu.
Dla porządku informuję, że senatorowie 

Świlski, Gromko, Szwed, Pęcherz, Gorgoń-Komor, 
Godyla, Gromek i Jazłowiecka złożyli swoje prze-
mówienia w dyskusji do protokołu*.

Informuję, że wnioski o charakterze legisla-
cyjnym na piśmie złożyli senatorowie Gabriela 
Morawska-Stanecka, Artur Dunin i Jacek Bury.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunko-

wać do przedstawionych wniosków? Nie.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakte-

rze legislacyjnym, proszę Komisję Infrastruktury 
o ustosunkowanie się do przedstawionych wnio-
sków i przygotowanie sprawozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-
siątego porządku obrad: ustawa o zmianie usta-
wy o narodowym spisie powszechnym ludności 
i mieszkań w 2021 r.

* Przemówienia w dyskusji złożyli do protokołu również 
senatorowie Golba i Durlak. Przemówienia – w załączeniu.
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Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 339, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 339 A. 

Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, sena-
tora Andrzeja Pająka, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
ANDRZEJ PAJĄK 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie z po-

siedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej, które to posiedzenie od-
było się 4 marca tego roku. Podczas posiedzenia pro-
cedowana była ustawa o zmianie ustawy o narodowym 
spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Ustawa ta została przyjęta przez Sejm w dniu 
25 lutego 2021 r. Projekt ustawy został wniesiony 
przez rząd. Podczas prac w Sejmie wprowadzono 
pewne poprawki, ale tylko o charakterze doprecy-
zowującym oraz technicznolegislacyjnym. Co do 
meritum tej ustawy, to nie padły żadne zastrzeże-
nia. Została ona przyjęta większością głosów: 312 
głosów za, 11 – przeciw, 129 posłów się wstrzymało.

Ustawa ta ma na celu dokonanie pewnych 
zmian w ustawie z 9 sierpnia 2019 r. o narodowym 
spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. 
Zmiany te mają na celu przede wszystkim wydłu-
żenie czasu trwania narodowego spisu powszech-
nego ludności i mieszkań w 2021 r., określanego 
w dalszej części jako spis powszechny, o 3 miesiące. 
Spis powszechny będzie trwał od 1 kwietnia 2021 r. 
do dnia 30 września 2021 r., a nie, jak pierwotnie 
planowano, do dnia 30 czerwca 2021 r. Druga zmia-
na to przesunięcie okresu, w którym prowadzone 
będą badania kontrolne i badania uzupełniające. Te 
badania rozpoczną się dnia 1 października 2021 r. 
i będą prowadzone do dnia 31 grudnia 2021 r.

Prócz tego w ustawie zostały zawarte zapisy, 
które ujednolicają stawki wynagrodzenia albo do-
datku spisowego dla rachmistrzów spisowych, 
jednoznacznie określają zasady ustalania wynagro-
dzenia albo dodatku spisowego dla rachmistrzów 
spisowych za przeprowadzenie wywiadu, określają 
też rezygnację z dodatkowej funkcji rachmistrzów 
spisowych będących pracownikami jednostek 
służb statystyki publicznej oraz dostosowują prze-
pisy dotyczące nieodpłatnego rozpowszechniania, 
przekazywania informacji przez Telewizję Polską 
i przez Polskie Radio.

I to są główne zmiany, które dotyczą spisu po-
wszechnego ludności i mieszkań w 2021 r.

Jeśli chodzi o dyskusję w komisji, to ustawa 
ta nie budziła zastrzeżeń. Ze strony legislatora 
padła tylko uwaga odnośnie do terminów zwią-
zanych z procedowaniem tej ustawy. Ponieważ 
teraz procedujemy ją w Senacie, a w komisji zo-
stała zgłoszona 1 poprawka, więc jeśli ona wraca 
do Sejmu… Jeżeli Sejm zebrałby się trzydziestego 
tego miesiąca, a jest zapisane, że ustawa wchodzi 
w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r., to dla prezy-
denta nie byłoby tego przewidzianego konstytu-
cyjnie czasu 21 dni, które ma zagwarantowane 
na pracę nad ustawą i podpisanie jej i po których 
następuje jej ogłoszenie. I dlatego ja zgłoszę po-
prawki, które uzupełnią nam właśnie to braku-
jące zagadnienie.

Jeśli chodzi jeszcze o posiedzenie komisji, to 
wniesiona została 1 poprawka, dosyć znacząca, mia-
nowicie zostało skreślone… Poprawka ta obejmuje 
skreślenie lit. a w art. 1 pkt 9. To jest ten temat, któ-
ry, co jest troszeczkę przykre, przewinął się wtedy, 
kiedy był spis rolny. Były wszystkie rozporządzenia 
dotyczące wypłacenia dla szefów gmin jakichś tam 
należności, w sumie niewielkich, i były przekazane 
pieniądze, były rozporządzenia, odpowiednie prze-
pisy, żeby to przyznać, i w ostatniej chwili te pienią-
dze zostały wycofane. To trochę wzburzyło, że tak 
powiem, samorządowców, no bo nawet według tego 
starego powiedzenia ludowego, że kto daje i odbiera, 
ten się w piekle poniewiera, troszeczkę tak właśnie 
to wybrzmiało… Najpierw było przekazane, dane, 
a potem nagle w ostatniej chwili zabrane. I komisja 
z uwagi właśnie na to, co było poprzednio, postano-
wiła ten punkt, ten zapis, że możemy to uznaniowo 
przyznać, skreślić, żeby to jednak nie było uznanio-
we. I to była ta jedyna poprawka, która została przy-
jęta przez komisję. Tu nie było żadnych zastrzeżeń. 
Jednogłośnie zostało to przyjęte, zresztą przy akcep-
tacji czynników reprezentujących rząd w sprawie tej 
ustawy. I ta poprawka jest zapisana.

Ale ja dodatkowo pozwolę sobie zgłosić tutaj 3 po-
prawki, które są uzgodnione z prezesem Głównego 
Urzędu Statystycznego i które właśnie mają roz-
wiązać ten problem. Nie hamują całego procesu 
przygotowywania do spisu, ale dają tę możliwość 
prezydentowi, że może on te 21 dni mieć. Będzie to 
w tych poprawkach zapisane. A z drugiej strony, je-
żeli prezydent podpisze ustawę na drugi dzień, no 
to już jego sprawa. Ale z tego konstytucyjnego zapi-
su dotyczącego 21 dni nie zostanie, że tak powiem, 
odarty, tylko będzie to zapisane. I stąd ja wnoszę te 
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3 poprawki, które są przygotowane i zaakceptowa-
ne, przedyskutowane, jako poprawki naszej komisji.

Tak jak wspominałem, ustawa została przyjęta 
bez zastrzeżeń, jednogłośnie. Wnoszę do Wysokiego 
Senatu o przyjęcie tej ustawy z proponowaną po-
prawką. No i zgłaszam te 3 dodatkowe poprawki, 
również w imieniu komisji. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pan senator Marek Plura.
(Senator Marek Plura: Panie Marszałku, 

ja chciałbym zadać pytanie przedstawicielowi 
Głównego Urzędu Statystycznego, jeżeli towarzy-
szy nam w obradach.)

Dobrze, oczywiście, Panie Senatorze, zgłoszę 
pana do następnej tury.

Pytanie zadaje pan senator Aleksander Szwed.

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, mam pytanie: czy na posie-

dzeniu komisji była mowa o takiej kwestii, w jakich 
przypadkach rachmistrzowi spisowemu nie przy-
sługuje dodatek i czy może się od tego odwołać?

SENATOR 
ANDRZEJ PAJĄK 

Kiedy nie przysługuje… Takiego konkretnego 
pytania, jakie pan zadaje, to nie było i tu ewentu-
alnie bym prosił o przekierowanie tego pytania do 
prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Wadim Tyszkiewicz. Bardzo 

proszę.

SENATOR 
WADIM TYSZKIEWICZ 

Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Czy były podawane jakieś szacunkowe koszty, 

jakie trzeba zabezpieczyć w budżecie do przepro-
wadzenia tego spisu? Chodzi o całościowe koszty. 
Dziękuję.

SENATOR 
ANDRZEJ PAJĄK 

Takie pytanie, o ile sobie przypominam, rów-
nież chyba nie padło na posiedzeniu komisji, ale 
będzie tutaj za chwileczkę zabierał po mnie głos 
pan prezes i myślę, że można będzie to pytanie 
przez pana senatora ponowić.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo.
Nie widzę zgłoszeń do pytań.
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do reprezentowania stanowiska rządu w toku prac 
parlamentarnych został upoważniony prezes Rady 
Ministrów.

Czy przedstawiciel rządu – jest tutaj pan 
Dominik Rozkrut, prezes Głównego Urzędu 
Statystycznego – pragnie zabrać głos?

Widzę, że tak. Bardzo proszę.

PREZES GŁÓWNEGO URZĘDU 
STATYSTYCZNEGO 
DOMINIK ROZKRUT 

Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni 
Państwo Senatorowie!

Pojawiły się pytania, więc ja po prostu pozwolę 
sobie na nie odpowiedzieć.

Jeżeli chodzi o obligatoryjność dodatków dla 
rachmistrzów, to dodatki dla rachmistrzów doty-
czą tylko przypadku rachmistrzów, którzy są jed-
nocześnie naszymi pracownikami. Wszyscy inni 
rachmistrze dostają wynagrodzenie, tak jak wynika 
to z podpisanej z nami umowy, zresztą po zmia-
nie tej ustawy – według jednolitej stawki, nieza-
leżnie od trybu przeprowadzenia wywiadu, czy to 
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będzie tryb telefoniczny, czy bezpośredni, stawka 
wynosi 6 zł. Tak że tutaj, co do nich sprawa jest 
obligatoryjna.

Jeżeli chodzi o to pytanie, czy są zapewnione 
środki… Tak, my te środki planowaliśmy z du-planowaliśmy z du-
żym wyprzedzeniem i tutaj nic się nie zmieniło. 
Uzyskaliśmy do tej pory wszystkie środki planowa-
ne i realizujemy spis zgodnie z harmonogramem.

W tym momencie, jeżeli mógłbym zaapelo-
wać do Wysokiej Izby… Spis powszechny to jest 
nasza wspólna sprawa ponad wszelkimi podziała-
mi i dzięki temu naprawdę pozyskujemy nadzwy-
czaj wartościowy materiał pokazujący nam, kim 
jesteśmy jako społeczeństwo, ale być może jeszcze 
bardziej pozwalający różnego rodzaju lokalnym 
społecznościom pokazać, jak żyją, gdzie żyją, kim 
są. Dzięki temu przez następne 10 lat tak naprawdę 
kształtujemy nie tylko badania statystyczne w za-
kresie statystyki publicznej, ale wszystkie strategie, 
programy rozwojowe, prowadzimy analizy, diagno-
zy, prognozy. To jest materiał, który jest niezbęd-
ny, potrzebny nam wszystkim. Bardzo apeluję o to, 
żeby w swoich środowiskach również państwo za-
chęcali wszystkich do uczestnictwa w spisie, przede 
wszystkim w tym samospisie internetowym.

To tak, przepraszam, króciutko. I nie wiem, czy 
jeszcze…

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Proszę jeszcze pozostać na mównicy.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Jako pierwszy zgłasza się pan senator Brejza.

SENATOR 
KRZYSZTOF BREJZA 

Dzień dobry.
Panie Ministrze! Panie Marszałku!
Ja mam takie pytanie. Z wielkim sceptycyzmem 

podchodzę do możliwości organizowania spisu po-
wszechnego w trakcie pandemii. Pierwsze pytanie: 
dlaczego państwo dopiero teraz… Dlaczego rząd 
dopiero teraz, tak jakby się obudził, zainicjował tę 

ustawę? Przecież już w styczniu powoływani byli 
wojewódzcy komisarze wyborczy do spraw spisu 
i ich gminy otrzymały obligo tworzenia komisji 
spisowych. To wygląda tak, jakby nagle powstał ja-
kiś harmonogram i jakbyście tego nie analizowali 
od roku, mimo że trwa pandemia koronawirusa, 
i nagle się zorientowaliście, że trzeba ten termin 
przełożyć.

Druga sprawa. Dlaczego robić spis powszechny 
w czasie pandemii? I czy prawdą jest, że Niemcy 
swój spis powszechny… Ja rozumiem, że to wyni-
ka też z wymogów unijnych, ale czy prawdą jest, 
że Niemcy przełożyli swój spis powszechny na maj 
2022 r.?

Trzecie pytanie: czy nie lepiej wszelkie siły pań-
stwa, w tym również bardzo duże środki, poświęcić 
na ratowanie służby zdrowia i miejsc pracy?

I wreszcie ostatnie pytanie: Panie Ministrze, 
jaką wartość merytoryczną dla państwa będą miały 
dane zebrane w spisie powszechnym w pandemii 
dotyczące np. grupy schorzeń wywołujących trud-
ności w wykonywaniu codziennych obowiązków, 
planów zawodowych czy też sytuacji zawodowej, 
rodzaju działalności zakładu pracy, w najwięk-
szym kryzysie społecznym od kilkudziesięciu lat? 
Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo proszę, Panie Prezesie.

PREZES GŁÓWNEGO URZĘDU 
STATYSTYCZNEGO 
DOMINIK ROZKRUT 

Od razu spieszę z  odpowiedzią na 4 zada-
ne przez pana senatora pytania. Dlaczego teraz? 
Przecież już w styczniu powoływano komisarzy. 
No nie, już w kwietniu poprzedniego roku, na po-
czątku pandemii realizowaliśmy pierwszy spis 
próbny, jesienią ubiegłego roku przeprowadzili-
śmy powszechny spis rolny obejmujący przeszło 
1,5 miliona gospodarstw rolnych. I tutaj nie było 
żadnej nowości. To, co zmieniamy obecnie w usta-
wie, oczywiście wynika z długości procesu legisla-
cyjnego. Rozpoczęliśmy już w grudniu i było to 
przygotowane w oparciu o doświadczenia, które 
pozyskaliśmy w powszechnym spisie rolnym. Po 
doświadczeniach w pełni zrealizowanego spisu 
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z sukcesem, którego pierwsze wyniki będziemy 
prezentować w przyszłym tygodniu, doszliśmy 
do wniosku, że na wypadek, gdyby miała nadejść 
właśnie trzecia fala pandemii, chcielibyśmy się 
na nią przygotować w sposób szczególny, tzn. wy-
dłużyć czas, który mamy na to, by realizować spis 
powszechny z wykorzystaniem wywiadów telefo-
nicznych. W najbardziej skrajnym, krytycznym 
przypadku jesteśmy przygotowani na przeprowa-
dzenie spisu powszechnego wyłącznie w oparciu 
o samospis internetowy i wywiady telefoniczne. 
Tutaj muszę dodać, żeby uspokoić pana senatora, 
jeśli chodzi o te obawy, które usłyszeliśmy, że my 
przeprowadzamy spis powszechny bardzo nowo-
czesną metodą, tzw. metodą mieszaną. W grun-
cie rzeczy w największym stopniu korzystamy 
ze źródeł administracyjnych, które pozyskujemy 
od innych organów administracji, je walidujemy, 
weryfikujemy, zestawiamy i jako pewnego rodza-
ju uzupełnienie traktujemy również możliwość 
przeprowadzania wywiadów bezpośrednich. One 
są dla nas niezmiernie ważne, ponieważ z tymi 
rejestrami źródłowymi są związane różnego ro-
dzaju kłopoty, niespójności metodologiczne, któ-
re dla statystyków są dosyć istotne. Stąd musimy 
pozyskać również inne źródła, ale to źródło w po-
staci wywiadów bezpośrednich nie jest jedynym 
i nie jest podstawowym źródłem w realizacji spisu. 
I to pośrednio jest również odpowiedź na pytanie 
o przypadek Niemiec.

Tak, oczywiście prawdą jest to, że Niemcy prze-
sunęli spis powszechny na następny rok, ale praw-
dą jest to w takim oto kontekście, że spis niemiecki 
jest spisem tradycyjnym, realizowanym tak, jak my 
go realizowaliśmy 20 lat temu, opartym wyłącznie 
na rozwiązaniach papierowych. I w tych warun-
kach oni rzeczywiście nie są w stanie tego spisu 
przeprowadzić. Większość krajów, zdecydowana 
większość krajów, o których wiemy, utrzymuje 
spis w tym terminie, w którym mniej więcej my 
go realizujemy, ponieważ stosują nowocześniejsze 
metody. Tam ten niemiecki system statystyczny 
ma swojego rodzaju szczególne rozwiązania, landy 
mają bardzo duży głos, tam przeprowadzenie tego 
typu zadań z zakresu statystyki jest zdecydowa-
nie bardziej skomplikowane niż w innych krajach. 
Wobec tego oni też mają przyczyny, dla których 
w ten sposób to organizują. Ale u nas nie ma żad-
nej potrzeby, by przekładać ten spis w związku 
z ograniczeniami, które mamy, a opóźnienie spo-
wodowałoby istotny uszczerbek na wiedzy, któ-
rą posiadamy, która jest nam niezbędna właśnie 

w tej szczególnej sytuacji pandemii, w której chce-
my prawidłowo szacować i monitorować przebieg 
wzorców społeczno-gospodarczych, je diagno-
zować i analizować w efekcie z korzyścią dla na-
szego społeczeństwa, dla naszego kraju. I to jest 
niezmiernie istotne, bo my tę informację, którą po-
zyskamy, natychmiast jesteśmy w stanie przełożyć 
na konkretne rezultaty, konkretną wartość doda-
ną, którą możemy wnieść do dyskursu publicznego 
i do wszystkiego, co wspólnie realizujemy.

Wobec tego odpowiedź na kolejne pytanie do-
tyczące wartości tych danych jest taka: ona jest 
olbrzymia. Właśnie w tym momencie, w którym 
przechodzimy przez pandemię, wiedza precyzyjna 
na temat lokalnych społeczności, na temat struktu-
ry demograficznej, na temat zasobów mieszkanio-
wych jest wiedzą wyjściową niezbędną do podjęcia 
jakichkolwiek uświadomionych działań zoptymali-
zowanych pod kątem przyszłych efektów. I wyda-
je się, że mając możliwości takie, jakie my mamy, 
przygotowując ten spis już przez długi czas w spo-
sób bardzo nowoczesny… A rzeczywiście jesteśmy 
jednym z krajów wiodących, nie będę tego ukrywał, 
i często zapraszanych do prezentowania swoich do-
świadczeń i dzielenia się swoimi doświadczeniami 
z zakresu statystyki publicznej w ogóle, a ze spisów 
w szczególe – zresztą z przyjemnością to robimy, 
bo tak widzimy swoją rolę w tym systemie, który 
wspólnie tworzymy.

Myślę, że to tyle. Tak na te 4 pytania postarałem 
się odpowiedzieć.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Plura.

SENATOR 
MAREK PLURA 

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Prezesie, obecny spis powszechny bę-

dzie miał właściwie formę samospisu, czyli spisu 
dokonywanego samodzielnie przez internet, stąd 
moje 2 pytania doprecyzowujące, zmierzające do 
wyjaśnienia.

Pierwsze dotyczy sytuacji mniejszości naro-
dowych, grup etnicznych i  językowych w Polsce. 
W ankiecie spisu mamy możliwość zadeklarowania 



72

22. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 24 marca 2021 r.

Ustawa o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (cd.)

poczucia własnej tożsamości, narodowości. Jest takie 
pytanie. Można zadeklarować narodowość jednorodną 
lub podwójną. Mamy też listę tych narodowości, z któ-
rych wybieramy wersję dla siebie. I tu moje pytanie. 
Ja jestem obywatelem polskim narodowości śląskiej. 
Czy potwierdza pan, że mogę zadeklarować wyłącznie 
taką narodowość, tzn. śląską, jako pierwszą i jedyną?

I powiązane z tym pytanie kolejne, a chodzi 
o język używany w sytuacjach codziennych. Ja po-
sługuję się językiem śląskim. Czy również mogę 
to zadeklarować, zgodnie z prawdą, dopisując ten 
język w ankiecie spisowej, mimo że ostatnie pro-
pozycje stanowiska rządu zdecydowanie przeczą 
istnieniu języka śląskiego?

Za chwilkę będzie pytanie drugie, ale najpierw 
poprosiłbym o odpowiedź.

PREZES GŁÓWNEGO URZĘDU 
STATYSTYCZNEGO 
DOMINIK ROZKRUT 

Już spieszę z odpowiedzią. Rzeczywiście można 
zadeklarować taki sposób komunikacji: jako głów-
ny język śląski. Tam jest lista i można zadeklaro-
wać w ten sposób odpowiedź.

Podobnie jest w przypadku mniejszości. To 
znaczy ja – broń Boże! – nie chciałbym się dać 
wciągnąć w dyskusję na temat tego, co jest naro-
dowością, co jest grupą etniczną, bo rozstrzyga-
nie tego nie jest rolą statystyków ani statystyki 
publicznej. Niemniej jednak pan senator, zgodnie 
z algorytmem przyjętym w tych pytaniach, może 
wskazać 2 grupy, które w pana osobistej opinii naj-
lepiej odzwierciedlają pana sytuację. Tu oczywiście 
apeluję o to, by jak najbardziej podawać takie odpo-
wiedzi, jakie państwo uważają za zgodne z prawdą, 
bo na pewno nam wszystkim zależy, żeby mieć do-
bry, rzeczywisty, prawdziwy obraz zróżnicowania 
naszego społeczeństwa.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję, Panie Prezesie.
Muszę niestety przerwać w tym momencie ob-

rady i ogłosić godzinną przerwę, do godziny 17.30.
Powrócimy do zadawania pytań za godzinę.

(Przerwa w obradach od godziny 16 minut 28  
do godziny 17 minut 30)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Wznawiam obrady.
Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc 

przy stole prezydialnym.
Wysoka Izbo, proponuję uzupełnienie porząd-

ku obrad o następujące punkty: drugie czytanie 
projektu ustawy o zmianie ustawy o pracowni-
czych planach kapitałowych – i rozpatrzenie go 
jako punktu osiemnastego porządku obrad; drugie 
czytanie projektu uchwały w 40. rocznicę wydarzeń 
marcowych w Bydgoszczy – i rozpatrzenie go jako 
punktu dziewiętnastego porządku obrad.

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

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

Informuję, że do punktu dotyczącego projek-
tu uchwały w 40. rocznicę wydarzeń marcowych 
w Bydgoszczy przystąpimy jutro, tj. 25 marca, o go-
dzinie 12.30. Jeżeli nie zostaną zgłoszone wnioski 
o charakterze legislacyjnym, to głosowanie w tej 
sprawie odbędzie się bezpośrednio po rozpatrze-
niu tego punktu.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
siątego porządku obrad: ustawa o zmianie usta-
wy o narodowym spisie powszechnym ludności 
i mieszkań w 2021 r.

Przypominam, że przed przerwą w obradach 
zostało przedstawione sprawozdanie komisji oraz 
swoje stanowisko przedstawił prezes Głównego 
Urzędu Statystycznego, pan Dominik Rozkrut.

Czy jeszcze ktoś z państwa senatorów pragnie 
zadać pytanie panu prezesowi?

Pan senator Aleksander Szwed. Proszę bardzo.

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED 

Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Prezesie, jeszcze przed przerwą miałem 

do pana pytanie, pytałem o te dodatki dla rach-
mistrzów spisowych, kiedy nie przysługują i czy 
można się od tego odwołać. Pan prezes udzielił mi 
odpowiedzi, że dotyczy to głównie pracowników. 
Ale ja chciałbym dopytać, jak to jest w przypadku 
gdy ten spis jest nienależycie wykonany. Czy wtedy 
te dodatki lub uposażenie rachmistrzom spisowym 
się zabiera? Jak wygląda procedura? I czy rachmi-
strze też ewentualnie mogą się odwołać od takiej 
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decyzji, jeżeli będą uważali, że swoją pracę wyko-
nali należycie? Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

PREZES GŁÓWNEGO URZĘDU 
STATYSTYCZNEGO 
DOMINIK ROZKRUT 

Szanowny Panie Senatorze, w takich przypad-
kach my podpisujemy umowę i w treści tej umo-
wy jest również zapis o należytym wykonywaniu 
obowiązków i wywiadów spisowych. Jeżelibyśmy 
powzięli wiedzę na temat tego, że ktoś nierzetel-
nie wykonuje te zadania, to w takim momencie 
zrywamy umowę i wtedy oczywiście dalsze wy-
nagrodzenie nie jest już możliwe do wypłacenia. 
A w przypadku tych rachmistrzów z dodatkami, 
czyli naszych wewnętrznych pracowników, oczy-
wiście my jesteśmy w stanie to regulować w ra-
mach stosunku pracy.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Proszę o zadanie pytania pana senatora Wadima 

Tyszkiewicza.

SENATOR 
WADIM TYSZKIEWICZ 

Panie Prezesie, mam kilka krótkich pytań. Ale 
na początku chciałbym zaznaczyć, że ja i, jak my-
ślę koledzy, doceniamy rolę statystyki w Polsce, ja 
szczególnie, jestem nawet odznaczony medalem 
za zasługi dla polskiej statystyki, a więc ja tego 
wszystkiego, broń Boże, nie kwestionuję. Ale cho-
dzi mi o to… Gdyby pan mi odpowiedział na pytanie 
w sprawie tych Niemców… Bo powiedział pan, że 
oni stosują metody archaiczne, czyli te stare, tra-
dycyjne. Czy one są gorsze, czy lepsze od polskich? 
Wydaje się, że Niemcy to kraj rozwinięty techno-
logicznie na skalę niebywałą. Dlaczego więc u nich 

stosuje się takie archaiczne metody? I czy one są 
lepsze od naszych, czy nasze są lepsze?

Teraz jeszcze pytanie dotyczące kosztów spisu. 
Chodzi mi o to, że… No, nie ukrywam, że w przy-
padku spisu rolnego kontrowersje budziły bardzo 
wysokie nagrody, wszelkiego rodzaju ekskluzyw-
ne gadżety, które były w związku z tym zakupy-
wane. To były miliony złotych. W związku z tym 
moje pytanie brzmi: jaki jest przewidziany koszt 
przeprowadzenia spisu powszechnego i czy gdzieś 
można zobaczyć te planowane koszty, czy można 
gdzieś je znaleźć? Tak jak powiedziałem, koszty 
były ogromne, były nagrody, gadżety, a samorzą-
dowcy nie otrzymali pieniążków. W związku z tym 
pytam, czy jest jakiś kosztorys, czy są jakieś szaco-
wane koszty przeprowadzenia spisu.

Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

PREZES GŁÓWNEGO URZĘDU 
STATYSTYCZNEGO 
DOMINIK ROZKRUT 

Bardzo dziękuję za te pytania.
Panie Senatorze, odnośnie do Niemiec, to nasi 

dobrzy koledzy z urzędu statystycznego mogliby 
się podzielić swoimi doświadczeniami. W ich przy-
padku… Tak, nasze metody są lepsze. My robimy 
spis bardziej nowoczesny. Przepraszam, muszę to 
powiedzieć. Mam nadzieję, że to nie jest za moc-
no słyszane. Są pewne obiektywne przesłanki, dla 
których taki kraj jak Niemcy ma pewną trudność 
w realizacji spisu w sposób tak nowoczesny jak 
my. Oni są krajem federalnym, landowym. Udział 
landów w stanowieniu prawa jest tam zdecydowa-
nie silniejszy niż w przypadku takiego kraju jak 
Polska. Występuje tam szereg problemów zwią-
zanych z dostępem do źródeł administracyjnych. 
Z powodu federalnej struktury kraju nie jest ła-
two zasięgać informacji w rejestrach administra-
cyjnych. Landowe urzędy statystyczne pozostają 
w dosyć dużej niezależności od urzędu krajowego. 
Wobec komplikacji organizacyjno-technicznych 
oni przeprowadzają spis zupełnie inną metodą, tra-
dycyjną, taką, którą my ostatni raz wykorzystywa-
liśmy 20 lat temu. Już 10 lat temu mieliśmy dużo 
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nowocześniejszy spis, a obecny – muszę to powie-
dzieć – będzie naprawdę w światowym topie. Jakby 
ktoś się w to wszystko zagłębiał, to jesteśmy w sta-
nie zaoferować określone analizy i informacje.

Jeżeli chodzi o koszty spisu, to one są jawne i są 
ujęte w załączniku do ustawy. One wszystkie zostały 
tam wypunktowane. Powiem, że założeniem reali-
zacji tego spisu było nieprzekroczenie nominalnej 
wartości kosztów realizacji spisu przeprowadzonego 
10 lat temu. Utrzymujemy koszt na tym samym po-
ziomie co 10 lat temu. Oczywiście przy uwzględnie-
niu inflacji jest to koszt znacznie, znacznie niższy.

Jeżeli chodzi o uwagę dotyczącą wysokich nagród, 
to powiem, że problem mieliśmy z czymś innym. 
Zdecydowaliśmy się nie płacić nagród w panujących 
warunkach. Było pewne niezadowolenie ze strony 
gminnych komisarzy spisowych, tj. wójtów, prezy-
dentów, burmistrzów, niemniej jednak wobec sytuacji, 
którą mamy, trudnej sytuacji w kraju, zarówno pod 
względem epidemiologicznym, jak również w zakresie 
finansów publicznych, takich nagród nie wypłaciliśmy.

Pojawiały się też pewne uwagi co do gadżetów. 
Wiadomo, że zawsze łatwo jest w zamówieniach 
publicznych dostrzec tego typu zakupy. One były 
realizowane, ale wszystko to miało związek z sze-
roko zakrojoną akcją promocyjną w powszechnym 
spisie rolnym. Planowano też szeroką akcję pro-
mocyjną narodowego spisu powszechnego. My or-
ganizujemy szereg… Było co najmniej kilkanaście 
konkursów, które realizowaliśmy dla uczniów, dla 
nauczycieli, dla gmin. Był konkurs na najbardziej 
zelektronizowaną gminę, znaczy taką, gdzie był 
najwyższy odsetek samospisu. Wyposażyliśmy 
pracownie szkolne. Gadżety nie były kupowane 
bezmyślnie. To wszystko było dedykowane działa-
niom promocyjno-komunikacyjnym planowanym 
na potrzeby realizacji tych konkursów.

Chciałbym zaznaczyć, że w ramach narodowego 
spisu powszechnego będziemy również prowadzić lo-
terię. Dla tych, którzy wezmą udział w samospisie in-
ternetowym, przewidzieliśmy szereg, wydaje nam się, 
bardzo atrakcyjnych nagród, w tym 16 samochodów. 
W każdym województwie jest do wygrania 1 samo-
chód. To będzie oczywiście loteria dla tych, którzy po-
dejmą trud i spiszą się przez internet. Bardzo dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Pani senator Halina Bieda.

SENATOR 
HALINA BIEDA 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Dyrektorze, ja mam takie pytanie w na-

wiązaniu do pytań pana senatora Plury. Czy defi-
nicja, którą mieliśmy w 2011 r., przy poprzednim 
spisie, dotycząca narodowości jest w tej chwili taka 
sama? Czy sposób zaznaczania jest taki sam jak 
w 2011 r.? Wtedy to było prostsze, a teraz jest chyba 
trudniejsze. Chciałabym zapytać, czy tak jest, a jeśli 
tak, to dlaczego. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Proszę bardzo.

PREZES GŁÓWNEGO URZĘDU STATY-
STYCZNEGO DO
MINIK ROZKRUT 

Bardzo dziękuję za to pytanie, Pani Senator. 
Jest dokładnie tak samo. Przyjęliśmy założenie, 
że ponieważ pewne rozwiązania, ustalone zresz-
tą w drodze konsensusu na różnych platformach, 
w szczególności w komisji ds. mniejszości, zadzia-
łały przy poprzednim spisie… Nie chcieliśmy tutaj 
niczego psuć. Po pierwsze ze względu na możli-
wość dochowania porównywalności wyników 
z tego i poprzedniego spisu, a po drugie dlatego, że 
te rozwiązania były powszechnie uzgodnione i nie 
budziły kontrowersji, zachowaliśmy dokładnie te 
same rozwiązania.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Pani senator Jazłowiecka. Proszę bardzo o za-

danie pytania – zdalnie.
Pani senator Danuta Jazłowiecka?

SENATOR 
DANUTA JAZŁOWIECKA 

Dziękuję bardzo. Nie mogłam się połączyć. Pani 
marszałek nie chciała mnie wpuścić. Dziękuję bardzo.
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Panie Prezesie, ja mam pytanie… To znaczy za-
nim zadam pytanie, może najpierw coś powiem. 
Wydaje mi się, że nawet utrzymanie kosztów prze-
prowadzenia spisu powszechnego sprzed 10 lat 
w przypadku, kiedy ten spis będzie przeprowadzo-
ny w znakomitej większości poprzez internet czy 
za pomocą rozmów telefonicznych, oznacza bardzo 
wysokie koszty – musi pan przyznać.

Ale mam pytanie. Jak pan ocenia wartość da-
nych statystycznych, które będą zebrane podczas 
pandemii, gdy tak bardzo zmienia się rzeczywi-
stość w naszym kraju? Jaką one będą miały war-
tość przez następnych 10 lat? Bo tak naprawdę 
będą zmieniane dopiero za 10 lat. Czy uważa pan, 
że rzeczywiście dokonanie tego spisu obecnie jest 
konieczne? Czy nie lepiej byłoby poczekać i dopie-
ro po pandemii przeprowadzić ten spis, tak żeby 
te dane faktycznie miały jak największą aktualność 
przez następnych 10 lat? Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę.

PREZES GŁÓWNEGO URZĘDU 
STATYSTYCZNEGO 
DOMINIK ROZKRUT 

Bardzo dziękuję za te pytania.
Na to pierwsze jestem zmuszony odpowiedzieć 

w taki sposób, w jaki umiem. Mamy jeden z naj-
tańszych spisów powszechnych na świecie. I z tego 
jestem szczególne dumny, jak również z tego, że 
się udało utrzymać te koszty w ryzach. To, że re-
alizujemy go poprzez samospis internetowy, przez 
wywiady telefoniczne, ale zachowujemy również 
możliwość wizyt bezpośrednich i przede wszyst-
kim mamy ten potężny aparat informatyczny, któ-
ry jest niezbędny do integracji zbiorów informacji 
z różnych źródeł informacyjnych administracji pu-
blicznej – to też jest jeden z takich walorów, któ-
rym będziemy chyba mieli szansę przez następne 
10 lat się dzielić w środowisku międzynarodowym. 
Naprawdę te porównania są dostępne, my może-
my przygotować taki materiał i tutaj nie mamy nic 
do ukrycia.

Jeżeli chodzi o tę drugą część, o to, jak oceniam 
wartość danych, które będą przez następne 10 lat… 

To jest tak. Moglibyśmy w tej dzisiejszej sytuacji 
rozpatrywać to, co się dzieje, w takich wymiarach 
jak np. praca, rynek pracy, zatrudnienie. Wiemy, 
że wiele osób traci, może stracić pracę w wyniku 
pandemii. I teraz na pytanie odpowiem pytaniem, 
trochę prowokacyjnie być może, ale z jak najlep-
szą intencją: czy my o tym, że ktoś stracił pracę, 
chcemy wiedzieć właśnie dzisiaj, czy dopiero za 
rok? Ja uważam, że dzisiaj. A to na jakość danych 
nie ma żadnego wpływu. Bo tu taka uwaga: proszę 
mi wierzyć, że jakość danych my jesteśmy w stanie 
zachować na podobnym poziomie zarówno dzisiaj, 
jak i za rok, ale to, że wiemy to już dzisiaj – i uwa-
ga, to jest na bardzo głębokich poziomach dezagre-
gacji terytorialnej, tzn. my wiemy, jak to wygląda 
w środowiskach lokalnych, w miejscowościach, 
w dzielnicach – jest wartością nie do przecenienia. 
I właśnie wydaje nam się, że w tym szczególnym 
momencie doda nam to jeszcze więcej materiałów, 
dzięki którym będziemy w stanie jako społeczeń-
stwo – to już wychodzi poza kompetencje statystyki 
– lepiej kształtować swoją przyszłość. Stanie się tak 
właśnie dzięki temu materiałowi, właśnie dzięki 
temu, że on w tak wrażliwym dla nas momencie 
powstaje i opisuje tak szczegółowo to, co się dzie-
je. Bez tego spisu nie bylibyśmy w stanie podać tak 
szczegółowej informacji na temat przebiegu pan-
demii, jaką podamy.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA  

Bardzo dziękuję.
Pani senator Hibner.
(Senator Jolanta Hibner: Halo! Halo!)
Proszę bardzo, Pani Senator.

SENATOR 
JOLANTA HIBNER 

Witam państwa serdecznie.
Panie Prezesie, ja po pierwsze, chcę się dowie-

dzieć, dlaczego nie przeniesiono spisu na inny ter-
min, na czas po pandemii. Jak będzie wyglądał spis 
np. osób, które są na kwarantannie, a nie mają te-
lefonu ani dostępu do internetu?

Ważna jest też sytuacja, w której… Chciałabym 
się dowiedzieć, jak będziecie państwo zabezpieczać 
dane wrażliwe i inne dane, dotyczące majątków lu-
dzi, które będą podawane przez internet. Wiemy 
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np. o tym, że były stosowane hakerskie metody 
dostępu do danych w przypadku Krajowej Szkoły 
Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, i wiemy, 
czym to się skończyło.

Jak będzie wyglądało uzyskanie np. takich da-
nych, które trzeba będzie uzyskać, a ktoś nie będzie 
miał ani komputera, ani możliwości skorzystania 
z połączenia telefonicznego? Ja np. przez telefon 
żadnej osobie nie podałabym tak wrażliwych, waż-
nych dla mnie informacji, ze względu na bezpie-
czeństwo. W tej chwili telefon absolutnie nie jest 
bezpieczny, nie wiadomo, kto nas podsłuchuje. 
W jaki sposób państwo chcą to wszystko zabezpie-
czyć? Jeżeli staruszka, która nie ma telefonu, nie 
ma internetu, przyjdzie do takiego punktu, żeby 
zgłosić, co ona ma, to jak ona sobie z tym pora-
dzi, kto będzie ją obsługiwał? Jaka jest wiarygod-
ność tych osób? Pytam, bo państwo wszystko widzą 
w takim trochę wirtualnym świecie, a świat rze-
czywisty trochę inaczej wygląda. Dlatego chcia-
łabym się dowiedzieć, jak państwo to wszystko 
chcecie zabezpieczyć. A osoby na kwarantannach, 
które mają kłopoty w ogóle, np. z zabezpieczeniem 
codziennego życia? Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.

PREZES GŁÓWNEGO URZĘDU 
STATYSTYCZNEGO 
DOMINIK ROZKRUT 

Po kolei. Szanowna Pani Senator, bardzo dzię-
kuję za te pytania. Jeżeli chodzi o to pierwsze, dla-
czego tego nie przekładamy, to wydaje mi się, że 
starałem się argumentować to już wcześniej, więc 
nie chciałbym tutaj nadużywać czasu. No, jest to 
szczególnie ważne w tym momencie i jesteśmy 
w pełni przekonani co do tego, że możemy to zre-
alizować z korzyścią dla nas wszystkich. To tak 
w dużym skrócie, żeby się nie powtarzać.

Jeżeli chodzi o zabezpieczenie, o to, w jaki sposób 
będziemy zabezpieczać zbiory danych, np. informa-
cji o majątku podawanych przez internet. No, akurat 
informacji o majątku, całe szczęście, nie będziemy 
musieli zabezpieczać wcale, bo nie zbieramy takich 
danych. Jeżeli chodzi o te zabezpieczenia, które my 
stosujemy, to chciałbym przypomnieć, że Główny 

Urząd Statystyczny jest najstarszą instytucją publicz-
ną w Polsce, został powołany na kilka miesięcy przed 
uzyskaniem niepodległości. Zawsze jego fundamen-
tem funkcjonowania była tzw. tajemnica statystycz-
na, która ma najwyższy walor spośród wszystkich 
tajemnic istniejących w systemie prawnym. Nigdy 
nie została złamana, nigdy nie mieliśmy takiego przy-
padku, żeby tego typu wycieki zaistniały w statystyce 
i pragnę zapewnić, że staramy się dochować wszel-
kiej staranności, żeby tak było dalej. Myślę, że nam 
się to dobrze udaje. Zresztą jednym z podstawowych 
mechanizmów ochrony tych danych jest to, że one są 
natychmiast anonimizowane właśnie po to, żeby nie 
było żadnych pokus. My, jako statystycy, przykłada-
my miarę do tego, jak kształtują się procesy w posta-
ci agregatowej, nas nie interesuje, czy to fizycznie 
jest Jan Kowalski, czy ktoś inny. No, taki najprostszy 
mechanizm, choć brutalny, gwarantuje to, że dane 
pozostają poufne przez setki lat.

Jeżeli chodzi o to wskazanie braku preferencji 
uczestnictwa w spisie przez telefon, to chciałbym 
powiedzieć, że to oczywiście nie jest tak, że my bę-
dziemy dzwonić. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, może 
zadzwonić na infolinię i poprosić o spisanie. Wtedy 
jest stuprocentowa pewność, że po drugiej stronie 
jest odpowiedni, zaprzysiężony rachmistrz spiso-
wy. Można poprosić również o umówienie wizyty 
w lokalnym, gminnym urzędzie, w którym takie 
stanowiska do realizacji spisu będą udostępnio-
ne. Tam będą pracowały również osoby wybrane 
spośród rachmistrzów, które będą udzielać wszel-
kiej niezbędnej pomocy. Powiem więcej, już wy-
chodząc poza zakres pytania, jesteśmy w trakcie 
bardzo intensywnej współpracy z różnego rodza-
ju stowarzyszeniami, związkami osób niepełno-
sprawnych, głuchoniemych, niewidomych po to, 
żeby zapewnić indywidualne traktowanie w tych 
szczególnych przypadkach poprzez wykorzystanie 
kontaktów tychże organizacji. Chodzi o to, żeby do 
tych osób szczególnie potrzebujących, wykluczo-
nych ze względu na różnego rodzaju niesprawno-
ści dotrzeć jak najlepiej. Dodam, że staraliśmy się 
w tym spisie – to też nie jest kwestią pytania – uzy-
skać jak najwięcej informacji dotyczących osób nie-
pełnosprawnych. To jest pewna istotna rzecz, która 
różnicuje go od poprzedniego spisu, bo wtedy mie-
liśmy to uwzględnione tylko w długim wywiadzie, 
który był na zbyt niskiej próbie, teraz te pytania są 
skierowane do wszystkich. Chcemy tutaj dostar-
czyć takiego materiału, jeżeli chodzi o te specjalne 
grupy, którego jeszcze nigdy nie mieliśmy. Tak że 
jest to naszą ambicją i pragnę zapewnić, że robimy 
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wszystko, co w naszej mocy, i naprawdę jesteśmy 
otwarci na różne głosy.

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Bardzo dziękuję…)

(Senator Joanna Hibner: Przepraszam bardzo, 
a osoby na kwarantannie?)

Osoby przebywające na kwarantannie oczy-
wiście mają ograniczoną możliwość kontaktu 
z kimkolwiek. No, możemy poprosić je o to, żeby 
zadzwoniły na infolinię, tudzież my będziemy 
starali się do nich dzwonić. Jeżeli nie chcą tego 
wykonać przez telefon, mogą przyjść do punktu 
w urzędzie statystycznym w gminie i dokonać ta-
kiego spisu, oczywiście po zakończeniu kwaran-
tanny. Dlatego też troszeczkę wydłużamy termin 
spisu, mając na uwadze to, że… No, te okoliczno-
ści powodują potrzebę zwiększenia tego okna cza-
sowego, które jest niezbędne do przeprowadzenia 
spisu.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Aleksander Szwed.

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED 

Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Prezesie, chciałbym jeszcze podpytać. No, 

może akurat teraz, przy tym spisie, jest to mniej 
ważne, niż było wcześniej, ale czy w tej nowelizacji 
ustawy jest uwzględniona taka sytuacja… Chodzi 
o wypadek, kiedy są braki kadrowe, jeśli chodzi 
o rachmistrzów spisowych. Ja wiem, że mamy 
możliwość elektronicznego spisania, spisania tego 
wywiadu przez telefon, ale niekiedy, np. w przy-
padku osób wykluczonych, tak jak pan prezes tu 
powiedział, czy też osób niepełnosprawnych, bę-
dzie musiało to być zrobione na miejscu. No i co, 
jeżeli w dobie pandemii nikt na danym terenie 
nie będzie chciał się podjąć zadania bycia rachmi-
strzem spisowym? Czy są ujęte takie sytuacje? Czy 
ustawa to jakoś reguluje? Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Proszę bardzo.

PREZES GŁÓWNEGO URZĘDU 
STATYSTYCZNEGO 
DOMINIK ROZKRUT 

Bardzo dziękuję za to pytanie. My też byliśmy 
do pewnego stopnia pełni obaw w tym zakresie, 
jednak spis rolny dowiódł, żeśmy skutecznie po-
zyskali niezbędną liczbę rachmistrzów. Podobnie 
stało się teraz w spisie powszechnym – we wszyst-
kich gminach zapewniliśmy pełną obsadę i mamy 
sporą grupę rachmistrzów na zastępstwo, takich 
oczekujących. Te rozwiązania, które wprowadzili-
śmy jeszcze przed spisem rolnym – w wakacje też 
przychodziliśmy z pewnymi zmianami do ustaw 
spisowych – uelastyczniły nam organizację tego 
aparatu spisowego w ten sposób, że w razie cze-
go możemy też, gdyby lokalnie wystąpiła tego typu 
potrzeba, poprosić o pomoc rachmistrzów z sąsia-
dujących obszarów. Oni mogą teraz zgodnie z pra-
wem zrealizować swoje obowiązki również w innej 
gminie. A więc tu się zabezpieczyliśmy.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Jerzy Czerwiński.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Prezesie!
Mam pytanie. Właściwie to trzy, ale dotyczą-

ce tego samego problemu. Otóż chodzi o kwestie 
wrażliwe – nie ukrywajmy tego – tj. o pytania o na-
rodowość i o język, o język ojczysty czy też język 
domowy. Otóż te pytania mają znaczenie nie tyl-
ko informacyjne – dane będą potem obrabiane, 
agregowane – ale także konstytutywne. Chodzi 
tutaj o wynikającą z ustawy o mniejszościach na-
rodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym 
możliwość używania języka mniejszości jako języ-
ka pomocniczego i podwójnego oznaczenia nazw 
topograficznych, głównie miast miejscowości. 
W pierwszym spisie – to był bodajże rok 2002, nie 
pamiętam dokładnie – ileś gmin uzyskało taką 
możliwość. To były głównie gminy białoruskie 
i niemieckie i bodajże jedna litewska. Ja mieszkam 
na Opolszczyźnie i… A więc ileś tych gmin wyko-
rzystało tę możliwość. A zasada jest prosta: 20% 
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udziału danej mniejszości, jeśli chodzi o mieszkań-
ców gminy, i można stosować takie podwójne na-
zewnictwo. A potem był spis z roku 2011 i te wyniki 
się zmieniły – naturalną koleją rzeczy, bo np. bio-
logia to robi, migracje. Spowodowało to, że liczba 
tych gmin się zmniejszyła; część gmin, która mia-
ła takie uprawnienie, wtedy je straciła, tzn. udział 
mniejszości zszedł w nich np. z 21% do 19%, 18%. 
No i wtedy, żeby się, w cudzysłowie, obronić przed 
przywilejami, bo tak traktują to mniejszości… No, 
po prostu kwestionowano wyniki spisu, mówiono, 
że były niereprezentatywne, niecałościowe itd. Ja 
pamiętam dokładnie tę akcję, która była bodajże 
w roku 2012 i następnych latach po wynikach spi-
su, jak już te wyniki się pokazały.

Panie Prezesie, czy pan jest w stanie tutaj zapew-
nić – nie mnie – przed spisem właśnie… Chodzi o to, 
żeby to nie była reakcja na coś, tylko właśnie zapew-
nienie, że wyniki w tym segmencie będą: a – całościo-
we, b – oczywiście wiarygodne, i c – zupełne w tym 
znaczeniu, że każdy, kto będzie chciał podać naro-
dowość, taką narodowość, jaką będzie chciał, poda.

No i jeszcze następna kwestia. Państwo polskie 
uznaje narodowości… Uznaje jako mniejszości na-
rodowe, żeby było jasne, bo uznaje wszystkie naro-
dowości, ale jako mniejszości narodowe uznaje te, 
które są ujęte w ustawie, o której mówiłem. Pytanie 
jest takie: jeśli ktoś podawał narodowość śląską – 
być może już było to pytanie – to czy będzie miał 
prawo? Czy katalog będzie zamknięty, czy pół-
otwarty, czyli będą wymienione narodowości, ale 
będzie można dopisać każdą inną? I jak to potem 
będzie interpretowane w wynikach? Chodzi o to, że 
jest określona polityka państwa – ona jest niejako 
zawarta w ustawie – a tu będą pewne fakty… Nie 
wiem, czy jasno się wyraziłem, o co chodzi w tym 
konglomeracie. Już nie mówię tu o języku, bo roz-
strzyganie, czy to jest język, czy dialekt, czy gwara, 
to jest jeszcze inna kwestia. Z tego, co ja czytałem, 
wynika, że nie ma języka śląskiego jako takiego, są 
różne dialekty, są różne dialekty śląskie, w zależ-
ności od terenu, o którym mówimy. Tak że jakby 
reasumując: te kwestie, wrażliwe, konstytutywne, 
te, które będą miały po prostu wpływ na politykę… 
One, no, też niestety skutkują dużymi emocjami.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.

PREZES GŁÓWNEGO URZĘDU 
STATYSTYCZNEGO 
DOMINIK ROZKRUT 

Bardzo dziękuję.
Jeżeli chodzi o… Może od końca zacznę odpo-

wiadać. Czy jestem w stanie zagwarantować, że 
dane będą wiarygodne, rzetelne i że każdy, kto 
będzie chciał w określony sposób scharakteryzo-
wać swoją przynależność narodowo-etniczną czy 
też wykorzystywany język, gwarę, będzie miał 
taką możliwość? Tak, będzie miał taką możliwość. 
I to gwarantujemy tym spisem powszechnym. To 
chciałbym państwu tutaj otwarcie zagwarantować. 
Oczywiście to, na ile te dane będą później wiary-
godne i rzetelne, zależy od nas wszystkich, jako od 
społeczeństwa, od tego, żebyśmy zrozumieli, że 
spis powszechny jest właśnie takim narzędziem, 
które pozwala nam powiedzieć, kim jesteśmy. 
A w tym roku mamy wyjątkową okazję. Bo w prze-
szłości często podnoszono tego typu kwestie, że 
często osoby mają obawy przed powiedzeniem 
pewnych… albo, no, jakby z określeniem się w kon-
kretny sposób. Ten samospis internetowy napraw-
dę wprowadza tutaj pewną atmosferę intymności. 
Można to zrobić w bardzo, że tak powiem, komfor-
towych warunkach, bez narażania się na potrzeby 
interakcji z rachmistrzem, która może powodo-
wać tego typu obawy. Tak więc wydaje mi się, że 
w tym spisie mamy szczególnie korzystne, sprzy-
jające warunki do tego, żeby uzyskać właśnie takie 
naprawdę wiarygodne i rzetelne dane.

Niemniej jednak apeluję o  to, byśmy wszy-
scy w swoich środowiskach tłumaczyli, że jest to 
właśnie przedsięwzięcie służące wszystkim, po-
nad podziałami, i jak istotne ono jest właśnie po 
to, żebyśmy właśnie byli w stanie dostrzec te naj-
mniejsze społeczności, które w różnych obszarach 
w różny sposób kształtują swoje życie. I przecież 
o to chodzi, żebyśmy to wszystko wiedzieli o sobie 
nawzajem.

Jeżeli chodzi o szczegółowe pytanie, czy w tym 
kwestionariuszu… Tak jak powiedziałem już przy 
poprzednim… Tam rzeczywiście jest możliwość 
wpisania, jeżeli ktoś będzie chciał wybrać dowolną 
inną niż z tej listy, która na początku się pojawia… 
Ze względów technicznych nie jest możliwe poka-
zanie całej tej listy etnonimów, bo ona idzie w setki, 
ale one są zapisane w słowniku. Jeżeli ktoś będzie 
chciał wybrać odpowiedni, to on mu się zaraz po-
każe, jak zacznie wpisywać. A jeżeli jakiejś odpo-
wiedzi się nie odnajdzie w słowniku – choć trudno 
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mi sobie wyobrazić taką sytuację, wiedząc, jak on 
jest rozbudowany – można będzie wpisać dowolną 
inną i system również to przyjmuje.

Podobnie jest z językiem. Tak samo jest skon-
struowane to pytanie i tak samo w tych słownikach 
zawarte są odpowiednie hasła. No, też wszystko 
zależy od tego, czy społeczeństwo będzie chciało 
z tego korzystać. Pamiętajmy, że te pytania mają 
charakter wrażliwy i one mają też charakter do-
browolny. Tak więc jeżeli ktoś uzna, że nie chce 
odpowiedzieć – podobnie jak na pytanie o wyzna-
nie – no, to może też nie odpowiedzieć. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Nie ma więcej pytań.
Bardzo dziękuję jeszcze raz, Panie Prezesie.
(Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 

Dominik Rozkrut: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie za-

pisał się do głosu.
Informuję jednocześnie, dla porządku, że se-

natorowie Aleksander Szwed, Agnieszka Gorgoń-
Komor, Jolanta Hibner, Danuta Jazłowiecka, 
Mieczysław Golba i Janusz Pęcherz złożyli swoje 
przemówienia w dyskusji do protokołu*.

I informuję również, że senator Andrzej Pająk 
złożył wniosek o charakterze legislacyjnym na 
piśmie.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować 

się do złożonego wniosku legislacyjnego? Nie.
Dziękuję.
Ponieważ został złożony wniosek o charak-

terze legislacyjnym, proszę Komisję Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej o usto-
sunkowanie się do przedstawionego wniosku 
i przygotowanie sprawozdania.

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

Bardzo dziękuję, Panie Prezesie.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu jede-

nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.

* Przemówienie w dyskusji złożył do protokołu również 
senator Szejnfeld. Przemówienia – w załączeniu.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 341, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 341 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Nauki, Edukacji 
i Sportu, senator Agnieszkę Kołacz-Leszczyńską, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
AGNIESZKA KOŁACZ-LESZCZYŃSKA 

Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Komisji 

Edukacji, Nauki i Sportu sprawozdanie dotyczące 
ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz 
niektórych innych ustaw.

Jeśli państwo senatorowie pozwolą, to przed-
stawię cel i przedmiot wskazanej ustawy. Przede 
wszystkim ustawa ta ma na celu wprowadzenie 
systemu monitoringu karier absolwentów publicz-
nych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych. 
Ten monitoring ma być prowadzony w celu zbie-
rania informacji na temat przebiegu karier absol-
wentów tych właśnie szkół. Będą one zbierane na 
potrzeby polityki oświatowej państwa na pozio-
mie krajowym, regionalnym i oczywiście lokal-
nym. Ma to umożliwić dostosowanie kierunków 
i treści kształcenia do wymogów rynku pracy oraz 
lepsze przygotowanie uczniów do zawodu i dalsze-
go kształcenia.

Monitoring ma być prowadzony rokrocznie 
i obejmować analizę sytuacji edukacyjnej i za-
wodowej absolwentów w 3 etapach: po roku, po 
2 latach oraz po 5 latach od momentu zakończe-
nia przez nich nauki w szkole ponadpodstawowej. 
Według przepisów zawartych w tej ustawie moni-
toring będzie prowadzony na podstawie danych 
gromadzonych w Systemie Informacji Oświatowej 
oraz w  Zintegrowanym Systemie Informacji 
o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on. Będzie 
on również wykorzystywał dane gromadzone przez 
okręgowe komisje egzaminacyjne, a także przez 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Mam tu na my-
śli monitoring kont ubezpieczonych lub kont płat-
ników składek.

Monitoring ten będzie prowadzony przez mini-
stra właściwego do spraw oświaty i wychowania, 
przy czym według przepisów minister będzie mógł 
powierzyć wykonanie tego zadania podległej mu 
jednostce organizacyjnej. Odpowiedzialny za ana-
lizę i opracowanie wyników monitorowania karier 
absolwentów będzie Instytut Badań Edukacyjnych 
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w Warszawie. Wyniki tegoż monitoringu minister 
właściwy do spraw oświaty i wychowania będzie 
udostępniał w postaci zagregowanej na odpowied-
niej stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Jeszcze kilka informacji. Otóż monitoring karier 
absolwentów w latach 2021–2029 będzie obejmo-
wał również absolwentów publicznych i niepublicz-
nych szkół ponadgimnazjalnych, którzy ukończyli 
szkołę w latach szkolnych 2018/2019–2023/2024.

W konsekwencji wprowadzenia systemu mo-
nitoringu karier absolwentów szkół ponadpod-
stawowych konieczne jest również wprowadzenie 
zmian w odpowiednich ustawach, w tym w usta-
wie o systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie 
możliwości pozyskiwania informacji pozwalają-
cych na ocenę sytuacji absolwentów na rynku 
pracy, a także w ustawie o Systemie Informacji 
Oświatowej w  zakresie uzupełnienia katalogu 
celów zbierania danych w systemie informacji 
oświatowej o prowadzenie monitoringu karier 
absolwentów oraz umożliwienia pozyskiwania 
z bazy danych systemu informacji oświatowej 
określonych danych przez ministra właściwego 
do spraw oświaty i  wychowania, jak również 
w  ustawie – Prawo o  szkolnictwie wyższym 
i nauce w zakresie umożliwienia pozyskiwania 
informacji ze Zintegrowanego Systemu Informacji 
o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on na temat 
kontynuowania kształcenia na studiach przez ab-
solwentów techników, branżowych szkół II stop-
nia, liceów ogólnokształcących i szkół policealnych.

Przepisy dotyczące monitoringu karier absol-
wentów mają wejść w życie z dniem następującym 
po dniu ogłoszenia.

Szanowni Państwo, podczas posiedzenia 
Komisji Nauki, Edukacji i Sportu do pana ministra 
skierowano 2 pytania, które miały na celu tak jak-
by uszczegółowienie zapisów tej ustawy. Nie było 
wątpliwości, że… No, wątpliwości były, ale pan mi-
nister odpowiedział na te pytania. Podczas posie-
dzenia komisji jednogłośnie zdecydowaliśmy, że 
komisja prosi Wysoki Senat o przyjęcie tej ustawy. 
Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pan senator Aleksander Szwed.

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED 

Dziękuję, Pani Marszałek.
Pani Senator, mam pytanie. Czy w komisji była 

mowa o tym, czy w związku z wprowadzeniem ni-
niejszej nowelizacji ustawy przewiduje się zwięk-
szenie kadry pracowniczej? Czy jakieś szacunki 
były podawane na posiedzeniu komisji, czy w ogóle 
była mowa o tym?

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.

SENATOR 
AGNIESZKA KOŁACZ-LESZCZYŃSKA 

Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, dziękuję za to pytanie. Podczas 

posiedzenia komisji takie pytania nie padły. 
Wątpliwości nie było, ale myślę, że jeśli pan skie-
ruje to pytanie do pana ministra, to pan minister 
będzie miał okazję o tym opowiedzieć.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
(Senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska: 

Dziękuję bardzo.)
Pan senator Jerzy Czerwiński.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Krótkie pytanie. Te dane będą publikowane, ale 

oczywiście w formie zagregowanej…
(Senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska: Tak, 

anonimizowane.)
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A gdyby dana szkoła chciała się dowiedzieć, tyl-
ko dla potrzeb własnych, co się dzieje z jej absol-
wentami? Tam na pewno będzie numer szkoły czy 
adres itd. Czy może wystąpić, nie wiem, do mini-
stra, do kuratorium o takie dane? Bo np. będzie 
chciała zmienić profil kształcenia, bo myślała, że 
wszyscy absolwenci pójdą do rolnictwa, a oni po-
szli, nie wiem, np. na informatykę.

SENATOR 
AGNIESZKA KOŁACZ-LESZCZYŃSKA 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Ponieważ na takie pytania na posiedzeniu ko-

misji nie odpowiadaliśmy, nie było takiej infor-
macji od pana ministra, to jeśli pan pozwoli, też 
poproszę pana ministra o odpowiedź na to pyta-
nie. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania do pani senator?
Dziękuję w takim razie.
(Senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska: 

Dziękuję bardzo.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 
parlamentarnych został upoważniony minister 
edukacji i nauki.

Witamy na sali pana ministra Tomasza 
Rzymkowskiego.

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

Proszę bardzo.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE EDUKACJI I NAUKI
TOMASZ RZYMKOWSKI 

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Pragnę przedstawić stanowisko rządu w spra-

wie projektu… już w tej chwili ustawy uchwalo-
nej po trzecim czytaniu przez Sejm, procedowanej 
obecnie w Senacie. Procedowana ustawa o zmianie 
ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych 
ustaw jest kolejnym działaniem zaplanowanym 

w ramach reformy kształcenia zawodowego wdra-
żanej od września 2019 r. Zmiany te przybliżają 
edukację zawodową do rynku pracy. Pracodawca 
staje się partnerem szkoły. Obecnie przygotowali-
śmy kolejny mechanizm, który pozwoli na jeszcze 
trafniejsze dostosowywanie kształcenia do potrzeb 
rynku pracy.

Przygotowany projekt ustawy jest odpowie-
dzią na obserwowany od lat brak odpowiedniego, 
szczegółowego i rzetelnego informowania o losach 
absolwentów szkół ponadpodstawowych. Celem za-
projektowanych zmian jest zapewnienie informacji 
zwrotnej na temat przebiegu karier absolwentów 
szkół ponadpodstawowych. Informacja ta będzie 
wykorzystywana na potrzeby prowadzenia poli-
tyki oświatowej na poziomie krajowym, poszcze-
gólnych województw oraz na poziomie lokalnym. 
I tym samym odpowiadam na pytanie pana sena-
tora, aczkolwiek mogę to uszczegółowić, jeśli takie 
pytanie pojawi się później: będą informacje w kon-
kretnych placówkach oświatowych na temat losów 
absolwentów w poszczególnych szkołach. W tym 
celu ustawa określa nowe zadania publiczne dla 
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowa-
nia, czyli monitoring karier absolwentów wszyst-
kich typów szkół ponadpodstawowych, tzn. szkół 
branżowych pierwszego i drugiego stopnia, tech-
ników, szkół policealnych, liceów ogólnokształcą-
cych, szkół specjalnych przysposobienia do pracy. 
Wprowadzane przepisy nawiązują do analogicz-
nych rozwiązań przyjętych w systemie szkolnictwa 
wyższego, ale są dostosowane do specyfiki danych 
oświatowych.

Monitorowanie absolwentów będzie prowadzo-
ne co roku. Grupę badawczą będą stanowili wszy-
scy absolwenci szkół ponadpodstawowych, którzy 
ukończyli naukę: rok, 2 lata i 5 lat przed rokiem 
monitorowania. Monitoring będzie prowadzony 
na podstawie danych z 4 głównych źródeł: z sys-
temu informacji oświatowej, z systemu informa-
cji o nauce i szkolnictwie wyższym, z baz danych 
okręgowych komisji egzaminacyjnych, z systemu 
ubezpieczeń społecznych. Źródła te będą dostarcza-
ły informacji na temat: zawodu, w którym kształcił 
się absolwent; udziału w kursach prowadzonych 
w ramach systemu oświaty; podjęcia nauki w kolej-
nej szkole ponadpodstawowej; podjęcia studiów na 
określonym kierunku; przystąpienia do egzaminu 
maturalnego lub egzaminu zawodowego; uzyska-
nia świadectwa dojrzałości, certyfikatów i dyplo-
mów zawodowych; podjęcia zatrudnienia oraz 
osiągniętych zarobków. Dane te pozwolą również 
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oceniać sytuację absolwentów szkół na rynku pracy 
– dzięki informacjom o częstotliwości zmian miej-
sca pracy oraz o okresie od zakończenia nauki do 
rozpoczęcia pracy.

Zaproponowane rozwiązania gwarantują przy tym 
wysoki poziom ochrony danych osobowych absolwen-
tów. Po połączeniu danych z 4 źródeł niezwłocznie do-
konywana będzie ich anonimizacja. Dalszy monitoring 
odbywać się będzie wyłącznie na podstawie danych 
zanonimizowanych. Rozwiązanie to zapewnia bezpie-
czeństwo danych oraz ogranicza prace na danych oso-
bowych do niezbędnego minimum.

Ministerstwo Edukacji i  Nauki przeka-
że zanonimizowane dane do Instytutu Badań 
Edukacyjnych do 1 października każdego roku 
w celu opracowania wyników monitoringu. Wyniki 
monitorowania będą opracowywane przez Instytut 
Badań Edukacyjnych corocznie do 30 listopada, 
a następnie publikowane w Biuletynie Informacji 
Publicznej Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Jeśli chodzi o przewidywane efekty przygoto-
wanych zmian, to, proszę państwa, Wysoka Izbo, 
rzetelna i łatwo dostępna wiedza na temat karier 
absolwentów pozwoli budować wizerunek szkolnic-
twa branżowego opartego na bardzo rzetelnych do-
wodach i danych. System kształcenia będzie lepiej 
odpowiadał na potrzeby rynku pracy. Monitoring 
pozwoli na bieżące reagowanie na zmieniające się 
okoliczności społeczno-ekonomiczne. Monitoring 
dostarczy również rzetelnych informacji dotyczą-
cych warunków zatrudniania i płacy absolwentów 
w poszczególnych zawodach, branżach i regionach, 
co pozwoli na podejmowanie przez uczniów bar-
dziej trafnych decyzji edukacyjno-zawodowych.

Pragnę bardzo podziękować senatorom człon-
kom właściwej komisji za bardzo sprawne prace.

I oczekuję ewentualnych pytań. Pani Marszałek, 
jestem do dyspozycji.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Na pewno pan senator Aleksander Szwed.
Proszę bardzo.
(Rozmowy na sali)

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED 

Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, chciałbym ponowić pytanie, 

które zadałem pani senator sprawozdawcy: czy 
w związku z wprowadzeniem niniejszej ustawy 
przewiduje się zwiększenie kadry pracowniczej? 
Jakoś nie wyłapałem tego w sprawozdaniu, tak że 
będę prosił o uszczegółowienie…

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję.
Proszę bardzo o odpowiedź.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE EDUKACJI I NAUKI 
TOMASZ RZYMKOWSKI 

Odpowiedź jest bardzo prosta i oczywista. Nie, 
nie przewiduje się żadnego zwiększenia zatrud-
nienia. Ja mogę, jeśli pani marszałek, Wysoka Izba 
pozwolą, nawet rozszerzyć to pytanie: czy w ogóle 
przewidywane są jakiekolwiek koszty tej regulacji? 
Odpowiedź również jest negatywna, tzn. system 
jest już na tyle stworzony, że nie mamy potrze-
by generowania kosztów. Koszty były poniesione 
wcześniej, podczas budowy całego systemu tele-
informatycznego. Tak więc można powiedzieć, że 
pod tym względem czekamy tylko na realizację 
i na decyzję Wysokiej Izby, aby zakończyć proces 
legislacyjny.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Pan senator Jerzy Czerwiński.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Też ponowienie pytania. Chodzi mi o to, w jaki 

sposób będą udostępnione wyniki, poza tymi, 
które będą publikowane w Biuletynie Informacji 
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Publicznej, bo tam ze względu na objętość mogą 
być chyba zagregowane dane co do województwa, 
może co do powiatu, z danego rocznika oczywiście. 
No, prosty przykład: pracodawca chce zobaczyć, 
w których mniej więcej rejonach Polski kształciło 
się najwięcej osób właśnie w zakresie informatyki, 
czyli gdzie, jak można się domyślać, będą wracać 
do rodziny informatycy, no chyba że zostaną w du-
żych miastach, bo tak to na ogół się dzieje. On musi 
mieć to mniej więcej co do powiatu zagregowane, 
co do dużej gminy. A jeszcze bardziej interesujące 
będą te dane dotyczące szkół. Tylko że właśnie nie-
pokoi mnie, bo on jest taki nieostry, zapis w art. 1 
w zmianie ostatniej… To jest bodajże… No nieważ-
ne, na samym końcu artykułu jest mniej więcej taki 
zapis: nie udostępnia się zagregowanych wyników 
monitoringu karier absolwentów obejmujących 
mniej niż 10 osób. Jestem sobie w stanie wyobrazić, 
że w przypadku bardziej egzotycznych zawodów 
i karier te grupy będą mniejsze niż 10-osobowe, 
ale dla dużych szkół, załóżmy, 3- czy 4-ciągowych… 
A już nie mówię o jakichś prywatnych szkołach, 
które by chciały wiedzieć, co się dzieje z ich absol-
wentami, nie wiem, szkołach prowadzonych przez 
kościoły czy przez osoby prywatne. Wtedy ta grupa 
10-osobowa jest warunkiem zaporowym. Czy ona 
po prostu nie spowoduje – a i tak dane są anonimi-
zowane – że właśnie części potrzebnych informacji 
nie będziemy mogli udostępnić?

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE EDUKACJI I NAUKI 
TOMASZ RZYMKOWSKI 

Już śpieszę z odpowiedzią. Szanowny Panie 
Senatorze, raporty z  monitoringu karier będą 
automatycznie generowane i wysyłane nie tyl-
ko do dyrektorów szkół, ale również do organów 
prowadzących tych szkół, tak więc ta informacja 
będzie tam trafiała. Oprócz tego będzie dostęp-
na w  Biuletynie Informacji Publicznej, będzie 
w  odpowiedni sposób przygotowana, również 
pod względem i branżowym, i terytorialnym czy 
nawet zarobkowym. Ten system będzie na tyle 

rozbudowany, że będzie można wygenerować ta-
kie informacje, które interesują czy to pracodaw-
cę, czy absolwenta, czy ucznia szkoły podstawowej, 
który decyduje się, do jakiego typu szkoły ponad-
podstawowej się udać, informacje dotyczące czy 
zarobku, czy liczby absolwentów, którzy znaleźli 
pracę, którzy kontynuowali naukę. Tych pytań jest 
naprawdę bardzo wiele i na wiele tych pytań, jeśli 
nie na wszystkie, te dane pozwolą udzielić rzetelnej 
odpowiedzi. Dla zobrazowania powiem, że to jest 
system analogiczny do systemu ELA, który istnieje 
już w przypadku szkolnictwa wyższego. Zatem po 
części uzupełniając odpowiedź na pierwsze pytanie 
pana senatora, powiem, że również z racji tego, że 
ten system już istniał, mamy możliwość analogicz-
nie go rozszerzyć. Mam nadzieję, że wyczerpująco 
odpowiedziałem na pytania. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Proszę o zadanie pytania panią senator Halinę 

Biedę.

SENATOR 
HALINA BIEDA 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, ja mam pytanie związane 

z terminami. Bo tam w pkcie 10 jest zapis, że OKE 
muszą przekazać ministrowi właściwemu bardzo 
dużo danych w terminie do 1 czerwca. A wiemy, że 
maj i czerwiec… Tam jest ten okres do 1 kwietnia, 
potem do 30 kwietnia, kolejno te dane są uzupeł-
niane. A dla okręgowych komisji egzaminacyjnych 
maj i czerwiec to jest taki bardzo trudny czas ze 
względu na różnego rodzaju egzaminy. I czy to nie 
spowoduje właśnie potrzeby dodatkowego zatrud-
nienia, o której mówił pan senator Szwed, czy też 
nie zaburzy realizacji innych obowiązków OKE? 
Dziękuję.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE EDUKACJI I NAUKI 
TOMASZ RZYMKOWSKI 

Nie, nie przewidujemy, aby wystąpiła tego 
typu komplikacja, tym bardziej że dane będą się 
generowały w sposób automatyczny. Jest to kom-
plementarne z odpowiedzią na pierwsze pytanie, 
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dotyczące kosztów całego przedsięwzięcia i zwięk-
szenia zatrudnienia. Te informacje będą przycho-
dziły z systemu w sposób automatyczny.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę o zadanie pytania panią senator Ewę 

Matecką.

SENATOR 
EWA MATECKA 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Szanowny Panie Ministrze, przedstawiony nam 

projekt ustawy rzeczywiście…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji 

i Nauki Tomasz Rzymkowski: To już jest ustawa.)
Okej. Przedstawiony projekt rzeczywiście…
(Rozmowy na sali)
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji 

i Nauki Tomasz Rzymkowski: Zgodnie z konsty-
tucją po trzecim czytaniu projektu.)

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Proszę państwa, proszę nie przeszkadzać pani se-
nator w zadaniu pytania.)

…jest narzędziem oczekiwanym i na pewno po-
mocnym w diagnozowaniu systemu kształcenia. 
Jednak niepokój budzi liczba i charakter niektórych 
danych, które planuje się zgromadzić.

Proszę powiedzieć, jakie istotne informacje dla 
monitoringu kariery zawodowej absolwenta szkoły 
ponadpodstawowej mają dać dane, które będą udo-
stępniane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 
W art. 1 ust. 16 są wymienione rodzaje informacji, 
jest ich podanych 9. Ja wymienię tylko kilka z nich: 
rok i miesiąc zgonu absolwenta, kod tytułu ubez-
pieczenia, kod świadczenia, kod PKD, rok i miesiąc 
wyrejestrowania płatnika, podstawę wymiaru skła-
dek na ubezpieczenia oraz informacja o przekro-
czeniu 30-krotności prognozowanego przeciętnego 
wynagrodzenia. Czy rzeczywiście są to dane, które 
mają pomóc w monitorowaniu kariery absolwenta 
szkoły ponadpodstawowej? Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Proszę bardzo.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE EDUKACJI I NAUKI 
TOMASZ RZYMKOWSKI 

Są to naprawdę niezwykle potrzebne dane, do-
tyczące chociażby wynagrodzenia, kwestii statusu, 
pokazujące, czy ktoś jest w chwili obecnej osobą 
bezrobotną, czy zatrudnioną w jakimś charakte-
rze, czy prowadzi indywidulaną działalność gospo-
darczą, czy jest osobą zatrudnioną na podstawie 
umowy o pracę. Ja podkreślę to, co już wcześniej 
mówiłem. Analogiczne rozwiązanie jest w systemie 
dotyczącym monitorowania karier absolwentów 
szkolnictwa wyższego. Działamy tutaj na zasadzie 
analogii.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Proszę bardzo.

SENATOR 
EWA MATECKA 

Rozumiem, że to jest analogia. Ale w jaki sposób 
ona posłuży do monitorowania kariery absolwenta 
szkoły ponadpodstawowej? Co nam da informa-
cja o dacie i miejscu zgonu? Co nam da informa-
cja o kodzie ubezpieczenia? Co nam da informacja 
o wysokości wynagrodzenia? Tu ewentualnie mo-
głabym się zgodzić, bo jest to pewnie jakaś ważna 
dana, ale pozyskiwanie pozostałych danych z ZUS 
budzi wątpliwości.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE EDUKACJI I NAUKI 
TOMASZ RZYMKOWSKI 

Z pewnością data zgonu jest istotna. Chodzi 
o to, żeby dalej nie monitorować kariery danej oso-
by, bo już…

(Rozmowy na sali)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Proszę bardzo.
(Senator Ewa Matecka: Niestety nie przekonuje 

mnie pan, Panie Ministrze.)
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(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji 
i Nauki Tomasz Rzymkowski: Przykro mi.)

Pan senator Jan Maria Jackowski – zdalnie. 
Proszę bardzo.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Jestem słyszalny?
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Tak, jest pan senator słyszalny.)
Dobrze. Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Ja mam 2 pytania.
Pierwsze moje pytanie jest następujące. Kiedy 

efekty tego systemu, w ocenie ministerstwa eduka-
cji i szkolnictwa wyższego, będą zauważalne? Kiedy 
będzie można na ich podstawie przeanalizować 
profil kształcenia w systemie polskim i sprawdzić, 
jak on jest dostosowany do realiów rynku i potrzeb 
społecznych?

Drugie pytanie. Mówił pan w swoim wystąpie-
niu na temat zabezpieczeń. Są to bardzo wrażliwe 
dane. Kolejny podmiot uzyskuje do nich dostęp. 
Myślę tutaj o instytucji, która będzie te dane ana-
lizowała, przetwarzała i przygotowywała w tym 
zakresie raporty. Jakie zabezpieczenia są tu pla-
nowane, aby te dane były rzeczywiście danymi 
chronionymi i aby nie dochodziło, nie daj Boże, 
do sytuacji niekontrolowanego wypływu takich 
danych? Pytam, ponieważ są to dane wyjątkowo 
wrażliwe. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Proszę bardzo.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE EDUKACJI I NAUKI 
TOMASZ RZYMKOWSKI 

Panie Senatorze! Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Proponowane rozwiązania gwarantują bar-

dzo wysoki poziom ochrony danych osobowych 
absolwentów. W drugim etapie przetwarzania, 
niezwłocznie po zakończeniu czynności związa-
nych z łączeniem danych z poszczególnych źródeł, 

numer PESEL będzie usuwany z połączonego zbio-
ru i dalej przetwarzane będą już tylko zanonimi-
zowane dane, zgodnie z projektowanym art. 26b 
ust. 20 i 21, które w trzecim etapie posłużą do stwo-
rzenia zbiorczego zestawienia statystycznego.

Dodam ponadto, że w celu ochrony prywatności 
badanych absolwentów w raportach będą prezen-
towane tylko te wskaźniki, przy obliczaniu któ-
rych można było uwzględnić co najmniej 10 osób. 
Takie samo rozwiązanie zostało przyjęte w art. 352 
ust. 11 ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkol-
nictwie wyższym i nauce. W przypadku systemu 
ELA jest to wystarczające zabezpieczenie przed 
identyfikacją konkretnych osób, których dotyczą 
prezentowane wskaźniki. W ramach monitorin-
gu przetwarzane są wyłącznie dane wskazywane 
w ustawie, wyłącznie w zakresie umożliwiają-
cym realizację wskazanego zadania publicznego. 
Zdecydowanie unika się zbierania danych niepo-
trzebnych, nadmiernych, a także korzystania z da-
nych bez związku z celem. Jednocześnie w ustawie 
przyjęto możliwość najkrótszego okresu przecho-
wywania danych niezanonimizowanych.

Warto podkreślić, że na potrzeby syste-
mu monitoringu karier absolwentów szkół 
ponadpodstawowych przygotowano ocenę skut-
ków dla ochrony danych w rozumieniu art. 35 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. Ocena skutków dla 
ochrony danych została również w toku konsultacji 
pozytywnie zaopiniowana przez Urząd Ochrony 
Danych Osobowych.

Jeśli chodzi o same dane, to o ile regulacja zo-
stanie wprowadzona, to powinniśmy po raz pierw-
szy mieć dane z systemu jeszcze w tym roku.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Już nie ma pytań.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
(Głos z sali: Jeszcze pytanie…)
Pani senator Joanna Sekuła. Proszę bardzo.

SENATOR 
JOANNA SEKUŁA 

Pani Marszałek! Panie Ministrze!
Czy byłby pan uprzejmy powiedzieć, o jakiej po-

pulacji absolwentów mówimy?
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SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE EDUKACJI I NAUKI
TOMASZ RZYMKOWSKI  

O wszystkich.
(Senator Joanna Sekuła: Ale jaka to jest liczba?)
Jeśli pani pozwoli, to pozwolę sobie dokładnie 

odpowiedzieć na to pytanie na piśmie, jak wrócę 
do ministerstwa.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
W związku z tym informuję, że przedstawiciel 

rządu zobowiązał się do udzielenia pisemnej od-
powiedzi na pytanie zadane przez senator Joannę 
Sekułę.

Dziękuję bardzo.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji 

i  Nauki Tomasz Rzymkowski: Dziękuję, Pani 
Marszałek.)

Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu senator Joannę Sekułę.

SENATOR 
JOANNA SEKUŁA 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Nowelizacja ustawy – Prawo oświatowe ma na 

celu monitorowanie losów absolwentów. Chcemy 
się dowiedzieć, jak na rynku pracy radzą sobie 
absolwenci szkół ponadpodstawowych, a przede 
wszystkim, jak rozumiem, chodzi o absolwentów 
szkół branżowych, jako że to jest badanie, które do 
tej pory nie było realizowane, ponieważ roczni-
ki szkół branżowych dopiero znajdą się na rynku 
pracy. Dla mnie bardzo ważne jest to, że włączo-
ny zostanie do badania cały system szkolnictwa 
specjalnego, przyspasabiającego do pracy, czyli te 
szkoły, które przeznaczone są dla uczniów z nie-
pełnosprawnością intelektualną w stopniu umiar-
kowanym i znacznym. To jest o tyle istotne, że ta 
grupa uczniów jak do tej pory jest w zasadzie mar-
ginalizowana na rynku pracy – prawie niemożliwe 
jest znalezienie dla nich zatrudnienia.

Co jeszcze uderzyło mnie, jeśli chodzi o zapi-
sy w tej ustawie? Dotychczasowe funkcjonowanie 
systemu oświaty zakładało tzw. badanie karier. Nie 
było jednak zamysłu, aby to badanie karier służyło 

jednocześnie rankingowaniu szkół. Jak zrozumia-
łam, analizując tę ustawę, wśród danych z systemu 
SIO, które będą przetwarzane, będzie numer szkoły 
w rejestrze szkół i placówek. Czy to będzie dawa-
ło samorządom informację o tym, w jaki sposób 
funkcjonują ich szkoły?

Kolejny element, który wydaje się dosyć trud-
ny do zaakceptowania, to fakt, że dane pozyskiwa-
ne z ZUS będą wyraźnie wskazywały na wysokość 
i charakter dochodów uzyskiwanych przez absol-
wentów. To, co jest moim zdaniem dosyć niebez-
pieczne, jeśli chodzi o przetwarzanie tych danych, 
to fakt, że do ministra właściwego do spraw oświa-
ty i wychowania będą trafiały zagregowane dane, 
które nie są anonimizowane. A więc będzie wie-
le momentów, kiedy skojarzone dane absolwenta 
będą występowały, łącznie z informacją o miejscu 
jego zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia.

Mam jednak nadzieję, że ten bardzo szeroko 
zakrojony proces, który, jak zrozumiałam z uza-
sadnienia przedstawionego przez rząd… Rząd 
wyraźnie wskazywał na to, że potrzeba monitoro-
wania wynika z długookresowej strategii rozwo-
ju kraju 2030, strategii na rzecz odpowiedzialnego 
rozwoju, krajowego programu reform, strategii 
rozwoju kapitału ludzkiego, perspektywy uczenia 
się przez całe życia i zintegrowanej strategii umie-
jętności. Mam zatem nadzieję, że to rzeczywiście 
przyniesie efekt w postaci dostosowania systemu 
kształcenia do rzeczywistych potrzeb rynku, które 
w tej chwili badane są przez bardzo wiele różnych 
instytucji takich jak wojewódzkie rady zatrudnie-
nia, sektorowe rady branżowe czy sprawdzane 
w ramach barometru zawodowego – badania te 
okazują się, jak widać, niewystarczające – co z ko-
lei spowoduje, że wśród naszych absolwentów nie 
będzie bezrobotnych. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senatoro-

wie Ryszard Świlski, Halina Bieda, Aleksander 
Szwed, Maciej Łuczak, Agnieszka Gorgoń-Komor, 
Ewa Matecka, Mieczysław Golba, Janusz Gromek 
i  Janusz Pęcherz złożyli swoje przemówienia 
w dyskusji do protokołu*.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 

dwunastego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej 
oraz osobach represjonowanych z powodów poli-
tycznych oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 343, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 343 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i  Społecznej, senator Magdalenę 
Kochan, o przedstawienie sprawozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
MAGDALENA KOCHAN 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Pierwsze czytanie senackiego projektu usta-

wy, druk sejmowy nr 578, i poselskiego, nr 907, 
odbyło się 25 lutego 2021 r. na sali obrad Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej. Wszystkie kluby, które 
wypowiadały się na temat obu projektów, stwier-
dziły, że warte są one dalszego procedowania i skie-
rowały je do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. 
Efektem końcowym prac nad tymi 2 projekta-
mi ustawy było to, że Komisja Rodziny i Polityki 
Społecznej jako projekt bazowy przyjęła projekt po-
selski, a nie senacki. Omawiany przeze mnie pro-
jekt został przyjęty na posiedzeniu Sejmu w dniu 
26 lutego bieżącego roku.

Projekt ustawy… No, właściwie jest już to, 
jak państwo mówicie, ustawa. Jej celem jest po-
prawienie sytuacji życiowej osób szczególnie dla 
Rzeczypospolitej Polskiej zasłużonych, a w szcze-
gólności działaczy opozycji antykomunistycznej, 
osób represjonowanych z powodów politycznych, 
kombatantów, osób będących ofiarami represji wo-
jennych i okresu powojennego, żołnierzy zastęp-
czej służby wojskowej przymusowo zatrudnionych 
w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach 
rud uranu i batalionach budowlanych, osób de-
portowanych do pracy przymusowej oraz osadzo-
nych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek 
Socjalistycznych Republik Radzieckich, a także cy-
wilnych niewidomych ofiar działań wojennych.

Co ta ustawa tym środowiskom zapewnia? 
To bardzo ważne, bo do całego zestawu świad-
czeń, które państwo polskie ofiarowuje swoim 

zasłużonym, dołączamy także podniesienie pro-
gów dochodowych, które umożliwiają sięganie po 
jednorazową pomoc pieniężną wypłacaną przez 
szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i  Osób 
Represjonowanych. Do tej pory było to możliwe 
raz na 12 miesięcy, po przyjęciu tej ustawy będzie 
można po nią sięgać raz na 6 miesięcy.

Nasi kombatanci oraz wszyscy zasłużeni, któ-
rych wymieniłam przed chwilą, będą też otrzymy-
wać rekompensatę za wszystkie leki, które są im 
potrzebne do utrzymania zdrowia i życia, do utrzy-
mania dobrostanu. Bezpłatne leki będą przyznawa-
ne także członkom ich rodzin.

Ustawa przyznaje tym osobom, przede wszyst-
kim działaczom opozycji antykomunistycznej 
i osobom represjonowanym z powodów politycz-
nych, 5 dodatkowych dni urlopu. Do 26 dni ro-
boczych dokładamy możliwość skorzystania z 5 
dodatkowych dni urlopu.

Nowelizacja tej ustawy powoduje, że miejsca… 
I  to było przewidziane w projekcie poselskim. 
Chodzi o dopłaty do miejsc w domach pomocy spo-
łecznej, z których niekiedy muszą korzystać oso-
by wymieniane w tej ustawie. One ponoszą koszty 
utrzymania, ale dokładają do tych kosztów pobytu 
około…

Przepraszam bardzo, czy ja mogę prosić o odro-
binę wody? Bardzo źle się poczułam. Przepraszam 
najmocniej.

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Przecież mo-
żesz składać sprawozdanie na siedząco.)

Przepraszam państwa. Przepraszam za za-
mieszanie, zaraz dojdę do siebie. Przepraszam 
najmocniej.

Idzie o to, że osoby, o których mówię, osoby 
objęte tą ustawą, przebywając w domach pomocy 
społecznej, częściowo ponoszą koszty swojego po-
bytu. Te koszty wynoszą ok. 70% ich emerytur, rent 
lub rent socjalnych. Pozostałą część kosztów po-
krywają ich najbliżsi, uprawnieni czy zobowiąza-
ni do alimentacji, albo gminy, z których pochodzą. 
Uznajemy, że warto – tak uznali posłowie – żeby 
część kosztów, która powinna zostać pokryta przez 
bliskich wspomnianych osób lub gminy, była po-
krywana w całości i od razu z budżetów gmin. 
Gminy ustalą odpowiednie uchwały i kombatan-
ci oraz osoby, które mają status działacza opozy-
cji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej 
z powodów politycznych będą mieli zapewnione 
miejsce w takim domu pomocy społecznej, wspo-
mniane koszty będą w całości pokrywane przez 
gminy.
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To, co jest najistotniejsze w tej ustawie – acz-
kolwiek wszystkie te kwestie, o których mówiłam 
poprzednio, są równie ważne – to sprawa wysoko-
ści emerytur. Dzisiaj jest tak, proszę państwa, że 
emerytury wypłacane osobom represjonowanym, 
jak każdemu w ubezpieczeniach społecznych, za-
leżne są od wysokości odprowadzanych przez te 
osoby składek zbieranych na ich kontach indywi-
dualnych, dzielonych przez liczbę miesięcy życia, 
które statystycznie im pozostały. Problem w tym, 
że uznaliśmy okres pobytu w więzieniach lub też 
czas, kiedy daną osobę obowiązywał tzw. wilczy bi-
let, czyli kiedy po prostu z powodów politycznych 
nie mogła podjąć pracy, za okresy wliczane w staż 
potrzebny do uzyskania prawa do emerytury, ale 
uznaliśmy także, że ten czas pobytu w więzieniu 
lub braku zatrudnienia liczony jest z przelicz-
nikiem zero. Tak to obowiązywało do momentu 
wejścia w życie tej ustawy. I zarówno senatorowie, 
jak i posłowie w swoich rozwiązaniach powiedzieli: 
nie, to jest niedobre rozwiązanie, niesprawiedli-
we dla tego środowiska. Czas ich pobytu w więzie-
niu lub represji politycznych, z powodu których 
wspomniane osoby albo wykonywały bardzo ni-
jaką, bardzo niskopłatną pracę, albo po prostu nie 
pracowały, musi być liczony tak, jakby pracowały, 
co więcej: z wynagrodzeniem w wysokości średniej 
krajowej, w tym czasie zakazu pracy lub też pobytu 
w więzieniu. Tu się zgadzamy, i posłowie, i sena-
torowie. I nie myślę, żeby to budziło jakiekolwiek 
kontrowersje. Tym bardziej że projekt tej ustawy 
został przygotowany przez samych zainteresowa-
nych, panów Jarosława Goliszewskiego, Grzegorza 
Kostrzewę-Zorbasa, pana Leszka Stalla, a pomógł 
im to wszystko przygotować w formie zapisane-
go projektu pan prof.  Tomasz Siemiątkowski. 
Zarówno posłowie, jak i  senatorowie uznali 
wspomniany wariant za bardzo istotny i natych-
miastowe wprowadzenie w życie… Tak uznali se-
natorowie, przepraszam. Bo projekt tej ustawy 
wyszedł z Senatu 17 sierpnia 2020 r. 

Przypomnę senatorom, że procedowaliśmy 
w trybie art. 69 naszego regulaminu, po to, żeby 
rocznicowe wydarzenia sierpniowe były także w ja-
kiś sposób podkreślone, żeby działacze dawnej 
opozycji antykomunistycznej zostali uhonorowa-
ni tym nowym rozwiązaniem, przecież wygodnym 
dla nich. No, ale przeleżał ten projekt do lutego, 
tak jak państwo słyszeliście, w Sejmie. Posłowie 
przygotowali szerszy niż senacki projekt dla tego 
środowiska. I to, co można powiedzieć, to tylko 
to, że przykro, że te rozwiązania, które mogły już 

obowiązywać od września – myślę o wysokościach 
emerytur osób represjonowanych i działaczy opo-
zycji antykomunistycznych – będą obowiązywały 
od 1 czerwca 2021 r., a więc blisko rok później. No, 
ale tak jest, tak się stało. Pewnie ważne się okazało 
autorstwo. Bo nic nie stało na przeszkodzie, żeby 
szybko przyjąć projekt senacki, a potem przedło-
żyć w odpowiednim terminie, tak jak w tej chwili, 
projekt szerzej traktujący środowisko.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej 
i  Społecznej, po rozpatrzeniu tego projektu 
16 marca br., przychyliła się do wszystkich roz-
wiązań, z wyjątkiem błędu, który rząd popełnił, 
bo oprócz wyższych emerytur i rent… Wszyscy 
ci, którzy mają dzisiaj emerytury poniżej – tak 
było w projekcie… Przepraszam, to był projekt po-
selski. Ci, którzy mają kwoty emerytury i renty 
niższe niż 2 tysiące 400 zł, będą mieli dopłaco-
ne, ale, jak się okazało, nie do wysokości 2 tysięcy 
400 zł, lecz do wysokości 2 tysięcy 450 zł. A ponie-
waż to jest z pożytkiem dla osób, którym będzie-
my dokładać do emerytur i rent, to uznaliśmy, 
zresztą na prośbę rządu, że trzeba wprowadzić 
poprawkę, której propozycja była przedłożona 
przez stronę rządową na posiedzeniu komisji, 
i ta poprawka została jednomyślnie przez komisję 
przyjęta. Doprecyzowaliśmy także termin wejścia 
w życie ustawy i przyjęliśmy drobne poprawki 
legislacyjno-redakcyjne.

Ale ponieważ nie zdołamy, pomimo próśb 
działaczy, przyjąć tego projektu bez poprawek, ze 
względu na ten błąd, o którym mówiłam – a wpro-
wadzane rozwiązanie jest zdecydowanie korzyst-
niejsze dla środowiska, bo nie do 2 tysięcy 400 zł, 
ale do 2 tysięcy 450 zł będziemy wyrównywać niż-
sze emerytury i renty – to postanowiliśmy także, 
zgodnie z senackim projektem ustawy, uznać, że 
to nie gminy będą partycypować w kosztach poby-
tu działaczy opozycji antykomunistycznej lub osób 
represjonowanych w domach pomocy społecznej, 
lecz urząd do spraw kombatantów. Uznaliśmy, że 
gminy różnie… Ja nie odmawiam samorządom ich 
troski o ludzi najbardziej dla Polski zasłużonych, 
ale uważam, że właśnie dlatego, że ci ludzie są 
tak zasłużeni dla ojczyzny, powinniśmy w całości 
przejąć te koszty pobytu, powinny być one pono-
szone w całości przez budżet państwa. Należności 
te byłyby wypłacane czy regulowane przez urząd 
do spraw kombatantów. I taką poprawkę składam 
na ręce pani marszałek. Bardzo dziękuję i bardzo 
państwa przepraszam, te problemy były chwilowe, 
mam nadzieję, że to już przeszło.
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WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Pani Senator, proszę usiąść sobie tutaj, 
w pierwszym rzędzie, bo są pytania.

Proszę o  zadanie pytania pana senatora 
Krzysztofa Kwiatkowskiego.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Pani Senator, zarówno do pani – wiem to – jak 
i do mnie docierały sygnały związane z bardzo dużą 
prośbą ze strony środowisk opozycji demokra-
tycznej, żebyśmy w Senacie nie zgłaszali żadnych 
poprawek. Czy dobrze zrozumiałem, że nasza 
poprawka jest zgłaszana wyłącznie z tego względu, 
że rząd, z uwagi na błąd w wyliczeniach, poprosił 
Senat o przyjęcie poprawki, która dokonuje korekty 
kwoty z 2 tysięcy 400 zł na 2 tysiące 450 zł? I gdyby 
nie prośba rządu o wprowadzenie tej poprawki 
w Senacie, to nie zgłaszalibyśmy żadnych innych 
poprawek, ale z  uwagi na tę sytuację proces 
legislacyjny i tak musi być wydłużony o przyjęcie 
poprawek, o które poprosił rząd?

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę.

SENATOR 
MAGDALENA KOCHAN 

Dokładnie tak, jak mówi pan senator. 
Rzeczywiście także do mnie zwracali się panowie 
– którym naprawdę raz jeszcze serdecznie dziękuję 
za wsparcie przez cały ten proces, bo od sierpnia 
do dzisiaj czuję wsparcie autorów, współautorów 
tego projektu – i prosili o to, żebyśmy przyjęli ten 
projekt bez poprawek. No ale proszę państwa, sko-
ro jest tak, że dzisiaj najniższe emerytury i renty 
działaczy opozycji antykomunistycznej możemy 
podnieść do kwoty 2 tysięcy 450 zł, a nie do kwoty 

2 tysięcy 400 zł, to dla tych 50 zł różnicy napraw-
dę warto poczekać, tym bardziej że wejście usta-
wy w życie planuje się na 1 czerwca 2021 r. Zatem 
chwila przerwy między posiedzeniem Senatu a po-
wrotem do Sejmu z tą poprawką korzystną dla śro-
dowiska wydawała się naprawdę istotna, ważna. 
I tylko stąd wynika taka decyzja komisji.

A jeśli już mamy jedną poprawkę, to jednak 
drugą senacką poprawkę będziemy proponować 
i ja serdecznie o nią proszę. To jest naprawdę waż-
ne, że ten gest, którym mówimy… Gminy robią 
swoje, mogą dołożyć do pomocy jeszcze cokolwiek, 
gminy są twórcze i efektywne w udzielaniu takiej 
pomocy. Ale koszt pobytu osoby samotnej a tak za-
służonej dla Polski powinien być jednak kosztem 
budżetu państwa i urzędu do spraw kombatantów, 
a nie poszczególnych gmin. To nasz naprawdę pań-
stwowy obowiązek, żeby o to dbać. Stąd tylko ta 
poprawka. To nie jest tak, że gdybym dzisiaj nie 
złożyła poprawki dotyczącej DPS-ów, to bez popra-
wek przyjęlibyśmy ten projekt. Nie. Bo poprawki 
są korzystane dla strony społecznej.

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Pani 
Marszałek…)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Proszę bardzo.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Ja tylko chciałem być dobrze zrozumianym, 
żeby nie było żadnych wątpliwości. Ja bardzo się 
cieszę, że rząd uznał po wyliczeniach, że jesteśmy 
w stanie o te 50 zł więcej przekazać na te świadcze-
nia. I z tego względu oczywiście warto te poprawki 
wprowadzić. Akurat reprezentujący tutaj rząd pan 
Stanisław Szwed to znany działacz „Solidarności” 
jeszcze z lat osiemdziesiątych i nie mam żadnych 
wątpliwości co do jego dobrych intencji w tym 
zakresie.

(Senator Bogdan Borusewicz: Może o 100 zł…)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Proszę o zadanie pytania pana senatora Jana 

Marię Jackowskiego.
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SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Jestem słyszany?
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Tak.)
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Pani Senator, ja, nawiązując do tego, chciał-

bym powiedzieć, że szczęśliwie się składa, że, o ile 
wiem, 30 marca jest wznowienie obrad Sejmu, 
a więc jest szansa, że jeżeli tę ustawę przyjmiemy 
– a przyjmiemy ją przecież w najbliższych 2 dniach 
– to ona trafi do Sejmu. Tak więc to niewiele opóźni 
sam proces legislacyjny, tym bardziej że pani sena-
tor zwracała uwagę, że te przepisy miałyby wejść 
od 1 czerwca. Zatem sądzę, że tutaj nie będzie żad-
nego problemu.

Moje pytanie kieruję do pani senator. Proszę 
powiedzieć, czy w świetle tej ustawy i procedo-
wania na bazie projektu sejmowego zmieniła się 
sytuacja osób represjonowanych przez Związek 
Socjalistycznych Republik Sowieckich w latach 
1936–1956. Czy coś w tych przepisach w tym za-
kresie się zmieniło? Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję.
Proszę bardzo.

SENATOR 
MAGDALENA KOCHAN 

Tak, Panie Senatorze, poszerzyły się widełki, 
w których przewidywaliśmy pomoc… Może ina-
czej. Do tej pory w ustawie o świadczeniu pienięż-
nym, w ustawach, w których jest mowa o opiece 
nad wszystkimi represjonowanymi przez Związek 
Sowiecki, nad osobami zesłanymi lub deportowa-
nymi, mówiliśmy o osobach, które doznały tych 
krzywd w latach 1936–1956. Poszerzamy te wi-
dełki czasowe, więc bez względu na to, w którym 
roku, po pięćdziesiątym szóstym roku, te represje 
dotykały naszych rodaków, będą oni mieli takie 
prawa, jakie mają wszyscy pozostali Sybiracy. Te 
świadczenia będą im przysługiwały tak, jak do tej 
pory przysługiwały tym represjonowanym, de-
portowanym, zsyłanym, katowanym w  latach 
1936–1956.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Czy ktoś jeszcze chce zadać pytanie? Nie.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez po-

słów oraz przez Senat.
Przypominam, że upoważnionym przedstawi-

cielem Senatu w sprawie tej ustawy była senator 
sprawozdawca Magdalena Kochan.

Do prezentowania stanowiska wnioskodawców 
poselskiego projektu ustawy została upoważniona 
pani poseł Urszula Rusecka.

Czy pani poseł pragnie zabrać głos w sprawie 
rozpatrywanej ustawy? Nie ma pani poseł.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miej-
sca trwające nie dłużej niż minutę… A, to już nie… 
Przepraszam.

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić sta-
nowisko rządu?

Witam pana ministra Stanisława Szweda.
Pan minister będzie zabierał głos. Proszę 

bardzo.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE RODZINY  
I POLITYKI SPOŁECZNEJ 
STANISŁAW SZWED 

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Chciałbym przede wszystkim przeprosić za nie-

obecność pani poseł Urszuli Ruseckiej. Ze wzglę-
dów covidowych nie jest w stanie uczestniczyć 
dzisiaj w posiedzeniu, ale prosiła mnie o przeka-
zanie informacji, co niniejszym czynię. Chciałbym 
jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować za-
równo posłom Prawa i Sprawiedliwości będącym 
wnioskodawcami poselskiego projektu, jak i sena-
torom wnioskodawcom senackiego projektu usta-
wy o działaczach opozycji antykomunistycznej, bo 
to są dobre rozwiązania, które w zdecydowany spo-
sób poprawiają sytuację tych wszystkich, którym 
dzisiaj zawdzięczamy wolność.

Warto przypomnieć o rządowym projekcie usta-
wy z sierpnia ubiegłego roku, którą wprowadzili-
śmy… gdzie umieściliśmy świadczenia wyrównawcze 
w kwocie 2 tysięcy 400 zł, uprawniając do tego, żeby 
z tej kwoty mogły skorzystać osoby, które były repre-
sjonowane, niespełniające kryterium nabycia świad-
czenia emerytalnego bądź mające niższe świadczenie 
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emerytalne. Co też jest istotne i ważne w kontekście 
tych zmian, które zaproponowaliśmy… Tam mamy 
kwotę 2 tysięcy 400 zł. Po decyzji Wysokiego Senatu 
będzie to, jak myślę, kwota 2 tysięcy 450 zł.

Warto też tutaj… Pani senator bardzo szczegó-
łowo omówiła już te propozycje zmian, więc tylko 
odniosę się do treści jednego z pytań. Padały pytania 
dotyczące np. podniesienia kryteriów dochodowych. 
Przypomnę, że w przypadku pomocy jednorazowej 
w tej chwili to było 220% najniższej emerytury, a bę-
dzie 290%. W przypadku dochodu w rodzinie to bę-
dzie podniesione ze 150% do 220%, a osoby samotnie 
gospodarującej – z 300 do 350. Podnoszone są i kry-
teria dochodowe w przypadku pomocy okresowej 
– ze 150 do 220%, i kryteria w przypadku pomocy 
pieniężnej jednorazowej. Dodatkowo wprowadzamy 
też 5 dni roboczych dodatkowego urlopu dla tych 
osób, dla działaczy opozycji antykomunistycznej. To 
też jest, jak myślę, dobre rozwiązanie. Zrównujemy 
też kwestie związane z domami pomocy społecznej. 
W przypadku działaczy opozycji antykomunistycz-
nej będzie to na tych samych zasadach i warunkach 
jak w przypadku tych, którzy korzystają z tego w ra-
mach korpusu kombatantów, Korpusu Weteranów 
Walk o Niepodległość RP. A więc ta kwestia też jest 
wyrównana.

Jak już tutaj było podkreślane, prace trwały do-
syć długo. Były różne konsultacje ze środowiskami 
działaczy opozycji antykomunistycznej, którzy za-
biegali o zmiany w tej ustawie, jak również zgłasza-
li różne propozycje. Dzisiaj z tej pierwszej ustawy, 
dotyczącej kwoty 2 tysięcy 400 zł, korzysta ok. 3 ty-
sięcy osób, które są uprawnione. Mamy nadzieję, że 
po tych zmianach… Bo wpisaliśmy tutaj np. takie 
zmiany, że mogą z tego korzystać… No, osoby korzy-
stające ze specjalnej renty rodzinnej też będą mogły 
z tego uprawnienia skorzystać. Jest również mała 
zmiana dotycząca kwestii związanych z deportowa-
nymi do Związku Sowieckiego. Te osoby – chodzi 
o rok 1956 i lata późniejsze – były pominięte, więc 
też to uregulowaliśmy. Wprowadziliśmy zmianę do 
wcześniejszego projektu, żeby to rozwiązanie weszło 
w życie już od 1 czerwca, czyli przyśpieszyliśmy wej-
ście w życie tej ustawy. Podsumowując, powiem tak: 
bardzo się cieszymy, że wspólnie, razem możemy 
przyjąć ustawę, na którą czekają działacze opozycji 
antykomunistycznej i która w zdecydowany sposób 
poprawi ich sytuację materialną.

Dziękuję, Panie Marszałku. Jeżeli są pytania, to 
oczywiście odpowiem.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Marek Pęk)

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pan marszałek Bogdan Borusewicz.
(Rozmowy na sali)
Przepraszam, Panie Marszałku…
(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Pan marszałek 

Borusewicz był pierwszy…)
(Rozmowy na sali)
Też tak myślę. W takim razie…
(Senator Bogdan Borusewicz: Ale mam być 

pierwszy?)
…pan marszałek, bardzo proszę.

SENATOR 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Panie Ministrze, ta ustawa oprócz zwiększenia 
dodatków jednorazowych i zwiększenia częstotli-
wości zmienia przelicznik do emerytur, czyli za 
ten okres, w którym ktoś był represjonowany, sie-
dział w więzieniu albo po prostu pracował w pod-
ziemiu, wprowadza przelicznik wyższy, przelicznik 
najniższej emerytury, w tym okresie, w którym ta 
sytuacja trwała. Proszę w związku z tym… Jak ro-
zumiem, jeżeli chodzi o wnioski emerytalne, które 
będą, to sytuacja jest jasna: będzie ustawa i ZUS bę-
dzie ją stosował. A jaka będzie sytuacja osób, które 
mają już emerytury i ten przelicznik wynoszący 
zero? Czy one mają się zwracać do ZUS, czy ZUS 
automatycznie sam im to przeliczy? Chciałbym, 
żeby nam pan to wyjaśnił, żeby osoby zaintereso-
wane wiedziały, co mają robić w tej sytuacji.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE RODZINY  
I POLITYKI SPOŁECZNEJ 
STANISŁAW SZWED 

Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Panie Marszałku, tutaj sprawa jest rozwiąza-

na tak, że musi być wniosek osoby, która jest za-
interesowana. Z prostej przyczyny: w ZUS nie są 
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w stanie w całym obszarze osób, które korzystają 
z uprawnień emerytalno-rentowych, takich osób 
znaleźć, po prostu trzeba by było wykonać gigan-
tyczną pracę…

(Senator Bogdan Borusewicz: Jasne, musi być 
wniosek osoby zainteresowanej, indywidualny. 
Dziękuję bardzo.)

Tak. Tym bardziej że osoby, które się tym zaj-
mują… Jesteśmy już też po rozmowach z Urzędem 
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, 
który ma wykaz takich osób, i informacja do tych 
osób będzie kierowana. I co ważne – tutaj też war-
to to wyjaśnić – mówimy o kapitale początkowym, 
czyli jeżeli osoba miała przelicznik zero i nie miała 
zakwalifikowanego… to dzisiaj będzie mogła sko-
rzystać z przeciętnego wynagrodzenia w danym 
okresie, kiedy była ta represja. Oczywiście musi 
mieć status działacza opozycji antykomunistycznej, 
musi mieć udowodniony ten okres i wtedy za ten 
okres to nie będzie zero, tylko zostanie to przeli-
czone, czyli to spowoduje uzyskanie wyższego po-
ziomu emerytury. Tak że tak to działa. Inne osoby 
korzystają oczywiście z tego świadczenia wyrów-
nawczego do kwoty 2 tysięcy 400 zł. Tak jak już 
powiedziałem, ok. 3 tysięcy osób w tej chwili, od 
sierpnia ubiegłego roku, z tego korzysta, też na 
wniosek. I ten proces jest otwarty, czyli w dalszym 
ciągu można te wnioski składać, one są na bieżąco 
przez urząd do spraw kombatantów rozpatrywane.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Krzysztof 

Kwiatkowski.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Panie Ministrze, ja na początku przeproszę, że 
panu zadaję to pytanie, bo akurat nie mam żadnej 
wątpliwości, znając pański życiorys, działalność 
w „Solidarności” od roku 1980, że dla pana też było 
to kłopotem. Ale tym bardziej muszę zadać to py-
tanie: dlaczego tak długo trwała praca nad tą usta-
wą? Projekt senacki został skierowany w połowie 
zeszłego roku. Wiemy, że nawet sytuacja związa-
na z COVID, która jest obecnie, doprowadziła do 
tego, że całkiem niemała grupa potencjalnych 

beneficjentów tej ustawy niestety nie będzie już 
mogła skorzystać z tych zapisów. Dlaczego tak dłu-
go to trwało? I tak jak mówię, kieruję to pytanie 
do pana jako przedstawiciela rządu, a nie do pana 
osobiście, bo niezwykle pana szanuję za działal-
ność w „Solidarności” i za pańskie dokonania na 
tym polu.

I drugie pytanie: jak w takim razie udało się 
znaleźć te dodatkowe środki, które umożliwiły ko-
rzystniejszą propozycję, która znajdzie się teraz 
w ustawie po wprowadzeniu poprawki?

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE RODZINY  
I POLITYKI SPOŁECZNEJ 
STANISŁAW SZWED 

Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Koszt tej ustawy szacujemy na ok. 12 mi-

lionów zł, czyli to są zdecydowanie mniejsze 
koszty niż w propozycji, która była pierwotnie 
rozpatrywana. Ta pierwsza propozycja zawiera-
ła też dosyć otwarty katalog, stąd też była trud-
ność w określeniu grup, których by to dotyczyło. 
To był główny powód rozpatrywania tego w ta-
kim czasie. Myślę, że to ta kwestia zaważyła na 
tym, że te decyzje zapadały trochę później, niż 
tego byśmy chcieli. Ja się cieszę, że mogliśmy 
ten projekt rozszerzyć. Doprowadziliśmy do 
tego, że on jest teraz szerszy niż ta pierwotna 
propozycja, która była przedstawiana wcześniej. 
No i dzisiaj, jak myślę, możemy go wspólnie 
uchwalić.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo.
Pan senator chce jeszcze dopytać, tak?

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Ja powiem szczerze, że… Może wyjaśnię. To 
moje pytanie, jak udało się znaleźć te pieniądze, 
było pytaniem, które skrywało gorzką ironię. 
W kontekście budżetu państwa dołożenie tych 50 zł 
jest dobre, ale to na pewno nie uzasadniało tak dłu-
giego czasu pracy nad ustawą.
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WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Robert Mamątow.

SENATOR 
ROBERT MAMĄTOW 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, przed 2015 r. kilka ładnych 

razy występowałem o to, żeby zwiększyć pomoc 
dla osób represjonowanych, i zawsze był 1 problem. 
Parę razy udało się taką pomoc uchwalić, zresztą 
w bardzo ograniczonym zakresie, ale zawsze był 
ten problem, że nie ma na to środków. Tak było 
przed 2015 r. Taka faktyczna pomoc dla działaczy 
została uruchomiona dopiero po 2015 r. Ja jestem 
przekonany… I bardzo dziękuję pani senator za to, 
że przedstawiła tę ustawę w taki właśnie sposób. 
Powodem do wstydu jest dla nas to, że dopiero dzi-
siaj możemy w takim większym zakresie tym oso-
bom pomóc. Ja zawsze walczyłem o te osoby, które 
są w trudnej sytuacji, ale trzeba też wziąć pod uwa-
gę, że jest wielu takich działaczy, którzy po prostu 
nigdy się nie zgłoszą po żadną pomoc. Trzeba ich 
po prostu wyłapać, trzeba im pomagać. Dlatego 
chciałbym, żeby pan minister zadeklarował, że nie 
będzie problemu ze sfinansowaniem pomocy dla 
tych działaczy. Dziękuję.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE RODZINY  
I POLITYKI SPOŁECZNEJ 
STANISŁAW SZWED 

Panie Marszałku! Panie Senatorze!
No, w tym przypadku absolutnie nie będzie 

problemu. Mamy zapewnione środki z Urzędu do 
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, 
tutaj nie ma żadnego zagrożenia.

Potwierdzam również to, o czym powiedział 
pan senator. W ostatnim czasie podjęliśmy dużo 
dobrych działań, aby pomóc osobom represjono-
wanym i działaczom opozycji antykomunistycz-
nej. Nie chodzi tylko o to, bo tych zmian było dużo. 
Weźmy choćby ten dodatek w kwocie 400 zł, do-
datek dla kombatantów. No, tego też nie było. To 
świadczenie jest na poziomie 2 tysięcy 400 zł i to 
też jest dodatkowe wsparcie. Tak że tych działań 

było dosyć dużo. Pewną trudność powodowało to, 
że przyjęliśmy ustawę o tych 2 tysiącach 400 zł. 
Ona spowodowała, że kolejne propozycje… No, 
już bardziej rozważnie podchodziliśmy do tego, 
ale ja się cieszę, że udało nam się dokonać zmiany 
w tym zakresie. Ale to nie oznacza, że nie będzie 
kolejnych propozycji, że nie będziemy dalej szukać. 
Wiemy, że są jeszcze inne grupy, które i do nas, i do 
Wysokiego Senatu zwracają się z prośbą o wspar-
cie, o przyjęcie różnych rozwiązań.

Myślę, że powinniśmy starać się zachować tutaj 
równowagę między wsparciem dla kombatantów 
a wsparciem dla działaczy opozycji antykomuni-
stycznej, bo to jest, że tak powiem, bardzo delikat-
na materia. Ci, którzy uczestniczą w tych pracach 
od wielu lat, wiedzą, że poruszamy się tutaj bardzo 
ostrożnie, tak żeby jedna grupa nie występowała 
przeciwko drugiej grupie. Powinniśmy jednak trak-
tować tych, którzy walczyli o naszą wolność, na po-
dobnych czy nawet jednakowych zasadach. To nie 
zawsze jest możliwe, ale w tym zakresie są to nie-
słychanie istotne kwestie. Wydaje się, że zarówno 
w tej ustawie, jak i we wcześniejszych ustawach 
udało nam się to w ten sposób rozegrać.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Nie ma dalszych pytań.
(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Rodziny 

i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: Dziękuję 
bardzo.)

Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Krzysztofa Kwiatkowskiego.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Ja bardzo się cieszę, że jest taka ustawa. 

Chciałbym podziękować wszystkim zaangażowa-
nym w ten proces. Nie mam żadnej wątpliwości, 
że ta ustawa jest potrzebna. Jest pewnym paradok-
sem, że my w imieniu milionów dziękujemy tysiąc-
om. No, z tych świadczeń korzystają dzisiaj tysiące 
osób, a miliony są im wdzięczne. Mówię o tych, 
którzy działali w opozycji antykomunistycznej, 
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w  KOR, w  Wolnych Związkach Zawodowych, 
w KPN, w nurcie niepodległościowym, w takich or-
ganizacjach jak Niezależne Zrzeszenie Studentów 
czy Federacja Młodzieży Walczącej. Bardzo się cie-
szę, że ta ustawa została przyjęta.

Poza osobami, o których mówiła pani senator 
Magdalena Kochan… Muszę powiedzieć, i to jest 
jakieś tam smutne memento do tego projektu, że 
o tym projekcie jeszcze w zeszłym roku rozma-
wiałem np. ze śp. Wojtkiem Borowikiem. No i to 
jest akurat przykład jednego z tych, którzy niestety 
nie doczekali tej ustawy, bo przegrali z COVID-em. 
A dla nas to jest taki sygnał, żeby jak najszybciej 
nad tą ustawą pracować. Bo pewnie troszkę jest tak, 
że my, którzy jesteśmy w tej sali, jesteśmy w ta-
kiej sytuacji – patrzę na pana marszałka Bogdana 
Borusewicza, na pana ministra Stanisława Szweda, 
patrzę także na swoich byłych kolegów z Federacji 
Młodzieży Walczącej, z którymi działałem jeszcze 
w latach osiemdziesiątych – że w tej nowej rze-
czywistości się odnaleźliśmy. Ale ja, uczestnicząc 
czasami w różnych spotkaniach, boleśnie przeko-
nywałem się, że wielu tych kolegów, którzy – na-
prawdę mam co do tego pełne przekonanie – swoje 
zaangażowanie, pasję, serce poświęcili na rzecz 
wolnej Polski, później w tej wolnej Polsce się nie 
odnalazło. W tym momencie wypada mi już powie-
dzieć tylko jedno: bardzo ciepło, bardzo serdecznie 
dziękuję za całą ich działalność. I jest bardzo do-
bra taka sytuacja, że jako parlamentarzyści w ten 
sposób, który jest nam przypisany, czyli inicjaty-
wą legislacyjną, za te ich działania na rzecz wolnej 
i niepodległej Polski możemy w ten ustawowy spo-
sób podziękować. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

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

Marię Jackowskiego – w trybie zdalnym.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja bym chciał przede wszystkim również po-

dziękować wszystkim, którzy przyczynili się do 
powstania tej ustawy. Chciałbym wyrazić również 

pewnego rodzaju uznanie dla administracji rzą-
dowej, że wreszcie udało się ten problem rozwią-
zać, i przypomnieć, że rzeczywiście w Senacie 
już ładnych parę miesięcy temu nad tą ustawą 
procedowaliśmy.

Chciałbym też powiedzieć, że to, co jest istot-
ne, to jest to, że udało się doprowadzić do sytuacji, 
że wszystkie grupy bohaterów bez różnicowania, 
a więc działacze opozycji antykomunistycznej, 
bohaterowie naszego podziemia represjonowani 
zarówno przez hitlerowców, jak i przez Związek 
Sowiecki, mają możliwość korzystania w jakiś spo-
sób z tego, że Rzeczpospolita dba o nich i o nich 
pamięta. To, co jest szczególnie bolesne i przykre, 
a na co zwracał uwagę w toku pytań pan senator 
Mamątow – i tutaj przyłączam się do tego, co on 
powiedział – to jest to, że niedobrze się stało, że 
z tej pomocy już niewielu weteranów i bohaterów 
naszej niepodległości będzie w stanie realnie sko-
rzystać. Bardzo wiele osób, szczególnie tych, które 
były dotknięte represjami w czasie wojny i w okre-
sie powojennym, oraz tych, których dosięgnę-
ła ręka Związku Sowieckiego, również w okresie 
wcześniejszym, przed wybuchem II wojny świa-
towej, nie będzie mogło skorzystać realnie z tej 
pomocy. Niestety, czynnik czasu jest bezlitosny 
i bardzo wielu tych bohaterów w tej chwili już z tej 
pomocy nie skorzysta.

Tak że chciałbym również przyłączyć się do tego 
apelu pana senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego, 
podziękować wszystkim i wyrazić nadzieję, że ta 
ustawa 1 czerwca wejdzie w życie i będzie służyła 
z pożytkiem. A zawirowania proceduralne, które 
miały miejsce – myślę tutaj o tym, o czym wspo-
minała pani senator Kochan – jak sądzę, po pierw-
sze, polepszą tę ustawę, a po drugie, nie spowodują, 
że ona nie będzie mogła wejść w życie z dniem 
1 czerwca. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

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

Bosackiego.

SENATOR 
MARCIN BOSACKI 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
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Wysoka Izbo!
Chciałbym bardzo podziękować wszystkim 

twórcom tej ustawy, która jest bardzo potrzebna, 
wszystkim twórcom zarówno z Senatu, w tym pani 
senator Magdalenie Kochan, jak i z Sejmu. To jest 
ważne, że w sprawach uczczenia bohaterów i po-
mocy dla bohaterów walki z komunizmem od lat 
czterdziestych do lat osiemdziesiątych potrafimy 
współpracować ponad podziałami. Kiedy będę nad 
tą ustawą głosował, oczywiście za, zapewne po-
jutrze, będę myślał nie o tych bohaterach ruchu 
antykomunistycznego, którzy w latach dziewięć-
dziesiątych i później poradzili sobie w życiu bardzo 
dobrze, poszli w politykę, mamy takich również 
wśród nas, w Wysokiej Izbie, zbudowali dobrze 
funkcjonujące przedsiębiorstwa, takich też wszy-
scy znamy, albo stali się cenionymi profesorami 
wyższych uczelni czy nauczycielami. Będę myślał 
o tych dziesiątkach tysięcy bohaterów, którzy wal-
czyli z ustrojem komunistycznym i którym potem, 
w wolnej Polsce powiodło się gorzej. To głównie im 
jest poświęcona ta ustawa.

Gdy myślę o ludziach, których znałem w la-
tach osiemdziesiątych i  których znam dzisiaj, 
myślę o moim sąsiedzie ze wsi spod Poznania, 
Krzysztofie Cnotalskim, jednym z  przywód-
ców „Solidarności” w  zakładach Cegielskiego 
i Solidarności Walczącej w Poznaniu, który obec-
nie dochodzi do wieku emerytalnego, myślę 
o Krystynie Stachowiak, działaczce „Solidarności” 
i Podziemnej Solidarności, najpierw we Wschowie, 
w Wielkopolsce, potem w Poznaniu, współpracow-
nicy Solidarności Walczącej, a także nielegalnej 
jeszcze Polskiej Partii Socjalistycznej. Myślę też 
o pani Aleksandrze Banasiak, postaci absolutnie 
symbolicznej dla Poznania, bohaterskiej pielę-
gniarce z czasów Czerwca 1956 r., wówczas rannej, 
pomagającej tym, którzy podczas tragicznych wy-
darzeń Czerwca byli ranni, prześladowanej przez 
SB, aktywnej w latach osiemdziesiątych w ruchu 
„Solidarność”.

To są ludzie o różnych drogach życiowych, 
o różnych poglądach. Niektórzy z nich w ostat-
nich latach znów demonstrują na ulicach, inni nie, 
ale to, co ich łączy i co jest wspaniałe, to jest to, że 
w momencie najwyższej i najtrudniejszej próby, 
wtedy, kiedy rzeczywiście za pewne działania pła-
ciło się więzieniem – wszystkie te osoby były albo 
przesłuchiwane, albo wręcz miesiącami więzione – 
oddały one Rzeczypospolitej i narodowi polskiemu 
bardzo dużo, także w życiu rodzinnym, osobistym. 
Teraz Rzeczpospolita może im to wynagrodzić. 

Bardzo się cieszę, że w tej Izbie od prawa do lewa 
przez centrum im to dzisiaj wynagradzamy. Cieszę 
się, że robimy to razem z Sejmem.

Jeszcze jedno. Akurat z  dwiema paniami, 
z panią Aleksandrą Banasiak i panią Krystyną 
Stachowiak, w ostatnich dniach rozmawiałem. 
Kazały bardzo mocno pozdrowić marszałka naszej 
Izby Tomasza Grodzkiego, co niniejszym czynię. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Jerzego 

Chróścikowskiego.

SENATOR 
JERZY CHRÓŚCIKOWSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja również chcę podziękować wszystkim tym, 

którzy naprawdę, jak mówił mój kolega, aktyw-
nie pomagali. Dzisiaj finalizujemy następny etap. 
Myślę, że to jeszcze nie koniec, na pewno będą jesz-
cze próby zgłaszania pewnych rzeczy.

Chcę tu powiedzieć w imieniu rolników… Bo 
zawsze, że tak powiem, mieni się „Solidarność”, 
mówi o wielkich zakładach pracy, o prześlado-
waniach itd… A teraz mamy 40-lecie rejestracji 
„Solidarności” Rolników Indywidualnych. I chcę 
zwrócić uwagę, że z  „Solidarności” Rolników 
Indywidualnych ponad 300 osób było interno-
wanych. Rzadko się słyszy o tej liczbie, o tym, że 
300 rolników zostało internowanych, a o wiele, 
wiele więcej ludzi było prześladowanych. I więk-
szości tych ludzi, którzy wtedy mieli odwagę sta-
wać, już dzisiaj nie ma, ci ludzie już odeszli, świętej 
pamięci… Można powiedzieć: należy im dziękować. 
Nie doczekali tej chwili. Ale są też ci, którzy jesz-
cze żyją, mają ponad 80 lat i więcej, którzy przeży-
wali bardzo trudne czasy walki z kolektywizmem, 
z obowiązkiem dostaw. Oni też cierpieli mocno, bo 
to były prześladowania.

Ja mogę powiedzieć tylko o swoim teściu, który 
był kułakiem, który był niszczony, który cierpiał. 
Oczywiście można powiedzieć dlaczego. Jednym 
z takich dowodów, który on mi pokazał… Mówi: 
patrz, jak mnie prześladują. Pytam: ale za co cię tak 
prześladują? A tylko dlatego, że urodził się w 1917 r. 
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w  Chicago. Jego rodzice przyjechali do Polski 
w 1921 r. I za to, że on miał napisane „urodzony 
w Chicago” w dowodzie osobistym, był szykano-
wany. Nie tylko za to, co głosił, tylko właśnie za to 
– i to gdzie się pokazał, we wszystkich służbach… 
Dzisiaj świętej pamięci… Niech tam spoczywa…

Ale pokazuję wielu innych, którzy byli prześla-
dowani. Oczywiście oni nie są spisani w żadnych 
aktach IPN, tam ich nie ma. Ale oni też są dzisiaj 
godni tego, żeby ich dowartościować. Do mojego 
biura przychodzi w tej chwili mnóstwo rolników, 
którzy proszą o to, żeby znaleźć się w IPN jako oso-
by represjonowane. Oni działali, my ich znamy, ale 
w IPN nie ma żadnych dokumentów, bo działalność 
w rolnictwie często dawało się ukrywać. Służby nie 
zawsze mogły to sprawdzać. Nasza działalność, taka 
bardziej konspiracyjna, pokazywała, że można ukry-
wać się nawzajem, można ukrywać, gdzie były dru-
kowane bibuły, korespondencja itd. Wszystko było 
skryte i nie zawsze służby do tego docierały. I IPN 
nie ma dokumentów, a ci ludzie byli szykanowani.

A więc mam prośbę do IPN o zwiększoną pra-
cę. Bo ci ludzie poskładali wnioski i czekają na ich 
rozpatrzenie. Często się im odmawia, bo nie ma 
dokumentów, często się mówi, że świadkowie są 
niewiarygodni, no i część ludzi jest wykluczona, 
a oczywiście też chciałaby skorzystać, bo emery-
tury rolnicze to są dzisiaj najniższe emerytury. 
A więc jeśli oni, schorowani, mogliby jeszcze na 
tym etapie, mając 70 czy 80 lat, skorzystać, to był-
bym wdzięczny. Ale jest prośba do IPN i również 
do urzędu do spraw represjonowanych o szybsze 
rozpatrywanie ich wniosków, gdyż czekają na tę 
możliwość. To taki mój apel i prośba.

I  jeszcze raz serdecznie dziękuję rządowi, 
wszystkim posłom i senatorom za możliwość udo-
stępnienia tego kolejnym, którzy jeszcze dzisiaj 
mogą skorzystać. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senatorowie Szwed, 

Gorgoń-Komor, Mamątow, Szejnfeld i Pęcherz zło-
żyli swoje przemówienia w dyskusji do protokołu*.

Informuję, że wnioski o charakterze legislacyj-
nym na piśmie złożyła pani senator Kochan.

Zamykam dyskusję.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować 
się do przedstawionych wniosków?

(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Rodziny 
i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: Dziękuję.)

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o cha-

rakterze legislacyjnym, proszę Komisję Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej o ustosunkowanie 
się do przedstawionych wniosków i przygotowanie 
sprawozdania.

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

Informuję, że punkt trzynasty porządku obrad, 
tj. ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym, 
zostanie rozpatrzony jutro, tj. 25 marca br.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
czternastego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 
i chorób zakaźnych u ludzi.

Tekst ustawy zawarty jest w  druku nr  351, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 351 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Zdrowia, senator 
Beatę Małecką-Liberę, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
BEATA MAŁECKA-LIBERA 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie 

Komisji Zdrowia o uchwalonej przez Sejm w dniu 
17 marca 2021 r. ustawie o zmianie ustawy o za-
pobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób za-
kaźnych u ludzi.

Marszałek Senatu dnia 18 marca skierował 
ustawę do komisji i w dniu dzisiejszym, tj. 24 mar-
ca, komisja rozpatrzyła ustawę. Komisja prosi 
Wysoką Izbę o uchwalenie załączonego projektu 
uchwały, przyjęcie ustawy z zaproponowanymi 
przez komisję poprawkami.

Wysoka Izbo, ustawa, o której dzisiaj tutaj mó-
wię, była projektem poselskim, bardzo krótkim, 
dotyczącym tak naprawdę jednej kwestii, a mia-
nowicie rozszerzenia kręgu osób, które mogą 
wykonywać badania kwalifikacyjne przed wykony-
wanym szczepieniem, na czas epidemii COVID-19. 
Myślę, że zmiana ta od dawna była oczekiwana. 
Razem z przedłożonym w grudniu programem 
szczepień… Już wtedy wydawać się mogło, że taka 
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potrzeba zaistnieje. Liczba punktów szczepień, któ-
ra powinna zostać zwiększona… To również wy-
magało rozszerzenia grupy osób kwalifikujących 
do szczepień.

Ustawa początkowo nie wzbudzała większych 
wątpliwości, bo, tak jak powiedziałam, była ocze-
kiwana. Po wnikliwym wczytaniu się w zapisy, 
które zaproponował Sejm, w trakcie dogłębnej dys-
kusji, a także wczytaniu się w opinię, jaką przed-
stawili nam legislatorzy, komisja zdecydowała się 
na doprecyzowanie tego artykułu i wylistowanie 
imienne… nie imienne, tylko zawodowe grup osób, 
które mogą kwalifikacji do szczepienia dokonać. 
Początkowo w ustawie o zwalczaniu zakażeń i cho-
rób zakaźnych tylko lekarz był dopuszczony do 
kwalifikowania osób do szczepień. W przedłożeniu, 
które trafiło do nas z Sejmu, lista ta poszerzona zo-
stała o osoby, które niekoniecznie wykonują zawód 
medyczny. To wzbudziło dużą wątpliwość w cza-
sie dyskusji na posiedzeniu komisji. Podpierając 
się, tak jak mówię, opinią prawną, która absolutnie 
potwierdziła fakt, iż nie może być tak, aby osoby, 
które nie są wymienione literalnie w ustawie, były 
dookreślane w rozporządzeniu, tak jak proponuje 
ten projekt sejmowy… Po wysłuchaniu stanowiska 
ministra zdrowia, który potwierdził, że w zamyśle 
Ministerstwa Zdrowia chodzi o konkretne zawody 
medyczne, doprecyzowaliśmy – zgodnie z tym, co 
powiedziała pani minister – tenże zapis.

W trakcie prac nad ustawą w Sejmie została 
zgłoszona poselska poprawka. Ta poprawka abso-
lutnie wykracza poza materię tej ustawy, nie do-
tyczy problemu zwalczania chorób zawodowych, 
tylko wydłuża terminy obowiązujących wykazów, 
wykazów świadczeniodawców potrzebnych póź-
niej do kontraktowania i realizacji wypłat przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia. To wykroczenie po-
zaustawowe uznaliśmy, z racji pilności terminów, 
za zasadne, aczkolwiek podkreślam, że ten zapis 
wykracza poza przedłożony pierwotnie projekt 
ustawy. Ocena Biura Legislacyjnego zdecydowanie 
podkreślała, że tego typu propozycja potwierdza 
nasze stanowisko, zgodnie z którym jest to wykro-
czenie pozaustawowe, ale ze względu na pilność 
i potrzebę dochowania terminów czy wydłuże-
nia tych terminów komisja była przychylna i zgo-
dziła się na to, aby również i ten artykuł pozostał 
w tym projekcie. Biuro Legislacyjne wniosło jed-
nak swoje uwagi, które doprecyzowują sam proces 
zapisów tychże zmian. To są zmiany legislacyjne, 
które zostały zaproponowane przez nasze Biuro 
Legislacyjne i przyjęte przez Komisję Zdrowia.

Reasumując, chciałabym powiedzieć, że w głoso-
waniu Komisja Zdrowia pozytywnie zaopiniowała 
przedłożony projekt, wraz z 2 wniesionymi popraw-
kami, zarówno poprawką dotyczącą zmian w art. 1, 
czyli w zakresie ustawy o zwalczaniu zakażeń i cho-
rób zakaźnych, jak i poprawką wykraczającą poza 
przedłożoną ustawę, a związaną z wydłużeniem ter-
minów wykazów świadczeniodawców.

Proszę Wysoką Izbę o pozytywne zaopiniowa-
nie projektu, który został przedłożony. Dziękuję 
bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Pani Senator, proszę jeszcze pozostać na mów-
nicy, bo teraz etap pytań.

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pan senator Aleksander Szwed.

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Pani Senator!
Mam takie pytanie: czy była mowa na posiedze-

niu komisji… W uzasadnieniu do projektu ustawy 
znajdziemy taką informację, że zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami badania kwalifikacyjne 
w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykony-
wania szczepienia ochronnego przeciw COVID-19 
mogą przeprowadzać jedynie lekarze, a wprowa-
dzone zmiany umożliwiają przeprowadzanie tych 
badań również przez osoby wykonujące niektóre 
inne zawody medyczne. Podkreślenia wymaga, 
że odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzenia 
przedmiotowych badań mają przede wszystkim 
pielęgniarki i położne. Czy ta nowelizacja, prosta, 
jak tutaj pani już podkreśliła, rodzi jakieś skutki 
finansowe dla budżetu państwa? Czy była o tym 
mowa na posiedzeniu komisji?

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo proszę.
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SENATOR 
BEATA MAŁECKA-LIBERA 

Nie, komisja nie zajmowała się kwestią finanso-
wą, bardziej interesowała nas kwestia rozszerzenia 
kwalifikacji osób, które będą mogły dopuszczać do 
szczepień. Z tego względu, że bardzo nam zależy 
na tym, aby punkty szczepień powstawały w róż-
nych miejscach i były bardziej dostępne ze względu 
na pilność wykonywania szczepień spowodowaną 
epidemią. Jest to nadzwyczajna sytuacja, wymaga 
nadzwyczajnych działań i w związku z tym abso-
lutnie widzieliśmy tu potrzebę rozszerzenia.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo.
Nie widzę więcej zgłoszeń do pytań.
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
(Senator Beata Małecka-Libera: Dziękuję 

bardzo.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez 

posłów.
Do prezentowania stanowiska wnioskodawców 

w toku prac parlamentarnych został upoważniony 
pan poseł Paweł Rychlik.

Czy przedstawiciel wnioskodawców pragnie za-
brać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy?

Nie widzę… nie ma pana posła.
(Głos z sali: Pani minister…)
Dobrze… Czy przedstawiciel rządu pragnie za-

brać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy?
Pani minister Małgorzata Paprocka – zapra-

szam na mównicę – sekretarz stanu w Kancelarii 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej…

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
ANNA GOŁAWSKA 

Dzień dobry.
Anna Goławska, podsekretarz stanu w Minister- 

stwie Zdrowia.
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni 

Państwo Senatorowie…
(Wicemarszałek Marek Pęk: Bardzo panią prze-

praszam, pomyliła mi się kolejność punktów.)
Ustawa prezentowana przez panią senator 

jest dla nas bardzo istotna. Dotychczas była bar-
dzo ograniczona liczba szczepionek i potencjał do 

przeprowadzenia szczepień, jaki mamy, nie był do 
końca wykorzystany. Spodziewamy się, że w naj-
bliższym czasie te dostawy powinny znacząco przy-
spieszyć, jak również powinien przyspieszyć sam 
proces szczepień. Wobec powyższego niezbędne 
jest, żeby zwiększyć liczbę osób, które będą kwalifi-
kowały do szczepień, jak również będą szczepienia 
wykonywały. Jak wiemy, mamy trzecią falę zacho-
rowań i lekarze są potrzebni do leczenia pacjentów 
zakażonych i do leczenia pacjentów, którzy przeby-
wają w szpitalach i wymagają pomocy. Inni przed-
stawiciele zawodów medycznych mogą wykonywać 
w tym czasie kwalifikacje do szczepień.

Druga zmiana, jaka została zaproponowana, to 
zmiana terminu wykazów do tzw. sieci szpitali. To 
też wynika z aktualnej sytuacji epidemiologicznej. 
Aktualne wykonania szpitali nie są adekwatne do 
tych, które są realizowane w normalnym trybie 
pracy, w związku z czym istnieje potrzeba wydłu-
żenia terminu tworzenia tych wykazów – do 1 paź-
dziernika, z obowiązywaniem od 1 stycznia 2022 r. 
Aktualny termin, który obowiązuje na mocy prze-
pisów, to 27 marca 2021 r.

Prosimy o pozytywne rozpatrzenie ustawy, 
przychylenie się do tej zmiany.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję, Pani Minister.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

Anna Goławska: Dziękuję.)
I jeszcze raz przepraszam za pomyłkę.
Proszę jeszcze pozostać chwileczkę na mówni-

cy, bo obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do upo-
ważnionego przedstawiciela rządu.

Pytanie zadaje pan senator Wojciech Konieczny.
Pan senator Konieczny, sala nr 217.
Czy słyszymy się?
(Senator Sekretarz Mariusz Gromko: Senator 

Konieczny zgłaszał wolę zadania pytania pani mi-
nister, jednak w międzyczasie wyszedł. Być może 
wróci.)

Dobrze. To wrócimy do pana senatora.
Pani senator Chybicka.

SENATOR 
ALICJA CHYBICKA 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
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Ja właściwie nie zgłaszałam się do zadania pyta-
nia, tylko do dyskusji, ale skoro jestem przy głosie, 
to zapytam o coś panią minister. Jeżeli my przegło-
sujemy tę ustawę… Ta sprawa jest bardzo ważna, 
to jest bezdyskusyjne, że powinniśmy ją przegłoso-
wać. Szczepienia to najlepsze, co może się zdarzyć 
teraz, w dobie pandemii – im więcej wyszczepimy 
osób, tym lepiej. Ale mam następujące wątpliwości. 
Jeśli do szczepień będą kwalifikować nie lekarze, 
odsuńmy ich na bok… Mamy do czynienia z niepo-
żądanymi objawami, tzw. NOP. Kto zareaguje, kie-
dy takie objawy się pojawią? Jakie macie państwo 
w tej sytuacji plany, co zostanie zrobione? Dziękuję 
bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo proszę, Pani Minister.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
ANNA GOŁAWSKA 

Dziękuję.
Otóż planujemy, aby kwalifikacji do szczepień 

dokonywali przedstawiciele zawodów medycz-
nych, osoby takie jak lekarze, lekarze dentyści, 
pielęgniarki, położne, felczerzy, ratownicy me-
dyczni. Są to osoby, które posiadają odpowiednie 
kwalifikacje i doświadczenie w udzielaniu pomo-
cy w trakcie jakiegoś zdarzenia medycznego czy 
w razie niepożądanego odczynu. Na wyposażeniu 
punktów szczepień obowiązkowo znajdują się ze-
stawy przeciwwstrząsowe, te osoby na pewno zo-
staną odpowiednio poinstruowane, będą miały 
procedury, więc te szczepienia będą przeprowa-
dzane w bezpieczny sposób.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję.
Pytanie zadaje pani senator Dorota Czudowska.

SENATOR 
DOROTA CZUDOWSKA 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

Pani Minister, czy ja dobrze zrozumiałam: czy 
pani teraz przychyla się do tych poprawek, nad 
którymi dyskutowaliśmy na posiedzeniu komisji? 
Bo na posiedzeniu komisji odnosiłam wrażenie, że 
nie. Ja zresztą też jestem tym poprawkom przeciw-
na. W tej poprawce, w której wymieniane są osoby, 
które mogłyby zastąpić lekarzy, są wskazani rów-
nież, zdaje się, fizjoterapeuci i rehabilitanci, a ja 
zwracam uwagę, że nie wszyscy z nich mają wyż-
sze wykształcenie. Nie mówię już o tym, że ustawa 
zakłada, iż to rząd opracuje taką listę i nie mamy 
żadnych podstaw, by podważać kompetencje rządu. 
Czy pani zmieniła zdanie od posiedzenia komisji 
do teraz, do debaty, i te poprawki, które zostały 
zgłoszone, łącznie z tą zmianą daty, pani aprobu-
je? Tak?

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
ANNA GOŁAWSKA 

Nie, projekt, który został skierowany przez 
Sejm, nadal jest popierany przez rząd, a jego in-
tencją było wprowadzenie delegacji do rozporzą-
dzenia, w którym zostaną określone te zawody 
medyczne. Ale zgadzamy się co do zawodów, któ-
re mają kwalifikować… Dodatkowo będą określone 
w rozporządzeniu zawody, które będą uprawnione 
do przeprowadzania szczepień, i w naszych propo-
zycjach wśród nich znajdowali się również diagno-
ści laboratoryjni.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pani senator Małecka-Libera.

SENATOR 
BEATA MAŁECKA-LIBERA 

Dziękuję bardzo.
Pani Minister, ja bym chciała, żeby pani jed-

nak to skonkretyzowała, ponieważ na posiedze-
niu Komisji Zdrowia wymieniła pani dokładnie te 
same zawody medyczne, które wymienia pani w tej 
chwili, i na podstawie pani wypowiedzi w trakcie 
tego posiedzenia komisji my doprecyzowaliśmy 
w tej poprawce te właśnie zawody.
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A jeszcze dopowiadając, chcę powiedzieć, że nie 
może być takiej sytuacji, że rozporządzenie, które 
państwo proponujecie… To rozporządzenie musi 
konkretyzować regulację ustawową. Nie może więc 
być takiej sytuacji, że… Jeżeli w ustawie nie ma bez-
pośrednio wskazanych osób, to wtedy rozporządze-
nie nie ma do kogo konkretnie się odnosić. Muszą 
być tu wylistowane konkretne osoby, a rozporzą-
dzenie może tylko doprecyzować, uszczegóławiać 
wymogi.

To jest równocześnie odpowiedź na pytanie pani 
senator à propos fizjoterapeutów. Fizjoterapeuci 
będą dopuszczeni dopiero wówczas, jeżeli speł-
nią kryteria kwalifikacyjne określone właśnie 
w rozporządzeniu.

W związku z tym moje pytanie jest takie, Pani 
Minister. Na posiedzeniu komisji wymieniała pani 
dokładnie te same zawody medyczne, które wymie-
niła pani w tej chwili. I my zgodnie z tym te zawody 
wpisaliśmy, zamiast osób ze znakiem pytania, nie 
wiadomo jakich, wpisaliśmy dokładnie te zawody. 
A więc proszę powiedzieć: czy pani jest za tymi za-
wodami, czy przeciw?

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
ANNA GOŁAWSKA 

Pani Senator, oczywiście zgadzamy się co do 
zawodów…

(Senator Beata Małecka-Libera: No właśnie.)
…ale nie zgadzamy się co do konstrukcji prze-

pisu. My uważamy, że lepiej jest zrobić delegację 
do rozporządzenia i w rozporządzeniu określić 
konkretnie, które to będą osoby, chociażby po to… 
Miejmy na uwadze, jaki mamy aktualnie stan epi-
demii. Sytuacja jest bardzo dynamiczna, a więc być 
może za jakiś czas okaże się, że trzeba będzie do-
dać inny zawód medyczny, który mógłby kwalifiko-
wać do szczepień, np. farmaceuta. Rozporządzenie 
będzie więc o wiele bardziej elastycznym rozwią-
zaniem, lepszym miejscem do tego typu zmian 
i będziemy mogli szybko reagować na bieżącą sy-
tuację epidemiczną.

(Senator Beata Małecka-Libera: Panie Marszał- 
ku, czy mogę ad vocem?)

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo proszę.

SENATOR 
BEATA MAŁECKA-LIBERA 

My wymieniliśmy wszystkie zawody medyczne, 
Pani Minister, tylko jedne wymieniliśmy w pkcie 1, 
a drugie w pkcie 2, które będą na skutek rozporzą-
dzenia… To, co pani mówi w tej chwili, absolutnie 
stoi w kontrze do tego, co powiedziała pani na po-
czątku, że zależy wam na tym, żeby jak najwięcej 
osób o zawodach medycznych mogło brać udział 
w tych szczepieniach. To jest pierwsza rzecz. A dru-
ga rzecz, chyba jednak też bardzo ważna: bardzo 
bym chciała, żeby pani nie mówiła, co wam się wy-
daje. Nam też różne rzeczy mogą się wydawać. Ale 
my się opieramy na tym, co napisali nam prawnicy 
pod kątem prawa legislacyjnego. I rozporządzenie 
nie może odnosić się do osób, tylko musi się odno-
sić do konkretnych zadań. Dziękuję.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
ANNA GOŁAWSKA 

Owszem, wymieniliśmy zawody w pkcie 2, ale 
to dotyczy wykonywania szczepienia, a nie kwali-
fikacji do szczepienia. Te osoby będą mogły kwa-
lifikować po przejściu szkolenia teoretycznego 
i praktycznego lub posiadając sześciomiesięczną 
praktykę. To są 2 różne czynności – kwalifikacja 
a iniekcja – stąd są 2 punkty i jest rozróżnienie. 
W ocenie tak naszych legislatorów, jak i legisla-
torów sejmowych nie ma przeciwskazania, aby 
wydać delegację do rozporządzenia, w którym 
określimy te konkretne zawody i konkretne kwa-
lifikacje, które te osoby powinny posiadać.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo, Pani Minister.
Pytanie zadaje pan senator…
(Senator Beata Małecka-Libera: Jedno zdanie 

jeszcze, Panie Marszałku. Była rozbieżność pomię-
dzy legislatorami w Sejmie i w Senacie. Komisja 
senacka to rozstrzygnęła. Dziękuję.)

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Szwed.

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
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Pani Minister, mam pytanie. Ta nowelizacja, 
generalnie bardzo ważna – widzimy w statysty-
kach, że Polska przoduje, jeśli chodzi o wykony-
wanie szczepień, tak że wyrazy uznania dla strony 
rządowej, również dla pani resortu… Ale chciał-
bym ponowić to pytanie, które wcześniej zadałem. 
Miałem generalnie 2 pytania, ale na pierwsze, jeśli 
chodzi o te zawody osób, które będą kwalifikować 
do szczepień, pani minister już w zasadzie odpo-
wiedziała. Ale chciałbym ponowić pytanie, które 
wcześniej zadałem pani senator sprawozdawcy: 
czy ta nowelizacja będzie rodziła jakieś skutki fi-
nansowe dla budżetu państwa? Dziękuję.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
ANNA GOŁAWSKA 

Jeżeli chodzi o skutki finansowe, to nie będzie to 
rodziło dodatkowych skutków, ze względu na to, że 
szczepienia muszą zostać wykonane. Czy będą wy-
konane przez lekarzy, czy kwalifikacja będzie wy-
konana przez lekarza, czy przez innego pracownika 
medycznego, to tak samo zostanie to sfinansowane 
ze środków NFZ. Czyli jakby niezależnie od tego, 
kto będzie dokonywał tej czynności, to zadanie i tak 
musi zostać zrealizowane.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Jerzy Czerwiński.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pani Minister, to właściwie nie jest pytanie, tyl-

ko krótka uwaga. Otóż w poprawkach, które zostały 
nam zgłoszone, czyli tych z druku nr 351 A, według 
mnie jest pomyłka. W poprawce drugiej, do art. 1, 
są 2 zmiany – lit. a i lit. b. Otóż w lit. a w zmienia-
nym ust. 1 w pkcie 2 dwukrotnie powołany jest 
ustęp. Ja przeczytam to i zobaczycie państwo, że 
chyba nie o to chodzi: „fizjoterapeutę lub diagnostę 
laboratoryjnego, posiadających kwalifikacje okre-
ślone w przepisach wydanych na podstawie ust. 5 
ust. 1 pkt 1”. No, jeśli już, to ust. 1 pkt 1, bo w ust. 5 
nie ma przecież ustępów, to bez sensu, są tylko 
punkty, 2 punkty, w tekście pierwotnym zmiany.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
ANNA GOŁAWSKA 

To już chyba do legislatorów pytanie…
(Senator Jerzy Czerwiński: Pani minister będzie 

przypuszczalnie na posiedzeniu komisji, to tym le-
gislatorom właśnie trzeba to przekazać.)

Jesteśmy już po posiedzeniu komisji…
(Senator Jerzy Czerwiński: Jeśli będą zgłoszone 

poprawki, to będzie jeszcze jedno.)

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dobrze. Rozumiem, że w tym momencie to jest 
kwestia trudna do rozstrzygnięcia.

Pan senator Jackowski.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pani Minister, ja mam takie pytanie. Chodzi mi 

o kwestie związane z ewentualnymi… Nie daj Boże, 
ale gdyby doszło do niewłaściwego, niezgodnego 
z zasadami działania, jakiegoś błędu medyczne-
go podczas wykonywania określonych czynności 
przez taką osobę, która uzyska uprawnienia na 
mocy tego rozporządzenia, to kto będzie ponosił 
odpowiedzialność cywilną z tytułu tej sytuacji: 
czy zakład, w którym ta osoba będzie świadczyła 
tę usługę, czy ta osoba? Jak to będzie wyglądało? 
Czy mogłaby pani coś więcej na ten temat powie-
dzieć? Dziękuję.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
ANNA GOŁAWSKA 

Odpowiedzialność będzie na zasadach ogól-
nych, takich, jakie aktualnie obowiązują lekarzy. 
Dodatkowo procedujemy projekt ustawy o fun-
duszu kompensacyjnym, który będzie obejmował 
właśnie ewentualne przypadki działań niepożąda-
nych czy skutków ubocznych wywołanych przez 
szczepienie.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo.
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Pani senator Chybicka.
(Rozmowy na sali)
Czy pani senator…

SENATOR 
ALICJA CHYBICKA 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jeszcze jedno bardzo ważne pytanie mi w tej 

chwili się nasunęło. Zgodnie z ustawą z 2008 r. le-
karz, który kwalifikował do szczepień, miał obo-
wiązek zbadać pacjenta. Ten obowiązek aktualnie 
został w pewien sposób zawężony. Otóż można za-
kwalifikować pacjenta po wypełnieniu przez niego 
ankiety. Jeśli w tej ankiecie są same pozytywne od-
powiedzi, a sam zgłaszający się nie mówi o czymś 
dodatkowym, co stwarza niebezpieczeństwo, może 
nie być badany. Ale przychodzi chory i zgłasza nie-
bezpieczeństwo, mówi o czymś albo w tej ankiecie 
są punkty, na które dał odpowiedzi niekorzystne. 
W tej sytuacji zgodnie z ustawą z grudnia 2008 r. 
kwalifikujący do szczepienia ma wykonać badanie 
lekarskie. Pytanie: jak wykona badanie lekarskie 
nie-lekarz? Dziękuję.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
ANNA GOŁAWSKA 

Pani Senator, chodzi o badanie fizykalne, które 
jest przeprowadzane już dzisiaj przez pielęgniarki 
czy położne na podstawie obowiązujących przepi-
sów, więc nie widzimy przeciwwskazań do wyko-
nywania tych czynności.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Jackowski.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pani Minister, ja jeszcze nawiążę do tego moje-

go poprzedniego pytania. Pani wspomniała o tym 
funduszu kompensacyjnym. To był zapowiadany 
fundusz. Proszę powiedzieć, kiedy będzie ustawa, 

która dotyczy tego funduszu. Jak rozumiem, ten 
fundusz będzie określał zarówno… będzie ewen-
tualnie gwarantował wypłatę odszkodowań 
w przypadku właśnie tych błędów medycznych 
związanych z obecnie procedowaną ustawą – bo 
tak rozumiem pani wypowiedź – ale również 
w związku ze szczepionkami. Bo o ile wiem, pro-
ducenci szczepionek przeciwko COVID nie biorą 
odpowiedzialności za szczepionki. I teraz rodzi się 
pytanie: w jaki sposób osoby, które ewentualnie do-
świadczyły negatywnego skutku tej szczepionki, 
mają dochodzić odszkodowania? Bo właśnie temu 
miał służyć fundusz kompensacyjny. No, proces 
szczepionkowy w tej chwili już trwa, a funduszu, 
jak rozumiem, ciągle nie ma. Dziękuję.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
ANNA GOŁAWSKA 

W najbliższym czasie ten projekt zostanie wpi-
sany do programu prac rządu. Jest on w trakcie 
analiz. Fundusz kompensacyjny dotyczy głównie 
działań niepożądanych szczepionki i wypłaty od-
szkodowań w przypadku, kiedy pacjenci trafiają 
do szpitali i wymagają hospitalizacji. Ale to już nie-
bawem będzie przedmiotem prac Sejmu i Senatu.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję, Pani Minister.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

Anna Goławska: Dziękuję.)
Nie ma dalszych pytań.
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu panią senator Matecką.

SENATOR 
EWA MATECKA 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. 

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i cho-
rób zakaźnych u ludzi jest niezwykle ważna, nie-
zwykle potrzebna, szczególnie w obecnej sytuacji 
pandemicznej. I właśnie ze względu na tę szcze-
gólną sytuację pandemiczną powinna ona zostać 
przygotowana znaczenie wcześniej. Zmiana ta 
polega na poszerzeniu katalogu osób, które mogą 
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przeprowadzać badania kwalifikacyjne do wyko-
nania szczepień przeciw COVID-19, a tym samym 
usprawnia ona cały proces szczepień.

Niepokój budzi jednak brak precyzji części za-
pisów. Największym błędem, zapisem budzącym 
nasze poważne zastrzeżenia, jest zaproponowany 
w ustawie przepis art. 1. A to jest najważniejszy ar-
tykuł w całej ustawie, to jest istota i główny cel pro-
ponowanych zmian. Otóż w art. 1 pkt 1 mówi się, 
że oprócz lekarza do wykonania badania kwalifika-
cyjnego wskazuje się jakąś nienazwaną osobę bez 
przypisanego konkretnego zawodu, osobę, która 
ma potrzebne kwalifikacje, z tym że te kwalifikacje 
minister właściwy do spraw zdrowia określi dopie-
ro w drodze rozporządzenia. A zatem do aktu wy-
konawczego przekazuje się materię, która powinna 
być uregulowana właśnie w ustawie. Mówi o tym 
wyraźnie art. 92 ust. 1 konstytucji. Przypomnę, że 
artykuł ten przesądza, że rozporządzenia są wy-
dawane przez organy wskazane w konstytucji na 
podstawie szczegółowego upoważnienia zawarte-
go w ustawie i w celu jej wykonania. A zatem roz-
porządzenie powinno regulować tylko te kwestie, 
które są już unormowane w samej ustawie.

Szanowni Państwo, niezwykle ważne jest to, 
aby kwalifikacje osób uprawnionych do przeprowa-
dzania badania kwalifikacyjnego dawały gwarancję 
bezpieczeństwa osobom poddawanym szczepie-
niom przeciw COVID-19. Stąd poprawki, które 
zostały zaproponowane przez Komisję Zdrowia, 
precyzują, że osobami tymi mogą być lekarz, lekarz 
dentysta, pielęgniarka, położna, felczer, ratownik 
medyczny, fizjoterapeuta lub diagnosta laborato-
ryjny. I tylko w tym kształcie ustawa jest warta, by 
ją poprzeć, do czego wszystkich państwa senatorów 
zachęcam. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Proszę o zabranie głosu panią senator Chybicką.

SENATOR 
ALICJA CHYBICKA 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mamy do czynienia z bardzo trudną sytuacją. 

W tej chwili jesteśmy praktycznie liderem, jeśli 
chodzi o zgony w Europie. Zmarło 50 tysięcy 340 

Polaków, a zachorowało 2 miliony 120 tysięcy 670 
osób. Szczepienia są w tej chwili niezbędne, ale, tak 
jak powiedziała przed chwilą moja przedmówczy-
ni, bardzo ważną rzeczą jest bezpieczeństwo tych 
szczepień. No, do chwili obecnej wykonano ponad 
5 milionów szczepień, co w przypadku 38-milio-
nowego narodu jest niestety wynikiem dalekim od 
celu, czyli od wyszczepienia 70% populacji, dzię-
ki czemu mielibyśmy odporność populacyjną. Do 
tego nam jest daleko. Przy takiej liczbie szczepień 
wystąpiło 5 tysięcy 179 objawów niepożądanych, 
z czego zdecydowana większość, 4 tysiące 443, mia-
ła charakter łagodny, a pozostałe, czyli bardzo nie-
wielki odsetek, to były powikłania ciężkie. 

I mnie pani minister nie przekonała w obu spra-
wach. W jednej, dotyczącej tego, kto będzie czynił 
kwalifikacje, lekarz dentysta… Położna i pielęgniar-
ka są rzeczywiście przeszkolone, tak więc sprytnie 
pani minister nie odpowiedziała. Ale czy farmaceuta 
czy też fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny rze-
czywiście będzie umiał wykonać badanie fizykalne? 
Może będzie umiał, tylko czy będzie umiał je zinter-
pretować. Przecież to jest duża wiedza. I czy będzie 
umiał udzielić kwalifikowanej pomocy w przypadku 
wstrząsu septycznego? Nie wiem, czy sama kartka, 
na której będzie miał napisane, co i w jakiej kolej-
ności musi podać, będzie wystarczająca. My popie-
ramy, ja popieram to, że trzeba jak największą… 
I tak naprawdę od początku marzę o tym, co jest 
obiecywane, a czego nie ma: że będą tych szczepio-
nek miliony. Na razie to ludzie stoją w kolejkach 
do szczepionek i tych szczepionek nie ma. To, co 
słyszymy, to to, że nie dotarła taka czy inna szcze-
pionka, nie jest z winy rządu, tylko producentów. 
Niemniej jednak nie ma tej wielkiej masowości. I tak 
naprawdę daj Boże, żeby ta masowość już wreszcie 
nastąpiła. Ale jednak, Pani Minister, trzeba to w ja-
kiś sposób zabezpieczyć. Tak więc ja liczyłam, że 
pani mi odpowie, że w takich miejscach, w których 
kwalifikującym będzie diagnosta czy też inna oso-
ba, która jednak daleka jest od zawodu lekarskie-
go, przynajmniej gdzieś obok będzie lekarz, który 
w razie czego będzie mógł udzielić pomocy. I mam 
nadzieję, że tak się stanie i że my osiągniemy tę po-
pulacyjną odporność. Kiedy – nie wiem. Ja się boję, 
żeby to nie było na święty nigdy. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo.
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Proszę o  zabranie głosu pana senatora 
Wojciecha Koniecznego.

Chyba go nie ma, nie?
(Głosy z sali: Następny…)
Nie ma pana senatora Koniecznego, zatem pani 

senator Dorota Czudowska.
Zapraszam.

SENATOR 
DOROTA CZUDOWSKA 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja chciałabym dodać tylko kilka słów o przebie-

gu naszego posiedzenia komisji. Pani przewodni-
cząca zgodnie z prawdą powiedziała, że komisja 
przyjęła poprawki, ale nie jednogłośnie. My, przed-
stawicielki klubu Prawa i Sprawiedliwości, głoso-
wałyśmy przeciwko tym poprawkom – 1 osoba 
się wstrzymała – ponieważ uważamy, że ustawa, 
która wyszła z Sejmu, spełnia wszystkie warunki 
i nie potrzeba zapisów, które są nadregulacją usta-
wy. Tak jak też powiedziała pani minister: nie wy-
mienimy kogoś, kto się również okaże przydatny 
w procesie organizacji szczepień, i będziemy mu-
sieli znowu zmieniać ustawę. Ustawa nie jest po 
to, żeby wypisać wszystko, wymienić wszystkie za-
wody z dokładnością… Bo tej dokładności i tak nie 
potrafimy dzisiaj określić. Ustawa jest dobra. Sejm 
przyjął dobrą ustawę. I część Komisji Zdrowia, se-
natorowie Prawa i Sprawiedliwości, uważa, że 
nie ma żadnych podstaw do podważania kompe-
tencji rządu przy organizacji punktów szczepień 
i kwalifikowania osób do szczepień. I byłyśmy za 
tym, żeby tę ustawę przyjąć bez poprawek. Tak że, 
owszem, Komisja Zdrowia przyjęła wspomniane 
poprawki, ale nie jednogłośnie. I to chciałabym po-
wiedzieć. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Proszę o zabranie głosu senatora Jana Marię 

Jackowskiego.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku. 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Ja bym chciał zwrócić uwagę na kwestie zwią-

zane z następującą sprawą. Otóż trochę mamy do 
czynienia z sytuacją, w której pandemia cały czas 
nas zaskakuje. Mamy właściwie pewnego rodzaju 
serial walki z czymś, co jest nie do końca określone, 
i nie wiadomo, w jaki sposób postępować. Niemniej 
jednak już od roku mamy w Polsce pandemię, 
w związku z czym można było pewne rzeczy przy-
gotować wcześniej. Mnie się wydaje, że kwestia 
oprzyrządowania prawnego, sposobu funkcjono-
wania służby zdrowia, wszystkich obostrzeń sa-
nitarnych, które są wprowadzane… Tutaj niestety 
rząd nie dochował odpowiedniej staranności, czego 
dowodem – mówię głównie o restrykcjach zwią-
zanych z obostrzeniami sanitarnymi – są kolejne 
orzeczenia sądu, w tym również Sądu Najwyższego 
z ubiegłego tygodnia. To pokazuje, że ta lekcja jest 
chyba trochę słabo odrobiona, co jest przykre, 
bo przynajmniej w tym zakresie można było się 
w sposób lepszy przygotować, a nie narażać pań-
stwo polskie na sytuacje, które z jednej strony pod-
ważają zaufanie obywateli do państwa, a z drugiej 
strony powodują, że państwo jest nieefektywne, 
bo nie ma narzędzi, które być może powinno mieć 
do tego, żeby w sposób bardziej skuteczny walczyć 
z pandemią.

Nie przypadkiem pytałem panią minister o fun-
dusz kompensacyjny. Jak wyczytałem, konsultacje 
miały się zakończyć 24 stycznia. Ten fundusz był za-
powiadany przez pana premiera, jeśli dobrze pamię-
tam, na przełomie roku albo jeszcze w grudniu roku 
ubiegłego. Dobiega końca marzec, a ustawy nie ma. 
Najbliższe posiedzenie Sejmu jest 30 marca, później 
będzie pewnie w połowie kwietnia. Zanim to trafi do 
Senatu, będzie przełom kwietnia i maja albo maj. 
Zanim trafi to na biurko pana prezydenta, będzie 
maj. To już będzie prawie pół roku od wprowadzenia 
kampanii szczepień w Polsce, a ten fundusz był za-
powiadany jako kwestia równoległa. Chciałbym też 
zwrócić uwagę na fakt, że ten fundusz – tak przynaj-
mniej wynika z tego, co można na razie w tej spra-
wie usłyszeć – nie przewiduje odszkodowania dla 
najbliższej rodziny w przypadku śmierci pacjenta, 
gdyby, nie daj Boże, nastąpiła ona z powodu powi-
kłań związanych z zaszczepieniem.

Mówię o tym wszystkim z tej prostej przyczyny, 
że wydaje mi się, że lepiej byłoby, gdyby jakoś bar-
dziej harmonijnie przeprowadzano całą ścieżkę le-
gislacyjną spraw związanych z koronawirusem. Być 
może był stosowny moment, trzeba było wcześniej 
o tym pomyśleć i znowelizować ustawę epidemiczną 
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z 2008 r. Ona powstawała w trochę innych realiach 
społecznych, nie mieliśmy wtedy obecnych doświad-
czeń i nie wszystkie sytuacje, które wymagałyby 
opisania prawnego, zostały w tej ustawie właściwie 
ujęte. W tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji, że jed-
ni prawnicy uważają, że powinien być wprowadzo-
ny stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej, drudzy 
z kolei mówią, że wprowadzenie w tej chwili takie-
go stanu zwiększyłoby poziom chaosu prawnego. 
Sytuacja jest, jaka jest, a my dzisiaj dyskutujemy 
o tym w przededniu… Zdaje się, że jutro pan pre-
mier ma ogłosić obostrzenia na najbliższe 2 tygodnie 
wynikające z rozwoju pandemii. Oczywiście ta usta-
wa jest pewnym działaniem ratunkowym, zwiększa-
jącym potencjał, nazwijmy to nieładnie, przerobowy 
służby zdrowia w walce z pandemią i możliwości 
podjęcia akcji szczepionkowej, ale o tym wszystkim 
można było pomyśleć w sposób harmonijny, wcze-
śniej i bardziej spokojnie. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senatorowie Szwed, 

Kołacz-Leszczyńska i Gorgoń-Komor złożyli swoje 
przemówienia w dyskusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pięt-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o Agencji Spójności i Rozwoju.

Przypominam, że projekt ten został wniesio-
ny przez grupę senatorów i zawarty jest w druku 
nr 320, a sprawozdanie komisji – w druku nr 320 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 
oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej, senatora Kazimierza 
Ujazdowskiego, o przedstawienie wspólnego spra-
wozdania komisji o projekcie ustawy.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
KAZIMIERZ MICHAŁ UJAZDOWSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie 
3 komisji – Komisji Ustawodawczej, Komisji 
Samorządu Terytorialnego i  Administracji 
Państwowej oraz Komisji Spraw Zagranicznych 
i Unii Europejskiej – które komisje przedkłada-
ją Wysokiej Izbie wraz z wnioskiem o przyjęcie 
załączonego projektu ustawy o Agencji Spójności 
i Rozwoju.

Mieliśmy okazję i na forum Senatu, i w deba-
cie publicznej uzasadniać projekt ustawy. Powiem 
bardzo krótko. Chodzi o to, by znaleźć najbardziej 
odpowiednią formę instytucjonalną dla progra-
mowania i zarządzania środkami europejskimi, 
które w nadchodzącej agendzie budżetowej trafią 
do Polski i innych państw członkowskich w nad-
zwyczajnej wysokości, tak aby zadbać o ich pro-
fesjonalne wykorzystanie, politycznie bezstronne 
i najbardziej transparentne. Z tym wiąże się troska 
o to, by maksymalnie wykorzystać potencjał samo-
rządu terytorialnego, jednostek samorządowych, 
które w największym stopniu odpowiadały za re-
alizację przedsięwzięć ze środków europejskich.

Zasadnicza idea to idea stworzenia niezależnej 
agencji w formule prawnej agencji wykonawczej 
opartej na zasadzie kooperacji strony rządowej 
i strony samorządowej, a także innych instytucji 
konstytucyjnych, w tym marszałka Sejmu oraz 
marszałka Senatu, oraz stron dialogu społeczne-
go. Nie chodzi zatem o to, by przejąć zarządzanie 
tego typu programami, żeby doszło do przejścia od 
rządu do samorządu, ale chodzi o powierzenie tego 
zadania, tego specjalnego zadania instytucji opar-
tej na zasadzie współpracy obydwóch stron, a więc 
chodzi o synergię.

Agencja miałaby zasadnicze kompetencje za-
rządcze w dziedzinie krajowych programów ope-
racyjnych – używam jeszcze dotychczasowej 
nomenklatury – z wyłączeniem programów od-
noszących się do rybołówstwa, polityki rolnej, 
rolnictwa, a także funduszu azylowego i migra-
cji. Agencja zarządzałaby także wykorzystaniem 
na podstawie programów środków europejskich 
ze specjalnego funduszu odbudowy gospodarki 
po COVID. Regionalne programy operacyjne – też 
używam powszechnie znanej kategorii – byłyby 
w gestii samorządowych województw. Agencja na 
ich wniosek mogłaby wyłącznie wspierać insty-
tucje samorządowe w wykonaniu tego zadania. 
To jest krąg zasadniczych kompetencji opisanych 
w ustawie.

Tak jak wspomniałem, zasadnicza idea projektu 
polega na tym, by powierzyć to specjalne zadanie 
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nowej instytucji opartej na zasadzie współdziała-
nia i instytucji konstytucyjnych, i strony rządowej, 
i strony samorządowej. To dyktuje konstrukcję 
rady, w której obydwie strony, ale także osoby 
powoływane przez marszałka Sejmu i marszał-
ka Senatu, będą tworzyć jej skład, a także osoby 
wskazane przez Radę Dialogu Społecznego, repre-
zentujące dwie strony Rady Dialogu Społecznego.

Ład ustrojowy tej agencji oznaczać będzie ko-
nieczność porozumiewania się obydwu stron, stąd 
kwalifikowana większość głosów potrzebna do wy-
boru zarządu. Zakładamy, że będzie obowiązywać 
procedura konkursowa w wyborze osób, którym 
będzie powierzona funkcja zarządcy.

W trakcie konsultacji przyjęliśmy poprawki za-
sugerowane przez Ministerstwo Finansów, to są 
regulacje art. 9–13, dotyczące prowadzenia gospo-
darki finansowej i dochodów agencji.

Chcę na koniec bardzo serdecznie podzię-
kować wszystkim osobom, które brały udział 
w pracach nad opracowaniem założeń projek-
tu ustawy, nade wszystko panu prof. Hubertowi 
Izdebskiemu, senatorom, wszystkim, którzy zło-
żyli podpisy pod pierwotnym projektem ustawy, 
także tym, którzy byli najbardziej aktywni – se-
natorowi Krzysztofowi Kwiatkowskiemu, sena-
torowi Zygmuntowi Frankiewiczowi, senatorowi 
Marcinowi Bosackiemu, senatorowi Filipowi 
Libickiemu, pani marszałek Staneckiej – i z dużą 
mocą przedstawicielom samorządu terytorialne-
go, którzy brali udział w konsultacjach projektu 
ustawy i przyczynili się do ostatecznej treści pro-
jektu. Bardzo wiele propozycji zostało przyjętych 
pomiędzy stworzeniem pierwotnej wersji projektu 
a przygotowaniem tego, co Wysoka Izba otrzymuje 
od 3 połączonych komisji. Wnoszę zatem o przyję-
cie projektu w wersji, w jakiej zgłaszają go 3 połą-
czone komisje. Serdecznie dziękuję za uwagę.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdaw-
cy komisji oraz do upoważnionego przedstawiciela 
wnioskodawców. Przypominam, że wnioskodawcy 
upoważnili do ich reprezentowania również sena-
tora Kazimierza Ujazdowskiego.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pan senator Aleksander Szwed.

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, mam pytanie. W ocenie skutków 

regulacji dotyczącej przedłożonego projektu mamy 
informacje o wynikach konsultacji i mamy tutaj sze-
reg opinii, a wiele z tych opinii jest krytycznych. M.in. 
prezes Najwyższej Izby Kontroli w przesłanej opinii 
podniósł, że ustawa powinna bardziej precyzyjnie 
regulować materię gospodarki finansowej agencji. 
Minister spraw wewnętrznych i administracji wyra-
ził opinię, że projekt wymaga uzupełnienia w zakre-
sie kosztów wprowadzenia w życie proponowanych 
rozwiązań prawnych i sposobu ich finansowania, 
a w szczególności w kontekście prawdopodobnych 
skutków dla budżetu państwa. Jak pan by się właśnie 
do tych kwestii odniósł? Podobno tego w ocenie skut-
ków regulacji nie ma. W związku z tym proszę tutaj 
o uszczegółowienie.

SENATOR 
KAZIMIERZ MICHAŁ UJAZDOWSKI 

Prezes Najwyższej Izby Kontroli postulował 
przede wszystkim to, aby jego delegat czy osoba 
nominowana przez prezesa NIK nie wchodziła 
w skład rady agencji. My przyjęliśmy to rozwią-
zanie – a w pierwotnej wersji prezes Najwyższej 
Izby Kontroli był jedną z osób nominujących osoby 
wchodzące w skład rady agencji.

Co do regulacji o  charakterze finansowym, 
to wzbogaciliśmy projekt, to są te art. 9–12, które 
są efektem przyjęcia pomysłów sformułowanych 
w trakcie konsultacji i przez Ministerstwo Finansów, 
i częściowo przez prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

Co do drugiego pytania pana senatora, to chcę 
przypomnieć, że projekt zakłada przejęcie istotnej 
części zasobów kadrowych znajdujących się obec-
nie w gestii ministerstwa obsługującego ministra 
właściwego w sprawach rozwoju, stąd konkluzja 
w dokumencie, w OSR, że powołanie agencji nie 
pociągnie za sobą dodatkowych wydatków o cha-
rakterze budżetowym, a być może nawet wypra-
cujemy możliwość bardziej oszczędnego działania. 
To tyle z mojej strony.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Kwiatkowski.
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SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Panie Marszałku, Szanowni Państwo, mój 
przedmówca cytował opinię, to ja zacytuję jeszcze 
2 rzeczy i będę prosił o ustosunkowanie się.

W opinii pana prof. Leszka Kwiecińskiego do 
projektu czytamy, że obecnie funkcjonujący system 
zarządzania funduszami europejskimi w Polsce – 
cytuję – „zawiera w sobie znaczną liczbę cech za-
rządzania imperatywnego. W myśl tej koncepcji 
system jest mocno scentralizowany z dominującą 
rolą instytucji aparatu państwa, czyli Ministerstwa 
Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej”. I dalej: 
„W konsekwencji centralnie projektowany system 
redystrybucji środków europejskich często powo-
duje tzw. «konflikt dystrybucyjny» i polityzację 
całego procesu. W modelu tym dominuje także 
biurokratyzacja całego procesu oraz fasadowość 
współdziałania z interesariuszami regionalnymi, 
lokalnym i społeczno-gospodarczymi, generująca 
jego małą przejrzystość, a w konsekwencji niską 
efektywność oraz małą skuteczność”.

Dodatkowo na potwierdzenie tych słów mamy 
także dołączone informacje z  diagnozy Banku 
Światowego zawartej w  rankingu ogłoszonym 
w 2021 r., w którym to rankingu czytamy, że na 
27 przebadanych państw Unii Europejskiej Polska 
wykazuje niski potencjał i sprawność instytucjo-
nalną. Według Banku Światowego Polska, z wy-
nikiem 0,52, zajmuje dwudzieste piąte miejsce 
w Unii Europejskiej, przy średniej 1,2. Wskaźnik 
ten ocenia jakość usług publicznych, jakość służby 
cywilnej, jakość formułowania i wdrażania polity-
ki i wiarygodność rządu. Przy jednoczesnym po-
łączeniu małej wiarygodności rządu i sprawności 
instytucjonalnej z wysoką oceną samorządu tery-
torialnego w Polsce… Czy projekt ten rozwiązuje 
te problemy i ma na celu usunięcie barier rozwo-
jowych związanych z tymi informacjami, które są 
zawarte w opinii oraz w diagnozie, jak i z prakty-
ką dzielenia funduszy, pieniędzy, którą mieliśmy 
pokazaną w ramach drugiej transzy Funduszu 
Inicjatyw Samorządowych?

SENATOR 
KAZIMIERZ MICHAŁ UJAZDOWSKI 

Bardzo dziękuję panu senatorowi Kwiatkow- 
skiemu.

W istocie, projekt odpowiada na wyzwanie 
bezstronnego i lepszego zarządzania. Pan senator 

cytował opinię i dokumenty. Ja mam w pamięci 
jeszcze jeden bardzo głośny raport, przygotowany 
pod auspicjami prof. Hausnera, przygotowywany 
w latach 2014–2015, a ogłoszony jeszcze przed wy-
borami 2015 r., gdzie też pada ta diagnoza o zbyt 
centralistycznym i biurokratycznym modelu za-
rządzania środkami europejskimi. Chcę być bardzo 
precyzyjny. Tak.

Ja nie definiuję zjawiska korupcji środków 
pochodzących z Unii Europejskiej, które miało 
miejsce np. w Republice Czeskiej. Mamy jednak 
problem polityzacji środków i mamy problem 
nadmiernie centralistycznej formuły zarządza-
nia. Na te wyzwania odpowiadamy, szukając 
nowego modelu ustrojowego, tj. modelu, który 
zachęca do współpracy czy wymusza współpra-
cę wielu instytucji konstytucyjnych i 2 stron, 
które powinny ze sobą współpracować na za-
sadach partnerskich: strony rządowej i strony 
samorządowej.

Tak więc ja mogę podpisać się pod tymi diagno-
zami, które przypomniał pan senator Kwiatkowski, 
i zwrócić uwagę na systemowość omawianej pro-
pozycji, na systemowość i długoterminowość tej 
propozycji. Bardzo dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Jackowski.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

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

Podzielając kierunek myślenia o tym jak najlep-
szym – jak rozumiem, taka troska przyświecała 
autorom tej ustawy – podziale środków, które do 
nas mają napływać, mam następujące pytanie. Czy 
to nie jest tak – tutaj prosiłbym o informację, bo 
przyznam się, że tego nie wiem – że sposób dzie-
lenia środków w tej agendzie krajowej jest uzależ-
niony od Unii Europejskiej i w tym zakresie nie 
ma przewidzianego takiego mechanizmu, żeby 
uwspólnotawiać ten mechanizm poprzez włącze-
nie np. samorządu? Czy tak jest, czy tak nie jest? 
Jakby pan senator zechciał na ten temat się wypo-
wiedzieć… Dziękuję bardzo.
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SENATOR 
KAZIMIERZ MICHAŁ UJAZDOWSKI 

To jest w  gestii państw członkowskich. 
Oczywiście są ograniczenia wynikające z prawa 
unijnego. Jesteśmy też w sytuacji, w której wszy-
scy czekamy na treść rozporządzenia unijnego, 
głównego rozporządzenia dotyczącego progra-
mów finansowanych w nowej agendzie budżetowej, 
do którego będzie musiało być także dostosowa-
ne polskie prawo, w tym ustawa wdrożeniowa 
i ustawa o zasadach prowadzenia rozwoju, nawet 
gdyby parlament nie zdecydował się na uchwa-
lenie przedkładanego projektu ustawy o Agencji 
Spójności i Rozwoju. Ale samo powołanie agencji, 
sama konstrukcja instytucjonalna nie pozostają 
w sprzeczności z wymogami Unii Europejskiej. 
Chcę też powiedzieć, że w niektórych krajach, co 
było powiedziane podczas wspólnego posiedzenia 
3 komisji, istnieją już tego typu agencje, a agencja 
włoska jest wyposażona w istotne kompetencje. 
Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Wadim Tyszkiewicz.

SENATOR 
WADIM TYSZKIEWICZ 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, ja mam pytanie – może mi 

to umknęło, ale prosiłbym o  odpowiedź – czy 
Ministerstwo Finansów po przyjęciu przez ko-
misje poprawek zgłoszonych przez Ministerstwo 
Finansów poprze lub poparło ten projekt, czy nie? 
To jest pierwsze pytanie.

I drugie. Proszę mi powiedzieć, czy jeśli chodzi 
o intencje osób, które są autorami tego projektu, 
to ich intencją było to, żeby zapobiec ewentual-
nie patologiom, które miały miejsce przy podziale 
funduszu inwestycji lokalnych? Wprawdzie to były 
pieniądze nasze, polskie, tamte będą pieniędzmi 
unijnymi, ale chodzi o kryteria. Chodzi o to, żeby 
te pieniądze były dzielone w sposób transparentny 
i sprawiedliwy. Czy kierowaliście się państwo tymi 
doświadczeniami dotyczącymi funduszu inwesty-
cji lokalnych? To tyle. Dziękuję.

SENATOR 
KAZIMIERZ MICHAŁ UJAZDOWSKI 

Nie miałem wrażenia, żeby Ministerstwo 
Finansów z powodu przyjęcia części propozycji 
tego resortu popierało projekt. Nie mam tytułu, 
żeby tak ocenić wypowiedź ministra finansów. 
Mam wrażenie, że ze strony rządu nie ma apro-
baty dla projektu, ale część poprawek przyjęliśmy.

Sam projekt ustawy wyrasta z myślenia sys-
temowego. Ja mogę tylko wszystkich zapewnić, 
że z pewnością, jeśli wola ustawodawcy i wszyst-
kich instytucji zaangażowanych w proces legisla-
cyjny będzie pozytywna, tego typu praktyki, jakie 
miały miejsce przy dystrybucji środków z fun-
duszu inicjatyw lokalnych, taka skrajna stronni-
czość w dystrybucji, nie będą miały miejsca teraz 
i w przyszłości, czym chcę zachęcić wszystkie stro-
ny sporu politycznego do poparcia projektu, bo to 
jest gwarancja tego, że bez względu na to, jaka 
większość polityczna będzie rządziła, programy 
europejskie i środki europejskie będą zarządzane 
w sposób profesjonalny i bezstronny.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuje.
Pytanie zadaje pan senator Jerzy Czerwiński.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Tak jak w przypadku każdego aktu prawnego 

powołującego instytucję trzeba by zapytać, kto bę-
dzie wchodził w skład instytucji, jeśli oczywiście to 
jest instytucja osobowa, i czym instytucja będzie się 
zajmowała. I teraz tak. Czy powołanie – bo to zo-
stało tutaj podane jako atut – jednego z organów, 
a mianowicie rady agencji, przez osoby, które re-
prezentują władzę wykonawczą, czyli ministrów… 
To jeszcze, ale dochodzi tutaj władza ustawodawcza, 
czyli marszałek Sejmu i Senatu, jeszcze do niedaw-
na w pierwotnym tekście był prezes NIK, ale do-
chodzą członkowie strony samorządowej, Komisji 
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Czyli 
jest to taki – tak bym to nazwał – konglomerat. Czy 
to jest zgodne z zasadą trójpodziału władzy, czy nie? 
To jest pierwsze pytanie.
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Drugie. Przed czym to ciało, ta rada, a potem 
powołany i nadzorowany przez radę zarząd, będą 
odpowiadać? W jaki sposób będą ponosić odpo-
wiedzialność? No, jeśli jest władza wykonawcza, 
to jest jasne, odpowiedzialność polityczna, możli-
wość odwołania przez Sejm – mówimy o rządzie. 
Jeśli jest władza ustawodawcza, to odwołuje suwe-
ren. Kto będzie odwoływał te osoby, na jakiej pod-
stawie, na podstawie jakich kryteriów? Mówiąc 
krótko, czy one będą nieodpowiedzialne w tym 
znaczeniu, że nie będą ponosiły odpowiedzial-
ności za swoje działanie? Czyli pytanie o skład, 
odpowiedzialność.

A już najbardziej interesuje mnie udział samo-
rządu. Definicja konstytucyjna samorządu teryto-
rialnego, bo o takim mówimy, nie o zawodowym, 
jest taka: „Samorząd terytorialny wykonuje zada-
nia publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję 
lub ustawy dla organów innych władz publicznych”. 
W domyśle rozumiemy, że samorząd Warszawy – 
na terenie Warszawy, bo terytorialny; samorząd 
Krakowa – na terenie Krakowa; samorząd woje-
wództwa opolskiego – na terenie wojewódzkiego 
opolskiego. Na jakiej podstawie przedstawiciele sa-
morządu, w sumie losowo dobrani, bo na pewno 
nie wybierani, bez żadnej legitymacji suwerena, 
czyli danej społeczności lokalnej… Na jakiej pod-
stawie te osoby będą się „wtrącały” w sprawy pań-
stwa, czyli w sprawy innych samorządów? Gdzie 
jest ta podstawa konstytucyjna?

To te 3 pytania na razie, czyli dotyczące pod-
miotów, bo do przedmiotów – w następnej serii.

SENATOR 
KAZIMIERZ MICHAŁ UJAZDOWSKI 

Tak. Zacznę od zasady podziału władzy. No, 
sensem zasady podziału władzy jest dbałość o to, by 
rdzeń każdej z władz nie uległ naruszeniu. Jednak 
idea podziału władzy nie oznacza całkowitej se-
paracji. Gdyby tak było, to pan senator powinien 
być zwolennikiem tego, by minister sprawiedliwo-
ści nie zasiadał w Krajowej Radzie Sądownictwa. 
Zasada podziału władzy nie oznacza zasady czystej, 
totalnej separacji, tylko ochronę tego, co podstawo-
we w każdej z władz. Ustawa o Agencji Spójności 
i Rozwoju nie narusza rdzenia żadnej władzy, nie 
narusza rdzenia kompetencji władzy wykonaw-
czej. Podstawą konstytucyjną tego rozwiązania in-
stytucjonalnego jest zasada współdziałania władz 
dla dobra Rzeczypospolitej ujęta w preambule do 

konstytucji, która ma w tej części także wartość 
normatywną.

Co do legitymacji demokratycznej przedstawi-
cieli samorządu terytorialnego, to w moim przeko-
naniu ona jest niekwestionowana, bo ona pochodzi 
z wyborów demokratycznych. Każdy z członków 
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu od strony sa-
morządowej jest osobą legitymowaną. Tak? Z tego 
względu nie pyta się o legitymację demokratyczną 
członków Komitetu Regionów Unii Europejskiej, 
bo Komitet Regionów Unii Europejskiej nie pocho-
dzi bezpośrednio z wyborów demokratycznych, ale 
każdy z jego członków dysponuje legitymacją de-
mokratyczną. Szukaliśmy…

(Głos z sali: Skąd pan o tym wie?)
Szukaliśmy… Prezydenci, burmistrzowie dys-

ponują taką legitymacją. Szukaliśmy rozwiązania 
najbardziej bezpiecznego pod względem prawnym, 
mającego podstawę ustawową i mocne zakotwi-
czenie w systemie prawnym. Taką podstawą jest 
komisja wspólna rządu i samorządu. Chcieliśmy 
uniknąć arbitralności i złego nowatorstwa w okre-
śleniu reprezentacji samorządowej, dlatego odwo-
łaliśmy się do ciała, które istnieje i, jak rozumiem, 
cieszy się zaufaniem każdego rządu. Odkąd komi-
sja wspólna rządu i samorządu powstała, władza 
wykonawcza nigdy nie podważała legitymacji de-
mokratycznych swoich samorządowych partnerów 
z komisji wspólnej rządu i samorządu.

Co do procedur kontrolnych to agencja bę-
dzie przedmiotem kontroli ze strony Najwyższej 
Izby Kontroli. Opisane są jej obowiązki spra-
wozdawcze, które wykonuje wobec prezydenta 
Rzeczypospolitej. Nie ma zatem ryzyka, iż tworzy-
my ciało wyjęte spod standardowych reguł kontro-
lnych. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Aleksander Szwed.

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, trzeba wskazać na new-

ralgiczny czas, kiedy państwo składacie tę pro-
pozycję, czas, kiedy ustalany jest nowy okres 
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programowania środków z Unii Europejskiej. 
Jeśli chodzi o stronę samorządową, to ja przy-
toczę jeszcze jedną opinię zawartą w  ocenie 
skutków regulacji, którą otrzymaliśmy w toku 
konsultacji tego projektu. Chodzi mi tutaj o opi-
nię Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, który 
co prawda samą ideę ocenił jako cenną i bez-
sprzecznie ważną, ale zwrócił uwagę na to, że ze 
względu na moment przedłożenia projektu i czas 
niezbędny do zakończenia procesu legislacyjnego 
powstają pewne wątpliwości związane z aktual-
nym etapem przygotowań do kolejnego okre-
su programowania. Według Śląskiego Związku 
Gmin i Powiatów wprowadzenie tak istotnych 
zmian jak przedstawione w projekcie ustawy 
wywołuje obawę w związku z możliwością wy-
stąpienia znaczących opóźnień we wdrażaniu po-
lityki spójności. Śląski Związek Gmin i Powiatów 
uznał także za istotne przejrzenie i uzgodnienie 
podziału kompetencji między powoływaną agen-
cją a ministrem właściwym do spraw rozwoju 
regionalnego oraz dokonanie rewizji zadań in-
stytucji zarządzającej, gdyż projekt wydaje się 
nie uwzględniać zarządów województw jako in-
stytucji zarządzających. Podobne uwagi wniósł 
zastępca prezydenta miasta Gliwice, który rów-
nież mówił, że proponowany projekt pozbawi za-
rządy województw kompetencji na wielu polach, 
jeśli chodzi o środki unijne. Jak pan się do tego 
odniesie? Dziękuję.

SENATOR 
KAZIMIERZ MICHAŁ UJAZDOWSKI 

To kluczowe zastrzeżenie wynikało z niepo-
rozumienia w lekturze projektu ustawy. To jest 
bardzo wyraźnie określone: regionalne programy 
operacyjne będą znajdować się w gestii organów 
samorządowych województw. Cieszy mnie, że sam 
projekt i jego zasadnicze podstawy mają pozytyw-
ną ocenę. Wypada tylko żałować, że inne podmioty 
nie zgłosiły inicjatyw podobnego typu. Gdybyśmy 
mieli 2–3 konkurencyjne, nowatorskie inicjatywy, 
to nasze prace byłyby bogatsze.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Jerzy Czerwiński.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Druga seria dotyczy przedmiotu. Kto będzie 

w składzie i jak odpowiedzialne będą to osoby, to 
już wiemy. Teraz kwestie przedmiotu.

W ostatniej wypowiedzi słusznie pan powiedział, 
Panie Senatorze, że ta ustawa nie dotyczy regional-
nych programów operacyjnych, przynajmniej ja ich 
tutaj nie widzę. Czyli mamy się podzielić, w cudzysło-
wie, wszyscy mieszkańcy naszego kraju. Programy 
krajowe będą zarządzane wspólnie przez samorząd 
i instytucje centralne, przez przedstawicieli instytucji 
centralnych i przedstawicieli samorządu, a progra-
my, nazwałbym to, samorządowe, w szczególności 
regionalne programy operacyjne, już nie. One jakby 
zostaną tam gdzie są, w tym samym sposobie zarzą-
dzania. No dobrze, ale jest pytanie: o jakie programy 
chodzi? Ja na stronie funduszy europejskich naliczy-
łem w Ministerstwie Finansów 6 takich programów, 
zaś tutaj właściwie jest tylko w art. 7 w ust. 1 takie 
stwierdzenie, że jest instytucją zarządzającą w odnie-
sieniu do krajowego programu operacyjnego – w do-
datku małymi literami. Jeśli już, to w liczbie mnogiej 
– krajowych programów operacyjnych.

Czyli tak, wszystkim, co jest centralnie zarządza-
ne, będzie zarządzać agencja, a tym, co do tej pory 
samorządy – samorządy. I to jest sprawiedliwie. No, 
ale został jeszcze trzeci komponent, który teraz wcho-
dzi. Chodzi o to, co będzie w Krajowym Programie 
Odbudowy. No z tego, co mnie uczono, wynika, że 
tam decyzję będzie podejmować Komisja Europejska. 
To jest taki specjalny, szczególny program, który bę-
dzie – w cudzysłowie oczywiście – zarządzany przez 
Komisję Europejską. Chce pan, Panie Senatorze, po-
zbawić Komisję Europejską wpływu na zarządzanie 
tymże programem? Jak mówię, to jest inny program, 
nie mówimy o zwykłym budżecie europejskim. 
Chodzi o ten, który nie jest pewny, bo nie jest ratyfi-
kowany itd., ale wszystko idzie ku dobremu. A więc 
jest bardzo proste pytanie o przedmiot: czym ta agen-
cja będzie zarządzać, jakimi środkami? Czy dobrze 
spekuluję? Czy złośliwie, czy prawdziwie?

SENATOR 
KAZIMIERZ MICHAŁ UJAZDOWSKI 

Czy złośliwie, czy łagodnie, to pan najlepiej wie, 
Panie Senatorze. A to, że pana sprowokowałem do 
obrony suwerenności Komisji Europejskiej, to…

(Senator Jerzy Czerwiński: To sukces.)
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Rzeczywiście, to sukces – na pewno.
Zwrot „krajowy program operacyjny” jest 

pewną kategorią prawną, w której zmieszczą się 
ostatecznie te odpowiedniki krajowego programu 
operacyjnego po wynegocjowaniu umowy partner-
stwa z Unią Europejską.

Wedle mojej wiedzy na pewno istotna część środ-
ków z tego specjalnego programu antycovidowe-
go nie będzie bezpośrednio zarządzana przez Unię 
Europejską. Niewykluczone zresztą, że część tych 
środków trafi do tego, co jest nam znane jako krajowe 
programy operacyjne ze schodzącej agendy budżeto-
wej Unii Europejskiej. Projekt operuje rozwiązaniami 
adekwatnymi i elastycznymi. Powtarzam raz jeszcze: 
wzgląd na spójność systemu prawnego dyktuje to, że 
prawo będzie dostosowane – w przypadku uchwa-
lenia ustawy o agencji – do nieznanych nam jeszcze 
regulacji unijnych. Zresztą i tak będzie musiało być 
dostosowane. Przyjmijmy, że większość sejmowa za-
mrozi projekt ustawy o Agencji Spójności i Rozwoju – 
to jest niestety wielce prawdopodobne. I tak nas czeka 
korekta związana z wejściem w życie odpowiedniego 
rozporządzenia unijnego i nieadekwatnością obecnie 
obowiązujących przepisów.

A  projekt posługuje się kategoriami, które 
umożliwiają funkcjonalność tych zapisów. I chcę 
podkreślić, że wedle mojej wiedzy krajowy pro-
gram operacyjny nie będzie zarządzany, a na pew-
no nie będzie zarządzany w większości zasobów 
bezpośrednio przez Komisję Europejską.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Nie ma dalszych pytań, a  więc dziękuję za 

sprawozdanie.
(Senator Kazimierz Michał Ujazdowski: 

Dziękuję bardzo.)
Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos 

w sprawie przedstawionego projektu ustawy?
Zapraszam sekretarza stanu w Ministerstwie 

Funduszy i Polityki Regionalnej, pana Waldemara 
Budę.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE FUNDUSZY  
I POLITYKI REGIONALNEJ 
WALDEMAR BUDA 

Panie Marszałku! Państwo Senatorowie! 
Szanowni Państwo!

Ja bardzo dobrze wspominam wystąpienia 
w Senacie. Zawsze tutaj mogliśmy się dowiedzieć 
wiele dobrego i uwzględnić sporo poprawek wy-
nikających z takich naprawdę, można powiedzieć, 
prac mrówczych, ciężkich, będących rezultatem 
rzeczywiście zadumy i refleksji nad aktami praw-
nymi. Ale powiem państwu szczerze, że stopień 
niepowagi tego projektu jest tak duży, że… Ja nie 
chcę tu używać większych słów, bo nie chcę być 
niekulturalny, ale proszę mi wierzyć, że gdybyśmy 
coś takiego pokazali Komisji Europejskiej, to praw-
dopodobnie byśmy zamrozili sobie wydatkowanie 
środków na parę lat. To jest naprawdę zupełnie nie-
poważne, żebyśmy w tym czasie, w którym jeste-
śmy, w czasie wprowadzania nowej perspektywy, 
kiedy dziesiątki urzędów i instytucji pracują nad 
wdrażaniem systemu krajowych programów ope-
racyjnych, regionalnych programów operacyjnych 
– cały system instytucji pośredniczących w tym 
funkcjonuje – zgłaszali coś takiego i uznawali, że 
tego rodzaju instytucja może wdrożyć nową poli-
tykę spójności i może wdrożyć nową perspektywę 
2021–2027. To jest coś nieprawdopodobnego, na-
prawdę coś nieprawdopodobnego. Proszę mi wie-
rzyć, że mieliśmy przez chwilę taki pomysł, żeby 
to Komisji pokazać, ale uznaliśmy, że w imię dobra 
państwowego nie pokażemy, bo byłby to po prostu 
wstyd dla nas wszystkich, nie tylko dla wniosko-
dawców takiego projektu.

Szanowni Państwo, system, który dzisiaj funk-
cjonuje, to jest system, który się aktualizuje, to jest 
system, który się naprawia, poprawia w efekcie 
kilkunastoletniej pracy. Ja wcale nie nam przypi-
suję obecnie funkcjonujący system, stan jego za-
awansowania, wdrażania środków europejskich, 
ponieważ to się działo od momentu wejścia Polski 
do Unii Europejskiej. Ten system był naprawiany, 
poprawiany z każdym rokiem, z każdą nową per-
spektywą, z każdym nowym ministrem on ewo-
luował. I dzisiaj mamy naprawdę świetny system, 
który zarządza środkami europejskimi. Stopień 
wydatkowania środków, kontraktacji środków 
jest dzisiaj na poziomie zadowalającym – jeste-
śmy piątym, szóstym krajem w Unii Europejskiej. 
Nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu, 
stwierdzane przez OLAF – czwarte, piąte miejsce 
w Unii Europejskiej… System przykładny… Liczba 
nieprawidłowości – dwuipółkrotnie mniejsza niż 
średnia europejska, jeśli chodzi o badanie niepra-
widłowości przez OLAF. 

Szanowni Państwo, i dzisiaj, w 2021 r., przy 
wyzwaniach tego rodzaju, że funkcjonuje system, 
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który ma być zduplikowany również do krajowego 
planu odbudowy, cały system wdrażania ma być 
powtórzony z polityki spójności… I dzisiaj propo-
nujemy agencję, która powielałaby zadania mi-
nistra właściwego do spraw funduszy i polityki 
regionalnej, bez zaproponowania instytucji pośred-
niczących, bez systemu wdrożenia całej instytucji, 
tj. powołania, nadania jej kompetencji, bez linii dy-
wersyfikacyjnej między ministrem… bez wskaza-
nia, czym miałby się zajmować wówczas minister 
właściwy do spraw funduszy i polityki regional-
nej? To jest coś nieprawdopodobnego. Ja naprawdę 
nie chcę wchodzić w szczegóły. Ja się dziwię tylko 
jednemu. Państwo dysponują całą rzeszą prawni-
ków, którzy wydają bardzo radykalne opinie nawet 
o najdrobniejszych wpadkach… Sam byłem auto-
rem ustaw, które tutaj były, i włos był dzielony na 
czworo z powodu drobnych uwag. Dziwię się, że 
nie ma skrajnej, druzgocącej opinii biura, prawni-
ków tutaj w Senacie na temat tego projektu, bo tyl-
ko na taką ten projekt zasługuje. Bardzo dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do obec-
nego na posiedzeniu przedstawiciela rządu związa-
ne z omawianym punktem porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pan senator Krzysztof Kwiatkowski.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Pytanie do pana ministra, żeby mi podał sto-
pień nieprawidłowości przy wydatkowaniu fun-
duszy europejskich w samorządzie i w szeroko 
rozumianej administracji rządowej, czyli np. przy 
realizacji inwestycji drogowych i kolejowych przez 
GDDKiA. Gdzie on jest wyższy, czy tam, gdzie pie-
niądze są wydawane przez samorząd terytorialny, 
czy tam, gdzie pieniądze są wydawane przez szero-
ko rozumianą administrację rządową?

I gdyby pan minister mógł mi przypomnieć, 
jak zakończyła się szeroko zakrojona kontrola 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 16 urzę-
dach marszałkowskich, anonsowana jako tzw. 

superkontrola wydatkowania funduszy europej-
skich przez samorząd terytorialny…

(Wicemarszałek Marek Pęk: Czy to pytanie rze-
czywiście ma związek z omawianym projektem?)

Tak, bo usłyszeliśmy, że tak świetnie są wyda-
wane w Polsce pieniądze z funduszy europejskich 
przez administrację rządową. Proszę więc o po-
danie danych potwierdzających tezę wygłoszoną 
przez pana ministra.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Panie Ministrze?

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE FUNDUSZY  
I POLITYKI REGIONALNEJ 
WALDEMAR BUDA 

Szanowni Państwo, jeśli chodzi o stopień wy-
datkowania środków europejskich obecnej per-
spektywy, to programy krajowe wyprzedzają o 3% 
programy regionalne. To po pierwsze.

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Ale ja nie 
o  to pytałem, Panie Ministrze, tylko o stopień 
nieprawidłowości.)

(Wicemarszałek Marek Pęk: Proszę nie prze-
szkadzać, Panie Senatorze.)

Po drugie, rzeczywiście istniało zagrożenie 
utraty kilkuset milionów euro z  regionalnych 
programów operacyjnych. Rzeczywiście miało to 
miejsce w 2018 r., jednak udało się nam w pewnym 
sensie zdyscyplinować marszałków i doprowadzić 
do sytuacji, w której żadnego euro nie straciliśmy. 
Na poziomie krajowym takiego zagrożenia nie było. 
To po drugie.

Po trzecie, ja jestem daleki od tego, by mówić, 
że zarządzanie regionalnymi programami opera-
cyjnymi przez marszałków jest złe. My na co dzień 
ze sobą współpracujemy, nasze kompetencje są po-
wiązane. W wielu sprawach minister właściwy do 
spraw funduszy i polityki regionalnej wyraża zgo-
dę na zarządzanie poszczególnymi czynnościami 
przez marszałków. I ta kooperacja jest doskonała. 
Ja na pewno nie będę dzielił zarządzania środkami 
europejskimi na programy regionalne i krajowe, bo 
to jest antagonizowanie, które do niczego dobrego 
nie prowadzi. A przecież masa uprawnień, masa 
działań… No, chociażby komitety monitorujące 
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składają się z przedstawicieli ministra, organizacji 
pozarządowych i samorządów, w tym samorządów 
wojewódzkich. A więc ta współpraca funkcjonuje, 
i to nie tylko od 2015 czy 2016 r. Ta współpraca, któ-
ra działa w 2021 r., działała również w 2012 i 2011 r. 
I wtedy rzeczywiście żadnych uwag nie było.

Rozumiem, że cała ta inicjatywa wynika z jed-
nego. Gigantyczne środki wynegocjowane przez 
pana premiera Mateusza Morawieckiego budzą 
wyobraźnię. No, te ogromne środki będą dystry-
buowane do samorządów, do różnych instytucji. 
Rozumiem, że państwo chcieliby w tym uczestni-
czyć, no ale demokratyczne wybory na to nie po-
zwoliły. No, wobec tego być może agencja by to 
załatwiła. Ale tak się po prostu nie da. Nie burzmy 
czegoś, co w opinii ekspertów jest dobrze funkcjo-
nującym systemem.

My w  Ministerstwie Funduszy i  Polityki 
Regionalnej zmieniliśmy niewiele z tego, co zasta-
liśmy w 2015 r. To jest bardzo dobry mechanizm 
oparty na świetnych, samokształcących się fachow-
cach, którzy funkcjonują w tym ministerstwie od 
momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej. 
Przez całą Europę traktowani są oni jako świetni 
fachowcy. A więc robienie czegoś takiego, pokazy-
wanie, że ktoś coś robi dobrze, a ktoś źle, pokazy-
wanie, że regionalny program… Może przenieśmy 
to teraz na marszałków i powiedzmy, że ten mar-
szałek zarządza lepiej, a ten gorzej. No, ja mam taką 
statystykę i mogę powiedzieć, jak to wygląda, ale 
tu nie o to chodzi. My się wzajemnie wspieramy 
i współpracujemy. Na pewno nie będziemy nikogo 
dzielić na lepszych i gorszych, ani w regionach, ani 
na poziomie krajowym. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Chce pan dopytać, Panie Senatorze?
(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Tak.)
Bardzo proszę.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Pan minister nie zrozumiał mojego pytania. Ja 
się oczywiście cieszę z pańskiej pozytywnej opinii 
o samorządzie terytorialnym. No, sam mam taką 
opinię. Ale ten projekt ma doprowadzić do tego, że-
byśmy uniknęli pewnych sytuacji. Otóż tam, gdzie 

nie ma wbudowanych mechanizmów kontroli, rząd 
niestety, powiedziałbym, wykazuje niski poziom 
transparentności w zakresie rozdzielania pienię-
dzy. Podkreślę jeszcze raz, że to nie były pieniądze 
z funduszy europejskich, ale one także były dzie-
lone przez rząd. Odwołuję się tutaj do przykładu, 
który pan zna. Druga transza funduszu inicjatyw 
lokalnych w województwie łódzkim: Łódź – zero 
złotych na zero projektów, gmina Dąbrowice li-
cząca 1 tysiąc 914 mieszkańców – dofinansowanie 
3 projektów na kwotę 2 milionów 650 tysięcy zł. 
I właśnie o tym mówimy. Filozofią tego projektu 
jest zbudowanie mechanizmu współpracy między 
administracją rządową i samorządową.

Ja się z panem zgadzam. Samorząd – mogę 
służyć statystykami – wydaje pieniądze lepiej niż 
administracja publiczna. A co do tego pytania, na 
które pan nie odpowiedział, co do pytania o su-
perkontrolę CBA w sprawie wydatkowania 17 mi-
liardów 300 milionów euro, to CBA stwierdziło 
nieprawidłowości w ok. 1,8‰ skontrolowanych 
projektów. Ewentualne nieprawidłowości doty-
czyły kilkudziesięciu milionów złotych, tj. kilku 
czy kilkunastu projektów. To są fakty, tak działa 
samorząd terytorialny w Polsce. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Jerzy Czerwiński.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam 2 krótkie pytania. To będzie przedłużenie 

tego, o czym rozmawialiśmy z panem senatorem 
Ujazdowskim. Chodzi mianowicie o to, czy w Unii 
Europejskiej w ogóle ostałaby się instytucja, która 
jest tak tworzona – w części samorządowa, krajo-
wa wykonawcza, krajowa ustawodawcza, zbierają 
się niedemokratycznie i delegują swoich kandyda-
tów, ci tworzą radę nadzorczą, a ta z kolei powołuje, 
podobno po konkursie, zarząd, z tym że pierwszy 
skład zarządu, art. 28, jest powoływany na okres 2 
lat bez przeprowadzania naboru… I jak już mamy 
w ten sposób powołaną instytucję, to nie wiadomo, 
na jakiej zasadzie te osoby odpowiadają. Tylko kon-
stytucyjnie? Karnie? Czy w ogóle taka instytucja, 
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tak tworzona, byłaby zaakceptowana jako partner 
dla Unii Europejskiej w podziale pieniędzy? I to 
strona podmiotowa.

Zaś strona przedmiotowa… Panie Ministrze, 
proszę tak pokrótce wytłumaczyć, jakie są w tej 
chwili fundusze, w szczególności ten, co do którego 
wiemy najmniej, a mianowicie Fundusz Odbudowy 
i Rozwoju, na który będą się składać krajowe plany 
odbudowy poszczególnych państw. Kto tam wła-
ściwie będzie zarządzał kasą, w cudzysłowie? Kto 
będzie podejmował decyzje? Czy mógłby je podej-
mować zarząd Agencji Spójności i Rozwoju w ten 
sposób utworzony?

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE FUNDUSZY  
I POLITYKI REGIONALNEJ 
WALDEMAR BUDA 

Jeśli mogę… Szanowni Państwo, żeby taką insty-
tucję ukonstytuować w całej strukturze wdrażania 
środków europejskich dzisiaj, od samego początku, 
od nowa, tak jak jest to proponowane, to taką am-
bitną nadzieję bym miał, że może do 2028 r. udałoby 
się to z Komisją uzgodnić. W ogóle przygotowywa-
nie takich dokumentów polega na tym, że wysyła 
się do Komisji roboczy projekt, koncept, jak miałby 
wyglądać cały system wdrażania, akredytacji, cer-
tyfikacji, audytu… W przypadku tej agencji w ogóle 
nie przewiduje się czegoś takiego jak audyt. Przecież 
to jest nie do zaakceptowania przez Komisję, naj-
zwyczajniej w świecie. Oczywiście jest niemożliwe, 
żeby taka instytucja przejęła kontrolę nad zarządza-
niem środkami europejskimi. Gdzie są tu instytu-
cje pośredniczące, w jaki sposób miałaby realizować 
zadania instytucja zarządzająca bez instytucji po-
średniczących, co z instytucjami pośredniczącymi, 
które dzisiaj są certyfikowane przez Komisję, które 
mają uprawnienie do dystrybucji środków na zasa-
dzie właśnie instytucji pośredniczącej? Przecież tu 
się o tym nawet nie mówi, bo nie ma w ogóle zdia-
gnozowanego problemu, tego całego systemu, który 
dzisiaj funkcjonuje.

Szanowni Państwo, Krajowy Plan Odbudowy 
będzie zarządzany przez Komisję Europejską. 
Krajowe plany odbudowy po przyjęciu przez 
Komisję i po kierunkowej zgodzie Rady będą do-
kumentami Komisji Europejskiej.

(Senator Jerzy Czerwiński: Właśnie.)
Będą dokumentami Komisji Europejskiej. My 

przedstawimy tylko system wdrażania tego na 

poziomie krajowym, ale to jest system zarządzany 
przez Komisję Europejską. I oczywiście na pewno 
nie znalazłaby się w tym gronie agencja, która mo-
głaby tym zarządzać, bo w żadnym kraju podmiot 
krajowy nie zarządza tym krajowym, konkretnym 
planem odbudowy.

Szanowni Państwo, z punku widzenia perspek-
tywy 2021–2027 nie ma najmniejszej możliwości, 
żeby jakakolwiek instytucja poza tą, która jest dzi-
siaj, poza tym systemem, który jest dzisiaj, mogła 
operować środkami europejskimi. Jest to po prostu 
niemożliwe. Dzisiaj mamy umowę partnerstwa po 
konsultacjach, dzisiaj mamy przygotowane rozpo-
rządzenia na poziomie Komisji Europejskiej, dzi-
siaj mamy przygotowane programy operacyjne, 
które są w wysłuchaniach publicznych i w infor-
macji publicznej, mamy konsultacje wszystkich 
programów operacyjnych, które już były w tamtej 
perspektywie, i te, które będą w kolejnej. Mamy 
końcówkę rozliczania poprzednich programów 
operacyjnych, mamy przygotowany Krajowy Plan 
Odbudowy, który musi być zgłoszony do 30 kwiet-
nia. I mamy do czynienia z czymś takim jak in-
stytucja, która może mogłaby być powołana za pół 
roku, do której należałoby zrekrutować pracowni-
ków, którzy uczyliby się tego segmentu i uczyliby 
się certyfikacji środków, w momencie gdy Komisja 
Europejska nic o tym nie wie. To jest rzecz napraw-
dę nieprawdopodobna i na tym poprzestańmy. 
Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Aleksander Szwed.

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, w pełni zgodzę się z tezą, że 

projekt burzy system pozyskiwania środków eu-
ropejskich już nie w przededniu nowej perspek-
tywy, ale w zasadzie w momencie, kiedy ta nowa 
perspektywa programowania środków już się roz-
poczęła, bo jesteśmy przecież w 2021 r.

Mam pytania co do tych opinii, które wcześniej 
przytaczałem. Śląski Związek Gmin i Powiatów 
wskazuje, że projekt wydaje się nie uwzględniać 
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zarządców województw jako instytucji zarzą-
dzających, a zastępca prezydenta miasta Gliwice 
wskazuje, że projekt pozbawi zarządy województw 
kompetencji na wielu polach, czyli tak de facto 
uderza nie tylko w stronę rządową i pozyskiwa-
nie środków przez stronę rządową, ale również 
w ich pozyskiwanie przez tę stronę samorządową 
i przez samorządy województw jako instytucje za-
rządzające. Czy mógłby pan do tego się odnieść? 
Dziękuję.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE FUNDUSZY  
I POLITYKI REGIONALNEJ 
WALDEMAR BUDA 

To jest oczywiście racja,  bo dzisiaj 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 
jest partnerem w zarządzaniu środkami rów-
nież regionalnych programów operacyjnych. 
Dzisiaj negocjujemy kontrakty programowe 
w ramach regionalnych programów operacyj-
nych, całe kontrakty ze szczególnymi rozwiąza-
niami na całe 7 lat. Z chwilą wejścia w życie tej 
ustawy ta agencja nie miałaby żadnej delegacji 
do prowadzenia dyskusji na temat kontraktów 
programowych. Straciliby łącznie 7 miliardów 
euro w skali kraju, gdyby coś takiego zostało za-
proponowane. Ja powiem szczerze: uchwalenie 
tej ustawy zablokowałoby jakiekolwiek środki 
europejskie w najbliższej perspektywie, najzwy-
czajniej w świecie nie dostalibyśmy ani jednego 
euro, bo nie mielibyśmy systemu, który byłby 
wiarygodny z punktu widzenia wdrażania środ-
ków europejskich. Zero euro, w przeliczeniu na 
mieszkańca również zero.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Nie ma dalszych pytań.
Otwieram dyskusję.
Pan senator Świlski jako pierwszy – w trybie 

zdalnym.
Czy pan senator Ryszard nas słyszy?
Nie słyszy, więc najwyżej będzie się wypowia-

dał później.
Pan senator Krzysztof Kwiatkowski.
Zapraszam, Panie Senatorze.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Wypowiedź pana ministra napawa mnie 

optymizmem, bo jeżeli mówi o tej trosce, że nie 
otrzymalibyśmy żadnych pieniędzy z np. takiego 
mechanizmu jak Fundusz Odbudowy i Rozwoju, 
to rozumiem, że w tym zakresie, tak ważnego pro-
jektu rząd ma większość w swoim zapleczu parla-
mentarnym w Sejmie i to zaplecze, w całym jego 
spektrum, czyli parlamentarzyści PiS, Solidarnej 
Polski i Porozumienia Jarosława Gowina, popie-
ra ten projekt z takim mozołem i trudem, za co 
dziękujemy, negocjowany przez ministerstwo. 
Oczywiście o tym za chwilę się przekonamy.

Ten projekt, który przedstawiliśmy, który 
przedstawił, przygotował pan senator Ujazdowski, 
to jest projekt oparty na takiej filozofii, że rząd nie 
zawsze wie lepiej. Bo jest oczywisty, i nikt tego nie 
podważał, ja również, wysiłek, praca, którą pań-
stwo wykonaliście w toku negocjacji. Oczywiście 
nie do końca rozumiem sformułowanie, że konsul-
tacje się zakończyły, bo w odniesieniu do poszcze-
gólnych dokumentów, jak rozumiem, jest to jakaś 
forma uproszczenia, gdyż część tych dokumentów, 
jak np. Krajowy Plan Odbudowy, oczywiście jest 
jeszcze teraz w trakcie konsultacji.

To, co mnie niepokoi, to pewna filozofia mó-
wiąca właśnie, że ci, którzy wydają pieniądze, a nie 
podlegają naszej kontroli, mogą je wydawać źle czy 
gorzej. Przykład, do którego się odwoływałem, to 
tzw. kontrola Centralnego Biura Antykorupcyjnego 
wydatkowania pieniędzy przez urzędy marszał-
kowskie. Tę kontrolę rozpoczęliście w czerwcu 
2016 r. To nieprzypadkowa data, bo wtedy opozy-
cja rządziła – z waszego punktu widzenia opozycja 
– w 15 urzędach marszałkowskich. I mam przed 
sobą stronę Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 
zapowiedź tej kontroli: CBA będzie kontrolowało 
całość wydatków z funduszy europejskich, które 
były dzielone przez urzędy marszałkowskie, czy-
li ponad 17 miliardów. Zgodnie z ustawą o CBA 
taka kontrola może trwać 3 miesiące, w nadzwy-
czajnych okolicznościach była przedłużana, w tym 
wypadku maksymalnie do 9 miesięcy. Nie ma już 
żadnych komunikatów, jak kontrola się zakończyła. 
A powinny być, powinniście z ogromną radością 
odtrąbić: samorządy w  Polsce wydają pienią-
dze uczciwie, nieprawidłowości w wydatkowa-
niu pieniędzy to absolutny promil. Ale o tym nie 
ma żadnego komunikatu. To są informacje, które 
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przebijają się na siódmych stronach gazet regio-
nalnych, że nieprawidłowości dotyczą jakichś 
drobnych projektów. Jedyny błąd systemowy do-
tyczył funkcjonowania tzw. grup producenckich na 
Lubelszczyźnie. No, tam było 6 podobnych przy-
padków. I o tym właśnie mówimy.

Dzisiaj dyskutujemy o tym, że w przypadku 
tworzeniu tak ważnych dokumentów, w przypadku 
tworzenia pewnych programów i, powiedziałbym, 
filozofii wydawania tych środków, oczekujemy rze-
czywistego dialogu. Ja słuchałem pana ministra 
w zeszłym tygodniu, kiedy był pan gościem komisji 
senackich. No, te konsultacji nie mogą być fasado-
we. Głos samorządowców powinien zostać wysłu-
chany, samorząd powinien realnie współtworzyć 
zasady rozdziału tych środków.

Samorząd terytorialny jest naszym ogromnym 
atutem. Kiedy byłem wiceszefem Europejskiej 
Organizacji Najwyższych Organów Kontroli, 
EUROSAI, i szefem Komitetu Kontaktowego, czy-
li komitetu grupującego szefów organów kontro-
li wszystkich państw Unii Europejskiej, wszyscy 
– wtedy było jeszcze 28 przedstawicieli państw 
Unii Europejskiej – mówili, że w Polsce samo-
rząd terytorialny działa doskonale, że nasz sukces 
w wydatkowaniu funduszy europejskich to przede 
wszystkim pochodna tego, jak funkcjonuje samo-
rząd terytorialny.

Co mnie niepokoi? No, w przypadku różnych 
dokumentów pokazujecie swoją filozofię, poka-
zujecie, że wiecie lepiej. Tworzycie Krajowy Plan 
Odbudowy i wiecie lepiej, że na transport szyno-
wy nie warto już przeznaczać pieniędzy, bo ekolo-
gicznym środkiem transportu są tylko autobusy. Ja 
mam przekonanie, że niestety w tle jest kryterium 
polityczne. No, transport szynowy to są duże mia-
sta, to są nie nasi samorządowcy, więc postawmy 
na transport autobusowy.

Pokazuję państwu ten przykład, bo nie od-
powiada mi filozofia, w której tle – mam takie 
nieodparte wrażenie – kryją się nie intencje mery-
toryczne, a intencje polityczne. Zachęcam do tego, 
żebyśmy pomyśleli wspólnie, jak zadbać o zrów-
noważony rozwój całej Polski. Nie jest tak, że 
mieszkańcy najmniejszej gminy w województwie 
łódzkim są lepsi niż mieszkańcy 730-tysięcznej 
Łodzi. Pokazaliście swoją filozofię wtedy, gdy dzie-
liliście pieniądze z funduszu inicjatyw samorządo-
wych, lokalnych. Ironia tej sytuacji polega na tym, 
że jak się wchodziło na strony Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów, to wśród kryteriów rozdziału tych 
pieniędzy można było znaleźć m.in. kryterium 

dotyczące tego, ile osób będzie w przyszłości ko-
rzystać ze zrealizowanego projektu. Ani pan mi-
nister, ani nikt inny z administracji rządowej nie 
wytłumaczy mi, w czym 1 tysiąc 914 mieszkań-
ców najmniejszej gminy w województwie łódzkim 
jest lepszych od siedmiuset kilkudziesięciu tysięcy 
mieszkańców miasta Łodzi. Wiem, że panu oso-
biście jako mieszkańcowi Łodzi jest wstyd z tego 
powodu, że do takiego podziału środków doszło.

Zastanówmy się więc wspólnie, co zrobić, żeby 
w przyszłości taka sytuacja się nie powtórzyła. 
Chodzi właśnie o to, żebyśmy mieli przekonanie, 
że fundusze europejskie to fundusze, które służą 
rozwojowi całej Polski, a nie tylko wybranych miast 
i gmin. Mówię o tym dzisiaj, bo później, na kolej-
nych etapach, możemy się wspólnie zastanowić, 
jakie przyjąć rozwiązania, aby stworzone przez 
nas mechanizmy działały w sposób niepodważalny, 
transparentny, niebudzący żadnych wątpliwości. 
Możemy wprowadzić mechanizmy, które nie będą 
budziły obaw co do tego, czy rozdział tych środków 
jest taki, jak byśmy sobie tego życzyli, albo organi-
zować kolejne spotkania, na których będziemy się 
zastanawiać, gdzie został popełniony błąd.

Przyjmuję do wiadomości… No, mówił pan, że 
w pańskim odczuciu, w odczuciu wiceministra od-
powiedzialnego za ten dział – ja słuchałem uważnie 
– projekt ten jest na tym etapie nie do zrealizowania. 
To zastanówmy się wspólnie, co zrobić, żeby do zre-
alizowania była ta filozofia, o której mówimy, filozo-
fia dialogu między rządem i samorządem, dialogu, 
w którym wszyscy są równi, w którym nie fawory-
zuje się tych równiejszych. I to jest filozofia zawarta 
w tym projekcie. Nam, senatorom, jest ona najbliż-
sza. Jest to filozofia zrównoważonego rozwoju bez 
kryterium politycznego, rozwoju uwzględniającego 
rzeczywiste potrzeby mieszkańców. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Jerzego 

Wcisłę.

SENATOR 
JERZY WCISŁA 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie 
Ministrze!
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Stare polskie przysłowie mówi: kłamcy nie wie-
rzy się nawet wtedy, kiedy mówi prawdę. A inne 
przysłowie mówi: kto się raz sparzył, ten na zim-
ne dmucha. W myśl tych przysłów Polacy mają 
prawo nie wierzyć rządowi, że bez wprowadzenia 
mechanizmów kontroli środki unijne będą roz-
dzielane w sposób transparentny, zgodny z jasno 
określonymi i publicznie znanymi zasadami. Mają 
takie prawo, bo choćby 2 przykłady, które podam, 
do takiego wniosku upoważniają. I te przykłady 
chciałbym dedykować szczególnie panu ministro-
wi Waldemarowi Budzie, któremu projekt, któ-
ry dzisiaj procedujemy, wydaje się śmieszny lub 
ośmieszający Polskę. Ciekawe, co powie po tych 
przykładach.

Pierwszy z tych przykładów to funkcjonowa-
nie Funduszu Sprawiedliwości, z którego, jak wy-
kazała kontrola NIK w 2018 r., z 385 milionów zł 
zaledwie 16 milionów zł przeznaczono na pomaga-
nie ofiarom przestępstw. Ale poza raportem NIK 
nic się nie stało. Nie ma śledztwa. Nikt nie został 
aresztowany, a Ziobro nadal jest ministrem i zarzą-
dza funduszem z budżetem 400 milionów zł. A do 
klientów funduszu doszlusowała już fundacja ojca 
Rydzyka. Ot, sprawiedliwość.

Drugim przykładem jest Rządowy Fundusz 
Inwestycji Lokalnych. Jesienią ubiegłego roku hu-
czało o nim w całej Polsce. Wskazywano, że jedy-
nym kluczem do decyzji o przyznaniu środków, 
jaki można wskazać, była legitymacja partyjna 
samorządowców, gdyż pieniądze trafiały przede 
wszystkim do tych miast i gmin, w których rzą-
dzi PiS. Warszawa, Łódź, Gdańsk, Sopot, Gdynia, 
Poznań, Opole, Olsztyn, Ełk, Elbląg – miasta, 
w których PiS przegrywa wybory – nie dostawały 
nic albo prawie nic z tego funduszu. W jesiennej 
turze, w której rozdysponowano 4 miliardy 350 ty-
sięcy zł, te miasta nie otrzymały prawie żadnych 
środków, a całą kwotę powołana do tego komisja 
rozdzieliła ponoć w ciągu 6 minut. Gminy, w któ-
rych rządzi Prawo i Sprawiedliwość i w których 
mieszka 9% Polaków, otrzymały z tego funduszu 
20% środków. A gminy, w których rządzą samorzą-
dowcy z Koalicji Obywatelskiej i w których miesz-
ka 32% Polaków, otrzymały 20% środków. Relacje 
na korzyść PiS? Dziesięć do jednego. Przypadek? 
Nie ma żadnej dokumentacji, która by świadczy-
ła, jak te pieniądze przydzielano. A na doniesie-
nie o podejrzeniu przestępstwa w tym procederze 
Prokuratura Okręgowa w Warszawie odmówiła 
wszczęcia śledztwa w tej sprawie, gdyż czyn nie 
zawiera znamion czynu przestępczego.

Obserwatorzy mówią już o  istnieniu Polski 
„C” albo o programie „Zero plus”. Tak mówią o tej 
Polsce, której PiS nie lubi.

W tej Polsce są przede wszystkim miasta na 
prawach powiatu, dla których tzw. nadwyżka 
operacyjna, czyli zdolność inwestycyjna, spadła 
w ciągu 3 lat o 55%. To jest ta czerwona kreska. To 
jest postęp w tych miastach na prawach powiatu. 
W tych 66 miastach mieszka 12 milionów Polaków. 
Co trzeci Polak mieszka w tych miastach, w tych 
miastach, których PiS nie lubi. Ja z takiego miasta 
pochodzę. I nie chcę już więcej kolekcjonować do-
wodów na to, by udowadniać regułę, że Elbląg nic 
nie dostanie, bo PiS go nie lubi.

Do Funduszu Odbudowy moje województwo 
zgłosiło 41 inwestycji o wartości 12 miliardów zł, 
a moje miasto – 6 projektów o wartości 700 milio-
nów zł. Bez gwarancji pozyskania środków unijnych 
rozwój i miasta, i regionu zostanie zatrzymany.

Dlatego chcę, by wszystkie miasta, gminy i re-
giony miały równy dostęp do środków publicznych, 
w tym unijnych. I te powody, Panie Ministrze, to 
są te powody, dla których składamy ten projekt. 
Nie chora wyobraźnia, ale strach, że nie otrzyma-
my środków unijnych, jest powodem, dla których 
ma powstać ta agencja. I dlatego jestem w gronie 
autorów ustawy o powołaniu Agencji Spójności 
i Rozwoju, i wcale się tego nie wstydzę.

Ta instytucja będzie uczestniczyła w procesie po-
dejmowania decyzji o tym, na jakie inwestycje będą 
kierowane środki unijne, w tym środki z Funduszu 
Odbudowy czy z programu Polska Wschodnia. W jej 
składzie znajdą się w równej proporcji z ministra-
mi przedstawiciele samorządów, które są tak samo 
ważnym inwestorem jak rząd, bo samorządy reali-
zują w Polsce ok. 50% publicznych inwestycji. Jest 
to zatem zgodne z faktycznym udziałem samorzą-
dów w przedsięwzięciach inwestycyjnych i zgodne 
z konstytucyjną zasadą pomocniczości.

A jeżeli kogoś zabolały te fakty, które tu przed-
stawiłem, na które się powołuję i które, moim zda-
niem, usprawiedliwiają brak zaufania do władzy 
i konieczność dmuchania na zimne, to tym bar-
dziej powinien zagłosować za powstaniem Agencji 
Spójności i Rozwoju, bo nie ma lepszego sposobu 
na to, by PiS udowodnił i rząd udowodnił, że środki 
unijne chce rozdzielić uczciwie i sprawiedliwie, we 
współpracy z samorządami, z przedstawicielami 
pracodawców i obu izb parlamentów.

Liczę na pełne poparcie senatorek i senato-
rów dla inicjatywy powołania Agencji Spójności 
i Rozwoju. Dziękuję bardzo.
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WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

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

Libickiego.

SENATOR 
JAN FILIP LIBICKI 

Panie i Panowie Senatorowie!
Chciałbym zacząć od podziękowań pod adre-

sem inicjatora tego projektu o Agencji Spójności 
i Rozwoju, pana senatora Kazimierza Michała 
Ujazdowskiego, który włożył niezwykle dużo pra-
cy w to, aby ten projekt ustawy w tym kształcie 
na posiedzeniu Senatu się pojawił. Jest dla mnie 
zaszczytem, że mogę być jednym z sygnatariuszy 
tego projektu obok pana senatora Frankiewicza, 
pana senatora Kwiatkowskiego czy pani marszałek 
Gabrieli Morawskiej-Staneckiej. Myślę, że to jest 
dowód na to, że w dobrych sprawach dla Polski je-
steśmy w stanie w Senacie tej kadencji harmonijnie 
pracować, w ramach tej części Senatu, która tworzy 
w tej kadencji większość senacką.

Ja chcę powiedzieć bardzo jasno, że rząd od 
wielu miesięcy chwali się skalą funduszy, któ-
re mają przypaść Polsce w ramach Funduszu 
Odbudowy, i mówi o tym, że to jest nowy plan 
Marshalla. I słusznie rząd się chwali, bo jeśli rze-
czywiście zostaną zrealizowane te zapowiedzi, to 
Fundusz Odbudowy po pandemii będzie czymś 
w rodzaju nowego planu Marshalla. Ale jeśli on 
ma rzeczywiście tę funkcję historycznego planu 
Marshalla spełnić, to… No, nie chodzi tylko o to, 
żeby uzyskać jak największą skalę tych środ-
ków, co jest oczywiście bardzo ważne, ale chodzi 
także o to, aby zostały one w procesie dystrybu-
cji efektywnie wykorzystane. Trudno wyobra-
zić sobie w ramach administracji, którą mamy 
w Rzeczypospolitej, lepszy jej segment niż samo-
rząd terytorialny. W moim przekonaniu jeśli na-
prawdę chcemy efektywnie wykorzystać te środki 
dla rozwoju Polski, to naszym zadaniem jest jak 
największe usamorządowienie procesu ich dys-
trybucji, także jeśli chodzi o Fundusz Odbudowy.

W odniesieniu do tego, o czym mówił pan prze-
wodniczący Kwiatkowski… To jest prawda, nie tyl-
ko na Zachodzie, nie tylko w Unii Europejskiej, ale 
także na wschód od naszych granic, jeśli jest wska-
zywana jakaś reforma, która w ciągu tego 30-lecia 

udała się najbardziej, to jest to tzw. reforma sa-
morządowa. Na to są dziesiątki przykładów. Myślę, 
że jest to też dobry moment, aby wspomnieć pana 
prof. Jerzego Regulskiego, twórcę tej reformy, i po-
wiedzieć bardzo jasno, że on jest tą osobą, tym, 
który ten największy sukces, jeśli chodzi o reformy 
polityczne po 1989 r., że tak powiem, zaprogramo-
wał i wprowadził w życie.

Na koniec chcę powiedzieć bardzo jasno – 
ponieważ państwo znacie mnie ze szczerości 
wypowiedzi – że ja się nie dziwię tak daleko 
posuniętemu krytycyzmowi, jeśli chodzi o ten 
projekt Agencji Spójności i Rozwoju, ze strony 
rządu, a w szczególności pana ministra Budy, bo 
nie ma co ukrywać, powiedzmy sobie to wprost: 
jedną z przesłanek powstania tego projektu była 
kwestia tego, w jaki sposób został podzielony 
fundusz inwestycji lokalnych. O tym mówili 
wszyscy moi przedmówcy. Otóż tak, powiedz-
my sobie to jasno i wprost: jednym z bodźców 
do tego, aby ten projekt powstał, była kwestia 
tego, aby te środki były dobrze i efektywnie wy-
korzystane, ale nie tylko to, bo za tym stoi także 
taka intencja, aby się nie okazało, że Europejski 
Fundusz Odbudowy będzie de facto funduszem 
wyborczym Prawa i Sprawiedliwości. I możemy 
sobie z panem ministrem różnie mówić o tym, 
jaka jest intencja Komisji Europejskiej, jeśli 
chodzi o dystrybucję środków z tego funduszu, 
ale z całą pewnością nie jest intencją Komisji 
Europejskiej to, aby ten fundusz służył poszcze-
gólnym partiom politycznym de facto za fun-
dusz wyborczy. Pan minister Buda znakomicie 
zdaje sobie z tego sprawę i myślę, że stąd tak 
nerwowa reakcja pana ministra.

Jeszcze raz bardzo dziękuję panu senatorowi 
Ujazdowskiemu za tę inicjatywę i jestem przeko-
nany, że przyjmiemy ten projekt w Senacie, a także 
że okoliczności w Sejmie będą sprzyjały temu, aby 
ustawa, mimo krytycyzmu pana ministra Budy, 
została przyjęta i, że tak powiem, w formie już po-
wołanej do życia instytucji zaczęła funkcjonować 
w polskim porządku prawnym. Bardzo serdecz-
nie dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

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

Czerwińskiego.
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SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Uporządkujmy tę wypowiedź według tego, jak 

były zadawane pytania, żeby była spójna jakość.
Podmiot, to znaczy sama Agencja Spójności 

i Rozwoju – wyjątkowo niedemokratycznie po-
woływany, w 3 stopniach pośrednich. To nawet 
nie jest wybór pośredni, to jest wybór pośredni 
do sześcianu. Nawet z samego składu rady tejże 
agencji można pewne wnioski wyciągnąć. Otóż 
w skład rady wchodzą przedstawiciele… mini-
strowie właściwi do poszczególnych spraw, a po-
tem, jak czytamy, 8 członków wybranych przez 
członków strony samorządowej Komisji Wspólnej 
Rządu i Samorządu Terytorialnego. No, tak byłoby 
dobrze, wybierzecie fachowców – mówię o stronie 
samorządowej – ale tu jest dodatek: spośród ich 
grona. Członkowie części samorządowej komisji 
rządu i samorządu będą się wybierali ze swojego 
grona. To jest dopiero demokracja! Ja nie wiem, ilu 
jest tych członków, trzeba by było doczytać, przy-
gotować się lepiej, sprawdzić, czy ich jest kilkuna-
stu i oni tę ósemkę wybiorą… No bo setka to raczej 
nie jest. To jest szczyt demokracji samorządowej! 
Proszę państwa, wy takim składem chyba żartuje-
cie sobie z samorządu. Bo ci ludzie mają decydować 
nie tylko o pieniądzach, nazwałbym to, centralnie 
dzielonych, ale także – nie daj Boże! – o tych dzie-
lonych czy mających podlegać podziałowi przez 
samorządy.

Ta ustawa to jest także uszczuplenie kompe-
tencji samorządów – to było też w jednej z opi-
nii. Ci, którzy rzeczywiście zajmują się podziałem 
środków europejskich na poziomie województw, 
marszałkowie, widzą to. A tu nie wiadomo dlacze-
go ludzie do czego innego powołani – bo Komisja 
Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego ma 
zupełnie inne kompetencje – wybiorą się między 
sobą i będą zarządzać tym, co do tej pory robiły 
m.in. samorządy. No, to jest dopiero demokracja! 
Szczyt demokracji!

Mało tego – ludzie z tej agencji praktycznie 
przed nikim nie będą odpowiadać. Zero audytu, 
nadzór iluzoryczny, bo nie polityczny. W przypad-
ku innych ciał czy organów w Polsce jest tak, że 
nadzór jest albo bezpośrednio administracyjny, 
albo polityczny. Jaki jest tutaj? Żaden. No, podob-
no członkowie zarządu agencji mają być powo-
łani w drodze konkursu. Ślicznie. Ale pierwszy 
skład zarządu jest powoływany na okres 2 lat bez 

przeprowadzenia naboru. Nawiasem mówiąc, nie 
wiadomo, w jakim czasie. Takich kwiatków, niedo-
powiedzeń w tym tekście jest więcej.

Bez odpowiedzialności – no, przed Bogiem 
i historią – niekonstytucyjny, bo miesza też wła-
dzę wykonawczą i ustawodawczą… Przecież po to, 
żeby przypadkiem marszałek Sejmu ani marszałek 
Senatu nie poczuł się pokrzywdzony, przez tych-
że marszałków też może być, to znaczy będzie po-
woływana osoba w skład rady agencji. To ciekawe. 
To, że byłaby wybierana przez marszałka spośród 
posłów i spośród senatorów, to raczej naturalne, 
ale może być także wybierana spoza tego grona. 
Tutaj zakres demokracji w przypadku central-
nych organów jest nieco szerszy. Nie wybierają się 
z własnego grona. Bez odpowiedzialności, niekon-
stytucyjnie wybierani, w niekonstytucyjnym skła-
dzie… a mający przejąć kompetencje tych organów, 
tych ciał, tych instytucji, które przecież już długi 
okres, ponad 15 lat, zarządzają środkami unijnymi.

A to przecież kształtowało się w boju. Byłem 
radnym sejmiku województwa od 2006 r., więc 
wiem, jak te pierwsze kontakty z Unią wygląda-
ły. Nie było słodko. W tej chwili jednak rzeczywi-
ście potrafimy zagospodarowywać środki unijne. 
Robimy to w miarę czysto, w miarę uczciwie – nie 
słyszymy o większych aferach; instytucja OLAF ra-
czej nie ma u nas co robić – no i skutecznie, na tyle 
skutecznie, że nawet prości ludzie… no, nie prości 
ludzie, tylko nasi obywatele widzą efekt oddanych 
inwestycji. Nawiasem mówiąc, przy tych inwesty-
cjach są tablice. Po co to zmieniać? Znamy przy-
czynę – jest to pewnego rodzaju żal. Po pierwsze, 
żal za to, że na którymś tam z etapów programów 
inwestycji lokalnych podobno źle potraktowano 
niektóre samorządy. Nie wiem, czy tak było. To 
trzeba po prostu udowodnić, znaleźć i pokazać 
kolejne liczby. I po drugie, jest niestety wyrażany 
taki żal: szkoda, że to nie my rządzimy; taka kasa, 
a to nie my będziemy ją dzielić. Ale to nie tak – po-
dział będzie tutaj dokonywany właśnie wspólnie 
z samorządami. Zostają regionalne programy… 
Mówimy teraz o zwykłym budżecie Unii. A więc 
zostają regionalne programy operacyjne, zostają 
programy centralne. Mało tego, ten trzeci etap… to 
znaczy nie trzeci etap, ale trzeci składnik, Fundusz 
Odbudowy, będzie tworzony na podstawie krajo-
wych programów, planów odbudowy, które są kon-
sultowane, a następnie inicjowane ze składników, 
które podały samorządy.

O ile pamiętam, to samorządy województw 
już w lipcu tamtego roku podawały propozycje. 
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Z mojego województwa wyszło 14 takich progra-
mów. I z tychże programów w skali kraju stwo-
rzono pewną całość, teraz podlega ona konsultacji. 
A wy akurat w tym momencie, zamiast zachęcić 
samorządy właśnie do konsultacji, do udziału 
w tych konsultacjach, zamiast zachęcić nie tylko 
samorząd, nie tylko samorządy terytorialne, a na-
wet prostych, zwykłych ludzi, może w ten sposób 
to ujmę, wymyślacie narzędzie, narzędzie, którego 
nie da się stworzyć, które nie uzyska certyfikacji 
Unii Europejskiej. Jeśliby ktoś był złośliwy, toby po-
wiedział, że wy to robicie po to, żeby żadne pienią-
dze nie zostały przez nas przyjęte i zaabsorbowane. 
Rozpoczynacie to, co było w latach 2003–2004, ale 
robicie to gorzej, znacznie gorzej. Po co? Nie ma 
takiej potrzeby. Są pewne przyczyny, o których po-
wiedziałem wcześniej.

Co będzie dalej? Ten projekt waszymi głosami 
zostanie oczywiście uchwalony, ale nikt rozsądny 
nie podda go, nie daj Boże, pod prace Sejmu. Wiecie 
dlaczego? Bo jeśli dowie się o tym ktoś z zagranicy, 
to dopiero będzie się z czego tłumaczyć.

(Głos z sali: To jest…)
Tak, oczywiście, wszystko jest transparentne, 

tylko że na transparencie mogą być różne rzeczy 
i różni ludzie pod różnymi transparentami wystę-
pują. To prawda. Są różne znaki graficzne, są różne 
hasła, także wykrzykiwane.

Reasumuję. Próbujecie mniej lub bardziej 
sprytnie czy udolnie zabrać możliwość decydowa-
nia o rozwoju Polski dla rządu, dla samorządów, 
a także dla Komisji Europejskiej. Tej ostatniej spra-
wy jeszcze bliżej nie znamy. Fundusz Odbudowy na 
poziomie europejskim, składający się z krajowych 
planów rozbudowy… Jeszcze nie są ratyfikowane 
narzędzia do jego sformułowania, czyli na razie 
on jest niepewny. Otóż ten Fundusz Odbudowy… 
Powiedziano wam tutaj, że nim będzie bezpośred-
nio zarządzać Komisja Europejska. Będą 3 etapy, 3 
stopnie: Komisja Europejska, inny składnik fun-
duszy europejskich, rząd. Mowa o programach 
krajowych, programach operacyjnych. A wy chce-
cie, żeby u nas było tak, że miałoby się tym zająć 
niedemokratycznie i niekonstytucyjnie wybrane, 
nieodpowiadające przed nikim ciało, w którym kil-
kunastoosobowa czy kilkudziesięcioosobowa grupa 
wybiera spośród siebie przedstawicieli. I oni się 
mają nazywać przedstawicielami samorządu.

Nie dziwię się ministrowi, że nie chciał tego 
komentować, ale to wcale nie znaczy, że po odrzu-
ceniu projektu nie należy się w sposób pozytyw-
ny, znaczy poważny, zająć tym, czym powinniśmy 

się zająć. To jest dla nas pewne pole do popisu. 
Instytucje, organy, które zajmują się podziałem 
pieniędzy unijnych, już są, ale możemy wyzna-
czyć im cele. Możemy je także sprawdzać. Wszystko 
jest do zrobienia, ale róbmy to sensownie, a nie 
z takim tekstem. Z tym nic nie da się zrobić. Nie 
wiem, czy została zgłoszona jakaś poprawka. Nie. 
Właściwie wypadałoby złożyć wniosek o odrzuce-
nie tego w całości, szkoda czasu komisji na to, żeby 
się tym zajmowała, nawet wnioskiem o odrzucenie. 
Naprawdę.

Przemyślcie to i sami odpowiednio zagłosujcie. 
Pól do współpracy będzie wiele, jeszcze wiele moż-
na zmienić, ale nie tym tekstem. Naprawdę. Tego 
po prostu nie da się uratować. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Janusza 

Pęcherza.

SENATOR 
JANUSZ PĘCHERZ 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Na początku swojego wystąpienia zadam pyta-

nie. Czy pojawiłaby się inicjatywa ustawodawcza 
28 senatorów – wiem, że część senatorów nie pod-
pisała się pod wnioskiem tylko dlatego, że obrado-
wała wówczas w sposób zdalny – i czy powstałby 
projekt tej ustawy, gdyby nie szereg negatywnych 
przykładów rozdziału środków z budżetu państwa 
w ostatnim okresie?

Odpowiem sam na postawione przed chwilą 
pytanie. Z pewnością takiej inicjatywy by nie było, 
bo nie byłoby takiej potrzeby. Przez 12 lat mojej 
prezydentury w Kaliszu, w latach 2002–2014, nie 
spotkałem się z rozdziałem środków ani unijnych, 
ani z budżetu państwa czy z budżetu województwa 
wielkopolskiego, który budziłby wątpliwości co do 
jawności czy przejrzystości ich podziału. Nawet gdy 
rozstrzygnięcia były nie po myśli mojego samo-
rządu, zawsze mogłem przeanalizować kryteria, 
według których dokonano rozstrzygnięć, a w osta-
teczności mogłem także jako prezydent miasta od-
wołać się od wyników konkursu.

To, co stało się w ostatnich kilkunastu mie-
siącach z  rozdziałem środków na inwestycje 
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w zakresie dróg lokalnych, a także środków fun-ów fun- fun-
duszu inwestycji lokalnych czy z ostatnią rządową 
propozycją podziału pieniędzy unijnych, wstęp-
nie co prawda, w nowej perspektywie finansowej 
2021–2027 dla województwa wielkopolskiego, musi 
budzić olbrzymi niepokój co do dalszych patolo-
gicznych rozwiązań prowadzących w ostateczności 
do niezrównoważonego rozwoju gmin, powiatów, 
województw i kraju.

Zadaniem Senatu i innych instytucji konstytu-
cyjnych odpowiedzialnych za tworzenie prawa jest 
poszukiwanie najlepszych form instytucjonalnych 
zapewniających wysokie standardy polityki pu-
blicznej w tej dziedzinie, aby zapewnić efektywne, 
bezstronne, polityczne, profesjonalne programo-
wanie i zarządzanie środkami unijnymi.

Omawiamy projekt ustawy o Agencji Spójności 
i Rozwoju, zgodnie z którym ta nowa politycznie 
inicjatywa bezstronnego i profesjonalnego centrum 
jako instytucja ma zapewnić funkcję zarządzania 
niektórymi funduszami Unii Europejskiej.

Panie Senatorze, w trakcie posiedzeń komisji 
zostało już wytłumaczone, że regionalne programy 
operacyjne nie podlegają tejże propozycji ustawowej.

To jest proponowane rozwiązanie i jest to rozwią-
zanie systemowe. Podkreślenia wymaga profesjonalne 
podejście pomysłodawcy inicjatywy ustawodawczej do 
szerokich konsultacji publicznych i uwzględnienie nie-
mal wszystkich zgłoszonych w nich uwag w przedsta-
wianym dzisiaj projekcie ustawy, dzięki czemu projekt 
ustawy jest dopracowany.

Będę oczywiście głosował za jego przyjęciem, ale 
mam świadomość tego, co wybrzmiało na tej sali – że 
jest to termin dosyć problematyczny. A jest on proble-
matyczny dlatego, że rodzenie się tego projektu usta-
wy trwało jednak kilka miesięcy. To nie była prosta 
sprawa. Ona pojawiła się kilka miesięcy temu i trzeba 
było dopracować z ekspertami tę propozycję.

Pan senator twierdzi, że w Sejmie ta inicjaty-że w Sejmie ta inicjaty-w Sejmie ta inicjaty-
wa nie przejdzie, nawet nie wejdzie na wokandę, 
ale mam nadzieję, że to będzie moment, w którym 
wszyscy zastanowią się nad tym, jak te pieniądze 
unijne rzeczywiście dzielić w sposób transparent-
ny, prowadzący do zrównoważonego rozwoju kra-
ju. Dziękuję za głos.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Wadima 

Tyszkiewicza.

SENATOR 
WADIM TYSZKIEWICZ 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie 
Ministrze!

Ja chciałbym powtórzyć argument senatora 
Libickiego. Uważam, że prawdopodobnie nigdy by 
nie powstał projekt Agencji Spójności i Rozwoju, 
gdyby nie reakcja na Rządowy Fundusz Inwestycji 
Lokalnych, który był patologiczny. I za chwilę do 
tego nawiążę.

Chciałbym też powiedzieć, że ja na posiedze-
niu komisji pochwaliłem pana ministra Budę za 
przygotowanie, bo rzeczywiście widać to przygo-
towanie. Ja też byłem samorządowcem przez bar-
dzo wiele lat i potrafię odczytać to, co pan mówił. 
I tutaj pochwaliłem za to przygotowanie, jeśli cho-
dzi o absorbcję środków, ale na tym się skończyło.

Niestety to, co pan powiedział, Panie Ministrze, 
czyli że wygrane demokratycznie wybory 
uprawniają do tego, żeby… I  teraz: do czego? 
Wygrane wybory nie dają prawa do zawłaszcza-
nia państwa, Panie Ministrze. I tu, niestety, się nie 
zgadzamy.

Proszę też wziąć pod uwagę, że krajowy fun-
dusz odbudowy czy Krajowy Plan Odbudowy, który 
Polska będzie wdrażać, jeżeli rzeczywiście pienią-
dze do nas trafią, Unia Europejska będzie rozliczać 
z osiągniętych celów, jeśli się nie mylę. Problem 
w tym, jak do tych celów my jako Polska będzie-
my dochodzić. I my, jako czy byli samorządowcy, 
czy samorządowcy polscy, nie chcemy niczego wię-
cej oprócz jasnego, klarownego i transparentne-
go algorytmu podziału środków, które popłyną do 
Polski.

Jeszcze raz powtórzę: patologia związana z fun-
duszem inwestycji lokalnych budzi ogromne oba-
wy wśród Polaków, wśród samorządowców przede 
wszystkim, że pieniądze będą dzielone właśnie 
w sposób nietransparentny, uznaniowo. I dlatego 
jest propozycja tej ustawy.

W nawiązaniu do tego funduszu inwestycji lo-
kalnych, tu wielu samorządowców się wypowiadało 
na ten temat… Moje miasto też, Panie Ministrze, 
dostało zero. Nie wiem, z jakiego powodu, władze 
samorządowe mojego miasta też tego nie wiedzą. 
Do tej pory, gdy przegrywaliśmy jakieś konkur-
sy, które były organizowane, chociażby dotyczące 
Funduszu Dróg Samorządowych czy wcześniejsze, 
gdy inne pieniądze były dzielone, można było zer-
knąć i zobaczyć, dlaczego tych pieniędzy nie do-
staliśmy. Np. dostaliśmy za mało punktów i nikt 
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nie miał pretensji o to, że przegraliśmy wyścig po 
pieniądze. Tutaj nie ma żadnych odpowiedzi na 
zadawane pytania, według jakich kryteriów były 
dzielone pieniądze, jaki był sposób podziału tych 
pieniędzy i dlaczego jedni dostali, a drudzy nie.

Powtórzę jeszcze raz: fundusz inwestycji lo-
kalnych wzbudził ogromne obawy i on był chyba 
właśnie impulsem do tego, żeby szukać jakiegoś 
rozwiązania, tak żeby ta patologia się nie powtórzy-
ła. To tak jak były czeki z logo PiS. To było niepo-
jęte, niezrozumiałe: dzielone publiczne pieniądze, 
akurat państwowe pieniądze były rozdawane z logo 
partii Prawa i Sprawiedliwości. Jakim prawem? Nie 
rozumiem tego.

I te obawy spowodowały właśnie to, że powstał 
pomysł, żeby wprowadzić takie ciało, które będzie 
jednak kontrolowało podział tych pieniędzy, tak żeby 
bez względu na to, kto będzie rządził, bo może władza 
się zmieni, bo może za rok będą wybory, bez wzglę-
du na to, kto będzie przy władzy, podział pieniędzy 
był transparentny i nie budził żadnych kontrowersji.

A tak przy okazji chciałbym też nawiązać do 
słów pana senatora Szweda, który kilkukrotnie 
się powoływał na Śląski Związek Gmin i Powiatów. 
Ja współpracowałem przez wiele lat ze Śląskim 
Związkiem Gmin i Powiatów i na pewno wykorzy-
stywanie fragmentu tej opinii Śląskiego Związku 
Gmin i Powiatów nie ucieszy bardzo samorzą-
dowców, którzy mieli zupełnie inne intencje i tak 
naprawdę popierają ten projekt, a nie są jemu prze-
ciwni. A pan wykorzystuje tylko kilka zdań, żeby 
po prostu wykorzystać związek gmin do tego, żeby 
znaleźć argumenty przeciwko temu projektowi.

No, nie ukrywam, że mocno mnie zbulwer-
sowała wypowiedź senatora Czerwińskiego, któ-
ry m.in. używa takich sformułowań, że podobno 
po konkursie ktoś znajdzie się w tej agencji. No, 
Panie Senatorze, kto to mówi? Jakie konkursy są 
dzisiaj przeprowadzane na stanowiska w całym 
kraju? Przecież to pańskie ugrupowanie zlikwido-
wało konkursy, tych konkursów nie ma, a ludzie 
trafiają do najróżniejszych agencji, spółek według 
nie wiadomo jakiego klucza. No więc kto to mówi, 
Panie Senatorze? Jeżeli to jest kwestia sporna, to 
można jeszcze na ten temat dyskutować i myślę, że 
można wprowadzić poprawki, skoro pan uważa, że 
coś można tam zmienić, tak żeby ludzie nie trafiali 
tam po uważaniu.

Pan mówi o demokracji, o szczycie demokracji. 
Ale może pan przedstawi listę nominatów, którzy 
bez żadnych konkursów piastują naprawdę wyso-
kie stanowiska. Przed chwilą przeczytałem, że pani 

minister, która trafiła do spółki Skarbu Państwa, 
zarabia 50 tysięcy miesięcznie. Po jakim konkursie 
trafiła do tej spółki, Panie Senatorze? To wy wybie-
racie spośród siebie ludzi, a uważacie, że samo-
rządowcy, którzy do tej pory naprawdę pokazali, 
że dobrze zarządzają krajem i swoimi małymi oj-
czyznami… Oskarża pan ich o jakąś tam patologię, 
jakieś złe intencje.

Mówi pan o tym, że ten projekt jest niekonstytu-
cyjny. Ciekaw jestem, jak zagłosuje pan nad ustawą, 
która, jeśli się nie mylę, jutro będzie procedowana, 
związaną z Ministerstwem Sprawiedliwości… nie 
z Ministerstwem Sprawiedliwości, tylko z… To jest 
ustawa – ona będzie jutro – która też jest niekon-
stytucyjna. Zobaczymy, jak pan zagłosuje. Przecież 
wiele ustaw, które były procedowane w Senacie, 
budziło wątpliwości konstytucyjne, a mimo to pan 
podnosił rękę i głosował za. Ta ustawa o Sądzie 
Najwyższym będzie jutro procedowana. Według 
konstytucjonalistów pewne jej zapisy są niekon-
stytucyjne. No, zobaczymy, jak pan zagłosuje.

Powiedział pan: nie my rządzimy, szukamy ja-
kichś rozwiązań, ale w końcu przecież demokracja, 
więc powinniśmy siedzieć cicho… Panie Senatorze, 
ja nigdy nie byłem w żadnej opcji rządzącej, nigdy, 
pełniąc funkcję samorządowca przez bardzo wiele 
lat. Starałem się o różne pieniądze, robiłem różne 
projekty, które rozliczałem, i jeszcze raz powtórzę: 
takiej patologii, jak jest teraz, nigdy nie było. I jeszcze 
raz wrócę do funduszu inwestycji lokalnych i do tych 
czeków z logo PiS, które były rozdawane… Tego ja jako 
były samorządowiec państwu, no, nie wybaczę.

I słowo na koniec. Uważam, że ten projekt, jeże-
li nawet budzi jakieś kontrowersje, zmierza we wła-
ściwym kierunku. Cele Agencji Spójności i Rozwoju 
to transparentność, uczciwość, sprawiedliwość, 
efektywność. Jeżeli są zastrzeżenia – mówię to do 
senatorów, którzy uważają, że najlepiej ten projekt 
wyrzucić do kosza, w ogóle go nie procedować, bo 
nie ma żadnych szans, żeby przeszedł w Sejmie – 
to wnieście państwo poprawki. Kierujcie się też tą 
zasadą, że w Polsce, w Polsce, w której obowiązuje 
prawo i sprawiedliwość, przy podziale pieniędzy 
unijnych, pieniędzy naszych, wspólnych, bo to nie 
są pieniądze ani wasze, ani nasze, tylko wspólne, 
powinna obowiązywać zasada transparentności, 
uczciwości, sprawiedliwości i efektywności. Za 
przygotowanie projektu tej ustawy nisko się kła-
niam przed panem senatorem Ujazdowskim i dzię-
kuję. Mam nadzieję, że ten projekt ustawy będzie 
dalej procedowany, i mam nadzieję, że Sejm nad 
tym projektem się pochyli. Dziękuję bardzo.



123

22. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 24 marca 2021 r.

Drugie czytanie projektu ustawy o Agencji Spójności i Rozwoju

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuje bardzo.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Zygmunta Frankiewicza.

SENATOR 
ZYGMUNT FRANKIEWICZ 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ja zwykle dość pokornie przyjmuję krytykę, 

ale zaskakuje mnie ta wyjątkowo gwałtowna reak-
cja na propozycję, którą ja traktuję jako ustrojową. 
Dla mnie to nie jest okazjonalny ruch, który wyni-
ka z podziału jednych środków budżetu państwa, 
chociaż akurat na to się praktycznie wszyscy moi 
przedmówcy powołują. Ja to też zrobię, dlatego że 
to jest symptomatyczne. Można powiedzieć, że ten 
projekt przyszedł za późno albo za wcześnie i za-
pewne w jednym i w drugim będzie racja. Ja z po-
korą przyjmuję zarzuty pana ministra, że tego się 
nie da w tej perspektywie wdrożyć. Jeżeli to ma być 
zmiana, która uniemożliwi niesprawiedliwe, nie-
uczciwe, nietransparentne wydatkowanie środków 
unijnych, to można to zrobić nie w tak szybkim 
trybie, tylko tak, żeby to był bardzo dobry, dobrze 
oceniony przez wszystkich projekt. On ma sens 
nie tylko przy takiej relacji władza – opozycja, ale 
również w przyszłości, kiedy może te relacje się 
pozmieniają.

Dopuszczenie samorządu do dyskusji i decyzji 
na temat wydatkowania funduszy europejskich ma 
jak największy sens, dlatego że bardzo duży pro-
cent tych pieniędzy unijnych jest później konsu-
mowany przez samorząd. Samorząd jest dobrze 
oceniany na tej sali – przy okazji wydatkowania 
funduszy unijnych było to powiedziane – a przez 
mieszkańców Polski jest zaskakująco wysoko oce-
niany. To jest ok. 74% opinii pozytywnych. Żadna 
inna władza publiczna o  tym nie może nawet 
marzyć.

Powoływanie się na to, co było z Krajowym 
Programem Odbudowy, jest kompletnym nad-
użyciem. Faktycznie w połowie zeszłego roku sa-
morządy zgłaszały swoje propozycje, ale w tym, 
co się pojawiło i teraz niby jest konsultowane, nic 
z tych propozycji się nie znalazło. W związku z tym 
w ogóle nie został spełniony nawet wymóg unijny, 
aby ten Krajowy Program Odbudowy był robiony 
w konsultacji z samorządami.

Niektóre z argumentów są kompletnie absur-
dalne. Taka dbałość o  reprezentację samorzą-
du w tej radzie agencji zdradza kompletny brak 
orientacji w tej dziedzinie. Mianowicie w komisji 
wspólnej rządu i samorządu są przedstawiciele 
organizacji ogólnopolskich samorządu terytorial-
nego, które skupiają wiele setek podmiotów, jedno-
stek samorządu terytorialnego. Większość z nich 
te setki podmiotów skupia. Różne są te liczebno-
ści. I tam są wybory hierarchiczne przedstawicieli 
w komisji wspólnej, a osoba, która się tam znaj-
dzie, musi być wybrana przez tych wójtów, bur-
mistrzów, prezydentów, starostów czy marszałków 
i ma pełne zaufanie tych ludzi. Tak to działa. I ta 
komisja po stronie samorządowej rewelacyjnie 
działa. Tam nie ma żadnych napięć. Nikt nie kwe-
stionuje tej reprezentacji.

Regionalne programy operacyjne już teraz są 
zatwierdzane przez stosowne, właściwe mini-
sterstwa, tak że to nie jest tak, że tutaj samorząd 
jeszcze coś chce zawłaszczyć, a bez kontroli np. 
prowadzi regionalne programy operacyjne. Tak 
że mówienie o stratach dla województw w wyso-
kości 7 miliardów zł to jest w ogóle jakiś kosmos.

Powoływanie się na opinię Gliwic i Śląskiego 
Związku Gmin i Powiatów mnie wyjątkowo rusza, 
dlatego że sam jestem z Gliwic. Oczywiście znam 
opinię i śląskiego związku, któremu przewodni-
czyłem przez bardzo długi czas, i miasta, w którym 
sprawowałem urząd prezydenta. I to jest faktycz-
nie nadużycie, dlatego że ta opinia jest pozytyw-
na. Tam są wątpliwości, wskutek nieporozumienia, 
które już dawno zostało wyjaśnione, i o tym mówił 
pan senator Ujazdowski.

„Szczytem demokracji” to można nazwać to, 
co się stało z podziałem pieniędzy z tego często tu 
przywoływanego funduszu, czyli funduszu inwe-
stycji lokalnych, w powiecie kłodzkim. Myślę, że to 
przynajmniej części z państwa dużo powie. Ja już 
o tym wspominałem. Na 14 gmin w powiecie 6 do-
stało pieniądze z tego funduszu, reszta nie. I dostały 
je praktycznie wyłącznie te, które podpisały poro-
zumienie z Prawem i Sprawiedliwością o współ-
pracy. Jedna gmina z  tych pozostałych dostała 
pieniądze, ale to były śladowe ilości w stosunku do 
tamtych gmin, które podpisały porozumienie. To 
jest „szczyt demokracji”. To jest dla mnie tak bez-
wstydne, wręcz bezczelne, że… Uważam, że po ta-
kich doświadczeniach wszyscy, którzy na to patrzą, 
mogą to traktować jako przedsmak tego, co się bę-
dzie działo ze znacznie większymi pieniędzmi unij-
nymi. I jeżeli tak by się działo z tymi pieniędzmi 
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unijnymi, to OLAF zdecydowanie będzie miał co 
robić i te opinie o polskim wydatkowaniu funduszy 
europejskich już takie dobre nie będą.

To nie jest jedyny przykład. Tutaj były dawane 
inne. I nic nie zmienią jakieś przykłady, że również 
miasta rządzone przez prezydentów z innej opcji 
dostały jakieś pieniądze, dlatego że po analizie, jaką 
wykonali naukowcy, profesorowie Swianiewicz, 
Sześciło, nie ma żadnej wątpliwości, że to był nie-
uczciwy podział pieniędzy z funduszy budżetu pań-
stwa. Faktycznie, ja też jestem w samorządzie od 
samego początku i czegoś takiego nigdy nie widzia-
łem. To jest po prostu bezczelność, co tam się stało. 
Rozmowa o tej agencji ma kompletnie inny wymiar 
po tych doświadczeniach. Z państwa strony, czyli 
przedstawicieli PiS, w tej sytuacji bym oczekiwał 
pokory. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Krzysztofa Kwiatkowskiego. Drugie wystąpienie, 
5 minut.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Żałuję… Pan senator Czerwiński zapowiadał, 

że nie zgłosi żadnego wniosku, ale zgłosił wniosek 
o  odrzucenie projektu ustawy. Ja oczywiście 
formalnie zgłaszam wniosek o  wyznaczenie 
posiedzenia komisji, żeby zostało przygotowane 
sprawozdanie. Połączone komisje są w gotowości, 
żeby zająć się tym projektem jeszcze dziś, 15 minut 
po zakończeniu obrad. Skoro ten wniosek został 
zgłoszony, musimy zwołać posiedzenie komisji. 
Pokazując, że absolutnie słuchamy wszystkich gło-
sów, opinii, sam zgłaszam 2 wnioski.

W kontekście zwiększenia transparentności 
spraw związanych z naborem pracowników zgła-
szam poprawkę, żeby po art. 23 dodać art. 23a 
mówiący, że informacje o naborze na stanowi-
sko prezesa i pozostałych członków zarządu oraz 
o naborze kandydatów do zatrudnienia na stano-
wisku pracy w agencji ogłasza się przez umieszcze-
nie ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym 
w siedzibie agencji oraz na stronie podmiotowej 
Biuletynu Informacji Publicznej agencji.

Celem zwiększenia transparentności działań 
i dostosowania zapisów do finalnej nomenklatury, 
nomenklatury, która jest zawarta w art. 27, propo-
nuję zastąpienie słów „pakietu Unii Europejskiej 
Odbudowy po COVID-19” wyrazami „Instrumentu 
na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności”.

Szanowni Państwo, na końcu, podsumowując, 
powiem, że rzeczywistym probierzem intencji tych, 
którzy dzisiaj przygotowują rozdział pieniędzy z no-
wej perspektywy budżetowej, z Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności, a także środ-
ków budżetowych, tych, które mają być dzielone na 
projekty realizowane przez samorząd terytorialny… 
Tę rzeczywistą weryfikację będziemy przeprowadzać 
każdego dnia, patrząc, według jakich kryteriów i czy 
według transparentnych zasad te pieniądze są dzie-
lone. Jak powiedział pan senator Frankiewicz, sposób 
konsultacji Krajowego Planu Odbudowy budzi dzisiaj 
niestety najwyższe zaniepokojenie, bo po raz kolejny 
wpisane są tam kryteria polityczne. Jakimi, jeśli nie 
politycznymi, kryteriami kierowali się autorzy, któ-
rzy wpisali, że w celu wspierania niskoemisyjnego 
albo nieemisyjnego transportu… Nie wpisano tam 
możliwości dofinansowania transportu szynowego, 
najmniej obciążającego, ekologicznego, czyli tramwa-
jów. Jedynym kryterium mogło być to, że sieć tram-
wajowa jest albo w dużych miastach, albo w dużych 
aglomeracjach, np. na Śląsku. I tak się akurat składa, 
że w ośrodkach miejskich Prawo i Sprawiedliwość 
uzyskuje niskie poparcie. Trudno dopatrzeć się tu 
innego mechanizmu.

Ten projekt ustawy to projekt mający dać do 
myślenia wszystkim tym, którzy nie wahali się 
używać pieniędzy publicznych, pieniędzy z bu-
dżetu państwa do realizacji celów politycznych. 
Musimy pamiętać o jednej rzeczy: pieniądze, które 
są nam przyznane w nowej perspektywie czy w in-
strumencie odbudowy i rozwoju, są nadzorowane 
w zakresie prawidłowości ich wydatkowania. Brak 
transparentnych, jasnych, przejrzystych procedur 
przekazywania środków i rozdzielania funduszy 
może być przesłanką do wstrzymania ich wypłaty, 
a nawet do utraty tych środków finansowych przez 
Polskę. Oby Polak był mądry przed szkodą, a nie 
po szkodzie. Temu służy projekt inicjatywy usta-
wodawczej, która została przygotowana w Senacie.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Proszę o  zabranie głosu pana senatora 
Kazimierza Ujazdowskiego:
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Komunikaty

SENATOR 
KAZIMIERZ MICHAŁ UJAZDOWSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja nie będę odpowiadał panu ministrowie 

Budzie. No, to są przypadki znane z historii: mło-
dy wiek, szybki awans no i ograniczone panowanie 
nad słowem. Odniosę się do tego, o czym mówił 
pan senator Czerwiński, ze względu na szacunek 
dla każdego senatora i szacunek dla Senatu jako 
całości.

Przede wszystkim sprostowania. W tym pro-
jekcie ustawy jest instytucja pośrednicząca, w tym 
projekcie ustawy nie ma odebrania samorządom 
wojewódzkim zarządzania regionalnymi progra-
mami operacyjnymi. Ten projekt jest tak skonstru-
owany, że nowa instytucja z pewnością nie zabiera 
kompetencji Komisji Europejskiej, które zresztą są 
jeszcze niezdefiniowane z uwagi na to, że rząd nie 
zakończył procesu negocjacji nad krajowym pro-
gramem operacyjnym. Kluczem jest realny wybór, 
jaki mamy, i to jest wybór, który będzie skutkował 
także w odniesieniu do senatorów Zjednoczonej 
Prawicy – to jest wybór między współpracą a arbi-
tralnością. Bo odrzucenie tego pomysłu połączone 
z nieposiadaniem żadnego innego pomysłu służą-
cego bezstronności i obiektywizacji oznacza rze-
czywiście arbitralność, zamysł wykorzystania tych 
środków bez debaty publicznej, bez mechanizmów 
kontrolnych. Chcę powiedzieć jedno: tym będą do-
tknięte nie tylko samorządy i opozycja polityczna 
w Sejmie – tym będą dotknięci wszyscy obywatele, 
także parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości 
niebiorący czynnego udziału w rządzie. Będziecie 
się mogli państwo temu procesowi tylko przyglą-
dać. Ja nie jestem gołosłowny. W czasie debaty bu-
dżetowej pytałem ministra finansów czy raczej 
reprezentanta ministra finansów, jaka jest progno-
za dla finansów publicznych związana z wykorzy-
staniem tak gigantycznych środków europejskich. 
Nie było odpowiedzi. Nie ma wniosku o ratyfikację 
decyzji, nawet go państwo nie znacie. Nie są za-
kończone negocjacje nad krajowym programem 
operacyjnym. Tak więc tą arbitralnością będziemy 
wszyscy dotknięci, także Senat jako instytucja, tak-
że senatorowie z Prawa i Sprawiedliwości. Mamy 
realny wybór. My jesteśmy gotowi na dyskusję tak-
że o innych formach obiektywizacji tego zadania, 
innych formach zapewniających bezstronność, 
tylko że nikt ich nie zaproponował, ze szkodą dla 
wszystkich, także dla Senatu jako całości. Dziękuję 
bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

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

Gorgoń-Komor, Szwed i Gromek złożyli swoje 
przemówienia w dyskusji do protokołu*.

Informuję, że wnioski o charakterze legislacyj-
nym na piśmie złożyli senator Jerzy Czerwiński 
i senator Krzysztof Kwiatkowski.

Zamykam dyskusję.
W związku z tym, że złożone zostały wnioski 

o charakterze legislacyjnym, Senat kieruje pro-
jekt ustawy do Komisji Ustawodawczej, Komisji 
Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz do 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej.

Senator Krzysztof Kwiatkowski zgłosił wniosek 
o wyznaczenie komisjom terminu przygotowania 
dodatkowego sprawozdania w celu przeprowadze-
nia trzeciego czytania projektu ustawy jeszcze na 
tym posiedzeniu.

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

Sprzeciwu nie słyszę.
Komunikaty.

SENATOR SEKRETARZ 
ALEKSANDER SZWED 

Komunikat nr 1. Wspólne posiedzenie 3 komi-
sji – Komisji Ustawodawczej, Komisji Samorządu 
Terytorialnego i  Administracji Państwowej oraz 
Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej – 
w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych do pro-
jektu ustawy o Agencji Spójności i Rozwoju odbędzie 
się 15 minut po ogłoszeniu przerwy w sali posiedzeń 
plenarnych.

Komunikat drugi. Posiedzenie Komisji 
Samorządu Terytorialnego i  Administracji 
Państwowej w sprawie rozpatrzenia wniosków 
zgłoszonych na dwudziestym drugim posiedzeniu 
Senatu do ustawy o zmianie ustawy o narodowym 
spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. 
odbędzie się dziś, tj. 24 marca, w sali obrad plenar-
nych 25 minut po ogłoszeniu przerwy w obradach.

Komunikat trzeci. Wspólne posiedzenie Komisji 
Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu..
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Komunikaty

Rolnictwa i Rozwoju Wsi poświęcone rozpatrzeniu 
wniosków zgłoszonych na dwudziestym drugim 
posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy 
o podatku akcyzowym oraz niektórych innych 
ustaw odbędzie się w dniu 25 marca, w czwartek 
o godzinie 8.15 w salach nr 176 i 179.

Komunikat czwarty. Wspólne posiedze-
nie Komisji Środowiska oraz Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi w sprawie rozpatrzenia wniosków 
zgłoszonych na dwudziestym drugim posiedzeniu 
Senatu do ustawy zmieniającej ustawę o zmianie 
ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych 
ustaw odbędzie się 25 marca o godzinie 8.50 w sali 
nr 176.

Komunikat piąty. Wspólne posiedzenie 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej oraz Komisji Środowiska w sprawie 
rozpatrzenia wniosków zgłoszonych na dwudzie-
stym drugim posiedzeniu Senatu do ustawy o zmia-
nie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko oraz niektórych innych ustaw odbędzie się 
25 marca o godzinie 10.15 w sali nr 182.

Komunikat szósty. Posiedzenie Komisji 
Infrastruktury w sprawie rozpatrzenia wniosków 
zgłoszonych na dwudziestym drugim posiedzeniu 
Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ru-
chu drogowym oraz niektórych innych ustaw od-
będzie się w dniu jutrzejszym, 25 marca, o godzinie 
8.00 w sali nr 182.

Komunikat siódmy. Posiedzenie Komisji 
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w spra-
wie rozpatrzenia wniosków do ustawy o zmianie 
ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej 
oraz osobach represjonowanych z powodów poli-
tycznych oraz niektórych innych ustaw odbędzie 
się w dniu jutrzejszym o godzinie 9.15 w sali nr 182.

Komunikat ósmy. Wspólne posiedzenie Komisji 
Gospodarki Narodowej i  Innowacyjności oraz 
Komisji Środowiska w sprawie rozpatrzenia usta-
wy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej 
oraz niektórych innych ustaw odbędzie się w dniu 
jutrzejszym o godzinie 9.00 w sali nr 176.

Komunikat dziewiąty. Posiedzenie Komisji 
Nadzwyczajnej do spraw Klimatu w sprawie roz-
patrzenia ustawy o zmianie ustawy o efektywności 
energetycznej oraz niektórych innych ustaw odbędzie 
się w dniu jutrzejszym o godzinie 10.00 w sali nr 176.

Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Senator Kwiatkowski?

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
W związku z tym pierwszym posiedzeniem, 

które jest 15 minut po zakończeniu obrad, 3 ko-
misji, samorządu terytorialnego, ustawodawczej 
i spraw zagranicznych, chciałbym powiedzieć, 
że linki dla senatorów, którzy chcą uczestniczyć 
w posiedzeniu zdalnym, zostały rozesłane w ta-
kim trybie, jaki zwyczajowo jest przyjęty, czyli na 
te ich adresy e-mailowe, na które otrzymują zawsze 
możliwość technicznego uczestniczenia w posie-
dzeniach komisji.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo.
Ogłaszam przerwę do jutra do godziny 11.00.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 22 minut 07)
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Proszę o wyniki.
(Głos z sali: 77.)
Dobrze. Dziękuję.
W głosowaniu wzięło udział i głosowało 77 se-

natorów. (Głosowanie nr 4)
Panie i Panowie Senatorowie, pragnę poin-

formować, że dzisiaj, 25 marca, przypada Dzień 
Wolności Białorusi.

(Wszyscy wstają)
(Senatorowie trzymają w górze plakaty z bia-

ło-czerwono-białą flagą Białorusi i  logo akcji 
„Światło dla Białorusi”)

Jest to święto obchodzone przez białoruską 
opozycję, nieuznawane przez rząd Aleksandra 
Łukaszenki za święto narodowe. Upamiętnia 
ono ogłoszenie w dniu 25 marca 1918 r. powsta-
nia niezależnego państwa, Białoruskiej Republiki 
Ludowej. Chciałbym zainaugurować w Senacie 
Rzeczypospolitej Polskiej akcję „Światło dla 
Białorusi”, mającą na celu zademonstrowanie so-
lidarności i wsparcia dla naszych białoruskich są-
siadów, którzy od sierpnia ubiegłego roku głośno 
upominają się o swobody demokratyczne. Wśród 
represjonowanych i zatrzymanych za swoją dzia-
łalność są obecnie także przedstawiciele organiza-
cji polskiej, Andżelika Borys, jej przewodnicząca, 
i Andrzej Poczobut. Senat w geście solidarności 
z obywatelami Białorusi pragnie przyłączyć się 
do tej akcji, dlatego na ekranach znajdujących się 
w sali posiedzeń Senatu wyświetlana jest biało-
-czerwono-biała flaga niepodległej Białorusi.

Dziękuję państwu.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 

ósmego porządku obrad: ustawa o zmianie usta-
wy o transporcie kolejowym.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 338, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 338 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Infrastruktury, 
pana senatora Stanisława Lamczyka, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji.

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 11 minut 01)

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

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Wznawiam obrady.
Szanowni Państwo Senatorowie!
Przypominam, że obrady toczą się jednocześnie 

w sposób tradycyjny oraz z wykorzystaniem środ-
ków 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 posie-
dzeniu w sposób zdalny informuję, że za 15 mi-
nut zablokujemy możliwość przyłączania się do 
posiedzenia. W razie problemów prosimy o kon-
takt telefoniczny pod numerem uprzednio państwu 
przekazanym.

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.

Proszę o głosowanie.
Proszę o wyniki.
(Rozmowy na sali)
U mnie wynik jest lepszy. (Wesołość na sali)
Głosowało 51 osób. (Głosowanie nr 3)
(Głos z sali: Nie.)
Ale ja mam tutaj…
(Głos z sali: Tylko że…)
Jak jest? Poproszę pracownika.
Powtarzamy głosowanie testowe.
Proszę o oddanie jakiegokolwiek głosu w celu 

potwierdzenia obecności.
Głosujemy, proszę państwa, głosujemy.
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Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
STANISŁAW LAMCZYK 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Przypadł mi zaszczyt przedstawienia sprawoz-

dania Komisji Infrastruktury dotyczącego ustawy 
o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, druk 
nr 338 A.

Celem przedmiotowej ustawy, ustawy o zmia-
nie ustawy o transporcie kolejowym, jest dokona-
nie częściowego wdrożenia dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 11 maja 
2016 r. nr 797 w sprawie interoperacyjności sys-
temu kolei w Unii Europejskiej oraz dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady też z 11 maja 
2016  r. nr  798 w  sprawie bezpieczeństwa ko-
lei, wchodzących w skład tzw. części technicznej 
czwartego pakietu kolejowego.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 25 maja 2020 r. zmieniająca dyrektywy, któ-
re właśnie wymieniłem, w odniesieniu do przedłu-
żenia okresu ich transpozycji, w związku z sytuacją 
nadzwyczajną dotyczącą rozprzestrzeniania się za-
każeń COVID-19, wydłużyła termin transpozycji 
tych dyrektyw do dnia 31 października 2020 r.

Ustawa zawiera także przepisy, których celem 
jest zapewnienie prawidłowego stosowania szere-
gu aktów wykonawczych do dyrektywy z 2016 r. 
nr 798, w szczególności: rozporządzenia delego-
wanego Komisji ustanawiającego wspólne metody 
bezpieczeństwa w odniesieniu do wymogów doty-
czących systemu zarządzania bezpieczeństwem na 
podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady oraz uchylającego rozporządzenia; rozpo-
rządzenia wykonawczego Komisji ustanawiają-
cego praktyczne zasady wydawania jednolitych 
certyfikatów bezpieczeństwa przedsiębiorstwom 
kolejowym na podstawie dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego; rozporządzenia wykonawczego 
Komisji Europejskiej z dnia 16 maja 2019 r. ustana-
wiającego szczegółowe przepisy dotyczące systemu 
certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzy-
manie pojazdów zgodnie z dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego.

Dodatkowo ustawa wprowadza rozwiązania 
służące wykonaniu rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego w sprawie Agencji Kolejowej Unii 
Europejskiej i uchylającego rozporządzenie WE 
z 2004 r. nr 881.

Podstawowe zmiany dotyczą dokumentów 
z zakresu bezpieczeństwa, wydawanych prze-
woźnikom kolejowym, umożliwiających im 

dostęp do infrastruktury kolejowej po speł-
nieniu określonych warunków. W miejsce do-
tychczasowych certyfikatów bezpieczeństwa 
w dwóch częściach – A i B – wydawanych przez 
tzw. krajowe organy do spraw bezpieczeństwa, 
wprowadzany jest jednolity certyfikat bezpie-
czeństwa wydawany przez Agencję Kolejową 
Unii Europejskiej lub krajowe organy do spraw 
bezpieczeństwa. Wybór organu wydającego 
certyfikat jest zależny od obszaru prowadzenia 
działalności – jeśli obejmuje on co najmniej 2 
państwa członkowskie…

Ustawa tworzy także warunki do stosowania 
przez prezesa Urzędu Transportu Kolejowego 
szczegółowych procedur dotyczących wydawania 
jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa, o których 
mowa w rozporządzeniu.

Ponadto ustawa modyfikuje wymagania doty-
czące systemów zarządzania bezpieczeństwem, 
tworzonych przez przewoźników kolejowych i za-
rządców infrastruktury, które w dalszym stop-
niu uszczegółowione są w  rozporządzeniach. 
Dodatkowo ustawa rozszerza zakres certyfikacji 
tzw. podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie 
pojazdów kolejowych, zgodnie z rozporządzeniem, 
a także modyfikuje zasady uzyskiwania autoryzacji 
bezpieczeństwa zarządców infrastruktury i świa-
dectw bezpieczeństwa dla użytkowników bocznic 
kolejowych.

Ustawa dotyczy także szeregu innych aspektów 
dotyczących bezpieczeństwa w transporcie kole-
jowym, m.in. współpracy z innymi krajowymi or-
ganami do spraw bezpieczeństwa oraz z Agencją 
Kolejową Unii Europejskiej czy nadzoru prezesa 
Urzędu Transportu Kolejowego nad podmiotami 
sektora kolejowego.

Przebieg prac legislacyjnych. Zebrała się 
Komisja Infrastruktury, wniesiono 4 poprawki, 
zostały one jednogłośnie zaakceptowane, komisja 
jednogłośnie zatwierdziła wymienione poprawki. 
Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa chciałby…?
Pan senator Szwed. Proszę bardzo.
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Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, mam pytanie o to, czy następu-

jąca kwestia była poruszona na posiedzeniu komi-
sji. Ustawa dotyczy szeregu aspektów dotyczących 
bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, m.in. 
współpracy z innymi krajowymi organami do spraw 
bezpieczeństwa, ale również, tak jak pan podkreślił, 
współpracy z Agencją Kolejową Unii Europejskiej. 
Chciałbym zapytać: w jakich formach prezes Urzędu 
Transportu Kolejowego może zawierać porozumie-
nia z organami do spraw bezpieczeństwa z innych 
państw członkowskich Unii Europejskiej? Czy jest to 
jakoś precyzowane w ustawie? Czy była o tym mowa 
na posiedzeniu komisji?

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Proszę bardzo.

SENATOR 
STANISŁAW LAMCZYK 

To znaczy porozumienia… Ale tutaj wchodzi 
to w grę, jeżeli, załóżmy… W grę wchodzą 2 kraje 
Unii Europejskiej, ale za pośrednictwem Urzędu 
Transportu Kolejowego w Polsce można to wszyst-
ko, te kwestie, rozwiązać. Tak że tutaj urząd trans-
portu zostaje… Ale jeśli, załóżmy, jest tylko 1 kraj, 
czyli np. Polska, to wiadomo, że Urząd Transportu 
Kolejowego to wszystko respektuje, załatwia. I on 
może być też pośrednikiem w kwestii tej agencji 
Unii Europejskiej, jeżeli są 2 kraje, tak że może być 
wtedy elementem takim pośrednim.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED 

Chodziło mi generalnie o formę, o to, w jaki 
sposób zawiera się to porozumienie. To jest jakaś 

umowa między państwami? Jak to wygląda proce-
duralnie i czy ta procedura jest opisana w ustawie?

SENATOR 
STANISŁAW LAMCZYK 

Tak, to jest właśnie umowa pomiędzy krajami 
Unii Europejskiej.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

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

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 
parlamentarnych został upoważniony minister 
infrastruktury.

Czy pan minister Andrzej Bittel pragnie zabrać 
głos w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedsta-
wić stanowisko? Proszę uprzejmie.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY
ANDRZEJ BITTEL 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo, pan senator Stanisław Lamczyk 

już bardzo dużo powiedział o tym projekcie. Ja 
spróbuję dodać jeszcze kilka słów uzupełnienia.

Oczywiście ustawa dotyczy implementacji 
przepisów dyrektywowych, 2 dyrektyw – dyrek-
tywy w sprawie interoperacyjności systemu kolei 
w Unii Europejskiej i dyrektywy w sprawie bez-
pieczeństwa kolei. Chodzi o czwarty pakiet kole-
jowy, to jest po wprowadzeniu części rynkowej, 
częściowym wprowadzeniu czwartego pakietu 
technicznego, i  jest to ostatni element związa-
ny z wdrażaniem czwartego pakietu kolejowego. 
A  zatem po wprowadzeniu w  życie tej ustawy 
i wydaniu na jej podstawie rozporządzeń będzie-
my mieli w pełni zharmonizowane przepisy w ra-
mach Wspólnoty Europejskiej. W przygotowanie 
tego projektu były zaangażowane podmioty dzia-
łające na rynku w  ramach 4 grup roboczych 
przygotowujących odpowiednie części projektu. 
W tych działaniach uczestniczyli przedstawiciele 
Ministerstwa Infrastruktury, Urzędu Transportu 
Kolejowego, Instytutu Kolejnictwa, przewoźnicy 
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kolejowi, zarządcy infrastruktury, a także stro-
na społeczna. Ja wymieniam ich w tej chwili po 
to, żeby wszystkim tym osobom i podmiotom za 
współpracę w ramach przygotowania tego projektu 
serdecznie podziękować, bo był to trudny proces, 
jako że jest to skomplikowana ustawa techniczna, 
o wysokiej specjalizacji. To tym bardziej uzasadnia 
podziękowania.

Dwie najważniejsze kwestie – choć takich dzia-
łań jest tutaj kilka – to kwestie związane z procedu-
rą homologacji pojazdów kolejowych. Pan senator 
Lamczyk o tym wspominał. W przypadku homo-
logacji na terenie Unii Europejskiej działać będzie 
Agencja Kolejowa Unii Europejskiej w formule 
one-stop shop w sposób zdigitalizowany, wnioski 
będą elektroniczne. Ma to te procesy przyspieszyć 
i ułatwić w ramach działań związanych z dopusz-
czeniem homologacji. A jeżeli to będzie na terenie 
danego państwa, to w naszym przypadku będzie 
działał prezes Urzędu Transportu Kolejowego i wy-
bór pozostaje dla podmiotu wnioskującego.

Druga kwestia, bardzo istotna, to preautory-
zacja systemu ERTMS, niezwykle ważna z punktu 
widzenia spójności systemu kolei. Będziemy teraz 
wszystkie procesy związane z ERTMS preautory-
zowali w agencji kolejowej, ma to na celu też zhar-
monizowanie na poziomie technicznym działań 
związanych z bezpieczeństwem kolei.

To oznacza też zmiany w roli prezesa Urzędu 
Transportu Kolejowego – pan senator Lamczyk 
o tym wspominał. Ja bym jeszcze zwrócił uwagę na 
kwestie związane z udzielaniem pomocy poszkodo-
wanym. Na przewoźników zostają nałożone pewne 
obowiązki, takie choćby jak wsparcie psychologicz-
ne dla tych osób i ich rodzin. To są najważniejsze 
zmiany.

Dziękuję bardzo za poprawki złożone na posie-
dzeniu komisji, proszę o ich przyjęcie. A na koniec 
chciałbym podziękować za to, że ten punkt został 
zaplanowany dzisiaj, o co prosiłem. Tak że proszę 
przekazać podziękowania w tym zakresie panu 
marszałkowi i Prezydium Senatu. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przed-
stawiciela rządu związane z omawianym punktem.

Proszę bardzo… Aha, pan senator Gogacz. 
Dobrze.

Proszę bardzo.

SENATOR 
STANISŁAW GOGACZ 

Panie Ministrze, ja mam pytanie dotyczą-
ce wdrażania dyrektyw. Chodzi mi konkretnie 
o dyrektywę dotyczącą przyznawania uprawnień 
maszynistom prowadzącym lokomotywy i po-
ciągi w obrębie systemu kolejowego Wspólnoty. 
Chciałbym się dowiedzieć, czy wdrożenie tej akurat 
dyrektywy to jest tylko, mówiąc kolokwialnie, for-
malność, tzn. my i tak będziemy robić to, co robili-
śmy, czy też to wymusi jakieś rewolucyjne zmiany, 
np. w strukturze kształcenia maszynistów czy też 
w sposobie ich kształcenia. Czy to sprawi jakieś 
trudności dla państwa polskiego? Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY
ANDRZEJ BITTEL 

Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Nie sądzę, żeby sprawiło trudności. My 

w  ramach działań prowadzonych w  Urzędzie 
Transportu Kolejowego czy w  Ministerstwie 
Infrastruktury szykujemy pewną reformę zwią-
zaną z egzaminowaniem maszynistów, a pewnie 
w konsekwencji też ich przygotowaniem do zawo-
du. Te działania prowadzimy, opierając się na swo-
jej najlepszej wiedzy i umiejętnościach specjalistów 
z zakresu bezpieczeństwa kolejowego.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Pan senator Szwed.

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, chciałbym zadać pytanie, bo 

mam taką informację, że ustawa rozszerza zakres 
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certyfikacji tzw. podmiotów odpowiedzialnych za 
utrzymanie pojazdów kolejowych, zgodnie z rozpo-
rządzeniem także modyfikuje zasady uzyskiwania 
autoryzacji bezpieczeństwa przez zarządców in-
frastruktury i świadectw bezpieczeństwa dla użyt-
kowników bocznic kolejowych. Chciałbym zapytać, 
na czym polega rozszerzenie tego zakresu certyfi-
kacji. Czy to też jakoś wynika z dyrektywy? Czy jest 
to opisane w tej ustawie?

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Proszę bardzo.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY
ANDRZEJ BITTEL 

Wszystkie obowiązki, które są dołożone bądź 
przypisane do konkretnych podmiotów, wynika-
ją wyłącznie z dyrektywy. Stąd też następuje to 
rozszerzenie.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Proszę bardzo, pan senator jeszcze raz.

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED 

Panie Ministrze, jeszcze jedno pytanie. Ta 
nowelizacja ustawy wynika z dyrektywy, gene-
ralnie będziemy mieli teraz jednolite przepisy 
w zakresie bezpieczeństwa kolejowego na tere-
nie Unii Europejskiej. A  zapytam, wychodząc 
trochę poza ramy tego projektu: jak to wygląda 
u naszych sąsiadów, zwłaszcza tych, którzy nie są 
w Unii Europejskiej, tych na wschodzie – myślę tu 
o Ukrainie, Białorusi – w zakresie bezpieczeństwa 
kolejowego? Czy są prowadzone jakieś rozmowy? 
Jak to wygląda? Czy ma pan taką wiedzę?

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Proszę.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY
ANDRZEJ BITTEL 

Te kwestie związane z naszymi sąsiadami nie-
będącymi członkami Unii Europejskiej są oczy-
wiście opanowane za pomocą aktów zawartych 
pomiędzy kolejami poszczególnych państw, po-
między państwami. Tak że to nie ma wpływu.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Pan senator Lamczyk.

SENATOR 
STANISŁAW LAMCZYK 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, mam pytanie innego rodzaju, 

mianowicie o klucze SRK, pan wie, o czym mówię. 
Jak pan widzi rozwiązanie tego problemu? Bo ten 
problem jest od 2017 r., mówię o interfejsie cyfro-
wym. Jaki jest pomysł w tym zakresie? Bo w tej 
chwili jesteśmy uzależnieni od serwisów zagra-
nicznych i, można powiedzieć, w pewnym stopniu 
powstał u nas monopol w zakresie tego wszystkie-
go, są 2 firmy, które dzielą między siebie cały ry-
nek. Jakie widzi pan rozwiązanie?

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Proszę bardzo.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY
ANDRZEJ BITTEL 

Wydaje mi się, że firm jest więcej niż dwie, 
zresztą to są duże firmy europejskie, które operują 
na całym rynku kolejowym. Myślę, że ten problem 
jest stopniowo zarządzany w ramach technicznych 
specyfikacji interpretacyjności. Mam nadzieję, że 
będziemy też doprowadzali do sytuacji, w której 
usługi serwisowe nie będą tak kosztowne jak w tej 
chwili.
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WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Jeszcze raz pan senator Lamczyk.
Proszę.

SENATOR 
STANISŁAW LAMCZYK 

Panie Ministrze, to właśnie wyroki KIO jedno-
znacznie określiły, że właściciel linii kolejowych, 
czyli Polskie Linie Kolejowe też, powinien mieć 
SRK. Czy jest jakiś pomysł na ustawowe załatwie-
nie tej sprawy? Rozmawialiśmy o tym w 2017 r. 
Myślałem, że przez ten czas to się wszystko przy 
tych przetargach w jakiś sposób zorganizuje, ale 
widzę, że dalej jesteśmy w tym samym miejscu.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Proszę.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY
ANDRZEJ BITTEL 

Zarządca infrastruktury oczywiście ma SRK i ma 
pełną kontrolę nad systemem bezpieczeństwa kolejo-
wego, bo nie mogłoby być inaczej. Na jego rzecz wyko-
nują usługi ci, którzy ten system zabudowywali. I to 
rzeczywiście jest bardzo skomplikowany proces, żeby 
tę sytuację odmienić. Powoli, powoli – mam nadzieję 
– takie działania będą się toczyły.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Pan senator Szwed.
Proszę.

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, jeszcze jedno pytanie. 

Podstawowe zmiany w  tym projekcie ustawy 

dotyczą dokumentów z zakresu bezpieczeństwa 
wydawanych przewoźnikom kolejowym, umożli-
wiających im dostęp do infrastruktury kolejowej po 
spełnieniu określonych warunków. Chciałbym za-
pytać o pozwolenia, których w różnych sytuacjach 
udziela prezes Urzędu Transportu Kolejowego. Czy 
w związku z tą dyrektywą w ustawie mamy pew-
ne zaostrzenie, czy raczej rozluźnienie, czy też sy-
tuacja pozostaje w zasadzie niezmieniona, czyli ta 
dyrektywa nic nie zmienia w tym zakresie?

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Proszę bardzo.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY
ANDRZEJ BITTEL 

Odpowiedź na pytanie, czy są rozluźnienia, czy 
zaostrzenia, jest oczywiście… Ja myślę, że te dzia-
łania, które są opisane w ustawie, mają na celu 
utrzymanie wysokiego standardu bezpieczeństwa. 
I takie rozwiązania również tutaj są zapisane.

Pragnę zwrócić uwagę, że polska kolej jest ko-
leją bardzo bezpieczną. Zaraz mi pan prezes Kamil 
Wilde podpowie, ile mamy zdarzeń na 1 milion po-
ciągokilometrów, ale to jest jeszcze lepszy wynik, 
niż w roku 2019. Oczywiście można powiedzieć, że 
jest pandemia i trochę mniejszy ruch, ale wskaźnik 
na 1 milion pociągokilometrów jest zobiektywizo-
wany, bo on dotyczy rzeczywiście wykonanej pracy 
przewozowej.

Tak że będziemy utrzymywać poziom bezpie-
czeństwa kolejowego na bardzo wysokim poziomie, 
również w ramach tych przepisów.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Proszę bardzo.

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED 

Panie Ministrze, to pytanie właśnie wynikało 
z tego, że wiem, że jesteśmy w Unii Europejskiej 
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taką wizytówką, jeśli chodzi o kolej, pod kątem 
bezpieczeństwa. Dlatego pytałem, czy ta dyrekty-
wa raczej tutaj nam pomaga, czy wspiera to bez-
pieczeństwo, czy…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastru-
ktury Andrzej Bittel: Wspiera, wspiera.)

…mamy przepisy, które spowodują, że…

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY
ANDRZEJ BITTEL 

Wspiera, a jednocześnie pozwoli się odnosić 
do innych systemów kolejowych w taki sposób, 
że absolutnie możliwe będzie zobiektywizowane 
porównanie.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Czerwiński.
Proszę.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Panie Ministrze, w tej chwili – przynajmniej 

w moim województwie –zamierza się rewita-
lizować niektóre lokalne linie kolejowe. One 
po prostu są w terenie z  jakimiś tam jeszcze 
nierozgrabionymi przez złomiarzy resztkami 
szyn. No, ale są plany, żeby to zrobić. Proszę 
mi powiedzieć, czy w oparciu o te nowe prze-
pisy będzie to łatwiejsze, czy trudniejsze. Czy 
np. mamy wybór, jeśli chodzi o posługiwanie 
się przepisami europejskimi i naszymi, polski-
mi przepisami? Bo oprócz działań faktycznych 
w terenie trzeba to będzie wszystko obudować 
prawnie. Czy np. moment rozpoczęcia tych 
działań też będzie ważny? Które przepisy mają 
być stosowane?

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Proszę bardzo.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY
ANDRZEJ BITTEL 

Na to pytanie odpowiedziałbym w ten sposób: 
my od wielu lat stosujemy techniczne specyfika-
cje interoperacyjności i poziom bezpieczeństwa 
jest spójny z tym, co się dzieje w innych krajach. 
Oczywiście mamy inne sposoby, czyli regionalne, 
krajowe sposoby zabezpieczania. I one będą ewalu-
ować w kierunku unifikacji. Tyle że zwrócę uwagę, 
że w przypadku regionalnych linii kolejowych, któ-
re nie będą objęte np. ERTMS, bo nie są dziś na tyle 
istotne z punktu widzenia systemu – tak? – te wy-
magania z całą pewnością będą niższe niż dla linii 
kolejowych, które będą objęte system ERTMS. I to 
są te różnice, które mogą też powodować, że rewi-
talizacja linii kolejowej – takiej regionalnej, mniej 
uczęszczanej – będzie prostsza i tańsza.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Pan senator Lamczyk.
Proszę bardzo.

SENATOR 
STANISŁAW LAMCZYK 

Panie Ministrze, chciałbym jeszcze się odnieść 
właśnie do cyfryzacji. Mianowicie wiemy, że 15 
grudnia miało nastąpić wdrożenie systemu na li-
nii E65 Gdynia – Warszawa. Mam raporty od ma-
szynistów o tym, jaki był tutaj zanik radiowego 
sygnału pomiędzy poszczególnymi posterunkami 
RBC. A więc sygnał zanikał, a poza tym maszyni-
ści mówili również, że widzieli w systemie rogatki 
otwarte, a one były zamknięte, więc od razu nagłe 
hamowanie itd. Dlatego też było opóźnienie tych 
pociągów. Również na trasie E20, tj. Kunowice –
Terespol nie działało to dobrze, poza tym Wrocław 
– Legnica… Jak wyglądają sprawy cyfryzacji, ten 
pierwszy krok… Jak sobie radzicie?

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

No, proszę bardzo, Panie Ministrze.
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SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY
ANDRZEJ BITTEL 

Panie Senatorze, działa bardzo dobrze. Proszę 
nie sprawiać wrażenia, że coś nie działa, bo działa. 
System działa, także na linii kolejowej nr 9, i jest 
pod stałym nadzorem. W ostatnim czasie… Pan se-
nator mówił o linii do Gdańska, ale to linia kolejowa 
nr 9, jak mi się zdaje… 

(Rozmowy na sali)
No, korytarz E65. To być może tak, tak bym 

to definiował. To trudne nowe wdrożenie, re-
alizowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe na 
podstawie umowy z konsurcjum, czyli z 2 wiodą-
cymi firmami, które są w Polsce odpowiedzialne 
za realizację tego typu przedsięwzięć, dało efekt 
taki, że PKP Intercity ma określone możliwości 
zmniejszenia obsady w pociągach, co oznacza, 
że z punktu widzenia systemu możemy jeździć 
z prędkością do 200 km/h na tych odcinkach, 
które są na 200 km/h. A to, że były usterki przy 
wdrożeniu… One są eliminowane na bieżąco. Tak, 
potwierdzam – były i są eliminowane na bieżąco. 
System jest bezpieczny.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dziękuję… 
Jeszcze raz pan senator?)

(Senator Stanisław Lamczyk: Tak. Ale, Panie 
Ministrze, linia, załóżmy, E20, i to samo Terespol… 
Tam tak samo to wszystko szwankuje.)

Nie mam takich informacji, ale oczywiście 
sprawdzę i  chętnie się odniosę. Mówienie, że 
wszystko szwankuje… To by oznaczało, że pociągi 
nie jeżdżą, a wydaje mi się, że jednak jeżdżą.

(Senator Stanisław Lamczyk: Ale opóźnienia 
mają, Panie Ministrze.)

A, to proszę sprawdzić, jakie są opóźnienia. Ja 
chętnie tę dyskusję pociągnę, ale muszę zweryfi-
kować te informacje.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Ministrze. Więcej pytań nie ma. 
Dziękuję bardzo.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 
Andrzej Bittel: Dziękuję bardzo.)

(Rozmowy na sali)
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie za-

pisał się do głosu.

Dla porządku informuję, że panowie senatoro-
wie Mariusz Gromko i Aleksander Szwed złożyli 
swoje przemówienia do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzy-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o Sądzie Najwyższym.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 330, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 330 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji, panią marszałek Gabrielę Morawską-
Stanecką, o przedstawienie sprawozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozda-

nie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji o uchwalonej 
przez Sejm w dniu 25 lutego 2021 r. ustawie o zmia-
nie ustawy o Sądzie Najwyższym.

2 marca 2021 r. marszałek Senatu skierował 
ustawę do komisji. Po rozpatrzeniu ustawy na po-
siedzeniu 24 marca 2021 r. komisje wnoszą, aby 
Wysoki Senat raczył uchwalić załączony projekt 
uchwały o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym.

Senat po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na 
posiedzeniu w dniu 25 lutego 2021 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o Sądzie Najwyższym wprowadza do jej 
tekstu następujące poprawki. W art. 1 skreśla się 
pkt 1–5 oraz 7–9; w art. 1 pkt 6 w zdaniu pierw-
szym wyrazy „5 lat” zastępuje się wyrazami „6 lat”; 
art. 2 otrzymuje brzmienie: „Ustawa wchodzi w ży-
cie z dniem następującym po dniu ogłoszenia”.

Szanowni Państwo, w trakcie posiedzenia ko-
misji poprawki do tej ustawy zostały zgłoszone 
przez panią senator Lidię Staroń – w art. 1 pkt 6 za-
stąpienie wyrazów „5 lat” wyrazami „6 lat” – oraz 
przez pana senatora Aleksandra Pocieja i Gabrielę 
Morawską-Stanecką – skreślenie punktów w art. 1 
oraz zmiana treści art. 2.

Szanowny Panie Marszałku, Wysoki Senacie, 
należy się państwu wyjaśnienie, dlaczego komisja 
w taki sposób zadecydowała o losach tej ustawy. 
Deklarowanym celem nowelizacji ustawy miało 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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być wydłużenie terminu do złożenia skargi nad-
zwyczajnej od prawomocnych orzeczeń sądowych 
kończących postępowanie w  sprawach, które 
uprawomocniły się po wejściu w życie Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej, czyli po 17 październi-
ka 1997 r. Przepis art. 115 �1 w obecnym brzmie-�1 w obecnym brzmie-1 w obecnym brzmie-
niu przewiduje 3-letni termin na wniesienie skargi 
nadzwyczajnej, który upływa właśnie w tym roku, 
3 kwietnia 2021 r. Uzasadnieniem projektodaw-
cy miała być duża liczba skarg, jakie wpłynęły do 
prokuratora generalnego i rzecznika praw obywa-
telskich jako podmiotów, które są uprawnione do 
wniesienia skargi nadzwyczajnej, i ciągły wpływ 
nowych wniosków. Jak wynika z opinii rzeczni-
ka praw obywatelskich przedstawionej Senatowi 
23  marca 2021  r., do Biura Rzecznika Praw 
Obywatelskich wpłynęło 8 tysięcy 931 skarg, rozpa-
trzono 8 tysięcy 258. Do 23 marca 2021 r. rzecznik 
praw obywatelskich wniósł 58 skarg nadzwyczaj-
nych, a kilkanaście projektów jest w przygotowa-
niu. Według danych prokuratora generalnego do 
31 stycznia 2021 r. wpłynęło 8 tysięcy 508 wnio-
sków i w 208 przypadkach prokurator generalny 
wniósł skargę nadzwyczajną. Nie byłoby więc nic 
dziwnego w tym, że prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej zaproponował nowelizację ustawy w tym 
zakresie, wydłużając termin do złożenia wniosku 
o kolejne 2 lata, gdyby nie fakt, że projekt został 
przedłożony w Sejmie 18 lutego 2021 r., a 17 lute-
go, czyli dzień wcześniej, pani senator Lidia Staroń 
w Senacie wniosła projekt zmiany ustawy o Sądzie 
Najwyższym właśnie w tym zakresie, wydłużający 
termin do wniesienia skargi. Senat 19 lutego 2021 r. 
uchwalił ustawę na dwudziestym pierwszym po-
siedzeniu. W związku z tym projekt prezydencki 
został wniesiony do Sejmu dzień po wniesieniu 
projektu przez Senat, a Sejm uchwalił ustawę w za-
sadzie tydzień po uchwalonej ustawie Senatu.

Jak wynika z opinii rzecznika praw obywatel-
skich, w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich 
wnioski o wniesienie skargi nadzwyczajnej bada 
ok. 70 osób, dla których jest to obowiązek dodatko-
wy. Warto zauważyć, że po zmianie ustawy o Sądzie 
Najwyższym i  wprowadzeniu skargi nadzwy-
czajnej nie przeznaczono żadnych dodatkowych 
środków finansowych na ten cel, więc nie można 
było zwiększyć obsady w Biurze Rzecznika Praw 
Obywatelskich w taki sposób, żeby przyspieszyć 
proces rozpatrywania skarg. Mimo wielokrotnych 
wniosków, przedstawiania projektów budżetu, któ-
re w ogóle nie były przez Sejm uwzględniane, pre-
zydent też absolutnie niczego w tym zakresie nie 

zrobił. Dlatego ta troska o obywateli nie może być 
uznana za szczerą intencję.

Biorąc pod uwagę te okoliczności, komisja se-
nacka zdecydowała się jednak zaakceptować po-
prawkę, którą na wczorajszym posiedzeniu złożyła 
pani senator Lidia Staroń. Chodzi o dalsze wydłu-
żenie terminu złożenia wniosku, o wydłużenie go 
do 6 lat, czyli o dodatkowe 3 lata zamiast propono-
wanych i uchwalonych wcześniej przez Senat 2 lat. 
W zasadzie na tym można by było zakończyć dys-
kusję o zmianach w ustawie o Sądzie Najwyższym.

Niestety projektodawca – a następnie ustawo-
dawca, czyli Sejm – niejako przy okazji wprowa-
dził do ustawy szereg innych przepisów, pozornie 
porządkujących, regulujących i dostosowujących. 
I  te przepisy wymagają szerszego omówienia. 
W pierwszej kolejności chodzi o uzupełnienie trybu 
wyboru kandydatów na stanowisko prezesa Sądu 
Najwyższego, prezesa izby Sądu Najwyższego. 
Te przepisy, według zapewnień przedstawionych 
przez projektodawcę, mają ujednolicić procedurę 
wyboru prezesa izby z procedurą wyboru pierw-
szego prezesa Sądu Najwyższego. Znowelizowany 
art. 15 �3 przewiduje bowiem, że do wyboru kan-
dydatów na stanowisko prezesa Sądu Najwyższego, 
prezesa danej izby, wymagana będzie obecność ko-
lejno 2/3, 1/2 i wreszcie 1/3 liczby członków zgro-
madzenia sędziów danej izby. Z kolei w świetle 
dodanego �4 w sytuacji niewyłonienia kandyda-
tów prezydent powierzy wykonywanie obowiąz-
ków prezesa Sądu Najwyższego sędziemu Sądu 
Najwyższego.

Nie sposób przejść nad tym do porządku dzien-
nego, nie sposób nie przywołać wątpliwości kon-
stytucyjnych, które w tej Izbie były już podnoszone 
przy okazji debaty nad ustawą z 19 grudnia 2019 r., 
czyli na trzecim posiedzeniu Senatu w dniach 15–
17 stycznia 2020 r. Wątpliwości te dotyczą niezgod-
ności z art. 10, 173 i 176 ust. 2 konstytucji, czyli 
z zasadą podziału władzy. Posiłkuję się tu wyro-
kiem Trybunału Konstytucyjnego z 21 listopada 
1994 r., sygnatura akt K 6/94. Przypomnieć nale-
ży, że relacje między władzą sądowniczą a pozo-
stałymi władzami, ustawodawczą i wykonawczą, 
opierać się muszą na zasadzie separacji. Z kolei 
art. 173 statuuje zasadę niezależności, odrębności 
sądów i trybunałów. Ustrojodawca zagwarantował 
władzy sądowniczej odrębność i niezależność od 
innych władz.

Konstytucja w  art.  176 upoważnia ustawo-
dawcę do określenia zasad wyłaniania kandyda-
tów zarówno na stanowisko pierwszego prezesa 
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Sądu Najwyższego, jak i pozostałych prezesów, 
tylko że to konstytucyjne upoważnienie podle-
ga istotnym ograniczeniom. W wyroku z 3 grud-
nia 2015 r., K 34/15, oraz w wyroku z 7 listopada 
2016 r., K 44/16, Trybunał Konstytucyjny podkre-
ślił, że mimo iż ustrojodawca włączył prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, który jest organem wła-
dzy wykonawczej, w sferę organizacji władzy są-
downiczej, zakres aktywności prezydenta należy 
tu interpretować dość wąsko. 

Nie sposób też nie przywołać art. 144 ust. 3 kon-
stytucji, który enumeratywnie wymienia preroga-
tywy prezydenckie – jest ich 30. W ocenie doktryny 
brak jest podstaw do uznania, że uprawnienia pre-
zydenta wymienione w art. 144 ust. 3 konstytucji 
mogą być rozszerzane. Trybunał Konstytucyjny 
w wyroku z 23 marca 2006 r. stwierdził, że art. 144 
ust. 3 konstytucji określa zamknięty katalog upraw-
nień prezydenta.

W związku z tym regulacja, na podstawie któ-
rej prezydent może powierzyć sędziemu obowiąz-
ki prezesa Sądu Najwyższego w razie niewybrania 
kandydata przez zgromadzenie sędziów izby Sądu 
Najwyższego, jest wątpliwa konstytucyjnie i sta-
nowi nadmierną ingerencję w samodzielność or-
ganizacyjną Sądu Najwyższego. Przyjęta przez 
projektodawcę konstrukcja zakłada, że odpo-
wiednio stosuje się tutaj przepisy dotyczące wy-
boru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. 
Odpowiednie stosowanie art.  13a �1, czyli po-
wierzenie obowiązków prezesa sędziemu Sądu 
Najwyższego, również budzi wątpliwości, ponie-
waż, po pierwsze, brakuje przepisu kompetencyj-
nego, czyli takiego, który upoważniałby prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej do powierzenia obowiąz-
ków prezesa, po drugie, nie wiadomo, czy w świetle 
projektowanej zmiany prezydent wyznacza sędzie-
go Sądu Najwyższego spośród sędziów danej izby, 
czyli tej, której prezes ma kierować pracą, czy spo-
śród wszystkich sędziów Sądu Najwyższego, gdyż 
art. 13a �1 stosuje się odpowiednio i odnosi się on 
do każdego sędziego Sądu Najwyższego. Można 
więc sobie wyobrazić, że prezydent wybierze sę-
dziego z Izby Dyscyplinarnej do kierowania tym-
czasowo Izbą Cywilną.

Nie można również stwierdzić, czy powierze-
nie obowiązków prezesa Sądu Najwyższego przez 
prezydenta ma charakter tymczasowy, czy jest roz-
wiązaniem docelowym, czyli de facto zastępuje wy-
bór prezesa.

Z kolei jeżeli sędzia Sądu Najwyższego, któ-
remu powierzono obowiązki prezesa Sądu 

Najwyższego, ma zwołać posiedzenie sędziów izby 
Sądu Najwyższego w trybie art. 13a �2 w celu wy-
boru kandydata na stanowisko prezesa danej izby, 
to pytanie, jakie kworum jest wówczas potrzebne.

Należy również zwrócić uwagę na fakt, że na 
etapie prac w komisji sejmowej wprowadzano do 
projektu przepisy, których przedmiot wykracza 
poza materię projektu, art. 1 pkty 2 i 8, co naru-
sza art. 119 ust. 1 konstytucji, zgodnie z którym 
Sejm rozpoznaje projekt w 3 czytaniach, ale doty-
czy to tego samego projektu, w tej samej materii. 
Jednocześnie podkreślić należy, że w pierwszym 
przypadku przepis ten został sformułowany nie-
precyzyjnie i upoważnienie ustawowe prezydenta 
do określenia zasad zakwaterowania, dodatku za 
rozłąkę i kosztów przejazdu ma charakter blankie-
towy, co narusza art. 92 ust. 1 konstytucji, który 
wyraźnie stanowi, w jaki sposób są wydawane roz-
porządzenia – na podstawie szczegółowego upo-
ważnienia w ustawie, podkreślam, szczegółowego.

Zmiana wprowadzona w pkcie 8 nie może się 
ostać z innych przyczyn. Otóż art. 132 ustawy sta-
nowiący termin do publikacji orzeczeń wraz z uza-
sadnieniami przez Sąd Najwyższy w Biuletynie 
Informacji Publicznej nie może zostać znoweli-
zowany, z prostej przyczyny: przepisu tego nie 
ma. Przepis ten miał być zrealizowany w termi-
nie 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy, a więc do 
3 kwietnia 2020 r. W tym momencie ten przepis 
ma jedynie walor historyczny, więc nie może zo-
stać znowelizowany.

Kolejna kwestia, która wymaga podkreślenia, 
to dodanie art. 96a, który określa sposób tworze-
nia, udostępniania, archiwizowania i niszczenia 
akt sądowych w sprawach rozpoznawanych przez 
Sąd Najwyższy. Przepis ten przewiduje tworzenie 
akt Sądu Najwyższego wyłącznie w formie papie-
rowej, ale przetwarzanie tych akt ma następować 
z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Jest 
to więc niespójne. Skoro przetwarzanie akt ma 
następować w sposób elektroniczny, to trzeba te 
akta tworzyć elektronicznie. Wszystkie pojęcia 
użyte w tym artykule są niespójne, tam kilkakrot-
nie mówi się o aktach, ale terminologia jest różna, 
raz się mówi „akta”, raz „akta sądowe”, raz „akta 
spraw”. Takie rzeczy też nie mogą mieć miejsca 
w tego typu projekcie.

I na koniec moim zdaniem najistotniejszy prze-
pis, wprowadzony niejako przy okazji do tej usta-
wy, mianowicie art. 83 �3. Art. 83 ustawy o Sądzie 
Najwyższym określa zasady przydziału spraw, 
kolejność rozpatrywania spraw oraz wyznaczania 
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składów orzekających w przypadku rozbieżności 
w wykładni przepisów prawa i przedstawienia 
Sądowi Najwyższemu wniosku o rozstrzygnięcie 
zagadnienia prawnego budzącego wątpliwości. To 
jest tworzenie tzw. linii orzecznictwa. Wszyscy sę-
dziowie wiedzą o tym, że w sytuacjach wątpliwo-
ści można się zwrócić do Sądu Najwyższego i Sąd 
Najwyższy w składzie 7 sędziów bądź w składzie 
całej izby, bądź izb połączonych, określa, jak sądy 
mają dany przepis prawa interpretować. I  tak 
w zasadzie, choć oczywiście w Polsce nie ma pra-
wa precedensowego, wszyscy wiedzą, że to wiąże 
sądy, ponieważ jeżeli sądy nie stosują się do tych 
zasad, ich wyroki są później uchylane. Z wnio-
skiem takim może wystąpić do Sądu Najwyższego 
prokurator generalny, rzecznik praw obywatel-
skich, rzecznik praw dziecka, rzecznik praw pa-
cjenta, przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, 
przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, 
rzecznik finansowy oraz rzecznik małych i śred-
nich przedsiębiorstw.

Ustawa wprowadza przepis art. 80 �3, zgodnie 
z którym, jeżeli taki wniosek przedstawi pierwszy 
prezes Sądu Najwyższego albo któryś z tych pod-
miotów, które wymieniłam wcześniej, obowiązki 
i uprawnienia prezesa danej izby wykonuje pierw-
szy prezes Sądu Najwyższego. Czyli o przydziale 
spraw, wyznaczeniu składu orzekającego i kolejno-
ści rozpatrywania danej sprawy, ponieważ w wy-
jątkowych sytuacjach można rozpatrzyć sprawę 
poza kolejnością… Odbiera się te prerogatywy pre-
zesowi danej izby, w której dana sprawa ma być 
procedowana, i przyznaje się pierwszemu preze-
sowi Sądu Najwyższego.

Można sobie, proszę państwa, wyobrazić, że 
w świetle wyroków sądów powszechnych doty-
czących np. kar dla przedsiębiorców za narusza-
nie ograniczeń – a wiemy, jaka jest treść tych 
wyroków – nałożonych niezgodnie z prawem, od-
szkodowań, jakichkolwiek odszkodowań, roszczeń 
wobec Skarbu Państwa czy też uniewinnień osób, 
które korzystają z konstytucyjnych praw, któryś 
z uprawnionych organów, np. prokurator general-
ny, wystąpi do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie 
zagadnień prawnych. I wtedy to pierwszy prezes 
Sądu Najwyższego ustali, kto, kiedy i jaką sprawę 
będzie rozstrzygał. W konsekwencji to pierwszy 
prezes Sądu Najwyższego będzie mógł wpływać na 
ustalenie kierunku wykładni prawa i oddziaływać 
na linię orzecznictwa.

Reasumując: pod pozorem wydłużenia spo-
łeczeństwu terminu do wniesienia skargi 

nadzwyczajnej – jak pokazaliśmy, bezpodstaw-
nym – ustawa wprowadza zmiany fundamental-
ne, które wiążą się z wyborem prezesów izb Sądu 
Najwyższego, wprowadzają możliwość wyboru 
tych prezesów przez mniejszość zgromadzeń da-
nej izby, przewidują powierzenie przez prezyden-
ta wykonywania obowiązków prezesa sędziemu 
Sądu Najwyższego, nie wiadomo czy z danej izby, 
nie wiadomo na jaki czas. Wprowadzają również 
przepis, który umożliwia wpływanie na kierunek 
orzecznictwa Sądu Najwyższego w poszczególnych 
sprawach, różnych: cywilnych, karnych, dotyczą-
cych prawa pracy.

W związku z tym komisja zadecydowała tak, jak 
powiedziałam na wstępie. Ostał się przepis, któ-
ry wydłuża termin skargi nadzwyczajnej jeszcze 
o 3 lata. Bardzo dziękuję. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Pani Senator.
(Senator Gabriela Morawska-Stanecka: 

Dziękuję również.)
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pani 
senator sprawozdawcy.

Pan senator Tyszkiewicz, zdalnie.
Ja też mam pytanie.
Pan senator Tyszkiewicz, proszę.
Pan senator Wadim Tyszkiewicz, zdalnie.
(Senator Wadim Tyszkiewicz: Już jestem. Panie 

Marszałku, Wysoki Senacie…)
Panie Senatorze, widzimy pana, ale nie 

słyszymy.
(Senator Wadim Tyszkiewicz: Dlaczego? 

Wszystko jest poprawnie…)
W porządku, teraz słyszymy.
(Senator Wadim Tyszkiewicz: Teraz słychać, 

tak?)
Teraz pana nie widzimy, ale słyszymy. Ale to 

wystarczy.
Panie Senatorze, czekamy na pytanie.
W tej chwili ani nie widzimy, ani nie słyszy-

my pana.
(Głos z  sali: Najwyraźniej nie można mieć 

wszystkiego.)
(Senator Michał Kamiński: Lepsze jest wrogiem 

dobrego.)
Pan marszałek niech nie komentuje, bo pan 

zakłóca…
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Nie widzimy ani nie słyszymy pana senatora 
Tyszkiewicza.

To może ja zadam pytanie.
Pani Marszałek, zapytam, ponieważ chcę mieć 

jasność: ta ustawa, którą w tej chwili rozpatrujemy, 
to nie jest ustawa, którą Senat uchwalił i skiero-
wał do Sejmu. To jest, można powiedzieć, zupeł-
nie inna ustawa, pokrywająca się we fragmencie 
z tym przepisem, który my w Senacie znowelizo-
waliśmy, tak?

SENATOR 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dokładnie tak, Panie Marszałku. Ta ustawa po-
krywa się z ustawą, którą Senat uchwalił na swoim 
posiedzeniu w lutym, w zakresie jednego przepisu, 
przepisu wydłużającego termin skargi nadzwyczaj-
nej. I tak jak zwróciłam na to uwagę, ten projekt 
został przez prezydenta złożony w Sejmie dzień po 
pojawieniu się projektu senackiego.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Pan senator Wadim Tyszkiewicz.
Nie mamy łączności z panem senatorem.
To pani senator Kochan zadaje pytanie. Proszę 

bardzo.

SENATOR 
MAGDALENA KOCHAN 

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Z wypowiedzi, ze sprawozdania pani senator 

sprawozdawcy wnioskuję – i proszę potwierdzić 
lub zaprzeczyć, czy moje wnioskowanie jest słusz-
ne – że pretekstem do wprowadzenia pod obra-
dy Sejmu i Senatu rozwiązań, zgodnie z którymi 
de facto prezes Sądu Najwyższego decyduje o linii 
orzeczniczej w niektórych sprawach, stał się pro-
jekt senacki, w którym pani senator Lidia Staroń, 
a za nią cały Senat, proponuje wydłużenie okre-
su, w którym może wpłynąć skarga konstytucyj-
na. Czyli to był pretekst do wprowadzenia takich 
zmian, zgodnie z którymi, jak mówię, prezes Sądu 
Najwyższego będzie decydował o linii orzeczniczej 
z pominięciem 7 sędziów lub całych izb, lub całe-
go gremium Sądu Najwyższego – decydując o linii 

orzeczniczej w określonych sprawach – a prezy-
dent de facto będzie miał wpływ na wybór sędziów 
będących wiceprezesami poszczególnych izb. To 
był pretekst, którego dostarczyliśmy. Czy tak mogę 
odczytywać te zamiary?

SENATOR 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Panie Marszałku! Szanowna Pani Senator!
Pretekstem na pewno była kwestia skargi nad-

zwyczajnej. I to pierwszy prezes Sądu Najwyższego 
– bo to jest różnica – pierwszy prezes Sądu 
Najwyższego to jest osoba, która kieruje całym 
Sądem Najwyższym, a poszczególnymi izbami – 
prezesi, i to decydowanie polega na tym… to pierw-
szy prezes Sądu Najwyższego będzie decydował, 
którzy sędziowie znajdą się w tej siódemce bądź 
w jakimś innym składzie. Po prostu, jeżeli będzie 
chciał, wybierze tych sędziów, którzy będą o danej 
sprawie decydować.

(Senator Magdalena Kochan: Przepraszam, czy-
li de facto będzie decydował o linii orzeczniczej.)

Tak.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś inne pytania?
Pan senator Czerwiński. Proszę bardzo.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Marszałek!
Mam 2 pytania w związku z tymi słowami kry-

tyki, którą pani tutaj wyraziła. Jest taka stara za-
sada prawna, że temu, komu wolno więcej, wolno 
mniej. Proszę mi wytłumaczyć – ewentualnie za-
przeczyć – czy powoływanie pierwszego prezesa 
Sądu Najwyższego, czyli osoby, która ma większe 
uprawnienia, większe kompetencje, jest aktem bar-
dziej znaczącym, bardziej dalekosiężnym, z więk-
szymi skutkami niż powoływanie prezesa Sądu 
Najwyższego, czyli prezesa izby. Jeśli konstytu-
cyjnie jest możliwość – mało tego, że możliwość, 
ale kompetencja, czyli także obowiązek – powoła-
nia pierwszego prezesa Sądu Najwyższego przez 
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prezydenta, to powinna być taka możliwość rów-
nież w przypadku prezesa izby. Dlaczego mówię 
o możliwości? To jest pytanie drugie. Otóż ten sce-
nariusz z powoływaniem prezesów izb zaczyna się 
realizować wtedy, kiedy same izby nie są w sta-
nie wybrać prezesów, to znaczy po prostu łamią 
kworum, nie są w stanie się spotkać w 2/3 swoje-
go składu, w 1/2 swojego składu, a nawet w 1/3. Ja 
przypominam, że 1/3 składu to jest kworum komi-
sji senackich. Takie kworum jest jednym z najniż-
szych możliwych. Można powiedzieć, że jeśli jest 
tak niskie kworum, które jeszcze upoważnia do 
działań stanowiących w tym wypadku, czyli wybo-
ru w sposób prawny prezesów izb, to niedopełnie-
nie tego kworum jest po prostu objawem złej woli, 
przynajmniej dla mnie. Nie wiem, jak duże mu-
siałyby nastąpić kataklizmy, żeby nie można było 
się spotkać w 1/3 składu. Reasumując, zapytam, 
czy to nie jest tak, że uprawnienia, które są nada-
wane tą nowelizacją w stosunku do prezesów izb 
Sądu Najwyższego, wchodzą w życie wtedy, kiedy 
poszczególne izby nie wypełniają swoich obowiąz-
ków… I według mnie robią to w sposób tendencyj-
ny, bo mało możliwy jest, powiedziałbym, aż tak 
duży przypadek, żeby ponad 2/3 danej izby nie mo-
gło się spotkać i wybrać swojego prezesa. Tak na-
prawdę to uprawnienie ma charakter w pewnym 
sensie ratunkowy, dlatego że Sąd Najwyższy musi 
działać. Ale to nie Sąd Najwyższy jest tutaj pępkiem 
świata – pępkiem świata jest obywatel, któremu 
Sąd Najwyższy ma służyć, tak jak każdy inny sąd, 
tak jak każdy inny organ państwowy.

SENATOR 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze, za te 2 py-
tania. Żeby na nie odpowiedzieć, musiałabym 
przypomnieć historię wyboru pierwszego preze-
sa Sądu Najwyższego. No i pan senator mnie do 
tego skłonił. Już od 2017 r., od grudnia były próby 
usunięcia z urzędu znacznej liczby sędziów Sądu 
Najwyższego pod pretekstem przeniesienia ich 
w stan spoczynku, w związku z obniżeniem wie-
ku przechodzenia w ten stan. Ten zabieg się nie 
powiódł i pod presją TSUE trzeba było się z nie-
go wycofać poprzez kolejną ustawę. Ta pierwsza 
ustawa była z 8 grudnia 2017 r., a kolejna z 21 li-
stopada 2018 r. Celem tego zabiegu było, poza usu-
nięciem sędziów, przerwanie kadencji pierwszej 
prezes Sądu Najwyższego, pani prof. Małgorzaty 

Gersdorf. Z Kancelarii Prezydenta, tego samego 
prezydenta, wysyłano wówczas listy do pierwszej 
prezes Sądu Najwyższego informujące ją, że prze-
szła w stan spoczynku, mimo że prezydent nie 
wydał żadnej oficjalnej decyzji. Minister Mucha 
na konferencji prasowej w lipcu 2018 r. mówił, że 
pani prezes już nie jest panią prezes. Prezydent 
Andrzej Duda w piśmie z 4 lipca 2018 r. poinfor-
mował panią pierwszą prezes Sądu Najwyższego 
o dacie przejścia w stan spoczynku, czym naru-
szył art. 183 ust. 3 konstytucji. Wtedy pan minister 
Wójcik na konferencji prasowej również ocenił, że 
pani Małgorzata Gersdorf nie jest już pierwszym 
prezesem Sądu Najwyższego.

TSUE w wyroku 192/18 z 5 listopada 2019 r. 
stwierdził, że Polska uchybiła w ten sposób zo-
bowiązaniom państwa członkowskiego. Kolejne 
działania wobec Sądu Najwyższego po upływie 
pełnej kadencji Małgorzaty Gersdorf to była usta-
wa właśnie z 20 grudnia 2019 r., którą ja tutaj 
już przywoływałam. Wtedy wprowadzono moż-
liwość powołania takiej osoby, takiego sędziego 
komisarza, który przedstawiłby prezydentowi 
kandydata na prezesa. Odbyło się zgromadzenie 
ogólne sędziów Sądu Najwyższego. Wtedy pani 
Małgorzata Manowska, obecna pierwsza prezes 
Sądu Najwyższego, i pan sędzia Wróbel kandydo-
wali. Pan sędzia Wróbel dostał 2 razy więcej gło-
sów, ale prezydent wybrał panią Manowską. Co 
jest charakterystyczne, wówczas kilkukrotnie były 
zwoływane zgromadzenia, jednakże poszczególni, 
kolejni sędziowie – tam był pan Zaradkiewicz, byli 
inni sędziowie – przerywali te zgromadzenia, nie 
akceptowali porządku obrad, robili wszystko, aby 
ten wybór się nie dokonał. W związku z tym moż-
na domniemywać, że to się może zdarzyć po raz 
kolejny. Nie wiadomo, kto będzie tą wybraną przez 
prezydenta osobą, która będzie miała tak naprawdę 
zapewnić, że prezydentowi zostaną wskazani odpo-
wiedni kandydaci. Niezależnie od wyników głoso-
wania w zgromadzeniu prezydent dokona wyboru. 
To jest tak samo, Panie Senatorze – postaram się 
to wytłumaczyć – jak gdyby tutaj w Senacie wybie-
rano marszałka Senatu w taki oto sposób. Nasze 
zgromadzenie głosowałoby na 2, 3 czy 4 kandyda-
tów. Jeden kandydat uzyskałby np. 51 głosów, drugi 
– 20, trzeci – 15, a prezydent by zdecydował, że ten, 
który uzyskał 20 głosów, zostanie marszałkiem. 
Mniej więcej w taki sposób dokonuje się w tym 
momencie wyboru… dokonano wyboru pierwszego 
prezesa. Ja tak to widziałam i tak to pojmuję. Bo tak 
naprawdę, jeżeli zgromadzenie miałoby decydować 
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o wyborze pierwszego prezesa Sądu Najwyższego 
i ta największa liczba głosów miałaby przesądzać, 
że właśnie ten kandydat będzie prezesem, to wów-
czas pierwszym prezesem Sądu Najwyższego zo-
stałby pan sędzia Włodzimierz Wróbel. I to jest 
pierwsza kwestia.

Następną kwestią jest to, że to, że wybór pierw-
szego prezesa Sądu Najwyższego w takim trybie… 
że tryb wyboru miał wady konstytucyjne, o któ-
rych mówiliśmy, ale został dokonany z narusze-
niem konstytucji, jednak nie znaczy to, że prezesi 
poszczególnych izb mają być w taki sam sposób 
wybierani. Bo sytuacja jest taka, że oczywiście 
przyczynkiem do tej zmiany, tak jak słusznie za-
uważyła pani senator Magdalena Kochan, jest wy-
dłużenie terminu składania skargi nadzwyczajnej, 
ale tak naprawdę to, że w tym roku upływa kaden-
cja prezesów 2 izb. I to dlatego tworzy się te przepi-
sy. W związku z tym, to nie jest taka kwestia, że to 
sędziowie robią obstrukcję, tylko to jest taka kwe-
stia, że osoby, które zostają przez prezydenta po-
wołane, tak prowadziły te obrady zgromadzenia… 
To tak jak pan sędzia, tymczasowy prezes Kamil 
Zaradkiewicz, który nie przyjął porządku obrad, 
nie przyjął zasad procedowania, sam zmienił wy-
nik głosowania dotyczącego składu komisji, która 
miała liczyć głosy, i zrezygnował z funkcji. Potem 
pan Aleksander Stępkowski podtrzymał te wadliwe 
procedury, chociaż i prawnicy, i sędziowie ostrze-
gali, że przez to wybór nowego prezesa może być 
podważany. On tego nie skonwalidował, nie po-
wtórzył procedury wyboru komisji skrutacyjnej, 
nie zgodził się, żeby kandydatów na prezesa Sądu 
Najwyższego przedstawiały prezydentowi zgroma-
dzenia. A tego chcieli sędziowie i oni powoływali się 
na konstytucję, która w art. 183 mówi, że to zgro-
madzenie przedstawia kandydaturę prezydentowi. 
W związku z tym po tych perturbacjach, których 
nie tworzyli sędziowie, tylko tworzyły osoby, które 
pełniły tę funkcję prezesa tymczasowego, bo to one 
tworzyły obstrukcję, należy się spodziewać, że bar-
dzo podobna sytuacja może być obecnie. Mało tego, 
jeżeli np. będzie tak, że na podstawie wyroku TSUE 
z 2 marca tego roku Naczelny Sąd Administracyjny 
podważy status nowo wybranych sędziów jako sę-
dziów Sądu Najwyższego, to faktycznie może dojść 
do bardzo ostrego sporu i wówczas ten sędzia 
o uprawnieniach prezesa będzie działał pół roku, 
rok, 2 lata, nie wiadomo, jak długo, dlatego że te 
przepisy tego nie precyzują. To o to chodzi.

Tak że jeżeli chodzi o kworum, nie może być 
tak, Panie Senatorze, że 10 sędziów wybierze 

prezesa. A jest jeszcze jedna kwestia: sens tych 
przepisów trzeba by było oceniać, łącząc je z art. 35 
�2 ustawy o Sądzie Najwyższym, który mówi, że 
sędzia za jego zgodą może być przeniesiony przez 
pierwszego prezesa na stanowisko w innej izbie. 
W taki sposób można też zmieniać skład izb. I już 
teraz wiemy, że na 28 członków Izby Cywilnej 7 
jest powołanych bezpośrednio przez nową KRS, 3 
jest przeniesionych z Izby Kontroli Nadzwyczajnej 
i Spraw Publicznych oraz Izby Dyscyplinarnej, 
czyli jest już 10 nowych członków i w sytuacji, gdy 
w izbie jest 28 sędziów, oni stanowią kworum, któ-
re może wybrać prezesa izby.

Nie chodzi o to, żeby powielać niekonstytu-
cyjne wzorce wyboru, które już zastosowano, 
tylko wybrać prezesów izb, bo tu chodzi o na-
szych obywateli, tu chodzi o sprawy konkretne. 
Oczywiście pierwszy prezes Sądu Najwyższego 
ma inne kompetencje, większe kompetencje, on 
czuwa nad całokształtem. Prezesi poszczegól-
nych izb zajmują się sprawami merytorycznymi, 
czyli orzecznictwem danej izby w danej dziedzi-
nie prawa. Jeżeli nad organizacją czuwa prezes, 
który jest wybrany w sposób bardzo wątpliwy, 
to teraz powielając to, przenosząc to na poziom 
izb, gdzie są osoby, które być może w taki sam 
sposób… My mamy temu zapobiec, sprawić, żeby 
one nie były wybierane w taki sam sposób. Te 
osoby będą decydować również o linii orzeczni-
czej, a jeszcze dodatkowo o… Bo ta kompeten-
cja do ustalania składów jest od tego zupełnie 
niezależna. To jest niezależne od tych wyborów. 
A  więc dodatkowo dajemy nowy instrument 
pierwszemu prezesowi Sądu Najwyższego, któ-
ry, jak wiadomo, został wybrany przez prezyden-
ta. No, prezydent chciał mieć takiego prezesa. 
Tak delikatnie to mogę określić. W tym momen-
cie następuje domknięcie systemu nadzoru nad 
sądownictwem w Polsce. Ta ustawa, taka mała 
ustawa, domyka ten system. Już nie będzie nie-
zależnego Sądu Najwyższego.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Pani Senator.
(Senator Magdalena Kochan: Tylko 1 pytanie.)
Nie, teraz pan senator Wadim Tyszkiewicz, któ-

ry wcześniej się zgłaszał.
Pan senator Wadim Tyszkiewicz. Proszę 

uprzejmie.
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SENATOR 
WADIM TYSZKIEWICZ 

Czy się słyszymy?
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Tak.)
(Senator Gabriela Morawska-Stanecka: Tak.)
Teraz się słyszymy.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W zasadzie pani senator odpowiedziała już na 

moje pytania. No, wcześniej nie mogłem się połą-
czyć. Chciałbym jednak zapytać, tak już dosadnie, 
czy ustawa, która przeszła przez Sejm i nad którą 
my dzisiaj procedujemy, jest zgodna z konstytucją. 
Proste pytanie. Bo ja znam wiele opinii prawnych, 
które mówią o tym, że jest niezgodna z konstytucją, 
co zresztą wyartykułowała również pani marsza-
łek. Proste pytanie, prosta odpowiedź. Czy ustawa, 
nad którą dzisiaj obradujemy, jest zgodna z konsty-
tucją? Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Proszę.

SENATOR 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Ta ustawa jest niezgodna z konstytucją. Narusza 

art. 2 konstytucji, art. 7 konstytucji, art. 144 ust. 3 
konstytucji, art. 173 konstytucji oraz inne artykuły 
dotyczące drobniejszych kwestii, o których mówi-
łam w swoim sprawozdaniu.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Pani senator Kochan.

SENATOR 
MAGDALENA KOCHAN 

Dziękuję bardzo.
Ja chciałabym tylko zapytać, czy pani zna kon-

sekwencje, jakie spotkały sędziego Wróbla, który 

zdobył największą liczbę głosów spośród sędziów 
Sądu Najwyższego, startując jako kontrkandydat 
obecnej prezes Sądu Najwyższego.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo.

SENATOR 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Pani Senator, media donoszą o tych konse-
kwencjach i to jest bardzo przykre. No, cóż mam 
powiedzieć z tej trybuny? To akurat nie jest związa-
ne z materią tej ustawy, ale wiemy doskonale, jakie 
konsekwencje spotykają sędziów, którzy nie dzia-
łają tak, jak władza ustawodawcza i wykonawcza, 
głównie wykonawcza, sobie tego życzą.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Pan senator Czerwiński.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 
Pani Marszałek, ja w liceum miałem takiego 

kolegę. Jak pani od polskiego kazała mu opowie-
dzieć, jaki był sens lektury, a przynajmniej wymie-
nić głównych bohaterów, to on rozpoczynał od rysu 
historycznego, na tym kończył i dostawał piątkę.

Ja zadałem pani 2 bardzo proste pytania. Skoro 
prezydent Rzeczypospolitej ma kompetencje – 
kompetencje, czyli i prawo, i obowiązek – by powo-
łać pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, to czy 
nie powinien też móc powoływać prezesów Sądu 
Najwyższego, prezesów izb?

I drugie pytanie. Przecież ta nowelizacja nie 
zmienia całości tekstu. Ona jedynie mówi, co się 
będzie działo, jeśli któraś z izb nie wykona swo-
jej kompetencji i, mimo bardzo niskiego kworum 
wynoszącego 1/3 członków izby, nie wybierze kan-
dydatów na prezesa izby. W szczególności zwra-
cam uwagę, że nie jest zmieniany art. 15 �2, który 
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mówi: „Prezes Sądu Najwyższego – czyli właśnie 
prezes izby – jest powoływany przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, po zasięgnięciu 
opinii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, 
na trzyletnią kadencję spośród 3  kandydatów 
wybranych przez zgromadzenie sędziów izby 
Sądu Najwyższego”. Resztę przepisu pominę. To 
się nie zmieniło. Pani tutaj wyłamywała drzwi, 
które są dawno otwarte. Jeszcze raz: projekt tej… 
Przepraszam, to już jest ustawa. Ta ustawa jest 
po to, żeby w  sytuacji awaryjnej, na wypadek 
obstrukcyjnej działalności którejś z  izb… Mam 
nadzieję, że tego nie będzie, ale na wypadek, 
gdyby tak było, i  gdyby przy bardzo niskiej 
frekwencji, 1/3, nie zdołano wskazać kandydatów 
na prezesa izby… To jest tylko i wyłącznie po to. 
Cały ten sztafaż, a w szczególności twierdzenie ex 
cathedra, że coś jest konstytucyjne, a coś nie… Jeśli 
te przepisy dotyczące wyboru pierwszego prezesa 
Sądu Najwyższego, które zafunkcjonowały, są 
niekonstytucyjne, to czemuście ich nie zaskarżyli 
do jedynego organu, który to może stwierdzić…

(Senator Magdalena Kochan: Bo go nie ma.)
…czyli do Trybunału Konstytucyjnego?
(Senator Magdalena Kochan: Bo go nie ma.)
Wasze bajeczki, które opowiadacie tutaj z tej 

mównicy…
(Senator Magdalena Kochan: Bo nie ma 

Trybunału Konstytucyjnego.)
…że coś jest konstytucyjne lub nie jest, nie mają 

żadnego znaczenia z punktu widzenia prawnego. 
Bajki dla potłuczonych.

(Senator Magdalena Kochan: Nieprawda.)
(Senator Gabriela Morawska-Stanecka: Mogę 

odpowiedzieć?)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Proszę bardzo.

SENATOR 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Odpowiadam bardzo krótko na pana pytanie. 
Art. 144 ust. 3 pkt 20 konstytucji stanowi, że… 
Są tam enumeratywnie wymienione kompeten-
cje prezydenta, bez kontrasygnaty prezesa Rady 
Ministrów. I  pkt  20: powoływanie pierwszego 

prezesa Sądu Najwyższego. Nie ma nic na temat 
innych prezesów. Panie Senatorze, pan jest mate-
matykiem, więc ja rozumiem, że panu być może 
logiczne by się…

(Senator Jerzy Czerwiński: Ale to jest już w usta-
wie! Przed chwilą to cytowałem.)

Ale ja mówię o konstytucji, Panie…
(Senator Jerzy Czerwiński: Czy to do pani do-

ciera, czy nie?)
(Poruszenie na sali)
Ale, Panie… Da mi pan senator skończyć?
(Barbara Borys-Damięcka: Co to jest za język?)
(Senator Magdalena Kochan: Co to jest?)
Z punktu widzenia matematyki być może by-

łoby to logiczne, ale z punktu widzenia konstytucji 
tak nie jest. Prezydent może tyle – i tylko tyle. I nie 
może więcej. To jest pierwsza kwestia.

Druga kwestia. Odpowiedź na drugie pytanie 
pana brzmi „nie”. Nie uważam, że to jest tylko po-
rządkujące. Tak, uważam, że będzie można wpływać 
w niekonstytucyjny sposób na wybór prezesów izb.

A odnośnie do Trybunału Konstytucyjnego to 
ja panu senatorowi odpowiem, że nie jest prawdą… 
To jest pogląd lansowany od kilku lat, ale nie jest to 
prawdą, że tylko Trybunał Konstytucyjny ma prawo 
oceniać konstytucyjność. Nie. Każdy sędzia, każdy 
urzędnik ma prawo do tego, żeby oceniać konstytu-
cyjność, a do eliminowania niekonstytucyjnych aktów 
z porządku prawnego jest Trybunał Konstytucyjny. 
Są na ten temat prace wielu prawników, to prace 
o tzw. rozproszonej kontroli konstytucyjności. Gdyby 
tak nie było, to sędziowie tak naprawdę nie mogliby 
wydać wielu wyroków, które zapadły w ciągu ostat-
nich lat, no, wielu lat, ponad 20, 30, bo w bardzo wielu 
sytuacjach sędziowie, mając to uprawnienie, opierali 
się właśnie na konstytucji.

I prawdę powiedziała pani senator Kochan: 
nie mamy prawidłowo wybranego Trybunału 
Konstytucyjnego, w  związku z  czym, Panie 
Senatorze… Ja też nad tym ubolewam, ale skarżenie 
przepisów, które ten Sejm uchwala, ma taki skutek, 
jak to widzieliśmy w ubiegłym roku. A rozstrzy-
ganie przez Trybunał wniosków składanych przez 
państwa formację ma skutek taki jak w przypadku 
wyroku – no, to orzeczenie, wyrok, nie wiem, co to 
jest – z 22 października ub.r.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo. Więcej pytań nie ma, Pani 
Senator.
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(Senator Gabriela Morawska-Stanecka: Bardzo 
dziękuję.)

Dziękuję.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez prezy-

denta. Do reprezentowania stanowiska prezydenta 
w toku prac parlamentarnych została upoważ-
niona sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, pani Małgorzata 
Paprocka.

Czy pani minister Paprocka pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić sta-
nowisko prezydenta?

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP 
Małgorzata Paprocka: Tak, Panie Marszałku.)

To zapraszam na mównicę.

SEKRETARZ STANU  
W KANCELARII PREZYDENTA RP 
MAŁGORZATA PAPROCKA 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić Wysokiemu 

Senatowi ustawę nowelizującą ustawę o Sądzie 
Najwyższym uchwaloną z inicjatywy prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy.

W toku wczorajszych prac połączonych komi-
sji senackich na pewno poza kwestiami dyskusyj-
nymi pozostawała kwestia wydłużenia terminu 
na wniesienie skargi nadzwyczajnej. W tym miej-
scu chciałabym podziękować pani senator Lidii 
Staroń za poprawkę wydłużającą okres, w którym 
będzie możliwe złożenie skargi nadzwyczajnej 
przez rzecznika praw obywatelskich i prokurato-
ra generalnego z 2 do 3 lat. W pozostałym zakre-
sie… Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji rekomendują 
skreślenie pozostałych punktów nowelizacji, choć 
w tym zakresie nie odbyła się pogłębiona dyskusja 
merytoryczna. Nie miałam możliwości odniesie-
nia się do uwag przedstawionych przez pana prof. 
Marka Chmaja ani do uwag Biura Legislacyjnego. 
Pozwoli zatem Wysoki Senat, że bardzo krótko 
uczynię to w tej chwili.

Jeśli podążać za systematyką ustawy, to pierw-
sza zmiana wiąże się z art. 15 ustawy o Sądzie 
Najwyższym dotyczącym wyłaniania kandyda-
tów na stanowisko prezesa Sądu Najwyższego. 
Konstytucja kreuje współpracę prezydenta i Sądu 
Najwyższego przy wyłanianiu zarówno pierwsze-
go prezesa Sądu Najwyższego, jak i prezesów Sądu 
Najwyższego, jest to prerogatywa prezydenta. Ale 

konstytucja jasno wskazuje, że pan prezydent, pre-
zydent Rzeczypospolitej Polskiej powołuje osoby na 
te dwa stanowiska spośród kandydatów przedsta-
wionych przez Sąd Najwyższy, jest tam użyta liczba 
mnoga, zatem prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
ma pełną dowolność wyboru spośród kandydatów 
przedstawionych przez właściwe gremia. Zatem 
stwierdzenie, że tylko jeden kandydat jest możliwy 
do wyboru, absolutnie nie znajduje żadnego pokry-
cia w przepisach konstytucyjnych.

Wracając do meritum ustawy, chciałabym po-
wiedzieć, że dzisiaj dopiero wybrzmiała – i tutaj 
dziękuję bardzo panu senatorowi Czerwińskiemu 
– pewna systematyka i  logika ustawy o Sądzie 
Najwyższym. Pierwszym i  podstawowym try-
bem wyłonienia kandydatów zarówno na pierw-
szego prezesa Sądu Najwyższego, jak i prezesów 
Sądu Najwyższego jest tryb przewidziany w art. 12, 
czyli zwołanie odpowiednio przez pierwsze-
go prezesa Sądu Najwyższego albo prezesa Sądu 
Najwyższego zgromadzenia – albo zgromadzenia 
ogólnego, albo zgromadzenia izby. Jeśli docho-
dzi do prawidłowego zwołania tych zgromadzeń, 
to żaden z mechanizmów wprowadzonych usta-
wą nigdy nie znajdzie zastosowania. Najlepszym 
przykładem tego jest prawidłowe, właśnie w try-
bie art. 12, zwołanie zgromadzenia w Izbie Karnej 
i wyłonienie kandydatów. W tamtym roku do po-
wołania prezesa Izby Karnej doszło właśnie w try-
bie art. 12 ust. 2. W przypadku, gdyby nie doszło 
do wyłonienia kandydatów w trybie art. 12 ust. 2, 
pan prezydent we wnoszonej inicjatywie proponu-
je pewnego rodzaju mechanizm zabezpieczający. 
Pan senator Czerwiński użył określenia „ratunko-
wy”. Tak, to właśnie o to chodzi. I pani marszałek, 
wspominając zgromadzenia ogólne dotyczące wy-
boru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, nie 
wspomniała o jednej istotnej rzeczy – nie doszło 
do zwołania Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu 
Najwyższego w trybie art. 12 ust. 2. Stąd też zaszła 
konieczność uruchomienia całej procedury. Nie do-
szło do zwołania zgromadzenia na 6 tygodni przed 
zakończeniem kadencji pani prezes Gersdorf.

Ustawa wprowadza 2 mechanizmy zabezpie-
czające. Pierwszym jest odpowiednie zmniejszanie 
kworum, rezygnacja z bardzo wysokiego kworum 
2/3 członków. Jest propozycja kworum 1/2 i 1/3. 
Ale, Wysoki Senacie, to jest zawsze w gestii sę-
dziów. Tak było w przypadku Izby Karnej, wspo-
mniałam tę sytuację. Jeżeli sędziowie przychodzą 
na zgromadzenie zwołane na 6 tygodni przed za-
kończeniem kadencji, to głosują, do czego mają 
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pełne prawo. Dochodzi wtedy do wyłonienia kan-
dydatów i oni są przedstawiani prezydentowi. I tu-
taj w żaden sposób podstawowa konstrukcja nie 
jest zmieniana.

Drugim mechanizmem zabezpieczającym 
jest odwołanie do art.  13a �1 ustawy o  Sądzie 
Najwyższym, kiedy prezydent, ale dopiero po tych 
3 krokach, będzie mógł powierzyć wykonywanie 
obowiązków prezesa Sądu Najwyższego sędzie-
mu Sądu Najwyższego. Stosowna norma kompe-
tencyjna znajduje się w proponowanym art. 15 �4. 
Ponadto jest tam odesłanie do art. 13a �2, ponieważ 
tam są wskazane terminy obligujące tego sędziego, 
któremu prezydent powierzy obowiązek, na zwoła-
nie zgromadzenia. To jest precyzyjnie zaplanowane 
w taki sposób, aby do wyłonienia tych kandydatów 
mogło dojść możliwie jak najszybciej.

Warto również w tym kontekście zauważyć 
art. 126 ust. 3 konstytucji, który stanowi, że pre-
zydent wykonuje obowiązki, które określa konsty-
tucja oraz ustawa. Art. 144 ust. 3 konstytucji to nie 
jest norma kompetencyjna dla prezydenta, to jest 
zbiór sytuacji, zbiór takich obowiązków i upraw-
nień prezydenta, które są zwolnione z kontrasy-
gnaty prezesa Rady Ministrów.

Podkreślenia wymaga to, że prezydent, tak 
jak wspomniałam, będzie powierzał ewentualnie 
w czwartym kroku wykonanie obowiązków pre-
zesa Sądu Najwyższego czynnemu sędziemu Sądu 
Najwyższego. Nie ma w tym zakresie żadnej in-
gerencji prezydenta RP w działalność orzeczni-
czą. Prezes Sądu Najwyższego pełni bardzo ważną 
rolę w zapewnianiu prawidłowej działalności Sądu 
Najwyższego, ale należy zauważyć, że są to obo-
wiązki związane z organizacją pracy izby. Są to 
funkcje, tak jak mówię, bardzo istotne, ale o cha-
rakterze administracyjnym czy wykonawczym. Te 
obowiązki kataloguje m.in. �15 regulaminu.

Przechodzę do drugiej kwestii, która też wzbu-
dza wątpliwości, do kwestii nowelizacji art. 83 ustawy 
o Sądzie Najwyższym i przekazania pewnych upraw-
nień w gestię pierwszego prezesa Sądu Najwyższego 
z dzisiejszej gestii prezesa Sądu Najwyższego. W ża-
den sposób nie można tego wiązać z kształtowaniem 
jakiejkolwiek linii orzeczniczej. Są to uprawnienia 
wskazywania składu, ewentualnie określenia kolej-
ności rozpoznawania spraw, ale w oczywisty sposób 
o kształcie orzeczenia decyduje skład orzekający. Co 
więcej, w przypadku tzw. uchwał abstrakcyjnych bar-
dzo często wykracza to poza skład 7 sędziów, czyli 
niejako kształt składu orzekającego wynika wprost 
z ustawy, bo jeżeli mówimy o składzie całej izby Sądu 

Najwyższego, to są to sędziowie w tej izbie, nie docho-
dzi do wskazania konkretnych sędziów. Analogiczna 
sytuacja jest wtedy, kiedy sprawa jest rozpoznawana 
w składach połączonych izb Sądu Najwyższego czy 
w pełnym składzie. Należy również zauważyć, że 
już dzisiaj przepisy Regulaminu Sądu Najwyższego, 
które obowiązują od wielu lat, uprawniają pierw-
szego prezesa Sądu Najwyższego do wskazywania 
sprawozdawców w tego rodzaju sprawach. Mając na 
uwadze pozycję ustrojową pierwszego prezesa Sądu 
Najwyższego, fakt, że często te sprawy wykraczają 
poza rozpoznanie w jednej izbie, wydaje się, że to wła-
śnie pierwszy prezes Sądu Najwyższego powinien 
być predestynowany do podejmowania takich decyzji.

W pewien sposób niezrozumiała jest również 
propozycja połączonych komisji wykreślenia doda-
wanego art. 96a ustawy, który niweluje pewną oczy-
wistą lukę regulacyjną w tym zakresie, istniejącą już 
od wielu lat. Przepis ten dotyczy sprawy technicznej, 
organizacyjnej, a mianowicie tworzenia akt sprawy 
w Sądzie Najwyższym. Decyzję tę należy uznać za 
jeszcze bardziej nieuzasadnioną, jeżeli weźmiemy pod 
uwagę brzmienie proponowanego art. 96a �3, który 
jednocześnie przesądza o udostępnianiu akt sprawy 
stronom i uczestnikom postępowania wraz z prawem 
do przeglądania akt, otrzymywania odpisów, kopii 
i wyciągów. Dzisiaj ustawa o Sądzie Najwyższym tego 
typu regulacji wprost nie przewiduje.

Do tego przepisu uwagi zgłosiło Biuro 
Legislacyjne. Jednak trudno za argument prze-
mawiający za wykreśleniem całego przepisu 
uznać zarzut jego nieprawidłowego umieszczenia 
w systematyce ustawy, szczególnie że praktyka 
innych ustaw jest w tym zakresie zróżnicowana, 
w szczególności ustawa – Prawo o ustroju sądów 
powszechnych tego typu regulacje zawiera w prze-
pisach dotyczących ogólnych czynności, czynności 
sądu. W prawie o postępowaniu przed sądami ad-
ministracyjnymi faktycznie taki przepis znajduje 
się w art. 12a, w części początkowej ustawy. Ale, tak 
jak wskazuję, jest różna systematyka. Można było 
tę kwestię zapewne przedyskutować.

Również terminologia…
(Przewodnictwo obrad obejmuje marszałek 

Tomasz Grodzki)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Pani Minister, proszę mi wybaczyć, ale powin-
niśmy zrobić przerwę w tym punkcie, ponieważ 
mamy na sztywno zaplanowaną w porządku obrad 
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uchwałę w sprawie wydarzeń bydgoskich i mamy 
gościa honorowego, kawalera Orderu Odrodzenia 
Polski, pana senatora Rulewskiego.

(Sekretarz Stanu w  Kancelarii Prezydenta 
Małgorzata Paprocka: Bardzo proszę.)

Tak że kontynuujemy… To jest uchwała okolicz-
nościowa, myślę, że…

(Sekretarz Stanu w  Kancelarii Prezydenta 
Małgorzata Paprocka: Panie Marszałku, oczywiście…)

…zejdzie nam około pół godziny.
Bardzo panią przepraszam i  zachęcam do 

uczestnictwa w tym miłym wydarzeniu. A później 
zaraz wracamy do procedowania.

Przystępujemy zatem do rozpatrzenia punk-
tu dziewiętnastego porządku obrad: drugie czy-
tanie projektu uchwały w 40. rocznicę wydarzeń 
marcowych w Bydgoszczy.

Witam bardzo serdecznie obecnego na posiedze-
niu uczestnika tamtych wydarzeń, senatora mnogich 
kadencji, pana senatora Jana Rulewskiego. (Oklaski)

Przypominam, że projekt uchwały został wnie-
siony przez grupę senatorów i zawarty jest w druku 
nr 352, a sprawozdanie komisji – w druku nr 352 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
panią senator Halinę Biedę, o przedstawienie spra-
wozdania komisji o projekcie uchwały.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
HALINA BIEDA 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowny 
Panie Senatorze!

Jest to dla mnie niewątpliwie zaszczyt 
przedstawić sprawozdanie komisji, która po-
zytywnie i  jednogłośnie zaopiniowała projekt 
uchwały w 40.  rocznicę wydarzeń marcowych 
w Bydgoszczy. Ja może tylko powiem, że wyda-
rzenia te, z racji swojej wagi i bezprecedensowego 
znaczenia dla historii naszego kraju, miały wpływ 
również na samo procedowanie, ponieważ począt-
kowo były 2 uchwały, jedna zgłoszona przez pana 
Ryszarda Bobera i  jedna zgłoszona przez pana 
Antoniego Mężydłę. Ale dzięki życzliwości i kon-
sultacjom z senatorem Janem Rulewskim, udało 
nam się stworzyć jedną.

Mam nadzieję, że tak jak komisja, tak również 
Senat Rzeczypospolitej jednogłośnie przyjmie 
uchwałę.

Bardzo też dziękuję wszystkim senatorom, któ-
rzy życzliwie składali uwagi. Na posiedzeniu komi-
sji udało nam się wypracować jeden tekst.

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, proszę o podję-
cie niniejszej uchwały. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 
nie dłużej niż minutę zapytanie do sprawozdaw-
cy komisji oraz upoważnionego przedstawiciela 
wnioskodawców.

Pierwszy zgłosił się pan senator Jan Maria 
Jackowski, druga – pani senator Czudowska.

Bardzo proszę, pan senator.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pani Senator, ja bym prosił panią senator, 

żeby pani przybliżyła może przebieg posiedzenia 
komisji. Bo była ciekawa dyskusja dotycząca po-
wszechności tych wszystkich zdarzeń, które mia-
ły wówczas miejsce. Była polemika między panem 
senatorem Klichem a niektórymi uczestnikami 
tej dyskusji. Czy to rzeczywiście miało taki po-
wszechny charakter? Czy był spór, no, dyskusja 
na ten temat? Jakby pani senator zechciała tutaj 
przybliżyć Wysokiej Izbie przebieg tej części de-
baty… Dziękuję.

SENATOR 
HALINA BIEDA 

Już przybliżam. Chodziło rzeczywiście o to, 
czy strajk ostrzegawczy, o którym decyzja została 
podjęta, był rzeczywiście strajkiem powszechnym, 
czy nie. Dyskusja dotyczyła, jak myślę, 2 sposobów 
rozumienia słowa „powszechny”. Z jednej strony 
powszechny strajk to strajk bardzo liczny, taki, 
w którym udział wzięli prawie wszyscy lub wszy-
scy, ale z drugiej strony słowo „powszechny” ozna-
cza, że jego idea została przyjęta przez znaczną, 
większą część społeczeństwa. Doszliśmy do poro-
zumienia, do zgody, do konsensusu – jakkolwiek 
pan senator chciałby to określić – że był to jed-
nak strajk powszechny. To, że nie wszyscy wzięli 
w nim udział w sposób stricte fizyczny, wynikało 
również z manipulacji reżimowej telewizji, reżimo-
wych mediów, które, jak wiadomo, dyskredytowały 
uczestników wydarzeń w Bydgoszczy.
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MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pani senator Czudowska.

SENATOR 
DOROTA CZUDOWSKA 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Jeśli pan pozwoli… Ja mam nie pytanie, ale 

prośbę. Chciałabym, żeby pani senator odczytała 
treść projektu uchwały.

(Senator Halina Bieda: Dobrze, zaraz odczy-
tam, tylko muszę pójść po okulary.)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Jeżeli pani senator pozwoli, to zrobię to w pani 
zastępstwie. Ponieważ zaliczam się do grona fa-
nów pana senatora Rulewskiego, będzie to dla mnie 
przyjemność.

„Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 25 marca 2021 r. w 40. rocznicę wydarzeń 
marcowych w Bydgoszczy.

Czterdzieści lat temu w Bydgoszczy podczas 
sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej 19  marca 
1981 r. doszło do napaści milicji na zaproszonych 
przedstawicieli bydgoskiego Międzyzakładowego 
Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”. 
Wśród nich znajdowali się także przedstawicie-
le nieuznawanego przez władze komunistyczne 
Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” 
Rolników Indywidualnych.

Po brutalnej akcji Milicji Obywatelskiej, 
zwłaszcza dotkliwym pobiciu Michała Bartoszcze, 
Mariusza Łabentowicza i Jana Rulewskiego, wy-
darzenia bydgoskie szybko nabrały wymiaru 
ogólnopolskiego, a wobec pobitych podjęto akcję 
dyskredytującą. Społeczeństwo polskie, wielokrot-
nie doświadczane w minionych latach kryzysami 
żywnościowymi, z całą mocą stanęło w obronie 
działaczy związkowych, pobitych przez funkcjona-
riuszy reżimu komunistycznego. Dało temu wyraz 
w strajku ostrzegawczym, największym w powo-
jennej historii Polski.

Celem ówczesnych protestów było zwrócenie 
uwagi władz komunistycznych na problem wyży-
wienia narodu. W tamtym czasie wprowadzono 

kartki żywnościowe na mięso, co było ostatecz-
nym dowodem bankructwa polityki gospodarczej, 
w tym rolnej, rządów PRL. Polityka ta, posługująca 
się różnymi metodami kolektywizacji rolnictwa, 
spowodowała, że rolnicza Polska była wielkim im-
porterem żywności. Rolnicy w Polsce, przy wspar-
ciu NSZZ „Solidarność” i Kościoła Katolickiego, 
powiedzieli „dość” tej degradacji i w całym kraju 
domagali się gwarancji autentycznej własności go-
spodarstwa rodzinnego oraz zachowania tradycji 
i kultury wsi polskiej.

Czterdzieści lat po pamiętnych wydarze-
niach bydgoskiego marca Senat Rzeczypospolitej 
Polskiej, uznając ówczesną postawę powszechne-
go, bezprecedensowego oporu przeciw komuni-
stycznej władzy, składa hołd i wyraża wdzięczność 
wszystkim jego uczestnikom.

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

Taka jest treść projektowanej uchwały. (Oklaski)
(Senator Halina Bieda: Dziękuję bardzo, Panie 

Marszałku. Czy są jeszcze jakieś pytania?)
Więcej pytań nie ma.
Otwieram dyskusję.
(Głos z sali: Jackowski.)
Słucham?
(Głos z sali: Jackowski.)
(Głos z sali: I Ziemniak.)
Pan senator Jackowski.
Czy pan senator Ziemniak też się zgłasza?
(Senator Wojciech Ziemniak: Tak.)
Dobrze.
Pan senator Jackowski. Bardzo proszę.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Drodzy Goście! 
Drogi Janie Rulewski! Wszyscy, którzy nas obecnie 
słuchają!

Chciałbym na wstępie bardzo serdecznie po-
dziękować inicjatorom tej uchwały, ponieważ w na-
tłoku różnych rocznic ta sprawa być może trochę 
umyka uwagi opinii publicznej, a dla tego okresu 
zwanego karnawałem „Solidarności”, a więc tych 
16 miesięcy między sierpniem 1980 r. a grudniem 
1981 r., miała ona fundamentalne znaczenie.

Warto być może przypomnieć jeszcze kilka fak-
tów, które siłą rzeczy nie mogły znaleźć się w tej 
uchwale, bo ona jest dokumentem uroczystym, 
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wyrażającym bardziej intencje, to nie jest oczywi-
ście rozprawa historyczna.

Warto powiedzieć, że na tę sesję 19 marca, 
na której był obecny wicepremier peerelowskie-
go rządu, pan Stanisław Mach, byli zaproszeni 
związkowcy, którym obiecano możliwość zabra-
nia głosu. To jest bardzo warte podkreślenia. 
I w składzie tej delegacji, poza już przytoczony-
mi osobami, ale je przypomnę, a więc poza Janem 
Rulewskim, który jest tu na sali, a ze strony rolni-
ków Michałem Bartoszcze, Markiem Gawineckim, 
Markiem Kloneckim, Edmundem Marciniakiem 
i Tadeuszem Szymańczakiem, byli również przed-
stawiciele „Solidarności” pracowniczej. Nie będę 
wszystkich ich nazwisk w tym momencie wymie-
niał. To, co istotne, to to, że delegacji obiecano 
możliwość zabrania głosu, jednak sesję zamknięto 
bez jego udzielenia, a działacze mieli się domagać 
rejestracji rolniczej „Solidarności”. Radni zaczę-
li rozchodzić się do domów, wobec czego zapro-
szeni związkowcy głośno zaprotestowali, na znak 
sprzeciwu ogłosili pozostanie w sali sesyjnej urzę-
du wojewódzkiego i zagrozili rozpoczęciem w niej 
strajku okupacyjnego. Dla władz była to niewy-
godna sytuacja, ponieważ od 3 dni w Bydgoszczy 
rolnicy prowadzili podobny strajk w siedzibie 
Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego przy uli-
cy Dworcowej 87. Dodatkowo przed budynkiem 
zaczęli gromadzić się związkowcy wezwani tutaj, 
aby swoją obecnością wzmocnili pozycję nego-
cjacyjną kolegów obecnych na sesji wojewódzkiej 
rady narodowej.

Nie wiem, Panie Marszałku, czy tak będzie, ale 
mam nadzieję, że pan senator Rulewski też zabie-
rze głos, i być może ja…

(Marszałek Tomasz Grodzki: Oczywiście trady-
cyjnie po wręczeniu uchwały pan senator wystąpi.)

Myślę, że dramatyzm… Ja nie będę wyręczał 
świadka bezpośredniego tych wydarzeń i boha-
tera tych wydarzeń w opisie tego, co się działo. 
Chciałbym odnieść się tutaj do szerszego tła tych 
wydarzeń.

W  proteście wobec tego, co stało się 
w Bydgoszczy, lokalni związkowcy przeprowadzili 
20 marca w regionie bydgoskim 2-godzinny strajk 
protestacyjny. Z kolei na 23 i 24 marca zwołano do 
Bydgoszczy posiedzenie władz krajowych NSZZ 
„Solidarność”. Podczas odbywających się wówczas 
burzliwych obrad, ponieważ był spór wewnątrz 
„Solidarności” na temat strategii wobec władz ko-
munistycznych, uchwalono, że 27 marca przepro-
wadzony będzie 4-godzinny strajk ostrzegawczy, 

a jeżeli nie przyniesie on wymiernych korzyści, to 
31 marca ogłoszony zostanie strajk generalny.

I faktycznie, strajk ostrzegawczy z 27 marca 
objął cały kraj. Szacuje się, że wzięło w nim udział 
62% wszystkich pracowników pierwszej zmiany, 
chociaż np. w Bydgoszczy odsetek ten był znacznie 
wyższy i sięgał aż 87%. Strajkowały zakłady pra-
cy, urzędy, szkoły, uczelnie wyższe. Była to, jak pi-
szą historycy, największa akcja strajkowa w latach 
osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Przytaczam 
ten fakt, ponieważ na posiedzeniu komisji była 
dyskusja, że to nie miało charakteru powszechne-
go. No właśnie miało ten charakter powszechny, 
mimo że ówczesne media reżimowe oczywiście 
przedstawiały wydarzenia bydgoskie jako przy-
kład awanturnictwa, a obecnego na sali senatora 
Jana Rulewskiego przedstawiano jako osobę, któ-
ra zakłóca porządek i funkcjonowanie państwa 
polskiego.

Protest pokazał władzom skalę poparcia spo-
łecznego dla „Solidarności”. Był on również sil-
nym wsparciem dla negocjujących z władzami 
związkowców, którzy od samego początku spo-
tykali się z najważniejszymi osobami w pań-
stwie. Warto wspomnieć, że 26 marca 1981 r., 
a więc na 2 miesiące przed śmiercią na raka, 
spotkał się z Wojciechem Jaruzelskim prymas 
Stefan Kardynał Wyszyński. Wtedy ze strony 
Wojciecha Jaruzelskiego padła deklaracja, że 
nastąpi rejestracja związku zawodowego rolni-
ków indywidualnych. Ale oczywiście do tego by 
nie doszło, gdyby nie fala tych zdarzeń, które 
miały miejsce.

Ostatecznie do strajku generalnego nie do-
szło, ale warto wspomnieć dramaturgię tych wy-
darzeń. Otóż równolegle odbywały się manewry 
wojsk Układu Warszawskiego. Ci, którzy pamiętają 
dramaturgię tamtych wydarzeń, doskonale zda-
ją sobie sprawę z tego, że takie manewry przy tej 
skali napięcia mogą oznaczać nie tylko manewry 
wojskowe, ale coś zupełnie innego. Ja też – proszę 
wybaczyć osobistą refleksję – jako fotoreporter ty-
godnika „Solidarność”, który to tygodnik nie mógł 
się ukazać, a powstał na mocy porozumień sierp-
niowych i właśnie ze względu na wydarzenia byd-
goskie wydanie tego numeru zostało opóźnione… 
W ogóle nie było wiadomo, czy ten tygodnik będzie 
się ukazywał. Pamiętam, jaka była wtedy atmosfe-
ra w redakcji przy ul. Batorego 14, poziom napięcia 
był wyjątkowo duży w całej tej sprawie. Ostatecznie 
12 maja związek zawodowy rolników indywidual-
nych został zarejestrowany.
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Proszę zwrócić uwagę na to, że wydarzenia byd-
goskie, po pierwsze, było to pole doświadczalne dla 
socjotechnik propagandowych reżimu komuni-
stycznego, chodzi o sposób przedstawiania uczest-
ników tych wydarzeń, po drugie, była to uwertura 
do drugiego takiego głośnego wydarzenia, myślę tu 
o szkole pożarniczej i tych słynnych wydarzeniach 
w Warszawie chyba 3 grudnia 1981 r. Oba te wyda-
rzenia zapowiadały, że prędzej czy później władze 
komunistyczne zdecydują się na siłową rozprawę 
z tym niezwykłym naszym narodowym zrywem 
związkowo-solidarnościowym. Dziękuję.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Mam nadzieję, że ta socjotechnika walki z prze-

ciwnikami politycznymi na zawsze odeszła do la-
musa historii.

Pan senator Ziemniak.
(Głos z sali: …Kurski z tego korzysta.)
(Głos z sali: Kto to taki mądrala?)
(Głos z sali: Ale jesteście…)
(Głos z sali: …Taki komentarz nie na miejscu.)
Proszę bardzo.

SENATOR 
WOJCIECH ZIEMNIAK 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Janie Rulewski, 
bohaterze tamtych dni! Nie tylko ty, ale w ich imie-
niu tu dzisiaj jesteś.

Ja zabiorę głos jako uczestnik tamtych wy-
darzeń, choć nie bezpośrednio w  Bydgoszczy. 
Byłem studentem Akademii Wychowania 
Fizycznego w Gorzowie i byłem przewodniczącym 
Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Gdy dotarła 
do nas wiadomość o wydarzeniach w Bydgoszczy, 
a to była mała uczelnia, to była filia uczelni poznań-
skiej w Gorzowie, podjęliśmy decyzję o tym, że or-
ganizujemy strajk 4-godzinny. Potwierdzam, to 
był strajk powszechny, to była oddolna inicjatywa. 
Nie było wtedy mediów, które na bieżąco przeka-
zywałyby, co tam się dzieje. Mieliśmy jedynie in-
formację: pobito działaczy „Solidarności”. My, NZS, 
Niezależne Zrzeszenie Studentów jako – nazwij-
my to – dziecko „Solidarności” oczywiście włączy-
liśmy się w tę akcję. Tak że nie tylko strajkowała 
„Solidarność”, osoby dorosłe, ale i my, studenci. 

Podjęliśmy tę decyzję wbrew władzom uczelni, któ-
re nie bardzo wiedziały – szczególnie na prowin-
cji, jeżeli można tak powiedzieć – że studenci będą 
protestować, że odbędzie się strajk. Muszę powie-
dzieć, że nie było to też takie proste. Na czas tego 
strajku, który prowadziłem, a mieszkałem wtedy 
w akademiku z żoną i z dzieckiem, żonę i córkę wy-
słałem do domu, bo było zagrożenie, że będą próbo-
wać ten nasz strajk rozbić, a nie chciałem narazić 
na szwank swojej rodziny.

Tak że te wydarzenia w Bydgoszczy były dla 
nas inspiracją do pokazania solidarności z wami, 
ale i zachętą do działania – do działania przeciwko 
temu systemowi, w którym wtedy byliśmy. Ja może 
nie odczułem bezpośrednich konsekwencji tego, ale 
czułem na sobie, powiedzmy, te niemiłe spojrze-
nia za prowadzenie tego strajku. Może wyszło mi 
to na dobre, ponieważ jak byłem na ostatnim roku 
i byłem w fazie pisania pracy magisterskiej, choć 
bardziej byłem zajęty działalnością NZS w tamtym 
czasie niż pisaniem pracy, dostałem przyzwolenie 
złożenia tej pracy w brudnopisie. Chodziło tylko 
o to, żebym ja tę pracę złożył i żeby Ziemniaka 
się pozbyli z uczelni. No, tak byłem postrzegany 
za to, że strajk był w Gorzowie i że wiele działań… 
W późniejszym okresie ściągnęliśmy do Gorzowa 
Jana Józefa Lipskiego. Były to wydarzenia w ma-
łej uczelni bardzo donośne, a inspiracją dla nich 
były m.in. te wydarzenia bydgoskie. Tak że, Janie 
i wy wszyscy, którzy doświadczyliście przemocy 
w Bydgoszczy, chylę czoła przed wami. Staraliśmy 
się was wspierać, a wy – jestem tego świadkiem 
– daliście nam impuls do działania. Dziękuję bar-
dzo. (Oklaski)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Głos zabierze pan senator Chróścikowski.

SENATOR 
JERZY CHRÓŚCIKOWSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Kolego Janku!
Bardzo się cieszę, że inicjatorzy tej uchwa-

ły, którzy przygotowali projekt, i komisja, która 
go zatwierdziła, przyjmując jednolity tekst, dają 
w ten sposób wyraz podziękowania tym wszyst-
kim, którzy mieli odwagę w roku 1980, 1981 podjąć 
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takie działania, dzięki którym dzisiaj możemy 
powiedzieć, że żyjemy w wolnej Polsce, demo-
kratycznej, możemy czuć się prawdziwymi oby-
watelami i mamy wpływ na to, co się dzieje. Wtedy 
nie mieliśmy. My jako „Solidarność” Rolników 
Indywidualnych jesteśmy bardzo wdzięczni, 
jak ja to nazywam – zawsze to rozgraniczam – 
„Solidarności” pracowniczej. Dziękuję wam, bo wy 
państwo nas wspieraliście w Rzeszowie, w ramach 
porozumienia ustrzycko-rzeszowskiego… Nie tak 
dawno podejmowaliśmy uchwałę w tej sprawie, 
która pokazywała, że „Solidarność” pracownicza 
wspiera „Solidarność” rolniczą. Wydarzenia bydgo-
skie były elementem, który… Jak już tutaj było po-
wiedziane, szesnastego nastąpiła okupacja siedziby 
ZSL przez rolników domagających się rejestracji 
„Solidarności” Rolników Indywidualnych. I m.in. 
ten wasz strajk był przyczyną tego, że postulaty, 
które tam chciano przedstawić… To było takie do-
łożenie cegiełki.

W  imieniu „Solidarności” Rolników 
Indywidualnych dziękuję „Solidarności” pracow-
niczej i wszystkim tym, którzy wtedy mieli odwagę 
popierać „Solidarność” Rolników Indywidualnych. 
Dzięki wam – i Kościołowi, jak tu było powiedzia-
ne, prymasowi Wyszyńskiemu – udało się w koń-
cu zarejestrować, po porozumieniach podpisanych 
w Bydgoszczy, bo tam porozumienia zostały pod-
pisane… 12 maja… Jeszcze raz słowa uznania i po-
dziękowania dla wszystkich, którzy tę uchwałę 
przygotowali, jak również dla tych, którzy mieli 
odwagę wtedy stanąć obok nas. Wymieniamy tych, 
którzy brali w tym udział, ale pamiętajmy o tym, 
że niektórzy potem zginęli, i to tragicznie zginęli. 
Do dzisiaj pamiętamy o Bartoszczem, który w nie-
wiadomych okolicznościach… No, dochodzenia IPN 
dowodzą, że jednak został zamordowany. Tak że 
słowa uznania i podziękowania dla was w imieniu 
„Solidarności” Rolników Indywidualnych, jak rów-
nież moim własnym. Dziękuję. (Oklaski)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Dla porządku informuję, że pan senator 

Aleksander Szwed złożył swoje przemówienie 
w dyskusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

Przystępujemy do głosowania nad projektem 
uchwały w 40. rocznicę wydarzeń marcowych 
w Bydgoszczy.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem 
tego projektu? Proszę o podniesienie ręki i naci-
śnięcie przycisku.

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Rozmowy na sali)
Już działa, Pani Senator.
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 78 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 5) (Oklaski)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w 40. rocznicę wydarzeń 
marcowych w Bydgoszczy.

Poproszę pana senatora Jana Rulewskiego o po-
dejście do stołu prezydialnego. Pragnę wręczyć 
panu senatorowi uchwałę.

(Oklaski)

PAN 
JAN RULEWSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Podobno jest taki obyczaj, że jak Rulewski jest 

w Senacie, to musi mówić, ale zaręczam państwu, 
że tej gościnności, tego poparcia pana marszałka 
nie zamierzam nadużywać, gdyż mam świadomość 
– poprzedzała to dyskusja – że uczestniczę w tym 
wśród „swoich”, wśród uczestników tamtego straj-
ku, a jeśli oni w nim nie uczestniczyli, to dzisiaj 
choćby w tej skromnej dyskusji dali wyraz takiego 
niejako zdalnego uczestnictwa.

Uchwała w końcowej swej części podkreśla bez-
precedensowość i powszechność oporu przeciw-
ko władzy komunistycznej. I nie inaczej było. Nie 
chodzi już nawet o liczby – choć one były ogrom-
ne, największe w zakresie protestów, bo nie tylko 
strajku, ale i protestu przeciwko ówczesnej władzy 
totalitarnej. Myślę, że potrzeba tego protestu bynaj-
mniej nie wynikała z lokalności incydentu, bo, jak 
sama uchwała mówi, akcje protestacyjne przebie-
gały w całym kraju. I jeśli sięgnie się pamięcią do 
roku 1956 i Poznańskiego Czerwca, do Grudnia 70, 
Czerwca 76, to okaże się, że tam można szukać ich 
podłoża, w tym, gdy robotnicy wołali „Chleba!” – 
i nie było to żądanie przesadne.

Ale w 1980 r. sytuacja była jakby odmienna 
i chyba bardziej brzemienna, bo to w 1980 r. wła-
dze komunistyczne na skutek wotum nieufności, 
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które zgłosili robotnicy w całej Polsce, podpisały 
porozumienie. Tym samym nasi reprezentanci – 
obserwuję ich w tych ławach – udzielili kredytu 
zaufania tym władzom, wszakże pod jednym wa-
runkiem: że będą realizowały porozumienia, wów-
czas więcej niż tylko gdańskie, bo zawarte w całym 
kraju. W tych porozumieniach znalazło się właśnie 
to, co było przyczyną upadku władz w roku 1956, 
w 1970 i we wcześniej wymienianych latach. To 
właśnie pod ciężarem pustych półek, manipula-
cji cenowych te władze upadały. Niestety, pozosta-
wiały po sobie ślady rozstrzelanych i rozjechanych 
przez czołgi, a potem zostawiały po sobie infiltro-
wanych przez armię podziemnych, tajnych służb.

Wydawało się, że właśnie w 1980 r. nie powtó-
rzy się ten tragiczny precedens. Władze pod napo-
rem, w wyniku dialogu, podpisały porozumienia 
w imieniu swoim i całej Polski. Kredyt zaufania 
działał do marca 1981 r., a może krócej, właściwie 
do lutego, kiedy to w Ustrzykach i w Rzeszowie 
władze, owszem, podpisały porozumienia, ale ich 
nie realizowały. W Bydgoszczy przeważnie chło-
pi, przede wszystkim chłopi, ale i my – pracowni-
cy przejęci „Solidarnością”, ale też w imię pomocy 
w ramach samopomocy, oferując pomoc rolnikom, 
chłopom – rozwiązywaliśmy nasze problemy wy-
żywienia narodu, a w szczególności robotników, 
którzy w tym momencie otrzymywali dodatki dro-
żyźniane. A gdy groziła powtórka, repeta sytuacji 
z poprzednich lat, uznaliśmy, że trzeba być mą-
drym przed szkodą, że trzeba przynajmniej uspo-
koić sytuację systemem kartkowym. Ale przecież 
wiadomo, że system kartkowy nie jest rozwiąza-
niem, że tym rozwiązaniem mogło być tylko przy-
znanie praw chłopom do swobody, do ziemi, do 
obrotu, do rynku i do ich reprezentacji. W efek-
cie pod naciskiem tego największego protestu 
w dziejach Polski podpisano kolejne porozumie-
nie. Kolejny raz władza komunistyczna uzyskała 
warunkową – powtarzam: warunkową – przepust-
kę do sprawowania władzy. Jak ją wykorzystała, to 
wszyscy – i ci z „Solidarności” zielonej i czerwo-
nej, i zwykli obywatele – przekonali się w grud-
niu, bo w istocie ta władza fałszowała od samego 
początku. I może dlatego, że naród nie udzielił jej 
tego zaufania już nigdy, dziś oto żyjemy w wol-
nym kraju. Ale przesłanie nadal, zawsze pozostaje 
to samo: jeśli wybierasz władzę i ta władza wygry-
wa, to wszakże pod warunkiem, że będzie realizo-
wała porozumienia.

O czym to ja zapomniałem? A, chyba o tym, że 
za dużo gadam. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Przed powrotem do rozpatrywania punktu na 

temat Sądu Najwyższego ogłaszam przerwę do go-
dziny 14.00.

(Przerwa w obradach od godziny 13 minut 04  
do godziny 14 minut 07)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Wznawiam obrady.
Przepraszam państwa, że wznawiam obrady 

z opóźnieniem, jednak oczekiwaliśmy na pojawie-
nie się pani minister, do której są jeszcze pytania.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o Sądzie Najwyższym.

Proszę o  kontynuowanie przemówie-
nia sekretarz stanu w  Kancelarii Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, panią Małgorzatę 
Paprocką.

SEKRETARZ STANU  
W KANCELARII PREZYDENTA RP 
MAŁGORZATA PAPROCKA 

Przepraszam, Pani Marszałek, trochę się prze-
dłużyła procedura sprawdzania na wejściu.

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Czekaliśmy cierpliwie, Pani Minister.)

Jeszcze raz bardzo państwa senatorów prze- 
praszam.

Skończyliśmy przed przerwą na omawianiu 
proponowanej zmiany art. 96a, dotyczącej tworze-
nia akt sprawy w Sądzie Najwyższym. Tak napraw-
dę to już zostało kilka ostatnich zmian. Podczas 
posiedzenia połączonych komisji żadnych wątpli-
wości nie budziły, choć są np. rekomendowane do 
wykreślenia zmiany dotyczące przepisów art. 103, 
126 oraz zmiana załącznika do ustawy w części do-
tyczącej dodatków funkcyjnych.

Ostatnia grupa przepisów to jest zmiana 
art. 53, która jest zmianą porządkującą zasady 
zapewniania sędziom Sądu Najwyższego stale 
zamieszkałym poza Warszawą bezpłatnego za-
kwaterowania w Warszawie oraz zwrotu kosztów 
przejazdu i dodatku z tytułu rozłąki, oraz art. 32, 



151

22. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 25 marca 2021 r.

Ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym (cd.)

dotyczący wydłużenia terminu na opublikowanie 
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na 
stronie podmiotowej Sądu Najwyższego, wszyst-
kich orzeczeń zapadłych w Sądzie Najwyższym. 
W zakresie tych 2 przepisów Biuro Legislacyjne 
zgłosiło wątpliwość co do ich zgodności z art. 119 
konstytucji, czyli zasadą rozpatrywania projektu 
w 3 czytaniach. Odnosząc się do tej uwagi, na-
leży zauważyć, Wysoki Senacie, że, po pierwsze, 
one się mieszczą w nowelizacji ustawy o Sądzie 
Najwyższym, a po drugie, propozycje te zostały 
dodane na wczesnym etapie procedowania, bo 
podczas rozpatrywania projektu w komisji sejmo-
wej po pierwszym czytaniu. Poza tym te zmiany 
mają charakter zdecydowanie techniczny i do-
stosowujący, ponieważ dzisiaj, w obowiązującym 
stanie prawnym, zasady dotyczące bezpłatnego 
zakwaterowania sędziów są uregulowane poprzez 
odesłanie do ustawy z 1982 r. o pracownikach 
urzędów państwowych i wydanych na jej podsta-
wie rozporządzeń. Są to regulacje, które w żaden 
sposób nie przystają do specyfiki pracy sędziów 
ani do samej konstrukcji Sądu Najwyższego. No, 
sędziowie zamieszkują na stałe właściwie na tere-
nie całego kraju, nie tylko w Warszawie. Niektórzy 
mieszkają w odległości, która zgodnie tymi prze-
pisami nie pozwala przyznać takich dodatkowych 
uprawnień. I stąd propozycja, aby to odesłanie zo-
stało uchylone. W to miejsce zaproponowano taki 
przepis, aby ta sprawa była regulowana rozporzą-
dzeniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 
Siłą rzeczy do ustawy nie dołączono ani założeń, 
ani projektu takiego rozporządzenia. No, tak jak 
mówiłam, ta propozycja została wprowadzona 
poprawką.

Drugi przepis to art. 132. Zdaję sobie sprawę 
z tego, co w swojej uwadze podniosła pani mar-
szałek, czyli z tego, że termin przewidziany w tym 
przepisie wyekspirował. No, był to termin 2-letni. 
Wydaje się, że jest to zmiana jak najbardziej za-
sadna i potrzebna. Proszę popatrzeć na to, że tak 
naprawdę beneficjentami opublikowania wszyst-
kich orzeczeń Sądu Najwyższego w biuletynie będą 
w pierwszej kolejności obywatele, którzy dzięki 
temu uzyskają bezpłatny dostęp do całego orzecz-
nictwa Sądu Najwyższego. Na pewno skorzystają 
na tym również profesjonalni pełnomocnicy, praw-
nicy czy pracownicy administracji. I stąd taka pro-
pozycja, aby doszło do pewnej, można powiedzieć, 
reaktywacji tego przepisu.

Ta wątpliwość, o której mówiła pani marsza-
łek, była przedmiotem dyskusji w  czasie prac 

w Senacie. Były zgłaszane uwagi legislatora, ale 
ostatecznie Biuro Legislacyjne Senatu tę zmianę 
zaaprobowało. A co do ewentualnej niezgodności 
z art. 119, to tutaj jest też pewna niezgodność mię-
dzy biurami legislacyjnymi Sejmu i Senatu. Pytania 
w  tym zakresie kierowano również do Biura 
Legislacyjnego Sejmu. No, pytano, czy te zmiany 
nie wykraczają poza zakres przedłożenia, ale na 
etapie prac w Sejmie opinia Biura Legislacyjnego 
była w tym zakresie pozytywna.

Zatem w imieniu pana prezydenta zwracam 
się do Wysokiego Senatu o poparcie tej ustawy. 
Dziękuję uprzejmie.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję, Pani Minister.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przed-
stawicielki prezydenta, związane z omawianym 
punktem porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Proszę, pani senator Magdalena Kochan.

SENATOR 
MAGDALENA KOCHAN 

Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
Pani minister w końcowej frazie swojego wy-

stąpienia powiedziała o czymś, co z mojego punk-
tu widzenia jest bardzo istotne, a  mianowicie 
o zaufaniu do legislatorów. My w Senacie mamy 
pełne zaufanie do naszych legislatorów z Biura 
Legislacyjnego, naprawdę wierzymy w ich bez-
stronność i obiektywizm w ocenianiu zapisów pro-
ponowanych Senatowi.

Ale chciałabym zapytać panią minister o coś in-
nego. Otóż pani, pracując w kancelarii pana prezy-
denta, ma w swoim zakresie obowiązków nadzór 
merytoryczny nad Biurem Prawa i Rozwoju.

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP 
Małgorzata Paprocka: Ustroju.)

Ustroju, przepraszam. Tak, oczywiście.
Problem w tym, że wysłuchaliśmy opinii kon-

stytucjonalisty, autorytetu, pana prof. Marka 
Chmaja, który mówił o braku konstytucyjności 
proponowanych zapisów. Co więcej, Pani Minister, 
w tej ustawie proponujecie panaceum na chorobę, 
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której wcześniej nie było w Sądzie Najwyższym. 
No, nie było problemów z wyborem jakiegokolwiek 
prezesa jakiejkolwiek izby, dopóki nie pojawili się 
tam nominaci neo-KRS.

Moje pytanie brzmi tak: jakie autorytety praw-
ne opiniowały państwa projekt ustawy, który w for-
mie ostatecznej trafił do Sejmu, a teraz, już jako 
ustawa, jest procedowany w Senacie? Kto państwu 
pomagał? Kto to oceniał? Bo nie wierzę, że stwo-
rzyliście to tylko własnymi siłami. A więc bardzo 
proszę o rzetelną odpowiedź. Gdyby pani mia-
ła z tym kłopot, wystarczyłaby mi odpowiedź na 
piśmie.

SEKRETARZ STANU  
W KANCELARII PREZYDENTA RP 
MAŁGORZATA PAPROCKA 

Pani Senator, za przygotowanie inicjatyw le-
gislacyjnych prezydenta Rzeczypospolitej, zgod-
nie z aktami regulującymi działalność Kancelarii 
Prezydenta RP, tj. statutem oraz regulaminem 
organizacyjnym, odpowiada wskazane przez pa-
nią senator Biuro Prawa i Ustroju. Do inicjaty-
wy przedstawionej przez prezydenta RP nie były 
sporządzane opinie zewnętrzne. Jest to inicjaty-
wa przygotowana w całości siłami kancelarii. Nie 
wiem, skąd taki brak zaufania do działalności le-
gislacyjnej, po prostu biuro przygotowuje inicjaty-
wy. Jeśli są prowadzone na etapie przygotowania 
konsultacje, to informacja o tym znajduje się za-
wsze w uzasadnieniu projektu prezydenta, zgodnie 
również z wymogami Regulaminu Sejmu w tym 
zakresie.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Krzysztof Kwiatkowski.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Pani Marszałek! Szanowni Państwo!
Pytanie do pani minister. Opierając się na 

czym, pani mówiła, że Biuro Legislacyjne zwe-
ryfikowało swój pogląd o niedopuszczalności no-
welizacji art. 132 ustawy o Sądzie Najwyższym 

w trybie zgłoszenia poprawki? Bo jeszcze przed 
chwilą konsultowałem to z Biurem Legislacyjnym 
i podtrzymuje ono swoją opinię, że w tym za-
kresie może być wyłącznie odrębna inicjatywa 
ustawodawcza, a tryb pracy, który miał miejsce 
w Sejmie, jest trybem, powiem najdelikatniej, 
nieprawidłowym.

SEKRETARZ STANU  
W KANCELARII PREZYDENTA RP 
MAŁGORZATA PAPROCKA 

Panie Przewodniczący, ja nie odnosiłam się 
do prac Senatu i do opinii Biura Legislacyjnego 
Senatu. W zakresie art. 132, jak również art. 53 
ustawy i kwestii dopuszczalności poprawki na 
tym etapie, na którym była wprowadzona podczas 
posiedzenia Sejmu, była zasięgana opinia mery-
toryczna Biura Legislacyjnego Sejmu. W moim 
wystąpieniu – przepraszam, jeśli to było niepre-
cyzyjnie wyartykułowane przeze mnie – chodzi-
ło mi o to, że była pewnego rodzaju sprzeczność 
poglądów biur legislacyjnych. Na tamtym etapie, 
na etapie prac w parlamencie, w Sejmie było sta-
nowisko Biura Legislacyjnego Sejmu o dopusz-
czalności takich poprawek.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Pani Minister, jest pani prawnikiem, to zadam 
pani pytanie: czy pani uważa, że tryb procedowa-
nia tej zmiany w Sejmie był trybem właściwym i że, 
bym powiedział, nie naruszał zasad prawidłowej 
legislacji? No, zapytam w ten sposób.

SEKRETARZ STANU  
W KANCELARII PREZYDENTA RP 
MAŁGORZATA PAPROCKA 

W odniesieniu do art. 132 i 53, tak?
(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Tak, tak jest.)
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Jest to na pewno, Panie Przewodniczący, 
Wysoki Senacie, zawsze kwestia dyskusyjna, po-
nieważ dopuszczalność poprawek była wielo-
krotnie przedmiotem orzecznictwa Trybunału 
Konstytucyjnego i zawsze jest to badane w kon-
kretnej sytuacji. Oczywiście fundamentalną zasa-
dą jest zasada trzech czytań wyrażona w art. 119. 
Jednak Trybunał, oceniając dopuszczalność popra-
wek, mówi o ich głębokości, o ich szerokości i o ich 
powiązaniu z materią ustawową. Za dopuszczalno-
ścią tych poprawek, czyli dotyczących art. 53 i 132, 
przemawia w pierwszym rzędzie to, że poruszamy 
się w obrębie ustawy o Sądzie Najwyższym, nie jest 
to nowelizacja żadnej dodatkowej ustawy. Po dru-
gie, jest to, tak jak mówiłam, dość wczesny etap 
prac legislacyjnych, czyli rozpatrzenie projektu po 
pierwszym czytaniu w komisji. Po trzecie, jednak 
jest to norma o charakterze technicznym, ona nie 
dotyczy praw i obowiązków obywateli, tylko jest 
związana z pewnego rodzaju obowiązkiem Sądu 
Najwyższego, którego beneficjentami w efekcie są 
m.in. obywatele, którzy w ten sposób, tak jak wspo-
mniałam, otrzymują bezpłatny dostęp do całej bazy 
orzeczniczej Sądu Najwyższego.

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Ja tego nie 
kwestionuję. Ja pytałem wyłącznie o stronę for-
malną, szczególnie że był to projekt państwa, 
prezydencki.)

Tak, jednak poprawki były oczywiście popraw-
kami poselskimi. Tak jak mówię, była na ten te-
mat dyskusja również z Biurem Legislacyjnym 
i te argumenty, o ile pamiętam, były w tej dysku-
sji wtedy podnoszone, było pytane również Biuro 
Legislacyjne Sejmu w tym zakresie.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Czy jeszcze ktoś chce zadać pytanie? Nie.
Bardzo dziękuję, Pani Minister.
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP 

Małgorzata Paprocka: Dziękuję uprzejmie, Pani 
Marszałek.)

Jest z nami przedstawicielka rządu, Minister- 
stwa Sprawiedliwości, pani minister Anna 
Dalkowska.

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić sta-
nowisko rządu?

Proszę bardzo, Pani Minister.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
ANNA DALKOWSKA 

Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
W dniu 25 lutego br. uchwalona została ustawa 

o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym, która sta-
nowiła wynik realizacji inicjatywy ustawodawczej 
pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Druk 
sejmowy nr 935, druk senacki nr 330.

Jak pokazuje dzisiejsze posiedzenie oraz praca 
komisji, ustawa budzi szerokie emocje, co nie po-
winno dziwić, gdyż dotyczy ona organizacji pra-
cy Sądu Najwyższego będącego konstytucyjnym 
organem państwa. Zgodnie z art. 183 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Najwyższy – przypo-
mnę – sprawuje nadzór nad działalnością sądów 
powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania.

Jeśli chodzi o materię uregulowaną przedmio-
tową ustawą, to ona dotyka kilku kwestii, z których 
zasadniczą sprawą jest zmiana w zakresie insty-
tucji skargi nadzwyczajnej w związku z upływa-
jącym w dniu 3 kwietnia br. 3-letnim terminem 
dotyczącym możliwości skorzystania przez proku-
ratora generalnego lub rzecznika praw obywatel-
skich z uprawnienia w zakresie wniesienia skargi 
nadzwyczajnej, oczywiście w stosunku do orze-
czeń, które uprawomocniły się w okresie od dnia 
17 października 1997 r. do dnia 3 kwietnia 2018 r. 
Głównym celem tej ustawy jest wydłużenie termi-
nu do wniesienia takiej skargi nadzwyczajnej przez 
wymienione podmioty w stosunku do tych orze-
czeń z 3 do 5 lat.

Jak wynika z uzasadnienia prezydenckiej usta-
wy, potrzeba wydłużenia przedmiotowego terminu 
o 2 lata jest uzasadniana stwierdzonymi potrzeba-
mi w tym zakresie, liczbą spraw, wniosków oby-
watelskich, jak również, na co zwracam uwagę, 
trwającym już od ponad roku stanem epidemii. 
W tym zakresie projekt zarówno na etapie pro-
cedowania w Sejmie, jak również jako uchwalona 
ustawa w toku prac w Wysokiej Izbie nie budził 
emocji.

Jeśli chodzi o  pozostałe kwestie, to pragnę 
zwrócić uwagę Wysokiej Izby na to, że dotyczą one 
materii z zakresu organizacji pracy i funkcjonowa-
nia Sądu Najwyższego i w tym kontekście nie spo-
sób zgodzić się ze stwierdzeniami, jakoby była to 
ustawa o fundamentalnym ustrojowym znaczeniu. 
Wyjaśnię, dlaczego jest takie stanowisko rządu, 
który w tym momencie reprezentuję. Mianowicie 
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ustawa dotyka kwestii dotyczącej wyboru kandy-
datów, wyboru prezesów izb Sądu Najwyższego. 
W zakresie nowelizacji art. 15 ustawy o Sądzie 
Najwyższym doprecyzowuje ona pewne kwestie 
związane z kategorią odpowiedniego stosowania 
przepisów. Mianowicie w obecnie obowiązującym 
brzmieniu ustawy o Sądzie Najwyższym przepis 
zawarty w art. 15 �3 nawiązuje do odpowiedniego 
stosowania materii uregulowanej w art. 13 tej sa-
mej ustawy. To odpowiednie stosowanie jest ka-
tegorią nieostrą, w związku z tym, jak doktryna 
i orzecznictwo wskazuje, może być postrzegane 
z trojakiego punktu widzenia. Odpowiednie sto-
sowanie zakłada stosowanie w całości regulacji, do 
której odwołują się przepisy, ale może to być sto-
sowanie z pewnymi wyłączeniami, przy założeniu 
oczywiście modyfikacji przepisów wynikających 
z istoty określonej materii. Ponieważ to odpowied-
nie stosowanie nawiązuje w tej chwili do treści �3 
art. 13, gdzie wskazano to stopniowalne kworum 
określonymi liczbami, które odnoszą się do całego 
składu Sądu Najwyższego, konieczne było dopre-
cyzowanie tej regulacji przez określenie ułamkowe 
tych samych kwestii. Czyli jest tak, że są wskazane 
odpowiednio liczby 84, 75 i 32 – chodzi tutaj o licz-
bę członków i liczbę sędziów Sądu Najwyższego, 
którzy wchodzą w skład zgromadzenia ogólne-
go całego Sądu Najwyższego. Tym liczbom odpo-
wiadają ułamkowo wartości 1/3, 1/2 i 2/3. Trochę 
w niewłaściwej kolejności, odpowiednio 2/3, 1/2 
i 1/3… Należało w ten sposób doprecyzować ten 
zwrot odpowiedniego stosowania, tak aby w spo-
sób konkretny można było odnieść tryb wyboru 
prezesa izby do określonej w tej chwili w ustawie 
o Sądzie Najwyższym procedury wyboru pierwsze-
go prezesa Sądu Najwyższego. I w tym kontekście 
ta zmiana zdecydowanie ma charakter doprecy-
zowujący. Ona nie wnosi żadnej nowej wartości, 
jeśli chodzi o regulację zawartą w ustawie o Sądzie 
Najwyższym.

Druga kwestia, na którą zwracam uwagę, to 
podnoszona już tutaj podczas obrad Wysokiej Izby 
kwestia stopniowalności. Otóż ustawa nie wpro-
wadza żadnego nowego modelu wyboru prezesa 
izby Sądu Najwyższego. Ona zakłada czy też okre-
śla taki warunkowy tryb wyboru pierwszego pre-
zesa w sytuacji, gdy nie dojdzie do tego wyboru na 
podstawie przepisów określonych tą ustawą. Czyli 
w pierwszej kolejności – i o tym proszę pamiętać 
– żeby w ogóle doszło do wyboru, do wskazania 
przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej osoby, 
która pełni funkcję prezesa danej izby, to muszą 

być zwołane aż 3 zgromadzenia. Pierwsze zgroma-
dzenie ma być na 6 tygodni przed upływem ka-
dencji, a kworum musi wynieść 2/3. Jeśli takiego 
kworum nie będzie, to jest drugie zgromadzenie, 
gdzie kworum wynosi powyżej 1/2. Jeśli i tego nie 
będzie, to jest trzecie zgromadzenie, gdzie kworum 
wynosi powyżej 1/3. I dopiero wtedy, gdy podczas 
tych 3 zgromadzeń nie uda się wybrać kandydatów 
na prezesów izb, uruchamia się kompetencja pana 
prezydenta do wskazania osoby, która będzie pełni-
ła obowiązki. Takie rozwiązanie stanowi gwarancję 
ciągłości funkcjonowania Sądu Najwyższego.

Proszę zauważyć, że gdyby nie było takiej re-
gulacji, jeśli chodzi o wybór pierwszego prezesa 
Sądu Najwyższego, to mielibyśmy taką sytuację, że 
w ogóle nie byłoby organu konstytucyjnego upraw-
nionego do reprezentowania Sądu Najwyższego.

I tutaj chciałabym sprostować tę okoliczność, 
która była wcześniej podnoszona. Nie było w ubie-
głym roku tak, że były kolejne zgromadzenia Sądu 
Najwyższego, których celem było powołanie pierw-
szego prezesa, ponieważ zgodnie z ustawą takie 
zgromadzenie powinno być zwołane na 6 tygodni 
przed zakończeniem kadencji przez pierwszego 
prezesa Sądu Najwyższego. Pani prezes Małgorzata 
Gersdorf nie wykonała tego obowiązku, nie zwo-
łała zgromadzenia, zgodnie z ustawowym obo-
wiązkiem, na 6 tygodni przed zakończeniem swej 
kadencji. W związku z tym nie było innego wyjścia 
zgodnie z ustawą, tylko takie. Pan prezydent mu-
siał powołać osobę, której jedyną kompetencją było 
właśnie zwołanie tego zgromadzenia i przeprowa-
dzenie wyboru pierwszego prezesa.

Reasumując ten element, który w tej chwi-
li omawiam: wskazana ustawa doprecyzowuje 
rozwiązania, wskazując inny sposób określenia 
– zamiast liczbą ułamkiem – tego wymaganego 
kworum. Jeszcze raz zaznaczam, że są przewi-
dziane aż 3 zgromadzenia w zależności od tego, 
jak będzie się kształtować obecność sędziów. I do-
piero po tych 3 zgromadzeniach będzie się urucha-
miała kompetencja do wskazania osoby pełniącej 
obowiązki.

Zaznaczam również, że podczas tego zgro-
madzenia, które zostało zwołane w celu wyboru 
pierwszego prezesa – jeśli chodzi o to, co miało 
miejsce w maju ubiegłego roku – kworum było 
znacznie większe niż 2/3, więc nie było takiej sytu-
acji, że sędziowie w tym zgromadzeniu nie uczest-
niczyli. To jest jeden z podstawowych obowiązków 
sędziów. I oczywiście ten obowiązek jest realizo-
wany przez sędziów nie tylko Sądu Najwyższego, 
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ale także wszystkich sądów, w tym powszechnych, 
wojskowych i administracyjnych.

Kolejna kwestia to zmiany dotyczące treści 
art. 83 ustawy o Sądzie Najwyższym. Te zmiany 
dotyczą określenia zasad ustalania składu sędziow-
skiego w przypadku tzw. wniosku abstrakcyjnego, 
który składa pierwszy prezes Sądu Najwyższego. 
Otóż chciałabym zwrócić uwagę Wysokiej Izby na 
to, że – zgodnie z art. 80, do którego projektowany 
przepis uchwalonej już ustawy się odnosi – przy-
działu spraw i wyznaczenia składu orzekającego 
dokonuje prezes Sądu Najwyższego kierujący pracą 
danej izby. Zatem w tej chwili ta kompetencja doty-
czy wszystkich prezesów wszystkich 5 działających 
izb Sądu Najwyższego.

W przypadku wniosku abstrakcyjnego, któ-
ry to wniosek, zgodnie z ust. 2, może złożyć… No 
w tym przepisie są określone organy. Jeżeli taki 
wniosek będzie pochodzić od pierwszego prezesa 
Sądu Najwyższego, to wtedy – i tylko w takiej sy-
tuacji – skład, rzeczywiście zgodnie z przepisami, 
będzie mógł ustalić pierwszy prezes, ale to nie jest 
rozwiązanie nowe. Oczywiście można prowadzić 
dyskusję, czy powinno być losowe przydzielanie 
sędziów do składu orzekającego. Takie rozwiąza-
nie zostało wprowadzone w sądach powszechnych, 
tam ono funkcjonuje i rzeczywiście system loso-
wy dobiera te składy orzekające. Jednak w Sądzie 
Najwyższym takiego rozwiązania na razie nie ma 
i w tej chwili określają to prezesi danych izb. Z kolei 
w przypadku konieczności podjęcia uchwały przez 
cały skład orzekający Sądu Najwyższego lub też 
w mniejszym składzie orzekającym taka kompe-
tencja powinna przysługiwać pierwszemu preze-
sowi Sądu Najwyższego. No, nie mogę się zgodzić 
tutaj ze stwierdzeniem, jakoby takie rozwiązanie 
w jakikolwiek sposób wpływało na niezawisłość 
składów orzekających. Sędziowie są niezawiśli. 
Zgodnie z konstytucją są powoływani przez prezy-
denta; zgodnie z art. 178 są w sprawowaniu swojego 
urzędu niezawiśli i podlegają tylko i wyłącznie kon-
stytucji i ustawom. Tak więc trudno tutaj zgodzić 
się ze stwierdzeniem, jakoby ta niezawisłość była 
wyłączona czy też zagrożona samym faktem usta-
lenia składu orzekającego przez pierwszego prezesa 
Sądu Najwyższego czy też przez prezesów. Jeszcze 
raz wskazuję, że obecnie tak się dzieje i to prezesi 
wskazują składy orzekające w Sądzie Najwyższym.

Jeśli chodzi o  orzeczenie Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które było tutaj 
przywołane… Trzeba wskazać 2 orzeczenia w przed-
miotowej materii, z  listopada 2019 r. i ostatnie 

orzeczenie, z 2 marca 2021 r., dotyczące pytań pre-
judycjalnych sądów odsyłających. Pragnę oczywiście 
zwrócić uwagę, że sąd odsyłający będzie w ramach 
swoich kompetencji dokonywał rozstrzygnięć zgod-
nie ze wskazówkami zawartymi w uzasadnieniu do 
tegoż wyroku. Podkreślić jednak należy, że zarów-
no w jednym, jak i w drugim orzeczeniu Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie zakwestiono-
wał powołań sędziowskich, wręcz przeciwnie, w tre-
ści uzasadnienia wyraźnie wskazano, że powołania 
sędziów przez prezydenta na urząd sędziego są nie-
podważalne. W związku z tym nie ma tutaj możli-
wości dyskutowania na temat tego, czy sędziowie 
Sądu Najwyższego zasiadający w składzie zgroma-
dzeń, tzw. starzy czy nowi sędziowie, nie realizują 
czy też nie spełniają obowiązku niezawisłości.

I kolejne kwestie, już organizacyjne, których 
dotyczy ustawa, to są kwestie związane z zamiesz-
kaniem sędziów, jak również kwestie dotyczące 
wyboru ławników.

Oczywiście w całości podtrzymuję dotychczas 
prezentowane stanowisko i żadnych zastrzeżeń 
w imieniu rządu do ustawy prezydenckiej nie zgła-
szam. Bardzo proszę o procedowanie tego wniosku. 
Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Kamiński)

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Bardzo dziękuję, Pani Minister.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Bardzo proszę, pan senator Wadim Tyszkiewicz.
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
(Senator Wadim Tyszkiewicz: Czy teraz się sły-

szymy? Czy się słyszymy, Szanowni Państwo?)
Tak, słyszę pana. Słyszymy pana wszyscy, Panie 

Senatorze.

SENATOR 
WADIM TYSZKIEWICZ 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
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Mam takie pytania… Nie jestem prawnikiem, 
ale myślę, że pani udzieli mi odpowiedzi.

Czy ustawą można zmienić materię konstytu-
cji? Bo ustawą próbujecie państwo zmienić zapisy, 
które przez konstytucjonalistów określone są jako 
niewzruszalne. To jest pierwsze pytanie.

Czy konstytucja przewiduje funkcję sę-
dziego wykonującego obowiązki prezesa Sądu 
Najwyższego? Bo to też próbujecie państwo zmie-
nić ustawą.

Czy w związku z wydłużeniem okresu przedaw-
nienia skargi nadzwyczajnej ustawodawca zapewni 
środki przeznaczone na funkcjonowanie organów 
uprawnionych do wnoszenia skargi nadzwyczaj-
nej? Ta dyskusja już się toczyła, ale chciałbym 
usłyszeć odpowiedź pani minister na pytanie, czy, 
jeżeli ta ustawa wejdzie w życie, to przewidujecie 
państwo zwiększenie środków na możliwość reali-
zacji zadań związanych z ustawą.

I teraz mam pytanie dotyczące tej dyskusji, 
która już się tu odbyła. Państwo uważacie, że jeśli 
chodzi o decyzje podejmowane przez sędziów Sądu 
Najwyższego, to, czy to jest 50% sędziów, czy 1/2, 
czy 1/3… A dlaczego akurat 1/3? A gdyby to była 1/5, 
to pani zdaniem byłoby to zgodne z konstytucją, czy 
nie? A gdyby to była 1/10? Państwo ustaliliście, że 
1/3 i chcecie ustawą to wprowadzić w życie. Jeżeli to 
jest zgodne z konstytucją, to okej, rozumiem, ma-
cie państwo do tego prawo. Ale skąd się bierze ta 
1/3, a nie 1/10?

I teraz jeszcze mam pytanie. Skoro mówicie 
państwo, że w tej chwili w Sądzie Najwyższym 
może być paraliż i w związku z tym zwiększacie 
kompetencje pani prezes Sądu Najwyższego, to czy 
zrobicie to z rzecznikiem praw obywatelskich? Bo 
skoro chcecie zmniejszać progi, żeby w 1/3 składu 
sędziowskiego podejmowano decyzje, i wytłuma-
czenie jest takie, że może dojść do jakiegoś para-
liżu… Mamy teraz pewnego rodzaju paraliż, jeżeli 
chodzi o rzecznika praw obywatelskich. Czy za-
mierzacie państwo wykonać podobny ruch, który, 
no, w opinii większości konstytucjonalistów jest 
niezgodny z konstytucją?

I już ostatnie pytanie, związane z tym, co pani 
już próbowała wytłumaczyć, z tym, że jednak pre-
zes Sądu Najwyższego będzie, no, wyznaczała sę-
dziów. Czy nie uważa pani, że w upolitycznionym 
Sądzie Najwyższym – bo za taki dzisiaj ten sąd jest 
uważany – sędziowie będą dobierani w zależno-
ści od ich poglądów politycznych? Przecież idea 
losowania wyszła od państwa. Czy nie chcecie 
państwo jednak poszerzyć zakresu tego waszego 

kierunku i jednak, żeby uniknąć zarzutów – czy 
ten rząd, czy każdy inny, czy to będzie ten skład 
Sądu Najwyższego, czy inny – uniknąć podejrze-
nia o podejmowanie decyzji zgodnie z poglądami 
politycznymi… Czy nie rozważali państwo jednak, 
mimo wszystko, wprowadzenia możliwości loso-
wania sędziów? Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Przypominam jednak wszystkim senatorom, że 

pytania zadajemy przez minutę i nie dłużej. Będę 
tego pilnował restrykcyjnie.

Bardzo proszę, Pani Minister.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI 
ANNA DALKOWSKA 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W odpowiedzi na udzielone pytania w pierwszej 

kolejności pragnę wskazać, że uchwalona ustawa 
prezydencka w żaden sposób nie zmienia prze-
pisów zawartych w Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej ani również nie zawiera rozwiązań, któ-
re są niezgodne z konstytucją. Pragnę zwrócić 
uwagę, że w konstytucji zawarte są stwierdzenia 
dotyczące sposobu wyboru pierwszego preze-
sa Sądu Najwyższego jako samodzielnego – pod-
kreślam – organu konstytucyjnego państwa, jak 
również sposobu ukształtowania i kompetencji 
Sądu Najwyższego, również jako samodzielne-
go organu państwa. Niemniej jednak szczegóło-
wy sposób wyboru w zakresie powoływania czy 
też trybu zgromadzenia, sposobu ukształtowania 
kworum tego zgromadzenia sędziów, liczby kan-
dydatów, spośród których pan prezydent doko-
nuje wyboru pierwszego prezesa, jest to materia 
ustawowa. I w tym zakresie konstytucja odsyła 
do ustawy zwykłej. Tą ustawą zwykłą jest ustawa 
o Sądzie Najwyższym. W związku z tym w odpo-
wiedzi na zadane pytanie pragnę jeszcze raz pod-
kreślić, że w żadnym punkcie uchwalona ustawa 
nie narusza przepisów określonych w konstytucji. 
Gdyby tak było, to oczywiście należałoby w stosow-
nym trybie wystąpić z określonym wnioskiem do 
Trybunału Konstytucyjnego, który jest jedynym, 
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konstytucyjnym także, organem uprawnionym 
do badania zgodności przepisów ustawy zwykłej 
z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeśli chodzi o kolejne kwestie, pragnę zwrócić 
uwagę, że… Przyznaję, że nic mi nie wiadomo na 
temat upolitycznienia sędziów Sądu Najwyższego, 
jak również upolitycznienia czy też poglądów poli-
tycznych reprezentowanych przez innych sędziów, 
sędziów sądów powszechnych. Wręcz przeciwnie 
– pragnę zwrócić uwagę Wysokiej Izby, że zawód 
sędziego, który także mam zaszczyt wykonywać, 
jest to zawód szczególnego rodzaju, który polega na 
służbie. Jest to służba sędziowska, której elemen-
tem zasadniczym jest brak upolitycznienia. Zatem 
sędziemu wolno jest mniej, nie więcej, w zakresie 
jego publicznej, politycznej aktywności. I żadnych 
dowodów, jakoby miało być inaczej w przypadku 
sędziów Sądu Najwyższego, jak do tej pory nie ma. 
W związku z tym trudno mi się odnieść do pyta-
nia, w którym założona jest teza o upolitycznieniu 
pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.

Jeszcze raz pragnę zwrócić uwagę, że fakt 
ustalenia składu orzekającego w żaden sposób 
nie przekłada się na kształtowanie orzecznictwa 
Sądu Najwyższego. Jeśli taka sytuacja miałby mieć 
miejsce, to zgodnie ze standardami określonymi 
chociażby w wyroku Trybunału Sprawiedliwości, 
o którym mówiłam, z listopada 2019 r., należałoby 
przeprowadzić tzw. test niezawisłości konkretne-
go sędziego w konkretnej sprawie. I jeśliby wspo-
mniana sytuacja rzeczywiście miała miejsce, to 
taki sędzia podlegałby wyłączeniu od rozpoznania 
w danej konkretnie sprawie. I takie właśnie stan-
dardy obiektywnego sprawdzania, ale w sprawie 
konkretnej, nie abstrakcyjnej, wykreował Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Odnosząc się do kwestii tzw. SLPS, czyli syste-
mu losowego przydziału spraw, powiem, że rzeczy-
wiście, przyznaję, jest to bardzo dobre rozwiązanie, 
które zostało wprowadzone w sądach powszech-
nych. Niemniej jednak zwracam uwagę na to, że 
minister sprawiedliwości nie sprawuje nadzoru 
nad Sądem Najwyższym, wręcz przeciwnie, jest 
to niemożliwe, jak było tu podkreślane, mamy tu 
rozdział władzy wykonawczej, ustawodawczej i są-
downiczej. Nadzór administracyjny nad sądami 
powszechnymi minister sprawiedliwości oczywi-
ście sprawuje, ale tylko i wyłącznie w zakresie ad-
ministracyjnym, to podkreślam. Takiego nadzoru 
zaś nie sprawuje ani nad Sądem Najwyższym, ani 
nad sądami administracyjnymi. Niemniej jednak 
to rozwiązanie jest dobre i być może należałoby 

takie rozwiązanie wprowadzić także w  Sądzie 
Najwyższym. Na pewno byłoby to możliwe cho-
ciażby z  tego powodu, iż liczba sędziów Sądu 
Najwyższego jest zdecydowanie mniejsza niż licz-
ba sędziów sądów powszechnych. W tej sytuacji na 
pewno dużo łatwiej byłoby taki system zbudować.

Odnosząc się do ostatniej kwestii, dotyczącej 
zapewnienia środków finansowych… Trudno jest 
mi odnieść się do tej kwestii. Myślę, że należałoby 
takie pytanie skierować raczej do ministra finan-
sów. Ale oczywiście, jeśli będzie taka wola i potrze-
ba, to ja w tym zakresie mogę udzielić odpowiedzi 
na piśmie. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Pani Minister.
Bardzo proszę o zadanie pytania panią senator 

Magdalenę Kochan.
Bardzo proszę.

SENATOR 
MAGDALENA KOCHAN 

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Co do wyłączania sędziów, Pani Minister, to po-

wiem, że nazwisko pani sędzi Krystyny Pawłowicz 
jakoś dziwnie mi się kojarzy właśnie z brakiem wy-
łączania się sędziów orzekających w danych spra-
wach, ale nie o tym chcę mówić.

Chciałabym zapytać o taką sprawę. Podobnie 
jak w przypadku przedstawicielki wnioskodaw-
ców reprezentujących pana prezydenta… W każ-
dym razie już wiemy, że w odniesieniu do tego 
projektu ustawy opinie o tym, że on jest zgodny 
z konstytucją, że nie wykracza poza przedłożenie, 
oparli państwo na zasobach prawników pracują-
cych w Kancelarii Prezydenta. Chciałabym zapy-
tać, czy stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości 
w tej sprawie także opiera się wyłącznie na wie-
dzy i umiejętnościach pracowników ministerstwa, 
w tym pana ministra, który, zdaje się, ma tytuł na-
ukowy magistra, czy też macie państwo doradców. 
Jeśli tak, to bardzo proszę o nazwiska osób, które 
doradzają państwu w podejmowaniu tak ważnych, 
istotnych decyzji. Proszę o to, ponieważ te opinie 
są sprzeczne z opiniami konstytucjonalisty, bez-
sprzecznego autorytetu, pana prof. Marka Chmaja, 
także z opinią cieszącego się autorytetem biura, 
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Biura Legislacyjnego Senatu. Kto państwu dora-
dza? Czy to jest wyłącznie inicjatywa Ministerstwa 
Sprawiedliwości?

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję, Pani Senator.
Bardzo proszę, Pani Minister.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
ANNA DALKOWSKA 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Senator! Wysoka Izbo!
Pragnę zwrócić uwagę, że ustawa stanowi pro-

jekt prezydencki, nie projekt rządowy ani projekt 
ministra sprawiedliwości, w związku z tym trud-
no mi się odnieść do kwestii doradców w zakresie 
przygotowania legislacyjnego tej ustawy.

(Senator Magdalena Kochan: Nie, nie, państwo 
je opiniujecie, więc pytam, czy to są wasze opinie, 
czy też opinie uzgadniane ze współpracującymi 
z ministerstwem autorytetami.)

Jeśli chodzi o stanowisko, które w tej chwi-
li prezentuję, to jest stanowisko, które prezentu-
ję w imieniu ministra sprawiedliwości. Oficjalne 
stanowisko rządu w zakresie ustawy, poza kwe-
stią dotyczącą instytucji skargi nadzwyczajnej, 
nie było przedstawiane, ponieważ uznaliśmy, że 
jest to materia, która wchodzi w zakres organi-
zacji pracy i funkcjonowania Sądu Najwyższego. 
Projekt był przedłożeniem prezydenckim i oficjal-
ne stanowisko rządu w tym zakresie nie zostało 
zaprezentowane.

A odnosząc się ogólnie do pytania pani se-
nator, pragnę wskazać, że w zasadzie różnie to 
bywa, w zależności od materii projektu. Są takie 
kwestie, w których stanowisko jest konsultowane, 
poprzedzone opiniami prawnymi różnych auto-
rytetów prawnych, a są takie kwestie, w których 
zasoby Ministerstwa Sprawiedliwości – dodam, że 
w Ministerstwie Sprawiedliwości pracują zarówno 
urzędnicy służby cywilnej, jak i sędziowie delego-
wani z różnych sądów – są wystarczające. Wydaje 
się, że są takie kwestie, w których wiedza osób pra-
cujących w ministerstwie jest wystarczająca.

(Senator Magdalena Kochan: Ja pytałam o tę 
konkretną opinię, o tę konkretną.)

Pani Senator, chciałabym zwrócić uwagę, 
również Wysokiej Izby, na to, że o tym, czy dany 
przepis ustawy jest zgodny z konstytucją, czy nie, 
może rozstrzygnąć tylko i wyłącznie Trybunał 
Konstytucyjny. Zatem ani opinia nawet najwięk-
szego autorytetu prawniczego, ani stanowisko rzą-
du czy ministra nie są tutaj wiążące.

(Senator Magdalena Kochan: Czy pan marsza-
łek pozwoli, żebym dopytała?)

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Bardzo proszę, Pani Senator.

SENATOR 
MAGDALENA KOCHAN 

Chodzi wyłącznie o opinię sporządzaną na po-
trzeby tego projektu i o ten projekt pytam panią 
minister. Czy ten projekt… czy opinia Ministerstwa 
Sprawiedliwości była konsultowana z innymi niż 
własne zasoby prawnicze ministerstwa autoryte-
tami prawnymi? O to pytam. Jeśli pani ma kłopot 
z odpowiedzią, to bardzo proszę o odpowiedź na 
piśmie.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI 
ANNA DALKOWSKA 

Dziękuję również.
Nie mam kłopotu. Jeśli chodzi o zasięgnięcie 

opinii prawnej przed sformułowaniem stanowiska, 
które w tej chwili prezentowałam przed Wysoką 
Izbą, to takiego zasięgnięcia opinii nie było.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo.
Jak rozumiem, nie ma więcej pytań…
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(Senator Jerzy Czerwiński: Są, są.)
Przepraszam najmocniej, nie zauważyłem pana 

senatora.
Bardzo proszę pana senatora Jerzego 

Czerwińskiego o zadanie pytania.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Pierwsze pytanie właściwie jest retoryczne, ale 

zadam je, bo często pojawia się to w dyskusji. Gdzie 
w konstytucji występuje słowo „autorytet”? Czy to 
jest jakaś instytucja konstytucyjna? Nawet autory-
tet prawny czy prawniczy.

Drugie pytanie dotyczy �3 dodawanego do 
art. 83. Chodzi o to posiłkowe stosowanie art. 80. 
Ale tutaj jest mowa o wniosku o rozstrzygnięcie 
zagadnienia prawnego w pełnym składzie Sądu 
Najwyższego albo w składzie połączonych izb. Ale 
wtedy tego składu się, jak rozumiem, nie wyzna-
cza, bo wynika on jednoznacznie ze składu izb albo 
pełnego składu Sądu Najwyższego. Gdzież więc tu 
są nowe uprawnienia pierwszego prezesa Sądu 
Najwyższego?

A trzecie pytanie ma znacznie głębszy charak-
ter. Cała ta procedura, którą tutaj rozpatrujemy, 
która ma się tyczyć prezesów Sądu Najwyższego, 
czyli prezesów izb, wcześniej musiała być zastoso-
wana – ale najpierw oczywiście uchwalona – w sto-
sunku do pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. 
Jak rozumiem, nie podważano konstytucyjno-
ści tego rozwiązania, to znaczy nie ma wniosku 
do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie 
niezgodności tej procedury z konstytucją. No ale 
z czegoś wynikła konieczność zastosowania takiej 
procedury, nadzwyczajnej, nazwijmy to, czyli nie 
wyborczej… może inaczej: wyborczej, ale z bar-
dzo daleko idącymi uprawnieniami prezydenta. 
Pytanie jest takie: czy konieczność zastosowania 
tej procedury, którą my teraz w stosunku do in-
nej grupy osób próbujemy wkładać do tej ustawy 
– czy też właściwie ona już w niej jest – jest czymś 
naturalnym? No, rozumiałbym, gdyby – przepra-
szam, nie życzę nikomu źle – wskutek COVID nie 
można było zebrać 1/3 składu, czyli w przypadku 
procedury wyboru… tam było enumeratywnie 32 
sędziów Sądu Najwyższego… Ale taka sytuacja nie 
zaistniała. Była jakaś inna przyczyna, która zmusi-
ła ustawodawcę do tego, żeby uchwalił taką proce-
durę, która z racji tego, że to prezydent odpowiada 

za całość państwa, jest głową państwa, dała prezy-
dentowi taką a nie inną kompetencję w stosunku 
do wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. 
Co było przyczyną? I czy pani zna takie przypadki, 
żeby w innych krajach – załóżmy, że ograniczymy 
się tylko do Unii Europejskiej, do naszego kręgu 
cywilizacyjnego – sąd najwyższy, sądy tego same-
go rodzaju, z tej samej półki, tak to nazwijmy, albo 
osoby w tych sądach, które miały wykonać pew-
ne obowiązki, swoich obowiązków nie wykonały 
i trzeba było stosować specjalne prawo uchwalo-
ne po to, żeby po prostu nie było paraliżu państwa 
w tym zakresie? Czy gdziekolwiek taki przypadek 
się zdarzył, czy tylko Polska jest tutaj wyróżniona?

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę panią minister.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
ANNA DALKOWSKA 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ja oczywiście 

nie znam takiego przypadku – odpowiadam na 
ostatnie z pytań przedstawionych przez pana se-
natora. Pragnę zwrócić uwagę, że ustawa o Sądzie 
Najwyższym w zakresie tego, jak ukształtować spo-
sób funkcjonowania tego sądu na wypadek, gdy-
by nie doszło do wyboru pierwszego prezesa Sądu 
Najwyższego w kształcie, który obowiązywał przed 
ostatnią, ubiegłoroczną nowelizacją, zawierała lukę 
prawną. Rozwiązanie było bowiem tego rodzaju, iż 
pierwszy prezes Sądu Najwyższego miał obowią-
zek w terminie 6 tygodni przed upływem kaden-
cji zwołać zgromadzenie sędziów w celu wyboru 
kandydatów na pierwszego prezesa. W przypad-
ku, gdyby nie doszło do takiego zwołania zgro-
madzenia w terminie wskazanym w ustawie, nie 
było żadnego rozwiązania, które w jakikolwiek 
sposób zapewniałoby ciągłość funkcjonowania 
Sądu Najwyższego. I w tym kontekście te przepisy 
były konieczne. Proszę bowiem pamiętać o tym, 
że mogą się zdarzyć różne przypadki – nie tyl-
ko takie, że następuje niewykonanie obowiązków 
ustawowych, bo również bywają przypadki loso-
we, które powodują, że nie ma możliwości zwołania 
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tego zgromadzenia, ponieważ prezes nie może tego 
z różnych względów zrobić. Zatem w tym zakresie 
ustawa doprecyzowała sytuację, w której zabrakło-
by pierwszego prezesa lub też nie doszłoby do zwo-
łania tego zgromadzenia w ustawowym terminie.

Analogiczne rozwiązanie, co jeszcze raz pod-
kreślam, zostało przewidziane w przypadku wy-
boru prezesów izb, z tym zastrzeżeniem, że ta 
odpowiedniość była nieprecyzyjna. Dlatego też 
w prezydenckiej inicjatywie, w uchwalonej usta-
wie doprecyzowano te ułamki. Jeszcze raz to 
podkreślam.

Wskazuję również, że jeśli chodzi o zgodność 
określonych regulacji z konstytucją, to podobna 
sytuacja ma miejsce w przypadku innego organu 
konstytucyjnego, mianowicie rzecznika praw oby-
watelskich. W jego przypadku także określona jest 
konstytucyjnie kadencja tego organu, ale nie ma 
w konstytucji rozwiązania, co dzieje się po upływie 
tej kadencji. Regulacja w tym zakresie określona 
jest oczywiście w ustawie o rzeczniku praw obywa-
telskich. Tam jest rozwiązanie, które mówi o tym, 
że po upływie kadencji, jeżeli nie dojdzie do wyboru 
nowego rzecznika praw obywatelskich, dotychcza-
sowy rzecznik pełni obowiązki. Zatem zwracam 
uwagę Wysokiej Izby na to, że w obecnym stanie 
faktycznym nie mamy rzecznika praw obywatel-
skich, mamy tylko osobę, która zgodnie z ustawą 
pełni funkcję rzecznika praw obywatelskich.

I kolejna kwestia: rzeczywiście w konstytucji – 
tu odpowiadam na pytanie pana senatora – nie ma 
instytucji autorytetu prawnego. Trudno też odnieść 
się do tych kwestii dotyczących zgodności przepi-
sów ustawy ze stanowiskami określonych autory-
tetów prawnych. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Pani Minister
(Senator Jerzy Czerwiński: Można, Panie 

Marszałku, krótko dopytać?)
Bardzo proszę.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

W  stanie faktycznym, który miał miej-
sce w  Polsce, to nie było zdarzenie losowe. 
Rozumiem, że nie zwołano zgromadzenia 

ogólnego, na którym mieli być wybierani kan-
dydaci na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. 
To była po prostu celowa, zamierzona, zgodna 
z wolą, nazwałbym to, wolicjonalna czynność 
pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Czy tak 
było, czy nie?

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Jak rozumiem, jest to pytanie do pani minister.
Bardzo proszę.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
ANNA DALKOWSKA 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Rzeczywiście nie było żadnego zdarzenia loso-

wego, które uniemożliwiłoby zwołanie w ustawo-
wym terminie zgromadzenia sędziów w ubiegłym 
roku. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Pani Minister.
Bardzo proszę o zadanie pytania panią marsza-

łek Gabrielę Morawską-Stanecką.

SENATOR 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pani Minister, ja mam jedno pytanie.
W związku z tym, że tutaj już kilkakrotnie 

pani minister, przedstawicielka pana prezyden-
ta i pani minister powoływałyście się na to, że 
musi być sytuacja zabezpieczająca w przypadku, 
gdyby nie udało się wybrać prezesa, ponieważ 
oczywiście byłby bezład, proszę odpowiedzieć 
mi na proste pytanie. Może pani zna odpo-
wiedź, a może nie. Ile razy przed 2015 r. był 
taki przypadek w historii Sądu Najwyższego, że 
nie udało się w normalnym trybie powołać pre-
zesa bądź pierwszego prezesa, bądź prezesów 
i był bezład, bo nie było osoby kierującej Sądem 
Najwyższym?
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WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Bardzo proszę, Pani Minister.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
ANNA DALKOWSKA 

Dziękuję bardzo.
Trudno mi precyzyjnie odpowiedzieć na py-

tanie, niemniej jednak wydaje mi się, że był taki 
przypadek. Jeśli pani marszałek i Wysoka Izba po-
zwolą, to ja zbadam tę kwestię i udzielę odpowiedzi 
na piśmie.

(Senator Gabriela Morawska-Stanecka: Bardzo 
proszę.)

Ale na pewno, jeśli dobrze pamiętam, taki przy-
padek miał miejsce.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo.
Jeśli nie ma więcej pytań, to informuję, że pani 

minister zobowiązała się do złożenia odpowiedzi 
na piśmie na pytanie zadane przez panią senator 
Gabrielę Morawską-Stanecką.

Otwieram dyskusję.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Ryszarda Świlskiego.
(Głos z sali: To do protokołu…)
A, do protokołu. Przepraszam najmocniej.
To pan senator Aleksander Pociej.

SENATOR 
ALEKSANDER POCIEJ 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Trochę inaczej chciałem zacząć. Zacznę od 

komentarza do tych ostatnich odpowiedzi pani 
minister i ostatnich pytań. Bardzo słusznie zada-
ła pytanie pani marszałek, czy miał miejsce taki 
przypadek. Ja nie pamiętam. Pani minister powie-
działa, że pamięta, że gdzieś był taki jeden przypa-
dek. No to ja zadam pani minister takie pytanie: 
czy ktoś w związku z tym zdemolował całą ustawę 
o Sądzie Najwyższym? Nie, udało się to rozwiązać. 

Nie przychodził tutaj minister czy przedstawiciel 
prezydenta i nie wywracał do góry nogami porząd-
ku prawnego.

Bardzo mnie zaciekawiła teza, o której wczo-
raj rozmawialiśmy przez chwilę na korytarzu 
– pani minister poruszyła ten wątek pod koniec 
– że oto mamy przecież taki przypadek, a miano-
wicie pełniącego obowiązki przy RPO, przy rzecz-
niku praw obywatelskich. Może oświeci mnie 
pani minister i powie, co się w tej chwili dzieje 
w Trybunale Konstytucyjnym. Chyba jest wniosek 
o to, żeby uznać, że ten zapis jest niekonstytucyj-
ny. Co pani odpowiedziałaby dzisiaj, przychodząc 
z tymi rozwiązaniami, gdybyśmy byli już po wy-
roku? Pani się powołuje na podobne rozwiązanie, 
które w tej chwili rząd albo większość zaskarżyła 
do Trybunału Konstytucyjnego. No gdzie jest tutaj 
logika, Pani Minister?

To zdanie, które jest powtarzane ciągle, że tyl-
ko Trybunał Konstytucyjny może orzekać o kon-
stytucyjności… Czy odnosi pani minister to swoje 
stwierdzenie do tego orzeczenia, które dotyczyło 
wyboru 3 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, 
których nie zaprzysiągł pan prezydent? Jeżeli pani 
tak twierdzi, to pani podważa decyzje prezyden-
ta o nieprzyjęciu ślubowania. Wprost, z tej mów-
nicy pani to zrobiła… Co za tym idzie, Trybunał 
Konstytucyjny, na który się pani powołuje, któ-
ry został potraktowany niezgodnie z konstytucją, 
zdemolowany działaniami pana prezydenta… Jaki 
ma autorytet według pani minister do tego, żeby 
stwierdzać, czy coś jest zgodne z konstytucją, czy 
nie? Ten Trybunał, w tym składzie, który jest.

Chciałem mówić o tym systemie losowym, na 
który pani minister się powołała, ale nie będę się 
pastwił… Może w rozmowie kuluarowej wymienię 
te dziwne przypadki losowań, kiedy to losuje się 
tego samego sędziego do spraw, w których trzeba 
orzec tak, a nie inaczej. Takich przypadków jest 
w Polsce dużo.

Nie przypadkiem mówimy tutaj, parę osób 
mówiło tutaj o domknięciu systemu. Wszystko za-
częło się właśnie od tej decyzji pana prezydenta, 
o której mówiłem na początku, w trakcie mojego 
wystąpienia. Cały problem demolowania wymia-
ru sprawiedliwości, który dzisiaj jest domykany, 
zaczął się właśnie od tej decyzji pana prezydenta.

Jeszcze zanim przejdę… Pan senator Czerwiński 
powiedział, że jeżeli ustawa jest taka, a nie inna, 
jeżeli chodzi o wybór pierwszego prezesa Sądu 
Najwyższego, to przecież w stosunku do prezesów 
tym bardziej wolno to zrobić. Nawet mówił pan, 
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nie cytując nazwy łacińskiej, więc ja ją przypomnę: 
argumentum a maiori ad minus… Tylko, Panie 
Senatorze, pana argumentowanie w tym przypad-
ku jest takie… To tak jakby pan powiedział, że jeże-
li ja panu ukradnę samochód, to już zupełnie bez 
żadnego problemu mogę panu rower ukraść. Od 
początku wszystko na tym się zasadza, że to maio-
ri to był olbrzymi skok na konstytucję. I mówienie, 
że teraz ten minus, czyli ta skromniejsza rzecz, ma 
przejść, jest pełną sofistyką, a nie prawdziwym ar-
gumentowaniem prawniczym.

Wracając do tego bałaganu, który rozpoczął się 
od zdemolowania Trybunału Konstytucyjnego, po 
czym miały tutaj miejsce w poprzedniej kadencji 
po kolei wizyty ministrów, co 3, co 4 miesiące, z ko-
lejnymi sprzecznymi ze sobą nowelizacjami doty-
czącymi Sądu Najwyższego… Macie pokłosie tego 
w wyrokach TSUE. I nie schowacie państwo pod 
dywan tego, że rozmontowywany jest niezgodnie 
z konstytucją system wymiaru sprawiedliwości. 
Wina pana prezydenta jest tym większa, że on ma 
stać na straży konstytucji. Ciężko, ale mogę zro-
zumieć to dążenie partii politycznych do zawłasz-
czania wszystkiego, jednak nie mogę zrozumieć 
decyzji arbitra, który powinien tych graczy mo-
derować, a który ich nie moderuje, stoi po jednej 
stronie i pomaga wywracać demokratyczny ład 
w kraju.

Nieznośna jest ta nuta, fałszywa jest nuta rzeko-
mej troski o sprawne działanie wymiaru sprawie-
dliwości w kontekście blokowania przez długi czas 
nominacji sędziowskich proponowanych jeszcze 
przez starą KRS. Proszę mi powiedzieć: gdzie tam 
była troska? Co przyświecało blokowaniu nomi-
nacji sędziowskich? Proste. Czekaliśmy na nową 
KRS… Państwo czekaliście po to, żeby mieć jak naj-
więcej do upchnięcia swoich. I dzisiaj pani minister 
wychodzi na tę mównicę i mówi, że pan prezydent 
pochyla się nad losem obywateli. Przez 5 lat zmian 
byliśmy karmieni tym, że to jest po to, żeby przy-
spieszyć dochodzenie do wymiaru sprawiedliwości 
obywateli. Może jak państwo będziecie odpowiadać, 
to któreś z was zacytuje dane, o ile się wydłużyło 
oczekiwanie na sprawiedliwość w Polsce. No, ja 
państwu powiem: o 30%. A w Sądzie Najwyższym 
udało się wam tymi wspaniałymi reformami do-
prowadzić do zdublowania tego czasu. I państwo 
przychodzicie tu tłumaczyć nam, że to są reformy?

Proszę mi również powiedzieć, jak możecie 
państwo mówić o skardze nadzwyczajnej i uda-
wać – niczym ta żaba, która nogę do kucia podkła-
da – że to jest państwa pomysł, skoro ten pomysł 

wyszedł z Senatu. Przed chwilą termin ten został 
wydłużony o rok, stało się to za sprawą naszych 
poprawek do tej ustawy.

Pytam, gdzie była troska Ministerstwa 
Sprawiedliwości i pana prezydenta, kiedy trzeba 
było zagwarantować obywatelom nie teoretyczny 
– no, zapisać możecie wszystko – ale praktycz-
ny dostęp do wymiaru sprawiedliwości, do skargi 
nadzwyczajnej. Przecież ten rząd w sposób bezpre-
cedensowy zabierał pieniądze rzecznikowi. Jeśli 
chodzi o IPN, to ugrupowania rządzące potrafiły 
dołożyć chyba 30% czy 40%. No, jest wielka akcja 
rozpoznawania żołnierki ze zdjęcia, a tu nagle oka-
zuje się, że od 2 lat wszyscy wiedzą, kto to był, że 
jej nazwisko jest znane. Udało się wam wyrzucić 
z IPN nie swojego człowieka, a on mógłby powie-
dzieć, kto to jest, bez wydawania tych pieniędzy. 
A rzecznikowi praw obywatelskich nie tyle nie da-
liście więcej pieniędzy, ile te pieniądze zabraliście. 
I dzisiaj państwo chcecie się chwalić, że pomagacie 
obywatelom? Tak wygląda ta troska, w ten sposób 
kierujecie wymiarem sprawiedliwości. Nie chodzi 
o to, żeby komuś pomóc, tylko o to, żeby samemu 
o wszystkim decydować.

Zupełnie nie patrzycie na to zdanie z opinii 
naszych legislatorów: „w stosunkach między wła-
dzą ustawodawczą a wykonawczą możliwe są róż-
ne formy wzajemnych oddziaływań i współpracy. 
Natomiast relacje między władzą sądowniczą a po-
zostałymi muszą opierać się na zasadzie «separa-
cji»”. A państwo co chwila wkraczacie w to, co jest 
zastrzeżone dla odrębnej władzy sądowniczej. I to 
jest grzech pierworodny, który właśnie prowadzi 
do tego, że polski wymiar sprawiedliwości jest tak, 
a nie inaczej postrzegany w Europie. Dziękuję bar-
dzo. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

Bogdana Borusewicza.

SENATOR 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Jestem świadkiem i uczestnikiem prac nad 
9 nowelizacjami ustawy o Sądzie Najwyższym. 
Te nowelizacje pojawiają się od czasu objęcia 
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władzy przez Prawo i Sprawiedliwość. Pierwsza, 
ta z 2017 r., obniżała wiek emerytalny sędziów 
Sądu Najwyższego. Oczywiście argumentacja była 
taka, że trzeba to dostosować do ogólnego wie-
ku emerytalnego, ale przecież nie o to chodziło. 
Chodziło o usunięcie ze stanowiska prezesa Sądu 
Najwyższego, pani sędzi Gersdorf. O to tylko szło. 
Musieliście się cofnąć po orzeczeniu Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości.

I wtedy była kolejna nowelizacja, a potem na-
stępne. Każda z tych nowelizacji miała na celu 
ograniczenie niezależności Sądu Najwyższego – 
instytucji konstytucyjnej, niezmiernie ważnej, naj-
ważniejszej w systemie sądownictwa. I tak krok po 
kroku… Poprzednio zmienialiście tę ustawę w taki 
sposób, żeby umożliwić wybór swojego prezesa 
Sądu Najwyższego. I wybraliście, tak jak chcieli-
ście, obniżając kworum. Właśnie, obniżając kwo-
rum, świadomie dążyliście do tego, żeby nie został 
wybrany na prezesa ten sędzia, który otrzyma naj-
więcej głosów, ale ten sędzia, którego wskaże wła-
dza wykonawcza. I to się stało.

W  tej chwili robicie następny krok, taki 
sam mechanizm, bo analogiczny mechanizm 
wprowadzacie do wyboru prezesów izb Sądów 
Najwyższego. I o to samo chodzi, tj. żeby nie byli 
to prezesi wybrani przez sędziów, ale żeby byli to 
prezesi wskazani z zewnątrz. I dlatego najpierw 
kworum potrzebne do wyboru prezesa izby utrzy-
mujecie… No, ma być 2/3, a jak nie 2/3, to połowa, 
a nie jak połowa, to 1/3, a jeżeli nie 1/3, to wskaza-
nie przez prezydenta, który jest elementem wła-
dzy wykonawczej. Czyli to jest kolejny krok, który 
ma doprowadzić do ograniczenia niezależności 
Sądu Najwyższego, ale także do obniżenia autory-
tetu sędziów Sądu Najwyższego. No bo, przepra-
szam, jaki autorytet ma obecna prezes, pani sędzia 
Manowska, która otrzymała znacznie mniej głosów 
niż sędzia Wróbel? Czy to nie jest na zewnątrz zna-
ne? To nie jest tak, że można wskazać palcem czło-
wieka i on będzie miał autorytet. On najpierw musi 
mieć autorytet w swoim środowisku. I dlatego po-
winien zostać wybrany przez 2/3 sędziów izby.

Ale wcześniej też zmieniliście ustawę o Sądzie 
Najwyższym, to była zmiana, która umożliwia 
przesuwanie sędziów z różnych izb, tych, któ-
rzy zostali mianowani do jednej izby… właśnie 
do tych dwóch izb stworzonych za czasów PiS. 
Ustawa umożliwia przesuwanie tych sędziów do 
innych izb, do tych izb, które nie są kwestiono-
wane, tak jak i ich prawomocność. To jest nisz-
czenie państwa prawa. To jest podrywanie wiary 

w niezawisłość sądów, tym razem niezawisłość 
tego sądu najważniejszego.

I  jeszcze jedna sprawa, wydaje się, że mar-
ginalna, taka przy okazji. Tworzycie możliwość 
prawną przekazania kompetencji prezesów izb 
dotyczących składów i  terminów rozpatrywa-
nia spraw w Sądzie Najwyższym prezesowi Sądu 
Najwyższego. Dlaczego? No bo do prezesa Sądu 
Najwyższego macie już pełne zaufanie, a w izbach 
są tacy sędziowie, do których nie macie zaufania, 
o których mówicie, że to są komuniści, ci, którzy 
skazywali w czasie stanu wojennego, od przy-
padków indywidulanych przechodzicie do twier-
dzeń, określeń ogólnych. No, jeżeli to jest człowiek 
z wami związany, to takich zarzutów nie stawiacie. 
Taki człowiek trafia do Trybunału Konstytucyjnego 
i nie stawiacie mu zarzutów tego typu. Więc pro-
szę nie mówić, że te działania prowadzą do spraw-
niejszego funkcjonowania Sądu Najwyższego. Bo 
przecież takie działania podjęliście wcześniej, jeżeli 
chodzi o sądy powszechne, i to miało usprawnić 
działalność sądów powszechnych, a dłużej się czeka 
na rozpatrywanie spraw w sądach powszechnych. 
I tak będzie w Sądzie Najwyższym, ale o tym już 
nie będziecie mówić.

To jest ustawa, która powoduje wchodzenie wła-
dzy wykonawczej i ingerencję władzy wykonawczej 
w wymiar sprawiedliwości. To jest ustawa nie-
konstytucyjna, robiona jakby przy okazji drobnej 
sprawy wydłużenia terminów dotyczących skar-
gi nadzwyczajnej. Ale przecież nie chodzi o skargę 
nadzwyczajną, bo jeżeliby chodziło o skargę nad-
zwyczajną, tobyście zaakceptowali naszą ustawę, 
która wyszła z Senatu i która tego dotyczyła. Tyle 
że wam chodziło o coś innego. Niszczycie sądy, 
niszczycie także Sąd Najwyższy, zniszczyliście 
Trybunał Konstytucyjny. Co jeszcze będziecie nisz-
czyć? (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

tora Marka Komorowskiego, który zabierze głos 
zdalnie.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.
(Senator Marek Komorowski: Słychać mnie, 

tak?)
Tak, słychać pana, Panie Senatorze.
(Senator Marek Komorowski: Panie Marszałku…)
A teraz także widać pana, o czym pana informuję.
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SENATOR 
MAREK KOMOROWSKI 

Dobrze, to może przesunę trochę obiektyw.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Zgłosiłem się do dyskusji, ponieważ nie zdą-

żyłem zadać pytania senator sprawozdawcy, pani 
Morawskiej-Staneckiej. Nie wiem, czy źle się zgło-
siłem, czy zostałem niezauważony, ale mniejsza 
o tę kwestię.

Rozpoczęliśmy dyskusję na temat bardzo waż-
nej i delikatnej materii i strasznie wysoki poziom 
emocjonalny można zauważyć w  tej dyskusji. 
Ja postaram się zabrać głos spokojnie, w  spo-
sób stonowany. Senatorowie PiS muszą zabierać 
głos w dyskusji po to, aby przekaz Senatu nie był 
przekazem jednostronnym. Stwierdzić trzeba, że 
w Senacie mamy starcie różnych światopoglądów, 
różnego spojrzenia na rzeczywistość, a w konse-
kwencji na obowiązujące prawo. Ale oczywiście 
każdy ma prawo do swojego poglądu, ma prawo go 
wyrażać i argumentować. Nie podzielam tych sta-
nowisk, które tutaj były przedstawione, że mamy 
zachwiane różnego rodzaju sytuacje praworządno-
ści itp. Ja bym powiedział, tak trochę przewrotnie, 
że ja tu już się zaczynam gubić, gdzie my mamy 
tutaj a maiori ad minus, a gdzie mamy a minori ad 
maius, czy czasami gdzieś nie przekraczamy, czy 
ktoś nie przekracza… No, to tylko takie wtrącenie.

Nie podzielam tych poglądów… Pani senator 
sprawozdawca, pani Morawska-Stanecka w swo-
im sprawozdaniu z prac komisji stwierdzała jed-
noznacznie, że zapisy poszczególnych artykułów 
przedmiotowej ustawy są sprzeczne z konstytucją, 
to z takim zapisem, to z takim i takim. To miałbym 
właśnie takie pytanie: czy pani Morawska-Stanecka 
jest Trybunałem Konstytucyjnym, czy ma upraw-
nienia Trybunału Konstytucyjnego, żeby stwier-
dzać takie kwestie? To, bym powiedział, są opinie, 
to jest jakaś ocena, ocena, z którą ja się nie zga-
dzam, ocena, która nie ma żadnej mocy prawnej. 
Np. moja ocena jest inna: że te przepisy są zgodne 
z konstytucją. To też nie znaczy, że ta moja oce-
na ma jakąś moc prawną, jak i ocena poszczegól-
nych konstytucjonalistów. Bo czym innym jest 
ocena, proszę państwa, a czym innym jest orze-
kanie. Art. 33 ustawy o organizacji i trybie po-
stępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym 
stanowi wyraźnie: Trybunał Konstytucyjny orze-
ka w sprawach zgodności ustaw z konstytucją. 
I tylko Trybunał może stwierdzić, że jakaś ustawa 
czy przepisy ustawy są niezgodne z konstytucją. 

A poza Trybunałem są tylko opinie, stanowiska, 
oceny, które tak de facto nie mają mocy prawnej.

I nie podzielam całkowicie tych poglądów, któ-
re tutaj, w tej Izbie, w tej dyskusji i przy innych 
okazjach co jakiś czas się powtarzają, że Trybunał 
Konstytucyjny został nieprawidłowo wybrany. Otóż 
chciałbym stanowczo zaprotestować i stwierdzić, 
że nieprawidłowo, Wysoki Senacie, to Sejm VII ka-
dencji wybrał sędziów Trybunał Konstytucyjnego 
w miejsce sędziów, którym się jeszcze nie zakoń-
czyła kadencja. I niektórzy senatorowie obecnej ka-
dencji w tamtym Sejmie VII kadencji zasiadali, tak 
więc… I wypowiadanie się przez nich, że Trybunał 
Konstytucyjny został nieprawidłowo wybrany… No, 
tak trochę jakoś nie bardzo mogę to zrozumieć.

Ja generalnie popieram tę ustawę, to przedło-
żenie prezydenckie.

A odnośnie do kwestii, że mamy tam siódmą 
czy kolejną nowelizację ustawy… Otóż przed nami 
jest kolejna nowelizacja ustawy – na posiedze-
niu Komisji Ustawodawczej już na ten temat dys-
kutowaliśmy – będąca inicjatywą senacką, gdzie 
państwo wywracacie całkowicie konstrukcję Sądu 
Najwyższego, likwidujecie tam jedną izbę itd., chce-
cie wprowadzić radę nad KRS. No, tam są takie roz-
wiązania – myślę, że jeszcze na ten temat będziemy 
dyskutować – które też stwarzają wiele wątpliwości 
i pytań o zgodność z konstytucją i innymi zapisami, 
a także o to, czemu one praktycznie mają służyć.

Tak że kończąc, chciałbym oddać swój głos jako 
głos popierający ustawę, popierający to przedłoże-
nie. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze, ale pana wy-
stąpienie wywołało grono senatorów do zabrania 
głosu ad vocem.

Jako pierwsza, bardzo proszę, wymieniona 
przez pana kilkakrotnie z nazwiska pani marsza-
łek Morawska-Stanecka, która ma w związku z tym 
oczywiste prawo do repliki.

Bardzo proszę, Pani Marszałek.

SENATOR 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, skoro zostałam 
przez pana senatora Komorowskiego wywołana 
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kilkakrotnie, jak pan marszałek raczył zauwa-
żyć, nie jestem w stanie nie odpowiedzieć. Jestem 
zdziwiona, że pan senator, który ma wykształce-
nie prawnicze, nie wie podstawowych rzeczy, czyli 
tego, jakie trzeba mieć kompetencje do pełnienia 
urzędu sędziego Trybunału Konstytucyjnego. No 
więc ja oświadczam panu senatorowi, że posiadam 
kwalifikacje do pełnienia takiej funkcji. Ja w prze-
ciwieństwie do wielu osób, które w tym Trybunale 
niestety zasiadły, posiadam 26-letnie doświadcze-
nie wykonywania zawodu prawniczego. W związku 
z tym mam kompetencje do oceniania, czy coś jest 
zgodne z konstytucją, czy jest niezgodne z konsty-
tucją. To pierwsza kwestia.

Druga kwestia. Pan senator jest radcą prawnym. 
Ja wiem, że od 1990 r. pan wykonywał inny zawód, ale 
pan doskonale wie, bo skończył pan uniwersytet, co to 
jest rozproszona kontrola konstytucyjności, o czym ja 
już dzisiaj mówiłam, i myślę, że właśnie akurat panu 
senatorowi, do którego wiedzy prawniczej mam nie-
zwykły szacunek, nie muszę tego tłumaczyć.

A co do opinii, to oczywiście my możemy mieć 
różne opinie, ale jest coś takiego jak konstytucja 
i prawo, i praworządność. I ani prawo, ani prawo-
rządność, ani konstytucja nie ma żadnego związku 
ze światopoglądem, bo po to jest konstytucja i po 
to my jej chcemy przestrzegać, żeby osoby o każ-
dym światopoglądzie miały w tym kraju miejsce, 
aby były równe i aby czuły, że konstytucja daje im 
ochronę i że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
jest strażnikiem tej konstytucji. Ja marzę o tym, 
żeby mieć prezydenta, który będzie strażnikiem 
konstytucji. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, również w trybie ad vocem, pan 

senator Aleksander Pociej wywołany z nazwiska. 
Bardzo proszę.

SENATOR 
ALEKSANDER POCIEJ 

Tak…
(Senator Marek Komorowski: Ja nie wywoływa-

łem pana senatora Pocieja z nazwiska.)
Ponieważ pan senator raczył był odnieść się 

do cytowanej przeze mnie paremii łacińskiej, 

twierdząc, że cytowałem nietrafnie, i ponieważ 
pana senatora wcześniej nie było podczas dysku-
sji, nie brał pan udziału, co pan zresztą sam stwier-
dził na początku swojego wystąpienia, chciałbym 
tylko powiedzieć, że ja nazwałem po łacinie to, co 
przywoływał w dyskusji pana klubowy kolega, pan 
senator Czerwiński. I to tylko tyle. To nie ja to wy-
myśliłem, tak że nie za bardzo czuję się tutaj od-
powiedzialny za to, że używałem łaciny. Dziękuję 
bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

Jerzego Czerwińskiego.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
W tej dyskusji padały różne argumenty, czasa-

mi wprost fałszywe, bo nie odnosiły się do tekstu 
albo źle go interpretowały, ale były też argumen-
ty – nazwałbym to – natury bardziej zasadniczej. 
Może krótko na ten temat.

Pojawił się taki argument, że władza sądowni-
cza spośród 3 rodzajów władzy jest szczególna i, 
jak to określono, powinna być zachowana separa-
cja władzy sądowniczej. Ale nie alienacja. Władza 
sądownicza nie jest po to, żeby być i żeby było do-
brze członkom władzy sądowniczej, ona ma wy-
konywać pewne określone funkcje, stać na straży 
praw obywatelskich itd. Ma służyć narodowi, su-
werenowi. Po to jest w ogóle powoływana. Władza 
sądownicza jest tak jak inne rodzaje władz sługą 
narodu, więc nie może podejmować działań, któ-
re służą tylko jej, a których skutki, konsekwencje 
są dla tego narodu czy członków narodu negatyw-
ne. Nawiasem mówiąc, konstytucja nie przewiduje 
czegoś takiego jak kompletna separacja władzy są-
downiczej. Art. 183 ust. 3: pierwszego prezesa Sądu 
Najwyższego powołuje prezydent Rzeczypospolitej. 
To jest separacja? Oczywiście, że nie. Władza wyko-
nawcza ma tutaj właśnie kompetencje władcze, ma 
imperium nad władzą sądowniczą. Nawiasem mó-
wiąc, spośród kandydatów przedstawionych przez 
Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego 
powołuje się… Nie chodzi o kandydata, bo to by 



166

22. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 25 marca 2021 r.

Ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym (cd.)

była fikcja. No, to by było tylko zatwierdzenie, 
a to jest coś więcej. Powołanie to wybór spośród 
co najmniej 2 kandydatów. W konstytucji nie jest 
określone, ilu ma ich być. To jest to imperium, to 
jest władza osoby sprawującej funkcję prezydenta 
Rzeczypospolitej nad władzą sądowniczą, w tym 
wypadku nad szefem, prezesem jej najważniej-
szego organu. No, Sąd Najwyższy można trakto-
wać jako jeden z najważniejszych organów władzy 
sądowniczej. Podobnie jest z  art.  185. Prezesa 
Naczelnego Sądu Administracyjnego powołu-
je prezydent Rzeczypospolitej spośród kandyda-
tów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne 
Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

Pojęcie separacji władzy sądowniczej jest kon-
strukcją teoretyczną. To się podaje po to, żeby kon-
stytucjonaliście po prostu wszystko zgadzało się 
w akapitach. Takiej konstrukcji nie ma. To ma być 
niezależność, to ma być współdziałanie, a nie kom-
pletna separacja. I cały czas musimy mieć z tyłu 
głowy świadomość, dla kogo sprawujemy władzę, 
po co nas powołano. 

Pojęcie autorytetu. No, to już jest zupełny od-
lot. Ktoś chyba magisterium z tego napisze, może 
nawet doktorat. Co to znaczy autorytet konstytu-
cyjny? Nie ma takiego pojęcia, nie ma autorytetów 
prawnych czy prawniczych w zakresie konstytucji. 
Obojętnie, jak ktoś ich nazwie, obojętnie, czy rze-
czywiście są autorytetami, czy wiedzą więcej, czy 
mniej niż inni, ci ludzie mogą być jedynie opinio-
dawcami. W tym zakresie, o którym mówimy, czyli 
w zakresie konstytucyjności aktów prawnych, ich 
zgodności z aktami nadrzędnymi, w szczególności 
z konstytucją… Orzekać, czy dany akt jest zgodny 
z konstytucją, orzekać o tejże konstytucyjności, ma 
prawo jedynie Trybunał Konstytucyjny. To jest in-
stytucja powoływana w sposób szczególny, mająca 
chyba najdłuższą kadencję spośród organów kon-
stytucyjnych. No, to jest chyba 9 lat. Chodzi o to, 
żeby ta instytucja była stabilna, niezależna. To do-
tyczy każdego sądu, ale tego trybunału w szczegól-
ności. Od tego jest Trybunał Konstytucyjny, a nie 
żaden z nas. Jeśli mówimy o konstytucyjności, to 
zazwyczaj jest to daleko idący skrót myślowy. Coś 
jest niezgodne z konstytucją? Trzeba zawsze doda-
wać: ja tak uważam, według mojej opinii.

Proszę państwa, mnie jest trochę wstyd, że ja 
tutaj stoję. Wstydzę się za Sąd Najwyższy. Posłużę 
się cytatem z  zupełnie innej ustawy. Chodzi 
o art. 98a, czyli artykuł dodany. Z samej numera-
cji wynika, że w trakcie działania ustawy stwier-
dzono, że coś jest nie tak, i trzeba było dodać do 

jej treści nowy artykuł. No, czegoś ta ustawa nie 
regulowała, nie działała w jakimś obszarze. Mówię 
o art. 98a ustawy o samorządzie gminnym. Ja go 
nie będę w całości cytował, przytoczę tylko najważ-
niejszą myśl. Jeżeli właściwy organ gminy wbrew 
obowiązkowi wynikającemu z przepisów – one są 
tu podane – ustawy o ograniczeniu prowadzenia 
działalności gospodarczej przez osoby pełniące 
funkcje publiczne nie podejmuje uchwały, nie od-
wołuje ze stanowiska lub nie rozwiązuje umowy 
o pracę, wojewoda wzywa organ gminy do podję-
cia odpowiedniego aktu w terminie 30 dni. W razie 
bezskutecznego upływu terminu wojewoda, po po-
wiadomieniu ministra właściwego do spraw admi-
nistracji publicznej, wydaje zarządzenie zastępcze. 
To jest w pełni analogiczne do tego, co się dzieje 
w tej chwili, przy okazji uchwalania tej ustawy. 

Do pewnego momentu organy gminy były – ja 
to tak w skrócie nazywam – traktowane jako od-
powiedzialne prawnie. Nadawano im pewną kom-
petencję, narzucano pewien obowiązek i pewne 
prawo. One miały po prostu decydować… właści-
wie potwierdzać, ale to potwierdzenie było ko-
nieczne, w sposób władczy status czasami swoich 
członków, np. radnego, który sprzeniewierzył się 
ustawie o ograniczeniu prowadzenia działalności 
gospodarczej. I organy gminy takich aktów nie po-
dejmowały, w większości to robiły, ale były przy-
padki, że nie. I co się stało? Tego oczywiście nie 
mówi się w literaturze, ale one straciły tak napraw-
dę według mnie prawo nazywania się… Oczywiście 
nie wszystkie, było to wyjątkowe, ale ustawa do-
tyczy wszystkich, bo oddziałuje na przyszłość, to 
akt abstrakcyjny i generalny. One straciły ten przy-
miot, ten walor bycia organami pewnymi prawnie. 
Jeśli czegoś nie robią, no, w tym wypadku czasami 
z niskich pobudek, nie odwołują swojego radnego, 
żeby diety nie stracił, to co wtedy? Wtedy wcho-
dzi organ nadzoru, ktoś, kto musi za nich wykonać 
pewną czynność z taką samą mocą prawną, w tym 
wypadku wojewoda, no, przyjmuje się, że on jest 
organem prawnie pewnym, czyli zawsze wykona 
to, co leży w jego kompetencjach.

Jeszcze raz wracamy do tej ustawy. Ta ustawa 
nie zabiera żadnych uprawnień poszczególnym 
izbom Sądu Najwyższego. Mogą wybrać kandyda-
tów na swoich prezesów autonomicznie, niezależ-
nie, przy kworum wynoszącym 2/3. To bardzo duże 
kworum, takie jak w przypadku Sejmu i Senatu 
w szczególnych sytuacjach. Jeśli tego nie zrobią 
z jakichś przyczyn, to wymagane kworum to 1/2, 
a jeśli nadal nie, to kworum to 1/3. Ale jeśli niestety 
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nie z przyczyn losowych, bo przecież tutaj nie o ta-
kich przyczynach mówimy, tylko po prostu o pew-
nego rodzaju zaplanowanym procesie politycznym, 
do tego nie doprowadzają albo nie mogą do tego 
doprowadzić, bo np. nie zwołano ich zgromadze-
nia i politykę prowadzi ktoś inny, to wtedy musi 
przyjść organ prawnie pewny i wykonać tę czyn-
ność, której nie wykonano…

(Głos z sali: Panie Marszałku, a czas?)
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Panie 

Senatorze…)
Już kończę, Panie Marszałku.
…To nie jest robione w zastępstwie, żeby było 

jasne – uruchomić możliwość wykonania tej czyn-
ności, np. zwołać zgromadzenie w celu wyłonienia 
kandydatów na prezesa izby. Po prostu wstyd mi, 
że jest tak, że my musimy takie prawo uchwalać. 
Mam nadzieję, że już nigdy nie będzie zastosowa-
ne. Niestety, niedawna, najnowsza historia mówi 
coś innego. Ja mam nadzieję, że…

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Panie 
Senatorze, przekroczył pan czas.)

Ostatnie zdanie.
…To będzie ostatnia ustawa, która władzę są-

downiczą będzie starała się wspomóc w odzyski-
waniu jej autorytetu. Miejmy nadzieję, że władza 
sądownicza będzie odzyskiwać ten autorytet tam, 
gdzie powinna to robić, a więc w orzecznictwie 
i w trzymaniu się z daleka od polityki. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senato-

ra Marka Komorowskiego – w trybie zdalnym. To 
drugi raz, a więc pan senator ma 5 minut.

SENATOR 
MAREK KOMOROWSKI 

Tak.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Oczywiście ja nie podważałem kompetencji 

pani senator Morawskiej-Staneckiej. Uważam, że 
w Senacie, w naszej Izbie, również i w Sejmie zna-
lazłoby się jeszcze wiele osób, które mają upraw-
nienia do zasiadania czy to w Sądzie Najwyższym, 
czy to w Trybunale Konstytucyjnym. Myślę jednak, 
że nie o to tutaj chodzi.

A jeśli chodzi o te premie, to raczej odnosiłem to 
do siebie, że ja się gubię po części, gdzie one mają 
zastosowanie i czy gdzieś nie ma ich przekroczenia.

A co do tej całej dyskusji… Czy konstytucja jest 
idealna? Uważam, że nie. Czy konstytucja wyma-
ga zmiany? Czy jest potrzeba zmiany? Uważam, że 
tak. Ale jednocześnie uważam, że konstytucja na 
dzień dzisiejszy broni wszystkie grupy społeczne, 
a pan prezydent, uważam, stoi na straży konsty-
tucji i praw konstytucyjnych.

Sądy powszechne, w  tym Sąd Najwyższy. 
Uważam, że są one niezależne i niezawisłe. A co 
do tego, że sprawy czasami są długo rozpatrywane, 
to trzeba powiedzieć, że nie wszystkie sprawy, poza 
tym często jest to wynik przyczyn obiektywnych, 
jak również – i to też trzeba powiedzieć – działań 
procesowych stron, które są niezależne od sądów 
i od sędziów. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

Bogdana Zdrojewskiego.

SENATOR 
BOGDAN ZDROJEWSKI 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Nie zabierałbym głosu, gdyby nie jeden ważny 

z mojego puntu widzenia element całej dyskusji. 
Chcę wyraźnie powiedzieć, że koncentracja na tym, 
czy idziemy w dobrym, czy złym kierunku z punk-
tu widzenia niezależności, suwerenności, takiego 
czy innego kierunku i rozwoju sytuacji w wymiarze 
sprawiedliwości, nie ma sensu, jeżeli nie mówi się 
o tym, kto jest adresatem tych wszystkich reform, 
kto jest odbiorcą tych wszystkich reform. A jest to 
obywatel, czasami podmiot gospodarczy, czasami 
osoba fizyczna. Muszę powiedzieć, że patrzę na te 
wszystkie zmiany, które dokonują się w wymia-
rze sprawiedliwości od kilku lat, i patrzę na nie 
właśnie z punktu widzenia efektywności wymiaru 
sprawiedliwości z myślą o obywatelu i o podmio-
tach prawnych. Jest dramatycznie. Jestem dziś pań-
stwa reprezentantem w KRS, więc obserwuję także 
tam skutki tych wszystkich reform, i patrząc na 
przewlekłość postępowań, na słabnącą sprawność 
wszystkich instancji sądowych, muszę powiedzieć, 
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że mamy do czynienia z prawdziwym skandalem. 
To, jak bardzo tracimy w tej materii, jakie to wy-
wołuje skutki, także gospodarcze, dotyczące naszej 
wiarygodności, możliwości sprawnego dochodze-
nia sprawiedliwości w sądach przez obywateli, to 
jest absolutny dramat.

Chciałbym wyraźnie powiedzieć o tym, że każ-
da dyskusja i każda debata, bez względu na to, czy 
mówimy o Sądzie Najwyższym, czy mówimy o są-
dzie rejonowym, czy mówmy o postępowaniach ad-
ministracyjnych, zawsze w finale powinna mieć 
na celu zwrócenie uwagi na to, jaki jest efekt tych 
wszystkich postępowań w kontekście obywateli. 
I chcę powiedzieć, że jest dramatycznie. Dziękuję 
bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że to był ostatni z państwa senato-

rów, który zapisał się do głosu.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpat- 

rywanej…
Przepraszam, do protokołu głosy w dyskusji 

złożyli senatorowie: Ryszard Świlski, Agnieszka 
Gorgoń-Komor, Beniamin Godyla, Robert 
Mamątow, Aleksander Szwed, Adam Szejnfeld, 
Beata Małecka-Libera, Gabriela Morawska-
Stanecka*. To senatorowie, którzy złożyli przemó-
wienia do protokołu.

Informuję, po raz kolejny, że głosowanie 
w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie prze-
prowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szes-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieru-
chomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Przypominam, że projekt ten został wniesio-
ny przez grupę senatorów i jest zawarty w druku 
nr 308, a sprawozdanie komisji – w druku nr 308 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
Komisji Środowiska, Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, senator Barbarę 
Zdrojewską, o przedstawienie wspólnego sprawoz-
dania komisji o projekcie ustawy.

Bardzo proszę, Pani Senator.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
BARBARA ZDROJEWSKA 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie 4 ko-

misji, które przed chwilą pan marszałek wymie-
nił. Komisje te na wspólnym posiedzeniu 23 marca 
2021 r. rozpatrzyły w pierwszym czytaniu przed-
stawiony przez wnioskodawców projekt ustawy, 
wprowadziły do niego poprawki i wnoszą o przy-
jęcie przez Senat jednolitego załączonego projektu 
ustawy oraz projektu uchwały w sprawie wniesie-
nia do Sejmu tego projektu ustawy.

Szanowni Państwo, ustawa w proponowanej 
wersji poszerzy możliwości nieodpłatnego prze-
kazania na rzecz jednostki samorządu terytorial-
nego nieruchomości wchodzących w skład Zasobu 
Własności Rolnej Skarbu Państwa. Zachowano 
przy tym wymóg zgody właściwego ministra, co 
pozwoli zachować gwarancje zabezpieczenia inte-
resu Skarbu Państwa. W obecnym stanie prawnym 
brak jest ustawowego upoważnienia dla Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do takiej czynności, 
co uniemożliwia jej dokonanie.

Odbyliśmy dyskusję na ten temat. Tak jak już 
powiedziałam, zostały wprowadzone poprawki. 
W tej chwili ta bardzo krótka, nieduża zmiana, 
ale bardzo istotna dla samorządu terytorialnego, 
jest uszczegółowiona, dopisana została tu defini-
cja terenów zielonych, zgodnie z sugestiami mi-
nisterstw i sugestiami senatorów, jest tam także 
warunek dotyczący zgodności z ustaleniami miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go, a w przypadku braku tego planu – studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy. Odbyła się dyskusja, w gło-
sowaniu senatorowie przyjęli projekt i bardzo pro-
szę w imieniu połączonych komisji o przyjęcie tego 
projektu. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdaw-
cy komisji oraz do upoważnionego przedstawiciela 
wnioskodawców. Przypominam, że wnioskodaw-
cy upoważnili do ich reprezentowania senatora 
Bogdana Zdrojewskiego.
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Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Swoje pytanie kieruję do… może pani sena-

tor, może pan senator odpowie… Czy były jakieś 
analizy, jeśli chodzi o ten cel związany z utworze-
niem parku? Czy były jakieś analizy, ile samorzą-
dów w skali kraju wystąpiło do Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa o taką nieruchomość w celu 
utworzenia parku czy, jak zapisano po zmianach, 
terenów zieleni? Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo.
Pani Senator?
(Senator Barbara Zdrojewska: Dziękuję…)
Bardzo proszę.

SENATOR 
BARBARA ZDROJEWSKA 

Ja nie mam wiedzy na temat tego, ile samorzą-
dów o to wystąpiło, ale mogłabym tutaj bardzo dłu-
go uzasadniać, jak bardzo potrzebna jest ta zmiana. 
Zwracam uwagę, że do tej pory mamy taką sytu-
ację, że KOWR bez problemów może przekazać nie-
odpłatnie na potrzeby gminy grunty np. pod boiska 
sportowe czy inne cele, natomiast nie może ich 
przekazać pod park. I właśnie dlatego, żeby uzu-
pełnić tę lukę, proponujemy te zmiany w ustawie.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Bardzo proszę, również pan senator Bogdan 

Zdrojewski.

SENATOR 
BOGDAN ZDROJEWSKI 

Odpowiadając panu senatorowi, powiem tak: 
jest kilkadziesiąt tego typu przypadków w ostatnich 

kilku latach. One nie są porównywalne z sobą. Np. 
kilka wniosków na Górnym Śląsku, na Śląsku to 
wnioski dotyczące niewielkich terenów, niewiel-
kich skrawków, o zagospodarowanie właśnie takich 
terenów rolniczych, głównie nieużytków rolni-
czych, pod parki. Mieliśmy jeden duży wniosek, 
dawno temu, związany z Parkiem Mużakowskim. 
To jest duży teren, chodziło o województwo pomor-
skie. Jeżeli zaś chodzi o miasta, to odnotowaliśmy 
6 dużych miast, które chciały przeznaczyć tereny 
rolne na parki, w niektórych wypadkach lasy, róż-
nie to jest definiowane. Ale generalnie rzecz biorąc, 
jeżeli ta ustawa osiągnie swój finał, w najbliższym 
czasie można się spodziewać ok. 100 takich wnio-
sków w ciągu kilkunastu miesięcy, jak sądzę.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Aleksander Szwed: Mogę dopytać?)
Bardzo proszę. Pan senator ma dodatkowe 

pytanie.

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, jeżeli mogę jeszcze dopy-

tać… Jak wielkie są to tereny? Znamy sytuację 
z Wrocławia, bo o niej akurat była mowa w komi-
sji, tam było ponad 60 ha. A czy w przypadku in-
nych miast to też były takie wnioski, o tak olbrzymi 
areał jak we Wrocławiu, ponad 60 ha?

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo.

SENATOR 
BOGDAN ZDROJEWSKI 

2 obszary były duże. Jeden pamiętam jesz-
cze z czasów ministerialnych, chodziło o  tere-
ny związane z Wigrami. Drugi, dotyczący Parku 
Mużakowskiego, też był nieco większy. Wrocławski 
wniosek, jeżeli chodzi o miasta, dotyczy najwięk-
szego obszaru.
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WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos 

w sprawie przedstawionego projektu ustawy?
Jest z nami pan minister Ryszard Bartosik, se-

kretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi.

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ROLNICTWA  
I ROZWOJU WSI 
RYSZARD BARTOSIK 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoki Senacie!
Projekt ustawy poszerza możliwości nieodpłat-

nego przekazania na rzecz jednostek samorządu te-
rytorialnego nieruchomości wchodzących w skład 
Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa poprzez 
umożliwienie przekazywania ich na cele związane 
z zakładaniem terenów zieleni, w rozumieniu usta-
wy o ochronie przyrody, pod warunkiem, że jest 
to zgodne z ustaleniami miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego, a w przypadku jego 
braku – ze studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego gminy.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opiniuje 
negatywnie wyżej wymienioną propozycję. Grunty, 
które mogłyby zostać przeznaczone na cele związa-
ne z zakładaniem terenów zieleni, to zwykle grun-
ty o większej powierzchni, dobrze zlokalizowane, 
a więc grunty o bardzo dużym potencjale inwesty-
cyjnym, stanowiące atrakcyjne składniki zasobu. 
Ich nieodpłatne wyzbycie się mogłoby w sposób 
znaczący wpłynąć negatywnie na realizację za-
dań ustawowych Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa.

Panie Marszałku, Wysoki Senacie, w pierwot-
nym brzmieniu art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy o go-
spodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu 
Państwa istniała możliwość nieodpłatnego przeka-
zania nieruchomości zasobu na własność jedno-
stce samorządu terytorialnego na cele inwestycji 
infrastrukturalnych. Zakres ten był bardzo szero-
ki i w zasadzie każde zadanie statutowe jednostki 
samorządu terytorialnego mogło odpowiadać za-
łożeniom tego przepisu. Wobec tego w 2011 r. ka-
talog celów został ograniczony i skonkretyzowany. 

Obecnie katalog celów wydaje się wystarczający 
i służy realizacji przez jednostki samorządu tery-
torialnego niezbędnych inwestycji. W okresie od 
1992 r. do 31 grudnia 2019 r. przekazano na rzecz 
jednostek samorządu terytorialnego z zasobu po-
nad 59 tysięcy ha, w tym w roku 2019 – 444 ha.

Zmiana ustawy w zaproponowanym zakresie 
budzi wątpliwości z uwagi na możliwość realizo-
wania przez KOWR zadań ustawowych, bowiem 
środki z gospodarowania zasobem przez Krajowy 
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przeznaczane na re-
alizację zadań wpływających na rozwój są prze-
znaczane na rozwój obszarów wiejskich. Istnieje 
prawdopodobieństwo, że nieruchomości zasobu 
na terenach miast będą przeznaczane w miejsco-
wych planach zagospodarowania przestrzennego 
na tereny zieleni, zaś tereny stanowiące własność 
samorządów, które mogłyby być przeznaczane 
na tworzenie takich terenów, przeznaczane będą 
na inne inwestycje samorządowe. Na utworzenie 
parków z reguły przeznaczane są nieruchomości 
o znacznej powierzchni, a co za tym idzie, znacznej 
wartości. W efekcie ilość środków, którymi dyspo-
nuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, może 
znacząco zmaleć.

Szanowni Państwo, Panie Marszałku, Wysoki 
Senacie, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
opiniuje negatywnie przedstawioną propozycję. 
Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do obec-
nego na posiedzeniu przedstawiciela rządu związa-
ne z omawianym punktem porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Bardzo proszę, pan senator Bogdan Zdrojewski.

SENATOR 
BOGDAN ZDROJEWSKI 

Panie Ministrze, ja muszę powiedzieć, że jestem 
zdumiony tą opinią, bo przede wszystkim zawiera 
ona w sobie nielogiczność, sprzeczność, a w pew-
nym sensie także pewną dramatyczność z punktu 
widzenia interesów państwa polskiego. Sam pan 
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powiedział, że w ostatnim czasie przekazano blisko 
60 tysięcy ha gruntów rolnych pod różne cele. Jak 
to jest – i to chciałbym od pana usłyszeć – że mi-
nisterstwo rolnictwa chętnie przekaże grunty pod 
stadion, lodowisko, siłownię, różne inne rzeczy, 
które w tym katalogu występują, ale nie pod zieleń? 
Jeżeli przekazuje pod stadion, nie ma obaw, że zo-
stanie ten grunt zamieniony na zieleń. Ale w przy-
padku przekazania na zieleń ma obawy, że zamieni 
się np. w grunt pod budowę stadionu. Jak to jest, 
że ministerstwo, które się nazywa ministerstwem 
rolnictwa, w katalogu wpisało cele, które są kom-
pletnie niezwiązane ani z ochroną przyrody, ani 
z ochroną środowiska, ani z zielenią etc., etc.? I je-
żeli chcemy wypełnić tę lukę, o której mówili także 
reprezentanci pana resortu, to następuje sprzeciw. 
Jak to jest, że można przekazać samorządom nie-
odpłatnie grunty na cele kompletnie niezwiązane 
z aktywnością resortu, który pan reprezentuje, 
a w przypadku zieleni jest sprzeciw? Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ROLNICTWA  
I ROZWOJU WSI 
RYSZARD BARTOSIK 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku, Wysoki Senacie, jeśli chodzi 

o grunty przeznaczane na parki, na przestrzenie 
zielone, są to grunty o bardzo dużych powierzch-
niach. Pan senator wspominał tutaj o zasobach 
przeznaczanych na stadiony i inne obiekty spor-
towe. Każda taka sytuacja jest analizowana in-
dywidualnie. Z reguły są to małe powierzchnie, 
bardzo często przylegające do obiektów szkol-
nych. KOWR w takich wypadkach udziela zgo-
dy i przeznacza grunty np. na rozbudowę boiska 
bądź sali gimnastycznej, przyczyniając się do tego, 
że samorząd terytorialny może realizować swo-
je cele. Obowiązujące regulacje pozwalają już na 
przekazywanie przez KOWR jednostce samorzą-
du terytorialnego nieruchomości także na tereny 
zielone służące wypoczynkowi, w których zazwy-
czaj znajdują się planowane do utworzenia obiekty 

związane z kulturą fizyczną i sportem, pod warun-
kiem, że jest to zgodne z dokumentami planistycz-
nymi. I tak się dzieje. Tak więc głównym powodem 
jest to, że przestrzenie pod parki w proponowanym 
projekcie są bardzo duże, stanowią bardzo często 
atrakcyjne tereny inwestycyjne. A wiemy, że samo-
rządy, szczególnie te w ośrodkach wielkomiejskich, 
posiadają również tereny, które mogą przeznaczać 
na parki i w ten sposób je wykorzystywać. KOWR… 
Głównym zadaniem Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa jest właściwe gospodarowanie zasobami. 
I jeśli te zasoby są zbywane, przeznaczane są one 
na wsparcie rolnictwa w innej formie. I takie jest 
zadanie KOWR. Powierzchnie, o których ja mówi-
łem, o których wspominał pan senator, przekazy-
wane są nie tylko w dużych miastach, ale w wielu 
samorządach, także samorządach wiejskich. I z re-
guły one służą do rozwoju edukacji, co w naszej 
opinii jest bardzo słusznym działaniem. Dziękuję 
bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Bardzo proszę o kolejne pytanie pana senatora 

Zdrojewskiego.

SENATOR 
BOGDAN ZDROJEWSKI 

Ja dziękuję, że w pewnym sensie pan potwier-
dził te moje obawy, że na różne inne cele – tak, 
a na zieleń – nie.

Moje pytanie – i to jest ostatnie pytanie do pana 
ministra – jest takie: czy ma pan świadomość, że 
w tej propozycji ustawy nie jest zapisane tak, aby 
to było obligatoryjne? Nie ma tu przymusu prze-
kazania tego terenu, jest tylko i wyłącznie możli-
wość. Czyli w zależności od tego, czy KOWR oceni 
tak, czy inaczej, ma możliwość przekazania 1 ha czy 
0,5 ha, 300 m2 czy 30 ha, ale nie musi tego robić. 
Czy w ministerstwie jest świadomość, że dajemy 
możliwość, a nie obligujemy?

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.
Widzę kolejne osoby zgłaszające się do pytań.
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SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ROLNICTWA  
I ROZWOJU WSI 
RYSZARD BARTOSIK 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoki Senacie, tak, my doskonale widzimy, 

jakie są zapisy tej ustawy, jednak stanowisko na 
bazie argumentów, które przedstawiłem wcze-
śniej, jest w tym zakresie negatywne. Stoimy na 
stanowisku, że obecny katalog jest wystarczający 
do tego, aby tam, gdzie potrzeba, wspomagać sa-
morząd terytorialny.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, chciałbym zapytać o to, o co już 

częściowo pytałem pana senatora Zdrojewskiego. 
Chodzi mi o liczbę wniosków i o to, jakiej ewentu-
alnie powierzchni to dotyczy. No bo tutaj mamy 
np. duży wniosek na ponad 60 ha. Ale czy mamy 
szczegółową informację, ile takich wniosków, je-
śli chodzi o parki, wpłynęło w ubiegłych latach? 
I o jakiej powierzchni mówimy w przypadku tych 
wniosków? Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ROLNICTWA  
I ROZWOJU WSI 
RYSZARD BARTOSIK 

Panie Marszałku, Wysoki Senacie, Panie 
Senatorze, niestety w tym momencie nie dyspo-
nuję takimi informacjami. Możemy je przekazać 
w terminie późniejszym.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo. Czyli rozumiem, że pan zo-
bowiązał się do odpowiedzi na piśmie, Panie 
Ministrze.

Bardzo proszę, pani…
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę, Pani Senator.
(Senator Jadwiga Rotnicka: Ja, tak?)
Tak.

SENATOR 
JADWIGA ROTNICKA 

Dziękuję bardzo.
Oczywiście jeszcze raz chciałabym podkreślić, 

że my mówimy o możliwości, a nie o obowiązku. 
Z kolei stanowisko ministerstwa rolnictwa bardzo 
mnie dziwi – teraz, w dobie, kiedy bardzo szeroko 
mówi się o przystosowaniu obszarów miejskich, 
podmiejskich i innych do zielonej gospodarki, do 
czystego powietrza, do klimatu. A jest tu okazja, 
żeby te tereny, które nie są wykorzystywane pra-
widłowo lub które w ogóle nie są wykorzystywa-
ne, samorząd mógł zagospodarować, jeśli będzie 
miał na to plan i pieniądze. I przecież można pew-
ne rzeczy robić wspólnie, w drodze porozumienia. 
Dlatego takie ostre postawienie sprawy, że absolut-
nie się nie zgadzamy i mamy stanowisko negatyw-
ne, jest dla mnie niezrozumiałe i właściwie bardzo 
niepopularne w obecnej polityce naszego państwa. 
(Oklaski)

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Dziękuję 
bardzo, ale… Bardzo proszę pana ministra, ale pod-
kreślam, że mamy teraz czas na zadawanie pytań, 
a nie na wygłaszanie opinii na temat ustawy…)

Tak, proszę…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: …do czego 

mamy prawo w czasie debaty.)
Proszę wybaczyć, nie zakończyłam pytaniem.
(Wicemarszałek Michał Kamiński: O!)
Co w takim razie pan sądzi o mojej wypowiedzi?

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Pani Senator. Jest to niewąt-
pliwie pytanie.

A  pan minister może na nie odpowiedzieć 
w sposób, jaki uzna za stosowny.
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SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ROLNICTWA  
I ROZWOJU WSI 
RYSZARD BARTOSIK 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
No, nie mnie sądzić na temat wypowiedzi pani 

senator. Chcę jednak powiedzieć, że my, tak jak 
już wcześniej mówiłem, przekazujemy na róż-
ne cele zasoby Skarbu Państwa, w tym wypadku 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w poro-
zumieniu z samorządem. Te przekazania są nie-
odpłatne i zgodne z funkcjonującym dotychczas 
katalogiem. I stoimy na stanowisku, że zapisy 
w obecnym brzmieniu ustawy są wystarczające. 
Chcę podkreślić, że każdy wniosek samorządu te-
rytorialnego jest rozpatrywany skrupulatnie, indy-
widualnie i w większości przypadków przychylamy 
się do tego typu wniosków. I tak jak wcześniej po-
wiedziałem, jeżeli chodzi o parki w rozumieniu tej 
zmiany ustawowej, są to bardzo duże tereny, które 
z reguły znajdują się w dużych miastach, tereny 
często inwestycyjne, a mamy też wiedzę o tym, że 
w tego typu jednostkach samorządu terytorialne-
go są tereny niewykorzystane i samorządy mogą 
je przeznaczać również na parki. Często zdarza się 
tak, że samorząd przeznacza tereny, które posiada, 
na tereny inwestycyjne, a w Krajowym Ośrodku 
Wsparcia Rolnictwa ubiega się o nieodpłatne prze-
kazanie znacznych ilości gruntów. Uważamy, że 
dotychczasowe zapisy umożliwiają przekazywanie 
na rzecz samorządu terytorialnego powierzchni, 
które są potrzebne do realizacji np. zadań oświa-
towych, i bardzo często tak się dzieje. Dziękuję 
bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Bardzo proszę pana senatora.

SENATOR 
JANUSZ PĘCHERZ 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja tak trochę będę konty-

nuował to, o  czym pani prof.  Rotnicka przed 
chwilą mówiła, ale zadam pytanie. Czy brał pan 
minister udział w tworzeniu Krajowego Programu 

Odbudowy, dzisiaj niejako konsultowanego, gdzie 
sporo się mówi o zazielenianiu czy zwiększaniu 
terenów zielonych w miastach?

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ROLNICTWA  
I ROZWOJU WSI 
RYSZARD BARTOSIK 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie 
Senatorze!

Oczywiście brałem udział i w tej chwili wszyscy 
mamy możliwość brania udziału w dyskusji nad 
Krajowym Planem Odbudowy, bo to jest właśnie 
ten czas. Są tam znaczne środki, które będą słu-
żyły wspieraniu wielu różnych zadań, tych zadań, 
które mają poprawić szeroko rozumianą ekologię. 
Tych pieniędzy jest dość dużo. Myślę, że również 
jednostki samorządu terytorialnego będą korzy-
stać z tych środków, które będą przeznaczane na 
ich rzecz w otwartych konkursach. Zapewne gros 
tych środków będzie przeznaczane również na te-
reny zielone. Jeśli miasta zechcą z tego skorzystać, 
to mogą na zasobach ziemi, które posiadają, two-
rzyć takie tereny, ale przecież mogą też korzystać 
z dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy 
na inne przedsięwzięcia.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, chciałbym zapytać o jeszcze 

jedną rzecz wynikającą z ustawy o gospodarowa-
niu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. 
W art. 24 opisanych jest wiele sytuacji, w których, 
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jeżeli teren jest przekazany przez KOWR, a jego 
przeznaczenie nie jest zgodne tutaj z tym, co było 
zadeklarowane, czyli jeżeli w okresie 10 lat dany 
podmiot czy też samorząd nie wykorzystał go na 
cele określone w umowie, krajowy ośrodek wystę-
puje do tego podmiotu z żądaniem zwrotu aktu-
alnej wartości pieniężnej tej nieruchomości bądź 
samej nieruchomości. Jest tu wiele sytuacji wymie-
nionych w art. 24.

Chciałbym zapytać, jak wygląda procedura, jaka 
jest skuteczność w takim przypadku. Czy często 
dochodzi do takiej sytuacji, że dany podmiot czy 
też samorząd nie wywiązuje się z umowy wyko-
rzystania tego terenu? Bo tak jak pan minister tu 
już podkreślił, mamy wiele takich terenów pod in-
westycje, generalnie te tereny są bardzo łakomym 
kąskiem. Dlatego pytam, czy często dochodzi do 
takich sytuacji, że po 10 latach teren nie jest wyko-
rzystywany zgodnie z przeznaczeniem. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę pana ministra o  udzielenie 

odpowiedzi.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ROLNICTWA  
I ROZWOJU WSI 
RYSZARD BARTOSIK 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Takie sytuacje się zdarzają, niemniej jednak 

w skali kraju są to rzadkie przypadki. W ubiegłym 
roku było ok. 30 takich przypadków w skali kra-
ju. Jest to egzekwowane przez Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa. W odniesieniu do ilości prze-
kazanych gruntów naprawdę są to rzadkie przy-
padki, jeśli chodzi o samorząd terytorialny.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Panie Ministrze, ja prosiłbym, żeby pan wziął 
pod uwagę jeszcze następujące argumenty – bo 
przecież ten projekt ustawy wyjdzie z Senatu, bo 
większość go tu uchwali, i pójdzie do Sejmu – 
gdyż to od państwa woli i zdania będzie najwięcej 
zależeć.

Argument pierwszy. Mamy okres pandemicz-
ny i jeszcze długo go będziemy mieli, a z tego, co 
ja wiem o tym, jak działa wirus, i co rozumiem, 
wynika, że park jest jednym z nielicznych miejsc, 
gdzie ludzie mogą swobodnie wyjść i po prostu być 
na zewnątrz, przejść się, mówiąc krótko. Nie zro-
bią tego w galerii, nie zrobią tego na zatłoczonych 
deptakach, w centrach miast.

Dwa. Państwo dysponujecie terenami, które 
nie są także atrakcyjne rolniczo, i nikt inny… Nic 
innego w tych miejscach nie powstanie, no, poza 
parkiem, bulwarem. To mogą być tereny nad-
rzeczne, również zalewowe, i tam można zrobić 
np. ścieżki rowerowe, można tam wyprowadzić 
z miasta ruch pieszy i rowerowy, stosunkowo bez-
kolizyjnie. No i wtedy… Co wtedy? No, miasto bę-
dzie musiało to kupić, jeśli taka działka będzie na 
terenie planowanej inwestycji, np. ścieżki rowe-
rowej. Te inwestycje są stosunkowo niekapitało-
żerne, bo przecież założenie parku… To jest dość 
ważna sprawa. Tu nie chodzi tylko o te kwestie 
terenów zarośniętych, tak bym to nazwał, nawet 
chaszczami czy jakimiś samosiejkami, ale mogą 
to być nieużytki, na których po prostu nic więcej 
nie da się zrobić. I założenie parku – wytyczenie 
alejek, postawienie np. jakiejś drobnej architek-
tury wypoczynkowej, czasami może ogrodzenia, 
no i właśnie zadrzewienie… czy nawet nie zadrze-
wienie, bo w początkowej fazie to jest tylko zazie-
lenienie – nie jest aż tak drogie. To jest znacznie 
tańsze niż jakiekolwiek inne inwestycje. A, tak jak 
powiedziałem na początku wypowiedzi, to jest te-
raz bardzo pożądane.

I ostatnia kwestia. Wy, jako KOWR, parku na 
takich terenach nie zrobicie. Możecie użytkować 
teren rolnie, ale, jak często mówię, to są gleby klas 
niskich bonitacyjnie, np. tereny zalewowe, wzdłuż 
rzek… Dużo naszych dużych miast jest położonych 
nad rzekami, a ciąg dwóch brzegów rzeki jest naj-
lepszy do wyprowadzenia, bez kolizji z ruchem 
samochodowym, ruchu pieszego i rowerowego 
z miasta.

Proszę to jeszcze raz przemyśleć, bo, jak mó-
wię, tych argumentów jest znacznie więcej. No i po 
prostu, krótko mówiąc, będziemy się słabo bronić, 
jeśli powiemy: nie, bo nie.
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WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ROLNICTWA  
I ROZWOJU WSI 
RYSZARD BARTOSIK 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku, Wysoki Senacie, Panie 

Senatorze, nie chciałbym, abyśmy na tej sali od-
nieśli wrażenie – a tak to chwilami wygląda – ja-
koby założenie parku zależało tylko i wyłącznie od 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i od tej 
ustawy. Założenie parku w mieście jest możliwe, 
bo samorządy dysponują swoimi nieruchomościa-
mi ziemskimi. Jest to możliwe. A ten projekt mówi 
o pewnych możliwościach, które w naszej opinii 
nie są konieczne, ponieważ już na bazie funkcjonu-
jących przepisów przekazujemy różne tereny. I jeśli 
wniosek samorządu jest uzasadniony, to przekazu-
jemy je pod ścieżki rowerowe, tak jak pan wspo-
mniał, przekazujemy je pod budowę dróg, pod inną 
infrastrukturę – tam, gdzie jest to potrzebne. 

Podam przykład, którym się zajmujemy w tej 
chwili w jednym z oddziałów KOWR, w wielkopol-
skim oddziale KOWR. Nad jednym z konińskich je-
zior jest zasób ziemski krajowego ośrodka wsparcia, 
16 ha, i tam samorząd chce tworzyć ośrodek wy-
poczynkowy. Jesteśmy w trakcie rozmów i wszyst-
ko wskazuje na to, że ten zasób krajowego ośrodka 
wsparcia zostanie samorządowi na ten cel prze-
kazany, tym bardziej że są możliwości pozyskania 
środków zewnętrznych dla samorządu na realiza-
cję danego przedsięwzięcia. Tak więc takie sytu-
acje mają miejsce i nie są to sytuacje jednostkowe. 
Przekazujemy samorządowi tam, gdzie jest to moż-
liwe, zasób ziemski krajowego ośrodka wsparcia. 
A przykład, który przed chwilą podałem, jest naj-
lepszym na to dowodem. To przekazywanie funkcjo-
nuje na bazie obowiązujących dotychczas przepisów.

Reasumując, powiem, że uważam, że ta usta-
wa nie przyczyni się do tego, że w Polsce znacząco 
będzie przybywało parków, gdyż samorządy mają 
już takie możliwości i te parki mogą tworzyć. Gdy 
występują o to, aby przekazać im grunty krajowe-
go ośrodka wsparcia, te wnioski są rozpatrywane 
i z reguły są rozpatrywane pozytywnie. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Bardzo proszę o zadanie pytania – zdalnie – 

pana senatora Wadima Tyszkiewicza.
(Senator Wadim Tyszkiewicz: Halo, słyszymy 

się?)
Tak, Panie Senatorze, słyszymy pana.

SENATOR 
WADIM TYSZKIEWICZ 

Panie Marszałku! Panie Ministrze!
No, trochę jestem zdruzgotany tą opinią mini-

sterstwa, ale mam pytanie. Czy pan minister zna 
przykład Tczewa? O ile wiem, w ostatnim czasie 
CBA tam weszło. 10 lat temu gmina przejęła te-
ren, no, wtedy jeszcze KOWR nie było, zagospoda-
rowała ten teren, jednak nie zrobiła tego zgodnie 
z przeznaczeniem, teraz musi zapłacić pieniądze, 
ale uchroniła teren, bardzo ważny teren krajobra-
zowy przed wyrębem, dlatego że Lasy Państwowe 
wycinają drzewa, a samorządy raczej o te drzewa 
się troszczą.

Panie Ministrze, nie wiem, czy pan wie, że 
w Polsce są 2 tysiące 474 samorządy, jeśli się nie 
mylę, i każdy jest inny. Jeżeli więc pan mówi o sa-
morządach, które robią to czy owo, to trzeba pa-
miętać o tym, że tych samorządów jest bardzo 
dużo. Jeżeli pan mówi, że samorządy mają tere-
ny pod parki, to niekoniecznie tak jest, chyba mija 
się pan z prawdą, dlatego że wiele samorządów ich 
nie ma.

Panie Ministrze, pan powiedział o tym, zresz-
tą z dumą, że przekażecie tereny pod ośrodek wy-
poczynkowy. A nie chcecie przekazać terenu pod 
park? Bo przecież jeżeli ja dobrze zrozumiałem in-
tencję ustawodawców – może pan sprostuje, Panie 
Ministrze – chodzi o tereny zadrzewione. Nie cho-
dzi o tereny, które gmina przejmie, zmieni plan za-
gospodarowania przestrzennego i sprzeda je pod 
fabrykę. Zresztą to też by nie było złe, bo byłyby 
miejsca pracy i podatki, ale przecież o czymś takim 
nie mówimy. Czy ja się mylę, Panie Ministrze? Czy 
chodzi o to, że rozmawiamy o przekazaniu terenów 
zadrzewionych, które miasta chcą wykorzystać jako 
parki? To są tereny, na których raczej nie da się wy-
cinać, jeżeli są w miastach. Po co to wam? Gdyby 
pan mi wytłumaczył… Dlaczego nie chcecie prze-
kazać samorządom opieki nad terenami zielonymi, 
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które będą wykorzystane do tego, o czym mó-
wił mój przedmówca, pan senator Czerwiński? 
Najczęściej z nim się nie zgadzam, a w tym wy-
padku bardzo się cieszę, że gramy w jednej druży-
nie. Przecież to będzie służyć wszystkim.

I ostatnia sprawa, gdyby pan jeszcze raz to po-
twierdził, bo ja muszę się upewnić… Przecież to 
nie będzie obligatoryjne. Przecież jeżeli ta ustawa 
weszłaby w życie, to dalej by państwo podejmowa-
li decyzję, czy dany teren jest dla was bardzo waż-
ny, strategiczny, czy nie. Jeżeli jest mniej ważny, 
to tak jak pan Czerwiński powiedział – to dotyczy 
też mojego miasta – tereny nadodrzańskie, łęgi 
tak naprawdę miasta mogłyby zagospodarować 
w interesie swoich mieszkańców. Dlaczego nie 
dacie samorządom możliwości zagospodarowa-
nia tego, czego wy nie zagospodarujecie? Dziękuję 
bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ROLNICTWA  
I ROZWOJU WSI 
RYSZARD BARTOSIK 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Oczywiście nie mogę się z tym zgodzić. Jeśli pan 

senator mówi, że Lasy Państwowe zajmują się tyl-
ko wyrębem drzew, a samorządy nie, to powiem, 
że jest bardzo różnie. Gospodarowanie terenami 
odbywa się w zależności od potrzeb i pan senator 
doskonale o tym wie. Często zdarza się tak, że sa-
morząd też wycina drzewa i różnie jest z tym go-
spodarowaniem. Ale cały czas tworzycie państwo 
na tej sali taką atmosferę jakby powstawanie no-
wych terenów zielonych, parków zależało tylko od 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Tak nie 
jest. Kilkakrotnie mówiłem, że samorządy posia-
dają swoje tereny i mogą tam tworzyć parki, jeśli 
chcą. A wszystkie tereny, które są w zasobach kra-
jowego ośrodka wsparcia – tereny zadrzewione, 
nadrzeczne – są dostępne dla mieszkańców danego 
miasta, danej okolicy bez względu na to, czy są we 
władztwie samorządu terytorialnego, czy krajowe-
go ośrodka wsparcia.

Tak jak już wcześniej mówiłem, przekazujemy 
samorządom tereny tam, gdzie jest taka potrzeba, 
na bazie obowiązujących przepisów. I tych umów, 
tych aktów notarialnych dotyczących przekazań 
jest każdego roku dużo. I to nie jest tak, że z kra-
jowego ośrodka wsparcia samorządy odchodzą 
z kwitkiem. Samorządy wielokrotnie otrzymują 
te grunty na bardzo potrzebne cele. Jeśli chodzi 
o ośrodki rekreacyjne, sport i rekreację, to jeste-
śmy im bardzo przychylni. I o tym mówiłem, nie 
o czymś innym. I na takie cele przekazujemy, bo to 
przecież też służy lokalnej społeczności.

Reasumując: uważam, że dotychczasowe prze-
pisy umożliwiają współpracę w tym zakresie z sa-
morządem terytorialnym.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Informuję, że nie ma więcej pytań.
Informuję również, że przedstawiciel rządu zo-

bowiązał się do odpowiedzi pisemnej na pytanie, 
które zadał pan senator Aleksander Szwed.

Informuję też, że w debacie złożyli swoje prze-
mówienia pan senator Aleksander Szwed i pan se-
nator Beniamin Godyla*.

Informuję, że lista mówców została wyczer- 
pana…

Jeszcze pan senator Zdrojewski? A, przepra-
szam, w jakim trybie?

(Senator Bogdan Zdrojewski: W debacie.)
A, w debacie. Czyli pan senator zapisuje się do 

debaty. To przepraszam w takim razie. Nie miałem 
tego zgłoszenia do debaty.

Bardzo proszę, pan senator Bogdan Zdrojewski.

SENATOR 
BOGDAN ZDROJEWSKI 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ja będę mówił niedługo, ale wydaje mi się, że 

trzeba o paru rzeczach powiedzieć, parę rzeczy 
przypomnieć.

Ja w 1990 r. zostałem prezydentem Wrocławia. 
Byłem tym prezydentem 11 lat. Pamiętam zna-
komitą współpracę z panem Adamem Tańskim 
– i  ministrem rolnictwa, i  prezesem Agencji 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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Własności Rolnej Skarbu Państwa. Pamiętam, jak 
wiele samorządom się wówczas udawało właśnie 
dzięki sprawnym darowiznom realizowanym ze 
strony Skarbu Państwa na rzecz samorządów. Były 
to różne darowizny – były to darowizny pod par-
ki, były to darowizny nieużytków rolnych, była to 
także darowizna, jak dobrze pamiętam i dobrze 
wspominam do dziś, np. Toru Wyścigów Konnych 
– Partynice we Wrocławiu po to, aby ten atrakcyjny 
teren zielony, krótko mówiąc, uratować.

Tak się złożyło, że pod koniec lat dziewięćdzie-
siątych i na początku tego wieku, na skutek licznych 
zmian w gospodarce przestrzennej i w ustawach 
o gospodarce przestrzennej, właśnie o takich ope-
racjach… Krótko mówiąc, pominięto w tym kata-
logu możliwość przekazania na rzecz gmin działek 
na cele parkowe, pod tereny zielone czy też nawet 
nieużytków po to, aby je zagospodarować.

Ja uważam, że to wielki błąd. Ten błąd był za-
uważalny przez wiele, wiele lat, ale według mojej 
oceny właśnie w czasie pandemii on jest szczegól-
nie bolesny. Dlatego że jest jasne, iż dzisiaj więk-
szość z nas funkcjonuje w pracy zdalnej. Tereny 
zielone można realizować w otwartej przestrze-
ni, ale wymagają one dużej cierpliwości. Są często 
mało spektakularne, bo nim urosną drzewa, nim 
te parki będą rzeczywiście ciekawe, interesujące 
i wartościowe, mija po prostu czas. Dziś mamy do 
czynienia z takim pędem do spektakularnych suk-
cesów, z dnia na dzień, natychmiast.

Wydaje mi się, że jest zaskakujące to, co pan 
minister mówił – nie mówię „bulwersujące”, tyl-
ko „zaskakujące” – że gdyby chodziło o jakiś mały 
park, to owszem, byłaby skłonność do przekazania 
takiego terenu, ale jeżeli chodzi o duży, wielki, im-
ponujący park, to już zdecydowanie nie.

Ja chcę też zadać retoryczne pytanie: komu 
w tym czasie pandemii jest trudniej? Czy wspo-
mnianym agencjom rolnym, czy samorządom? Ja 
się dziś opowiadam za wszelką możliwą pomocą na 
rzecz samorządów, aby im pomagać, na ile moż-
na, dać im szanse na realizacje projektów, które 
nie są tanie. Nie są bardzo drogie, ale nie są ta-
nie. Wymagają wysiłku planistycznego, wymagają 
uporządkowania terenu, bardzo często odkażenia 
niektórych nieużytków, które są po rozmaitych nie-
właściwych sposobach gospodarowania.

Opowiadam się, krótko mówiąc, za takim ape-
lem, który wyraził tu pan senator, aby minister-
stwo rolnictwa zmieniło swoje zdanie w omawianej 
materii. Jest jeszcze czas, prawdopodobnie do roz-
patrywania tego projektu w Sejmie. Tak więc ten 

apel kieruję ze szczególną wyrazistością i szcze-
gólną mocą.

Chcę wrócić do swoich własnych doświadczeń. 
Ja realizowałem od podstaw np. park Milenijny we 
Wrocławiu, powiększałem park Stabłowicki, re-
alizowałem z własnej inicjatywy ogród japoński. 
Właśnie od ministra rolnictwa otrzymywałem na-
grody za te wszystkie zrealizowane zadania. Były te 
nagrody rok po roku, Wrocław chyba jako jedyne 
miasto… Ale mogłem to realizować, bo otrzymywa-
łem niektóre tereny. Nie wszystkie, bo część i tak 
należała do miasta. Pokazywaliśmy, jak rzeczywi-
ście można uatrakcyjnić miasto, realizując nowe 
tereny zielone, kliny, przewietrzanie. To jest nie-
zwykle edukacyjne, ważne, ale też doceniane przez 
mieszkańców. Dziś mamy sytuację niedobrą. I zgo-
dzę się z jednym fragmentem, który jest zawarty 
w opinii ministerstwa rolnictwa, że niestety samo-
rządy bardzo często – nie zawsze, ale zbyt często, 
tak bym powiedział – wyciskają ile się da z terenu, 
który posiadają, po to, by go maksymalnie zurbani-
zować. To wielki błąd. Jestem przeciwnikiem takiej 
gospodarki przestrzennej w mieście, aby stopień 
urbanizacji przekraczał w ogóle granice zdrowego 
rozsądku, aby nie można było obsłużyć tego mia-
sta komunikacyjnie, aby osiedla, które powstają, 
były często pozbawione infrastruktury usługowej, 
infrastruktury medycznej, możliwości zaspokoje-
nia podstawowych potrzeb mieszkańców. Zgadzam 
się z tym fragmentem opinii. Ale wiem, że jest na-
rzędzie czy nawet są narzędzia, przy pomocy któ-
rych można by temu przeciwdziałać, można by to 
kontrolować.

Nie jestem w stanie – odpowiadam tu panu 
senatorowi – precyzyjnie powiedzieć, ile takich 
wniosków zostało sformułowanych, a ile takich 
wniosków nie zostało sformułowanych, bo nie ma 
takiej możliwości. Wiem jednak, że w kilku woje-
wództwach odczuwa się dotkliwy brak możliwości 
realizacji nowych terenów zielonych, a taka ocho-
ta jest.

Ja jestem w związku z tym przekonany o tym, 
że dzisiaj Senat tą propozycją ustawy zwraca się 
do rządu, aby dał on szansę na wykorzystanie tego 
potencjału, tej chęci, tej proekologicznej inicjatywy 
wielu, wielu samorządom. Nie ma tu – jeszcze raz 
podkreślam – obligatoryjności. Będzie minister-
stwo chciało dany teren przekazać, uzna, że oferta 
jest interesująca z punktu widzenia interesu pań-
stwa polskiego, społeczności lokalnej, to ten teren 
przekaże. Jeżeli uzna, że to jest niekorzystne, nie-
wiarygodne, to po prostu tego nie uczyni. Ale dziś 
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mówimy tylko i wyłącznie o stworzeniu możliwo-
ści prowadzenia prawdziwej, proekologicznej go-
spodarki terenami po to, aby zredukować wielkość 
nieużytków, terenów, o których często się mówi 
„niechciane”, albo wykorzystać tereny, które mają 
dobre predyspozycje do tego, aby zamienić się 
w atrakcyjne części, ku chwale obywateli, ale tak-
że ministerstwa.

Dziękuję bardzo.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Bogdan Borusewicz)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
(Rozmowy na sali)
Nie było wniosków legislacyjnych, tak? Dobrze.
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 sie-
demnastego porządku obrad: drugie czytanie pro-
jektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony 
środowiska oraz niektórych innych ustaw.

Przypominam, że projekt ten został wniesiony 
przez Komisję Nadzwyczajną do spraw Klimatu, 
Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej oraz Komisję Zdrowia. Zawarty jest 
w druku nr 331, a sprawozdanie komisji – w dru-
ku nr 331 S.

Proszę sprawozdawcę połączonych Komisji 
Ustawodawczej, Komisji Środowiska, Komisji 
Samorządu Terytorialnego i  Administracji 
Państwowej, Komisji Budżetu i  Finansów 
Publicznych oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw 
Klimatu, pana senatora Stanisława Gawłowskiego, 
o przedstawienie wspólnego sprawozdania komisji 
o projekcie ustawy.

O, pan senator już jest.
(Senator Stanisław Gawłowski: Tak jest, Panie 

Marszałku.)
Dobrze. To proszę o sprawozdanie.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
STANISŁAW GAWŁOWSKI 

Dziękuję bardzo.

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

Mam zaszczyt przedstawić w  imieniu 
Komisji Ustawodawczej, Komisji Samorządu 
Terytorialnego i  Administracji Państwowej, 
Komisji Środowiska, Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw 
Klimatu sprawozdanie dotyczące projektu ustawy 
o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska 
i niektórych innych ustaw. To sprawozdanie jest 
zawarte w druku nr 331 S.

Projekt ustawy dotyczy regulacji prawnych 
na rzecz poprawy jakości powietrza w  Polsce. 
Podstawowe założenia dotyczące tego projektu 
ustawy to przeznaczenie 0,5% produktu krajowe-
go brutto na ochronę powietrza, stworzenie fundu-
szu ochrony powietrza, odpis podatkowy dla osób, 
które zmieniły źródło ciepła na niskoemisyjne lub 
zeroemisyjne źródło ciepła. Wprowadza się też do-
datek proekologiczny do dodatku mieszkaniowego 
dla osób, które dokonują zamiany źródła ciepła na 
niskoemisyjne, a których nie stać na samodziel-
ne pokrycie kosztów związanych ze zmianą paliwa 
na droższe, np. na gaz albo prąd. Kolejna zmiana 
dotyczy dotacji na częściowe pokrycie kosztów 
wymiany źródła ciepła czy też innych procesów 
związanych ze zmniejszeniem emisji, takich jak 
termomodernizacja. Chodzi wreszcie o upoważ-
nienie rady gminy do określenia w drodze uchwały, 
czyli w ramach prawa miejscowego, planu zaopa-
trzenia w ciepło, w energię elektryczną, w paliwo 
gazowe.

Wysoka Izbo, poziom zanieczyszczeń w Polsce, 
w polskich miastach zaliczany jest do najwyższych 
w Europie. W grupie 50 najbardziej zanieczyszczo-
nych miast zazwyczaj ponad 30 to miasta leżące na 
terenie Rzeczypospolitej. Z powodu złej jakości po-
wietrza w Polsce co roku umiera – wypada to róż-
nie w zależności od źródła danych – od 40 tysięcy 
do nawet 90 tysięcy osób.

W samej tylko części dotyczącej wymiany tzw. 
kopciuchów, czyli pieców, kotłów, źródeł ciepła 
o wysokiej emisji… Jest ich ok. 3 milionów sztuk, 
jak szacuje ministerstwo, tak przynajmniej bodajże 
mówił wczoraj minister Kurtyka w jednej ze sta-
cji telewizyjnych. I tylko te inwestycje, jeśli wziąć 
pod uwagę niezbędne kwoty tylko w tej części do-
tyczącej procesu wymiany źródeł ciepła i jeśli za-
łożyć, że maksymalna kwota dotacji na ten cel to 
30 tysięcy zł, jak zaprojektowano dzisiaj w jed-
nym z programów priorytetowych realizowanych 
przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska… 
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To łatwo przeliczyć: 37 tysięcy razy 3 miliony to jest 
circa about 100 miliardów, w wielkim przybliżeniu. 
A to jest tylko jedna część działań niezbędnych do 
przeprowadzenia w całym procesie walki o czyste 
powietrze na terenie kraju. Do tego potrzebne są 
inne działania, jak wspomniana już przeze mnie 
termomodernizacja obiektów, nie tylko w części 
dotyczącej obiektów użyteczności publicznej, ale 
przecież również obiektów mieszkalnych, i to wie-
lorodzinnych czy też jednorodzinnych. I tutaj tego 
typu wsparcie finansowe też jest potrzebne. Chodzi 
także o nakłady na transport niskoemisyjny, szcze-
gólnie w wielkich aglomeracjach miejskich. Bez 
tego typu działań nie uda się skutecznie walczyć 
z niską emisją, ze smogiem na terenie bardzo moc-
no zurbanizowanym. 

Oczywiście w Polsce został zapowiedziany 
i działa program „Czyste powietrze”. Przypomnę, 
że pan premier Morawiecki w roku 2018 zapowie-
dział, że na ten cel w ciągu najbliższych 10 lat zo-
staną przeznaczone 103 miliardy zł. Jest rok 2021, 
nie chcę podawać liczby wniosków, bo to byłaby 
bardzo mylna informacja, ani na jakie kwoty one 
zostały złożone. Podam kwotę, której realnie na-
wet nie zrealizowano, ale podpisano umowy – jest 
to niespełna 3 miliardy zł. Zakładając, że 103 mi-
liardy zł jest na 10 lat, łatwo policzyć, że rocznie 
powinniśmy realnie, w sposób prawdziwy wyda-
wać na wsparcie w tym wymiarze 10 miliardów zł. 
Daleko nam do tego celu. Tylko 3, niecałe 3 mi-
liardy zł w ramach podpisanych umów. W roku 
2021 w budżecie państwa na ten cel przeznaczono 
0 zł, natomiast w planie finansowym Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej na ten cel została zapisana kwota 1 mi-
liarda, bodajże, 700 albo 800 milionów… Już nie 
pamiętam, ale to nie ma większego znaczenia, bo 
ciągle daleko nam do tych 10 miliardów, o których 
wspomniałem.

Bez poważnego, odważnego działania w tym ob-
szarze nie uda się tego problemu rozwiązać. Tutaj 
nie wystarczą tylko hasła. Sprawa czystego powie-
trza, jakości życia, długości życia Polaków może być 
przez niektórych traktowana jako sprawa politycz-
na, ale tak naprawdę jest to sprawa, która dotyczy 
każdego z nas, każdego Polaka, każdego miesz-
kańca Rzeczypospolitej. W związku z tym jestem 
przekonany, że to działanie powinno być wspierane 
przez wszystkie siły polityczne nie tylko w wymia-
rze werbalnym, formalnym, ale w wymiarze fak-
tycznym, praktycznym, bo inaczej nie uda się tego 
problemu rozwiązać.

Sam projekt ustawy został negatywnie ocenio-
ny przez ministra klimatu i środowiska, ale bardzo 
pozytywnie został oceniony przez uczestniczących 
w dyskusji przedstawicieli samorządów terytorial-
nych. W ich ocenie jest to projekt spójny, komplek-
sowy, odważny, dający nadzieję, że nie tylko sam 
proces związany z wymianą źródła ciepła, ale rów-
nież w przypadku zmiany na źródło dużo bardziej 
kosztotwórcze, czyli gaz czy prąd… Osoby, których 
na to nie stać, będą mogły otrzymywać wsparcie 
w tym procesie.

W związku z tym w imieniu wymienionych 
przeze mnie komisji zwracam się z prośbą o przy-
jęcie tego projektu ustawy. Do projektu ustawy nie 
zgłoszono żadnych poprawek. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

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

Nie ma pytań.
Dziękuję, Panie Senatorze Sprawozdawco.
Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos 

w sprawie przedstawionego projektu ustawy?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu 

i Środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński: 
Tak.)

Proszę bardzo, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu 

i Środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński: 
Dziękuję bardzo…)

Ja bym poprosił tutaj.
Pan minister Adam Guibourgé-Czetwertyński.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
KLIMATU I ŚRODOWISKA 
ADAM GUIBOURGÉ-CZETWERTYŃSKI 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Panie Przewodniczący, dziękuję za przedsta-

wienie sprawozdania odnoszącego się do tego pro-
jektu. Cieszę się, że wszyscy tutaj zgadzamy się co 
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do tego, jak wielkim wyzwaniem dla Polski i jak 
ważną sprawą jest kwestia poprawy jakości powie-
trza. Nie mam wątpliwości, że wspólne działania 
– nie tylko w parlamencie, ale też na poziomie rzą-
du i samorządu – są kluczowe dla poprawy jakości 
powietrza. Zgadzam się też z panem przewodni-
czącym, że potrzebujemy kompleksowych działań, 
nakierowanych nie tylko na termomoderniza-
cję budynków. To jest też kwestia ciepłownictwa, 
to jest też kwestia transportu. My takie działania 
uwzględniliśmy w projekcie polityki energetycznej 
Polski z perspektywą do 2040 r. Uwzględniamy tu-
taj działania związane z kwestią jakości powietrza, 
efektywności energetycznej budynków, ciepłownic-
twa. To są główne obszary interwencji w projek-
cie Krajowego Planu Odbudowy, który jest obecnie 
omawiany ze społeczeństwem. A więc myślę, że 
między nami panuje pełna zgoda.

Zastrzeżenia, które przedstawiłem już podczas 
pierwszego czytania projektu, wynikają po części 
z niedopracowania niektórych przepisów. Muszę 
tutaj podkreślić, że są to zastrzeżenia, które przed-
stawiam jedynie w imieniu ministerstwa klimatu, 
gdyż w tej sprawie nie ma stanowiska rządu. Ale 
ponieważ projekt ten jest praktycznie identyczny 
jak projekt, który był już omawiany, projekt sej-
mowy z 2017 r., podejrzewam, że rząd miałby tutaj 
takie samo stanowisko.

To, co jest istotne w tym projekcie… No, pomi-
jam problemy z jakością niektórych przepisów. Te 
dobre zapisy, które się tutaj pojawiają, istnieją już 
w naszym prawie. Wspomnę np. o poziomach alar-
mowych, o których pan przewodniczący powiedział 
podczas pierwszego czytania, że to jest główna za-
leta tego projektu. No, one już zostały wprowadzo-
ne w rozporządzeniu ministra klimatu. A więc nie 
jestem przekonany co do tego, czy trzeba wprowa-
dzać takie przepisy.

Podkreślę jeszcze raz, że mam istotne obawy 
w związku z ograniczaniem swobody samorządów. 
Niektóre przepisy, które są proponowane w tej 
ustawie, ograniczają swobodę samorządów w kwe-
stii wydatkowania środków. Konieczność przezna-
czenia tych środków na konkretne cele wskazane 
w ustawie, uszczupli możliwości działania samo-
rządów w innych obszarach.

I w końcu chciałbym też odpowiedzieć na py-
tania, które się pojawiają. Powiem bardziej pre-
cyzyjnie, jaką niezgodność z prawem unijnym 
miałem na myśli, kiedy wspominałem o tym pod-
czas pierwszego czytania. To jest niezgodność do-
tycząca art. 7, który rozszerza katalog działań, na 

które mogą być przeznaczane środki z przychodów 
aukcyjnych z ETS. Ten katalog jest określony w dy-
rektywie, a my niestety nie możemy wyjść poza to, 
co w tym zakresie określa dyrektywa. Obawiam 
się, że rozszerzenie tego katalogu byłoby właśnie 
sprzeczne z prawem unijnym.

Co do tego problemu, to chciałbym jeszcze 
wrócić do ważnej kwestii jakości powietrza i po-
wiedzieć, jakie są efekty programu „Czyste powie-
trze”, programu wdrażanego przez rząd za pomocą 
różnych instrumentów, m.in. programów priory-
tetowych narodowego funduszu, które są tutaj klu-
czowym elementem. Zgadzam się, że musimy robić 
jeszcze więcej i szybciej, niż robiliśmy dotychczas, 
i dlatego sukcesywnie wprowadzamy usprawnienia 
w tych formularzach, skracamy okres rozpatrywa-
nia wniosków. Widzimy bardzo znaczący wpływ 
tych działań na liczbę wniosków złożonych i rozpa-
trywanych przez narodowy fundusz. O ile na po-
czątku zeszłego roku mieliśmy 1 tysiąc wniosków 
tygodniowo, o tyle teraz mamy 3 tysiące wniosków 
tygodniowo. Widzimy też efekty tych działań w po-
staci poprawy jakości powietrza, obserwujemy co-
raz mniejszą liczbę stref z przekroczeniami. I to 
jest dla nas zachęta do kontynuacji naszych wy-
siłków, bo rzeczywiście jest jeszcze dużo do zro-
bienia, żeby osiągnąć zadowalający stan jakości 
powietrza w Polsce. Wierzę, że program „Czyste 
powietrze” i inne rozwiązania, które są w tym mo-
mencie wdrażane przez rząd, pozwolą nam osią-
gnąć zadowalający poziom. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Proszę jeszcze zostać, bo obecnie senatorowie 

mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż mi-
nutę zapytania do obecnego na posiedzeniu przed-
stawiciela rządu związane z omawianym punktem 
porządku obrad.

Czy są takie pytania? Nie ma.
(Senator Aleksander Szwed: Ja mam.)
A, jest? Dobrze.
Pan senator Szwed. Proszę bardzo.

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED 

Dziękuję.
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Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Chciałbym zapytać o taką sprawę. Mówił pan 

o ograniczeniu, o tym, że ten projekt ogranicza swo-
bodę wydatkowania środków samorządu, chodzi 
w tym momencie o środki unijne, które samorządy 
będą mogły wydatkować. Prosiłbym tutaj o uszczegó-
łowienie, o wyjaśnienie, o co konkretnie chodzi w tym 
ograniczaniu swobody wydatkowania środków samo-
rządów. Czy chodzi o te środki unijne, które samorzą-
dy będą mogły wykorzystywać w nowej perspektywie 
finansowej na poprawę jakości powietrza?

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
KLIMATU I ŚRODOWISKA 
ADAM GUIBOURGÉ-CZETWERTYŃSKI 

Nie, nie, chodzi tutaj… Dziękuję za pytanie, 
Panie Senatorze. Chodzi tutaj o środki własne sa-
morządów. Ten projekt określa dla samorządów 
konkretne zadania, które należą do zadań własnych 
samorządów. W związku z tym samorządy będą 
musiały zrezygnować z finansowania innych dzia-
łań po to, żeby finansować działania, które są okre-
ślone w tej ustawie.

(Senator Aleksander Szwed: Można jeszcze?)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Chciałbym zapytać o środki unijne, jakie bę-

dziemy mogli przeznaczyć na poprawę jakości 
powietrza w nowej perspektywie 2021–2027. Czy 
mógłby pan minister przybliżyć, jakie to będą środ-
ki, jak duże to będą środki? Wiem, że ministerstwo 
właśnie przygotowuje Krajowy Plan Odbudowy 
i rzeczywiście podejmuje wiele działań, jest też 
w państwa resorcie przygotowywanych wiele pro-
gramów, jeśli chodzi o poprawę jakości powietrza. 
Tak że prosiłbym o przybliżenie, jak wielkie będą 
to środki w nowej perspektywie finansowej, jeżeli 
oczywiście jest taka możliwość. Jeżeli nie, to ewen-
tualnie będę prosił o informację na piśmie.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
KLIMATU I ŚRODOWISKA 
ADAM GUIBOURGÉ-CZETWERTYŃSKI 

Jeśli chodzi o nową perspektywę finansową, to 
te kwoty na tym etapie nie są jeszcze przesądzone, 
więc nie jestem w stanie podać dokładnych liczb.

Jeśli chodzi o Krajowy Plan Odbudowy, czyli 
tzw. program RRF, unijny program odbudowy go-
spodarki po COVID, to tam wpisaliśmy wiele dzia-
łań w zakresie obszaru klimatu i środowiska, 37% 
środków ma być przeznaczone na działania zwią-
zane z klimatem i środowiskiem i duża część tych 
środków ma być wykorzystana właśnie na poprawę 
jakości powietrza. W Krajowym Planie Odbudowy 
jest kwota ponad 3 miliardów euro przeznaczo-
na konkretnie na zwiększenie efektywności ener-
getycznej budynków, czyli właśnie na program 
„Czyste powietrze”.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu 

i Środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński: 
Dziękuję.)

Nie ma więcej pytań.
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu 

i Środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński: 
Dziękuję.)

Otwieram dyskusję.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Stanisława Gawłowskiego.

SENATOR 
STANISŁAW GAWŁOWSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Muszę odpowiedzieć, żeby nie pozostały nie-

domówienia i niejasności po wystąpieniu pana 
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ministra. Cieszę się, że mamy wspólne spojrzenie 
na sprawy, które dotyczą walki o czyste powietrze.

Panie Ministrze, tak naprawdę ta ustawa to jest 
dla pana instrument. To tak naprawdę instrument, 
który pozwoli na to, żebyście pan jako minister 
i rząd odpowiedzialny konstytucyjnie za sprawy, 
które dotyczą właśnie walki o czyste powietrze, 
o ochronę powietrza, mieli narzędzie, tak napraw-
dę mieli pieniądze. Bo największym problemem 
jest realnie brak tychże pieniędzy. Pan odniósł się 
akurat do art. 7 projektowanej ustawy i powiedział, 
że ona może naruszać zapisy, które dotyczą dyrek-
tywy. Otóż, Panie Ministrze, nawet we własnym pi-
śmie, które skierowaliście do nas, wymieniacie, na 
jakie cele mogą być przeznaczone pieniądze z re-
alizacji dyrektywy ETS. Ja tylko przeczytam, co za-
pisaliście w tym własnym piśmie. Modernizacja 
jednostek wytwórczych w sektorze energetycz-
nym. Czy zmiana źródła ciepła jest moderniza-
cją jednostek wytwórczych? No jest. Rozwój sieci 
przesyłowych i dystrybucyjnych, w tym sieci cie-
płowniczych – mieści się w tym, Panie Ministrze. 
Poprawa efektywności energetycznej, w tym w bu-
downictwie – jak znalazł. Działania zapewniające 
sprawiedliwą transformację… Panie Ministrze, no, 
wszystko to się mieści w tym. Ja trochę nie rozu-
miem, dlaczego pan nie chce dać sobie pomóc. Bo 
mógłbym odnosić się do innych zapisów tej opi-
nii, którą przysłaliście i która wszędzie się koń-
czy podsumowaniem: opiniujemy negatywnie. 
Pan sam sobie szkodzi, nie chce pan dać sobie po-
móc. A zacytuję wypowiedź pana szefa, ministra 
Kurtyki z wczoraj. Powiedział mniej więcej tak: 
dopóki ostatni spośród nas nie wymieni kopciu-
cha, wszyscy będziemy oddychać złej jakości po-
wietrzem. Ja się z nim zgadzam. To rzeczywiście 
jest poważne wyzwanie. Ale przy nakładach w wy-
sokości 1 miliarda czy 2 miliardów rocznie na ten 
cel ze środków publicznych, z pieniędzy budżetu 
państwa ten proces będzie trwał 100, 150, 200 lat. 
To jest tak naprawdę udawanie, że chcemy ten pro-
blem rozwiązać.

My w  Senacie proponujemy, żebyśmy nie 
udawali, żeby rząd miał prawdziwe instrumen-
ty. Chcemy uzbroić rząd w prawdziwe pieniądze, 
w poważne kwoty, ponieważ wiemy, że to jest jed-
no z najtrudniejszych i najważniejszych wyzwań 
cywilizacyjnych. Ono dotyczy wszystkich obsza-
rów, nie tylko związanych z ochroną środowiska 
i z ochroną powietrza. Ono dotyczy ekonomii, go-
spodarki, ochrony zdrowia, jakości życia, długości 
życia.

Panie Ministrze, naprawdę bardzo pana proszę: 
niech pan da sobie pomóc. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

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

Świlski i senator Aleksander Szwed złożyli swoje 
przemówienia w dyskusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego 

czytania projektu ustawy, to trzecie czytanie obję-
łoby jedynie głosowanie. Zostanie ono przeprowa-
dzone razem z innymi głosowaniami.

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 

osiemnastego porządku obrad: drugie czytanie 
projektu ustawy o zmianie ustawy o pracowni-
czych planach kapitałowych.

Przypominam, że projekt ten został wniesio-
ny przez grupę senatorów i zawarty jest w druku 
nr 321, a sprawozdanie komisji – w druku nr 321 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich 
oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, 
senatora Marka Borowskiego, o przedstawienie wspól-
nego sprawozdania komisji o projekcie ustawy.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
MAREK BOROWSKI 

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Projekt jest i krótki, i dosyć prosty. Jak wiemy, 

już od pewnego czasu funkcjonują u nas pracow-
nicze plany kapitałowe, które były wprowadzane 
stopniowo. Przy tej okazji oczywiście pojawia-
ło się bardzo wiele pytań, różnych wątpliwości 
ze strony przedsiębiorców, także pracowników, 
czego efektem notabene, jak się dowiedziałem, 
jest to, że różnego rodzaju wyjaśnienia, odpo-
wiedzi na pytania, które są w internecie, a są 
udzielane przez Polski Fundusz Rozwoju, któ-
ry koordynuje te sprawy, sięgnęły już 200 stron. 
Tak więc widać wyraźnie, jak skomplikowana 
jest to ustawa. No i pewnie to skomplikowanie 
spowodowało, że powstały niejasności dotyczą-
ce tego, czy etatowi pracownicy biur poselskich 

* Przemówienie złożył do protokołu senator Szwed. Prze-
mówienie – w załączeniu.
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i senatorskich – a jest ich, jak wynika z oceny 
skutków regulacji, ok. 1 tysiąca 500 – mogą do ta-
kich planów przystąpić. W tej sprawie były różne 
poglądy wyrażane przez ekspertów. Faktem jest, 
że generalnie dominował taki pogląd, iż przepis, 
który wyklucza pewnych pracowników, niestety 
obejmuje również pracowników biur poselskich 
i senatorskich. Mieliśmy posiedzenie komisji 
w tej sprawie i tam ta różnica poglądów się za-
rysowała. Ministerstwo technologii twierdziło, 
że przepis, który teraz jest, jest wystarczający, 
a ministerstwo rodziny, też zainteresowane tą 
sprawą, przeciwnie – uznało, że taka ustawa 
jest potrzebna i rozwiązuje ten problem. Tutaj 
w grę wchodzi wiele instytucji, które musiały-
by przyjąć, że obecne przepisy są wystarczające, 
np. Sejm i Senat. Przecież, jak wiemy, te środki, 
które są wpłacane w ramach planów, są wpłaca-
ne zarówno przez pracownika, jak i przez pra-
codawcę, czyli w tym wypadku przez posła czy 
senatora – ze środków, które otrzymuje na biuro 
poselskie czy senatorskie. A więc te sprawy mu-
szą być uregulowane.

Konkludując, powiem tak. Komisja uznała, że 
praktyczne i celowe będzie jednak wyjaśnienie tej 
sprawy, niepozostawianie jej w takim zawiesze-
niu. W związku z tym proponuje drobną zmianę 
w jednym z artykułów, która wykluczy wątpli-
wości w tej sprawie i pozwoli tym pracownikom, 
oczywiście tym, którzy chcą… Jak doskonale wie-
my, te plany opierają się na zasadzie dobrowolno-
ści. Wiadomo, że każdy, kto do nich przystępuje, 
musi trochę uszczuplić swoje dochody. Po już po-
nad roku dokonywania tych zapisów, ich funk-
cjonowania, procent pracowników, którzy się 
zdecydowali do planów przystąpić, jest stosun-
kowo niski, znacznie niższy od tego, który był za-
kładany. No ale nie ma powodu, żeby utrudniać to 
komukolwiek, w tym naszym pracownikom. To 
są jednak nasi pracownicy i powinniśmy o nich 
dbać. W związku z tym ten projekt polecam uwa-
dze Wysokiej Izby. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

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

Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili do 
ich reprezentowania senatora Marka Borowskiego.

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

Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos 
w sprawie przedstawionego projektu ustawy?

Proszę bardzo, Panie Ministrze.
Pan minister Grzegorz Piechowiak.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ROZWOJU,  
PRACY I TECHNOLOGII 
GRZEGORZ PIECHOWIAK 

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
W  opinii Ministerstwa Rozwoju, Pracy 

i Technologii obecne przepisy ustawy o pracow-
niczych planach kapitałowych stosuje się także 
do pracowników biur poselskich, senatorskich 
oraz klubów i kół. Tak że w naszej ocenie zmiana 
w tym zakresie nie jest potrzebna. Każdy poseł 
lub senator, zatrudniając daną osobę na pod-
stawie umowy o pracę, staje się pracodawcą, 
w związku z czym mają do niego zastosowanie 
przepisy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, 
bowiem odprowadza on składki emerytalne, ren-
towe i wypadkowe. Staje się on wówczas także 
podmiotem zatrudniającym w rozumieniu usta-
wy o PPK.

Cała koncepcja pracowniczych planów kapita-
łowych opiera się na tym, aby każdemu zapewnić 
możliwość długoterminowego oszczędzania na 
przyszłość, a tym samym zbudować kapitał, który 
stanie się zabezpieczeniem finansowym na czas po 
zakończeniu aktywności zawodowej. Obowiązuje tu 
zasada powszechności, co oznacza, że każdy pra-
cownik musi zostać automatycznie zapisany do 
PPK przez swojego pracodawcę.

Minister rodziny i polityki społecznej uznał 
proponowaną zmianę za słuszną, jednakże w ostat-
nim akapicie swego pisma zaznaczył, że projekt tej 
ustawy powinien być uzgodniony z Ministerstwem 
Finansów, które inicjowało prace legislacyjne nad 
ustawą o PPK. Ministerstwo Finansów było pro-
jektodawcą tej ustawy i z tego tytułu ma oczywiście 
istotny głos w tej sprawie. Jednocześnie chciał-
bym poinformować Wysoką Izbę, że Ministerstwo 
Rozwoju, Pracy i Technologii konsultowało opinię 
z Ministerstwem Finansów oraz PFR.

Konkludując, chcę powiedzieć, że w naszej oce-
nie ta nowelizacja jest bezcelowa. Dziękuję bardzo.
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WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miej-

sca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do 
obecnego na posiedzeniu przedstawiciela rzą-
du związane z omawianym punktem porządku 
obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Proszę bardzo, pan senator Aleksander… Nie 
ma, a myślałam…

Już jestem tak przyzwyczajona, Panie Sena-
torze, że pan zawsze zadaje pytania, że po prostu 
tak usłyszałam.

(Wesołość na sali)
Dziękuję bardzo.
Nie ma pytań, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa nie zapisał się do 

głosu.
Dla porządku informuję, że senator Aleksander 

Szwed złożył swoje przemówienie w dyskusji do 
protokołu*.

A już poczułam się zawiedziona, Panie Sena- 
torze.

(Wesołość na sali)
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 dziękuję przedstawicielom rządu.
Przechodzimy do następnego punktu porząd-

ku obrad. Przypominam, że punkt dziewiętnasty, 
drugie czytanie projektu uchwały w 40. rocznicę 
wydarzeń marcowych w Bydgoszczy, został już 
rozpatrzony.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
dwudziestego porządku obrad: drugie czytanie 
projektu uchwały w sprawie uczczenia twórców 
konstytucji marcowej 1921 roku.

Przypominam, że projekt ten został wniesio-
ny przez grupę senatorów i zawarty jest w druku 
nr 329, a sprawozdanie – w druku nr 329 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
senatora Jana Filipa Libickiego, o przedstawienie 
sprawozdania komisji o projekcie uchwały.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
JAN FILIP LIBICKI 

Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
Pozwolę sobie z miejsca…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Proszę bardzo, Panie Senatorze.)
Z tytułu pandemii też łatwiej mi może z tego 

miejsca mówić.
Najpierw chciałbym powiedzieć troszkę o samej 

inicjatywie. Chciałbym podziękować panu sena-
torowi Wojciechowi Koniecznemu, że jako prze-
wodniczący Polskiej Partii Socjalistycznej wraz ze 
mną zainicjował powstanie tej uchwały, pod któ-
rą podpisali się jeszcze inni państwo senatorowie, 
w stulecie konstytucji marcowej. Dla nas było to 
o tyle ważną rzeczą, że zarówno PSL, jak i Polska 
Partia Socjalistyczna były tymi partiami, które 
100 lat temu wniosły swój wkład w uchwalenie 
tejże konstytucji.

Złożony przez nas projekt był rozpatrywa-
ny przez Komisję Ustawodawczą w dniu 17 mar-
ca, a  więc dokładnie w  stulecie uchwalenia 
konstytucji marcowej. Chciałbym powiedzieć, że 
zarówno poprawki natury redakcyjnej, jak i cały 
projekt uchwały zostały przyjęte przez Komisję 
Ustawodawczą jednogłośnie. Zwrócono uwagę na 
coś, co, że tak powiem, jest moim błędem jako jed-
nego z inicjatorów tej uchwały, a mianowicie na 
to, że nie zebrałem podpisów od przedstawicieli 
wszystkich ugrupowań zasiadających w Senacie.  
Rzeczywiście – przepraszam państwa senatorów 
z Prawa i Sprawiedliwości – wypadło mi to z głowy 
i do tego też się przyznałem na posiedzeniu komi-
sji. Dziękuję jednak za wkład w te właśnie tech-
niczno-redakcyjne poprawki. Jedna poprawka była 
pana senatora Jerzego Czerwińskiego, druga po-
prawka była pana marszałka Marka Borowskiego. 
Jak mówię, były one przyjęte jednogłośnie.

Pozwolę sobie odczytać projekt tej uchwały. On 
jest w zasadzie jednobrzmiący z tekstem uchwały 
sejmowej, która z tej okazji została przyjęta.

„Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
w sprawie uczczenia twórców konstytucji marco-
wej z 1921 roku.

Uchwalona 17 marca 1921  r. przez Sejm 
Rzeczpospolitej Polskiej konstytucja, która do historii 
przeszła jako konstytucja marcowa, w preambule na-
wiązywała do spuścizny Konstytucji 3 maja. Bazowała 
na dorobku europejskiej myśli i praktyki konstytucyj-
nej, z którego zaczerpnięto wiele nowatorskich rozwią-
zań. Konstytucja marcowa – na wskroś nowoczesna 
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– była w owym czasie jedną z najbardziej demokra-
tycznych ustaw zasadniczych na świecie. Uchwalona 
została w wyniku wypracowanego kompromisu po-
między wszystkimi siłami politycznymi. Broniła in-
teresów obywateli, gwarantując wszystkim ochronę 
życia, wolności i majątku bez względu na pochodzenie, 
rasę, narodowość, język czy wyznanie.

Konstytucja marcowa była aktem wyjątko-
wym również dlatego, że wyznaczała moment 
wskrzeszenia państwa po ponad stuletniej nie-
woli, moment odbudowy i  tworzenia na nowo 
Rzeczypospolitej Polskiej i jej nowoczesnego spo-
łeczeństwa. Z tych właśnie względów ustawa za-
sadnicza z 1921 r. pełni szczególną rolę w polskiej 
tradycji i rozwoju polskiego konstytucjonalizmu.

Senat Rzeczpospolitej Polskiej wyraża najwięk-
sze uznanie twórcom i obrońcom konstytucji mar-
cowej w 100. rocznicę jej uchwalenia.

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

I jeszcze raz, że tak powiem, przyznając się do 
winy, iż z powodu mojego błędu nie wszyscy za-
siadający w Senacie pod tą uchwałą się podpisali, 
chcę powiedzieć, że pewną formą naprawienia tego 
błędu – o czym mówił także pan przewodniczą-
cy Komisji Ustawodawczej Krzysztof Kwiatkowski 
– byłoby, jak myślę, przyjęcie tego projektu 
jednogłośnie.

Bardzo serdecznie dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdaw-
cy komisji oraz do upoważnionego przedstawiciela 
wnioskodawców. Przypominam, że wnioskodawcy 
upoważnili do ich reprezentowania senatora Jana 
Filipa Libickiego.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie? Dziękuję.

Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie za-

pisał się do głosu.
Dla porządku informuję, że senatorowie Halina 

Bieda, Władysław Komarnicki, Danuta Jazłowiecka, 
Janusz Gromek i Aleksander Szwed złożyli swoje 
przemówienia w dyskusji do protokołu*.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego 

czytania projektu uchwały. To trzecie czytanie ob-
jęłoby jedynie głosowanie. Zostanie ono przepro-
wadzone razem z innymi głosowaniami.

Przed przejściem do kolejnego punktu porząd-
ku obrad zarządzam 10-minutową przerwę tech-
niczną, do godziny 17.20.

(Przerwa w obradach od godziny 17 minut 08  
do godziny 17 minut 20)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Wznawiam obrady.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 

dwudziestego pierwszego porządku obrad: dru-
gie czytanie projektu uchwały w związku z 30. rocz-
nicą powstania Grupy Wyszehradzkiej.

Projekt rozpatrywanej uchwały został wniesio-
ny przez członków Prezydium Senatu i zawarty jest 
w druku nr 344.

Zgodnie z art. 84 ust. 6 Regulaminu Senatu 
projekt ten po uzgodnieniu z klubami i kołami se-
nackimi został włączony do porządku obrad z po-
minięciem pierwszego czytania.

Proszę upoważnionego przedstawiciela wnio-
skodawcy, wicemarszałka Michała Kamińskiego, 
o przedstawienie projektu uchwały.

SENATOR 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Projekt uchwały, który prezentujemy dzisiaj 

Wysokiej Izbie, związany jest z trzydziestą roczni-
cą powstania Grupy Wyszehradzkiej. To niezwykle 
ważny instrument polityki regionalnej i geopolity-
ki Rzeczypospolitej od samego jej początku w roku 
1989, jakim jest bliska współpraca z naszymi oczy-
wistymi partnerami, którzy dzielili z nami nie tyl-
ko miejsce na mapie, ale także miejsce w historii 
Europy, zwłaszcza w ostatnich latach, tymi part-
nerami, którzy także dzielili z nami bolszewic-
kie zniewolenie i razem z nami wybrali kurs na 
Europę, kurs na wolność w roku 1989.

Jak wiemy, w  tej współpracy w  Grupie 
Wyszehradzkiej, oprócz jej wymiaru politycznego, 
gospodarczego, kulturalnego, istotną rolę odgrywa 
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także wymiar parlamentarny – współpraca parla-
mentów Grupy Wyszehradzkiej, parlamentarzy-
stów, polityków naszych krajów.

Nie zabraknie w tej rocznicowej dyskusji w na-
szym kraju i nie tylko – z okazji trzydziestej rocz-
nicy powstania Grupy Wyszehradzkiej – głosu 
polskiego Senatu. I dlatego zwracam się z uprzej-
mą prośbą do pań i panów senatorów o przyjęcie 
tej uchwały. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do upoważnionego 
przedstawiciela wnioskodawców.

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

Otwieram dyskusję.
(Rozmowy na sali)
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Aleksandra Szweda.

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED 

Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Na bieżącym posiedzeniu Senatu rozpatruje-

my bardzo ważną uchwałę związaną z trzydziestą 
rocznicą powstania Grupy Wyszehradzkiej, w któ-
rej, jak zapisano, z perspektywy 3 dekad docenia-
my siłę naszej wspólnoty, dzięki której zyskaliśmy 
ochronę regionalnych interesów i międzynarodowe 
uznanie. Nasza współpraca stanowi połączenie wy-
siłków historycznie i mentalnie bliskich narodów, 
w przeszłości podobnie ciężko doświadczonych 
i mających zbliżone wizje i programy własnego 
rozwoju.

Od początku lat dziewięćdziesiątych celem 
państw środkowoeuropejskich była integracja ze 
strukturami euroatlantyckimi i Unią Europejską. 
Wówczas twierdzono, że ta zbieżność celów w po-
lityce zagranicznej, podobieństwo doświadczeń 
historycznych oraz bliskość geograficzna prede-
stynują do nawiązania współpracy regionalnej. 
Grupa Wyszehradzka od 15 lutego 1991 r. zrzesza 
4 państwa Europy Środkowej, tj. Polskę, Czechy, 
Słowację i Węgry. Idea jej powstania została jasno 

sprecyzowana. Przede wszystkim jej działalność 
miała i nadal ma pogłębiać współpracę między kra-
jami do niej należącymi, krajami, które łączy nie 
tylko sąsiedztwo i podobne geopolityczne uwarun-
kowania, ale także bogata kultura, nietuzinkowa 
tradycja oraz wspólna historia. Jedną z głównych 
idei jej utworzenia była potrzeba budowy demo-
kratycznych struktur i wolnorynkowej gospodarki. 
Deklaracja zawarta między prezydentami Grupy 
Wyszehradzkiej stała się więc początkiem wzajem-
nej pracy na wielu wyjątkowo istotnych płaszczy-
znach, takich jak m.in. zapewnienie rozbudowy 
infrastruktury transportowej czy też systematycz-
ne umacnianie bezpieczeństwa energetycznego. Jej 
wyjątkowość potęguje stałe, niesłabnące zaanga-
żowanie licznych podmiotów, m.in. prezydentów, 
premierów, ministrów, parlamentarzystów oraz 
instytucji rządowych, pozarządowych i innych.

Sam jako parlamentarzysta miałem zaszczyt 
współpracować w poprzedniej i mam zaszczyt 
współpracować w bieżącej kadencji izby wyższej 
w ramach grup bilateralnych polsko-słowackiej 
i polsko-węgierskiej oraz przewodniczyć w bieżą-
cej kadencji Senackiej Grupie Polsko-Czeskiej.

Współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej 
ma dla nas wymierne korzyści zarówno na po-
ziomie międzynarodowym, jak i regionalnym, 
gdzie trzeba podkreślić bardzo dobrą współpracę 
naszych samorządów, tak w zakresie wspólnego 
sięgania po środki unijne w ramach współpracy 
transgranicznej, jak i organizowania wielu wspól-
nych wydarzeń kulturalnych i sportowych.

Grupa Wyszehradzka stanowi wyjątkową formę 
współpracy regionalnej wpisaną w polityczną archi-
tekturę Europy Środkowo-Wschodniej. Przez wieki 
łączyła nas i łączy wspólna historia. Teraz łączy nas 
bardzo dobra współpraca na wielu polach. Jak zapisa-
no w uchwale, „w 30. rocznicę inauguracji współpracy 
wyszehradzkiej wyrażamy najwyższy szacunek dla 
dokonań naszych państw, społeczeństw i parlamen-
tów oraz deklarujemy kontynuację działań na rzecz 
integracji i rozwoju naszej wspólnoty”.

W pełni popieram niniejszy projekt uchwały. 
Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

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

Borusewicza.
Proszę bardzo, Panie Marszałku.
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SENATOR 
BOGDAN BORUSEWICZ 

W  1991  r. rozpoczęła działalność Grupa 
Wyszehradzka. Ona się nie wzięła z niczego. Była 
wynikiem kontaktów opozycji demokratycznej 
jeszcze z okresu sprzed Sierpnia ’80. Ona została 
zbudowana na spotkaniach członków Komitetu 
Obrony Robotników i czechosłowackiej Karty 77 
na granicy polsko-czechosłowackiej w Sudetach. 
Ona się wzięła z kontaktów polskiej opozycji de-
mokratycznej z przedstawicielami tworzącej się 
opozycji na Węgrzech. W 1991 r. w sposób natu-
ralny nastąpiło przejście do działań w już zupełnie 
innej sytuacji, w której ci ludzie, wcześniej ściga-
ni, aresztowani za te kontakty – a takie sytuacje 
miały miejsce w Czechosłowacji – jako ci, którzy 
tworzyli nowy system, nowe państwo demokra-
tyczne w tym regionie, wrócili do idei współpracy. 
Były nawiązane kontakty, przyjaźnie, wcześniej 
były dyskusje i determinacja, że trzeba doprowa-
dzić do takiej współpracy regionalnej, bo mieliśmy 
podobne doświadczenie historyczne, podobne 
problemy, i polityczne, i gospodarcze, byliśmy 
też kiedyś w jednym systemie, który nazywał się 
systemem socjalistycznym i był podporządkowa-
ny ZSRR. 

Chcę przypomnieć, że ta współpraca była za-
inicjowana przez 3 osoby: przez Václava Havla, 
przez Józsefa Antalla z  Węgier i  przez Lecha 
Wałęsę. Z tej trójki dwóch nie żyje, ale trzeba 
o nich pamiętać, trzeba pamiętać, że ich otwar-
cie na kontakty regionalne doprowadziło do bu-
dowy grupy państw, która do dzisiaj funkcjonuje 
i do dzisiaj odgrywa w naszym regionie i w Unii 
Europejskiej pozytywną rolę. Ale też trzeba po-
wiedzieć, że oprócz wspólnoty, oprócz wspólnych 
celów, które były wyraźne przede wszystkim na 
początku lat dziewięćdziesiątych, w tej chwili są 
także różnice, różnice choćby w stosunku do Rosji, 
choćby w stosunku do organizowania się tej czę-
ści Europy w ramach Unii Europejskiej. Ale to 
jest istotne i trzeba podtrzymywać te kontakty. 
Uważam, że te kontakty w przyszłości będą słu-
żyć Polsce.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.

Dla porządku informuję, że senator Władysław 
Komarnicki złożył swoje przemówienie w dyskusji 
do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego 

czytania projektu uchwały. To trzecie czytanie ob-
jęłoby jedynie głosowanie. Zostanie ono przepro-
wadzone razem z innymi głosowaniami.

Szanowni Państwo, zarządzam 15 minut prze-
rwy. W czasie tej przerwy odbędzie się zwołane 
przez marszałka Senatu posiedzenie Konwentu 
Seniorów.

Dziękuję.
Przerwa do 17.45.
(Przerwa w obradach od godziny 17 minut 30  

do godziny 18 minut 01)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Wznawiam obrady.
Proszę państwa, w tej chwili miało się odbyć 

rozpatrzenie punktu dwudziestego drugiego po-
rządku obrad, ale się nie odbędzie, dlatego że pan 
minister Buda, który był wyznaczony przez pre-
miera Morawieckiego do przedstawienia informa-
cji prezesa Rady Ministrów o stanie przygotowań 
do uruchomienia środków z Funduszu Odbudowy 
Unii Europejskiej (Next Generation EU) i który był 
tu dwukrotnie, bo i na posiedzeniu komisji, i na ob-
radach plenarnych, dzisiaj, pomimo naszych prób 
namówienia go, również z pomocą senatorów klu-
bu Prawa i Sprawiedliwości, nie przyjdzie.

Ta sytuacja jest nie do zaakceptowania. Ta sy-
tuacja jest bezprecedensowa. Zwłaszcza że rząd, 
próbując znaleźć większość dla ratyfikacji umowy 
z Unią Europejską, szczególnie powinien zwrócić 
uwagę na opozycję, a szczególnie na Senat, gdzie 
opozycja sejmowa ma akurat większość. Jeżeli się 
chce kogoś pozyskać dla akceptacji pomysłu, to 
należy go do tego przekonać. I temu miał służyć 
ten punkt. Nieobecność przedstawiciela premie-
ra powoduje, że ten punkt staje się w tej chwili 
bezprzedmiotowy.

Napiszę list do premiera Morawieckiego, wy-
rażając głęboką dezaprobatę dla takiego podejścia. 
Bo gdybyśmy od początku wiedzieli, że nie będzie 
nikogo z ministerstwa, z KPRM, wtedy tego punk-
tu bym nie wprowadzał. Niemniej jednak jeszcze 

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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wczoraj było tak, że on miał się odbyć. Jest to – 
trzeba użyć delikatnego słowa – niepoważne.

W związku z tym przeniosę ten punkt na na-
stępne posiedzenie. Napiszę list do pana premiera 
Morawieckiego, tym razem próbując go namówić 
do obecności osobiście. Refleksje na ten temat tego, 
dlaczego przedstawiciel KPRM, minister Buda nie 
chciał się z nami dzielić wspomnianą informacją, 
pozostawiam państwu, choć ciśnie się refleksja, 
że może ten plan jest jeszcze w takim proszku, 
że nie ma co przedstawiać. Ale tu już wkraczamy 
w spekulacje.

Niemniej jednak w związku ze wspomnianą 
sytuacją punkt nie zostanie zrealizowany dzisiaj. 
Zostanie przeniesiony na następne posiedzenie 
Senatu.

Pan senator Klich.

SENATOR 
BOGDAN KLICH 

Pan marszałek podjął słuszną decyzję. Nie mo-
żemy wysłuchiwać tej informacji od kogoś nieobec-
nego. Ale równocześnie jestem winien Wysokiej 
Izbie informację o tym, co wydarzyło się na po-
siedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii 
Europejskiej, na której omawialiśmy ten punkt. 
I sądzę również, że pozostali przewodniczący ko-
misji, którzy ten punkt omawiali, mogliby taką 
relację zdać. W związku z tym, gdyby pan mar-
szałek uznał to za stosowne, jesteśmy do dyspozycji 
Wysokiej Izby.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Na posiedzeniu Konwentu Seniorów ustalili-
śmy, że cały ten punkt – mam nadzieję, że w obec-
ności przedstawicieli KPRM, albo i nie – odbędzie 
się na następnym posiedzeniu. Nie chciałbym tego 
niejako rozpraszać, bo tak to mówilibyśmy trochę 
sami do siebie. W związku z tym ten punkt nie bę-
dzie teraz omawiany, on zostaje przeniesiony.

Mamy godzinę 18.05. Administracja, obsługa 
Biura Prac Senackich jest gotowa do przygotowa-
nia głosowań i przeprowadzenia ostatniego punk-
tu: zmiany w składzie komisji senackich.

Ogłaszam przerwę do godziny 18.45. Wtedy od-
będą się głosowania.

(Przerwa w obradach od godziny 18 minut 06  
do godziny 18 minut 45)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Wznawiam obrady.
Szanowni Państwo Senatorowie, informuję, że 

kolejne posiedzenie Senatu planowane jest na dni 
14, 15 i 16 kwietnia 2021. Porządek tego posiedze- kwietnia 2021. Porządek tego posiedze-kwietnia 2021. Porządek tego posiedze-
nia zostanie państwu oczywiście dostarczony dro-
gą elektroniczną.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
dwudziestego drugiego porządku obrad: zmiany 
w składzie komisji senackich.

Przypominamy, że wniosek Komisji Regula-
minowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej spra-
wie zawarty jest w druku nr 353.

Proszę sprawozdawcę Komisji Regulaminowej, 
Etyki i Spraw Senatorskich, panią senator Barbarę 
Borys-Damięcką, o  przedstawienie wniosku 
komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
BARBARA BORYS-DAMIĘCKA 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Pan pozwoli, że z miejsca… Dziękuję.
Komisja Regulaminowa Etyki i Spraw Senatorskich 

na swoim posiedzeniu 24  marca, na podstawie 
art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, odwołała: sena-
tora Mariusza Gromkę z Komisji Spraw Emigracji 
i Łączności z Polakami za Granicą, senator Ewę 
Matecką z Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz 
senatora Wojciecha Ziemniaka z Komisji Środowiska.

Na podstawie tego samego artykułu Regula-
minu Senatu komisja wybrała: senatora 
Mariusza Gromkę do Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji, senator Ewę Matecką 
do Komisji Ustawodawczej i senatora Wojciecha 
Ziemniaka do Komisji Regulaminowej, Etyki 
i Spraw Senatorskich. Dziękuję.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zabrać 

głos w tej sprawie? Nie.
Przystępujemy zatem do głosowania nad przed-

stawionym przez Komisję Regulaminową, Etyki 
i Spraw Senatorskich projektem uchwały w spra-
wie zmian w składzie komisji senackich.
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Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 93 senatorów, 92 – za, nikt nie był 

przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 6)
Powracamy do rozpatrywania punktu pierw-

szego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – 
Prawo celne oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Budżetu i  Finansów Publicznych 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi 
o wprowadzenie poprawek do ustawy – druk se-
nacki nr 334 A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-
ne głosowania nad przedstawionymi poprawka-
mi, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie 
przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikają-
cymi z przyjętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania.
Uwaga: nad poprawkami nr 1 i 9 należy głoso-

wać łącznie.
Poprawki te eliminują sugestię, że decyzja o od-

mowie wpisu jest wydawana w innym postępowa-
niu niż postępowanie w sprawie wpisu.

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

(Głosowanie nr 7)
Poprawki przyjęte.
Poprawka nr 2 ujednolica brzmienie podobnych 

przepisów.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 8)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 3 dodaje brakujący przepis, który 

określa, w jakich okolicznościach właściwy organ 
wyda decyzję o odmowie wpisu na listę agentów 
celnych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Jeszcze 1 senator z głosujących zdalnie… Proszę 

sprawdzić, czy głos został wysłany.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 9)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 4 ma charakter redakcyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 94 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 10)
Poprawka przyjęta.
Uwaga: nad poprawkami nr 5 i 7 należy głoso-

wać łącznie.
Poprawki te korelują ze sobą merytorycznie 

analogiczne przepisy dotyczące opłaty paliwowej 
i opłaty emisyjnej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 11)
Poprawki przyjęte.
Poprawka nr 6 dostosowuje terminologię prze-

pisów do ustawy o ewidencji ludności.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 94 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 12)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 8 precyzuje zakres spraw przeka-

zanych do uregulowania w rozporządzeniu i elimi-
nuje błąd językowy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 13)
Poprawka przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 14)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw.
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Powracamy do rozpatrywania punktu dru-
giego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo bankowe 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 332 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 95 – za, nikt nie był 

przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 15)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych 
ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu trze-
ciego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finanso-
waniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Budżetu i  Finansów Publicznych 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wno-
si o wprowadzenie poprawek do ustawy – druk 
nr 333 A.

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

Przystępujemy do głosowania.
Poprawka nr 1 zmierza do określenia instytu-

cji obowiązanej, będącej pośrednikiem w obrocie 
nieruchomościami, zgodnie z dyrektywą 2015/849, 
a także do wyłączenia z tej instytucji pośredników 
uczestniczących przy zawieraniu umowy dzier-
żawy nieruchomości, w której miesięczny czynsz 
określono na mniejszy niż równowartość 10 tysię-
cy euro.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 16)
Poprawka przyjęta,
Poprawka nr 2 zmierza do uzupełnienia polece-

nia nowelizacyjnego o wskazanie ustępu, którego 
dotyczy zmiana.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 17)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 3 zmierza do zachowania spójno-

ści proponowanych przepisów w sposobie odwo-
ływania się do numeru identyfikacji podatkowej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 18)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 4 zmierza do zachowania spójno-

ści proponowanych przepisów w sposobie odwoły-
wania się do rejestru przedsiębiorców w Krajowym 
Rejestrze Sądowym.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 19)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 5 zmierza do zapewnienia, aby 

każdy pośrednik w obrocie nieruchomościami, 
w tym osobna prawna i jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, ponosił taką 
samą odpowiedzialność za prowadzenie działal-
ności z naruszeniem prawa.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 20)
Poprawka przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 21)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
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o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowa-
niu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu 
czwartego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych in-
nych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedze-
nie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji 
Budżetu i Finansów Publicznych, które ustosunko-
wały się do przedstawionych w toku debaty wnio-
sków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej 
sprawie. Znajduje się ono w druku nr 335 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Jerzego 
Chróścikowskiego, o przedstawienie sprawozda-
nia komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
JERZY CHRÓŚCIKOWSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić w imieniu 2 komi-

sji, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz 
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, sprawozdanie 
z wniosków… Chodzi o te, które rozpatrzyliśmy na 
posiedzeniu komisji dzisiaj, dwudziestego piąte-
go, zgłoszone w toku debaty 24 marca nad ustawą 
o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz nie-
których innych ustaw. I przedstawiam Wysokiej 
Izbie następujące stanowisko: Wysoki Senat raczy 
przyjąć wniosek zawarty w zestawieniu w punk-
cie I, tj. poparty przez komisję wniosek o przyjęcie 
ustawy bez poprawek. Dziękuję.

(Senator Sekretarz Mariusz Gromko: Panie 
Marszałku, sekretarz z sali nr 217 przekazuje, że 
o głos poprosił senator Robert Dowhan. Chce za-
brać głos w sprawie swojej poprawki.)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Zgadza się, bo w tej chwili jest punkt…
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostali 

senatorowie sprawozdawcy chcą jeszcze zabrać 
głos? Wnioskodawcami byli pan senator Robert 
Dowhan i pan senator Marek Borowski, a sprawoz-
dawcami pan senator Ryszard Świlski z Komisji 
Budżetu i Finansów oraz pan senator Jacek Bogucki 
z Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Bardzo proszę, Panie Senatorze Dowhan, ma 
pan głos.

SENATOR 
ROBERT DOWHAN 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Chciałbym zgłosić wniosek, tj. zgłosić wycofa-

nie jednej mojej poprawki, poprawki nr 28.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Przypominam, że pan senator Robert Dowhan 

wycofał 2  swoje wnioski zawarte w  druku 
nr 335 Z w punkcie II, nr 3 i 4, a teraz jeszcze po-
prawkę nr 28.

Czy ktoś z państwa senatorów chce podtrzymać 
wycofane wnioski? Nie widzę zgłoszeń.

Przystępujemy zatem do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowa-

dzone głosowanie nad wnioskiem o  przyjęcie 
ustawy bez poprawek, a następnie, w przypadku 
odrzucenia tego wniosku – nad przedstawionymi 
poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przyjęcie usta-
wy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
(Rozmowy na sali)
Głosowało 96 senatorów, 45 – za, 51 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 22)
Wobec odrzucenia wniosku o przyjęcie ustawy 

bez poprawek przystępujemy do głosowania nad 
przedstawionymi poprawkami.

Czy państwo życzą sobie, żebym je czytał? 
Pytam, bo są dość długie.

(Głos z sali: Nie.)
Uwaga: poprawki nr 1 i 19 należy przegłoso-

wać łącznie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 51 – za, 45 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 23)
Poprawki przyjęte.
Poprawka nr 2 koryguje odesłanie do niewłaści-

wego przepisu aktu prawnego Unii Europejskiej.
Kto jest za?
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Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 53 – za, 43 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 24)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 3 jest wycofana.
Poprawka nr 4 jest wycofana.
Uwaga: nad poprawkami nr 5–8 należy głoso-

wać łącznie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Pan senator Kleina głosuje?
(Rozmowy na sali)
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 50 – za, 45 – przeciw, 

2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 25)
Poprawki przyjęte.
Poprawka nr 9 zmierza do modyfikacji błęd-

nego odesłania.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 51 – za, 44 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 26)
Poprawka przyjęta.
Poprawki nr 10 i 11 będą przegłosowane łącznie. 

Korygują one przepisy upoważniające do wydania 
stosownych aktów wykonawczych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 52 – za, 44 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 27)
Poprawki przyjęte.
Uwaga: nad poprawkami nr 12 i 23 należy gło-

sować łącznie. Mają one charakter redakcyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 52 było za, 43 – prze-

ciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 28)
Poprawki przyjęte.
Uwaga: nad poprawkami nr 13, 14, 15, 18, 21 i 27 

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

Głosowało 96 senatorów, 50 – za, 44 – przeciw, 
2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 29)

Poprawki przyjęte.
Poprawka nr 16 ma charakter redakcyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 51 – za, 44 – przeciw, 

2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 30)
Poprawka przyjęta.
Uwaga: nad poprawkami nr 17, 22 i 24, 25, 26 

należy głosować łącznie.
One zmierzają do tego, aby ustawa weszła w ży-

cie 1 lipca 2021 r., a nie 1 maja 2021 r.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 51 – za, 44 – przeciw, 

2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 31)
Poprawki przyjęte.
Poprawka nr 20.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Pani marszałek Koc?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 51 – za, 43 – przeciw, 

3 się wstrzymało. (Głosowanie nr 32)
Poprawka przyjęta.
Poprawki nr 21, 22, 23, 24, 25 i 26 były już 

przegłosowane łącznie, tak samo poprawka nr 27. 
Została nam poprawka nr 28…

(Głos z sali: Wycofana.)
…która jest wycofana, jak słusznie mi pod- 

powiadają.
Zatem głosujemy nad podjęciem uchwały 

w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmiana-
mi wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 84 – za, 11 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 33)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych in-
nych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu pią-
tego porządku obrad: ustawa zmieniająca ustawę 
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o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektó-
rych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedze-
nie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji 
Środowiska, które ustosunkowały się do przedsta-
wionych w toku debaty wniosków i przygotowały 
wspólne sprawozdanie w tej sprawie, które znaj-
duje się w druku nr 340 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Ryszarda 
Bobera, o przedstawienie sprawozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
RYSZARD BOBER 

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
W  imieniu połączonych Komisji Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi oraz Komisji Środowiska pragnę 
zarekomendować Wysokiej Izbie przyjęcie usta-
wy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo 
łowieckie oraz niektórych innych ustaw bez popra-
wek. Dziękuję.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Wnioski w trakcie dyskusji zgłosił pan senator 

Aleksander Pociej. Ponadto sprawozdawcą Komisji 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Środowiska 
był pan senator Zdzisław Pupa.

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzo-

ne głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy 
bez poprawek, a następnie, w przypadku odrzuce-
nia tego wniosku – nad przedstawioną poprawką.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Czy pan… Dobrze.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 77 – za, 9 – przeciw, 

11 się wstrzymało. (Głosowanie nr 34)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy zmienia-
jącej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie 
oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu szó-
stego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania na środo-
wisko oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej oraz Komisji Środowiska, które usto-
sunkowały się do przedstawionych w toku debaty 
wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie 
w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 342 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Janusza 
Pęcherza, o przedstawienie sprawozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
JANUSZ PĘCHERZ 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam przyjemność przedstawić sprawozdanie 

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej oraz Komisji Środowiska. Wymienione 
komisje na posiedzeniu w dniu dzisiejszym rozpatrzy-
ły wnioski zgłoszone w dniu 24 marca 2021 r. w toku 
debaty nad ustawą o zmianie ustawy o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych 
ustaw i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następu-
jące stanowisko. Wysoki Senat raczy przyjąć wniosek 
zawarty w punkcie I, czyli wniosek o przyjęcie ustawy 
bez poprawek. Dziękuję bardzo.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Czy senator wnioskodawca lub senator spra-

wozdawca chcą jeszcze zabrać głos?
(Senator Sprawozdawca Janusz Pęcherz: Nie, 

dziękuję.)
Wnioski w  trakcie dyskusji zgłosił pan se-

nator Tadeusz Kopeć. Ponadto sprawozdawcą 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej oraz Komisji Środowiska był pan se-
nator Janusz Pęcherz.

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowa-

dzone głosowanie nad wnioskiem o  przyjęcie 
ustawy bez poprawek, a następnie, w przypadku 
odrzucenia tego wniosku, nad przedstawionymi 
poprawkami.
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Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej, popartym przez połączone komisje, 
o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podatnie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 42 – za, 53 – przeciw, 

wstrzymał się 1 senator. (Głosowanie nr 35)
Wobec odrzucenia wniosku o przyjęcie ustawy 

bez poprawek przystępujemy do głosowania nad 
przedstawionymi poprawkami.

Poprawka nr 1 wprowadza do nowelizowa-
nej ustawy narzędzia prawne dla organów, są-
dów oraz inwestorów w celu przeciwdziałania 
nadużyciom i  patologicznym próbom prze-
dłużania procedur oraz blokowania procesów 
inwestycyjnych w  sposób niekonstruktywny 
i nieuzasadniony merytorycznie przez organi-
zacje ekologiczne.

Kto jest za?
(Głosy z sali: Przeciw, przeciw.)
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 5 – za, 92 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 36)
Poprawka odrzucona.
Uwaga, nad poprawkami nr 2, 5, 8, 10, 11 i 12 

należy głosować łącznie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 53 – za, 42 – przeciw, 

wstrzymał się 1 senator. (Głosowanie nr 37)
Poprawki przyjęte.
Poprawka nr 3.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 52 – za, 42 – przeciw, 

2 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie 
nr 38)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 4.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 97 senatorów, 54 – za, 42 – przeciw, 
1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 39)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 6 ma charakter redakcyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 55 – za, 38 – przeciw, 

2 wstrzymało od głosu. (Głosowanie nr 40)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 7.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 53 – za, 41 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 41)
Poprawka przyjęta.
Przystępujemy zatem… Czy nad poprawką nr 9 

było głosowanie, czy…
(Głos z sali: Nie, teraz…)
Teraz jest poprawka nr 9. Ona skreśla zbędny 

fragment przepisu.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 94 senatorów, 54 – za, 39 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 42)
Poprawka przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 91 – za, 3 – przeciw, 1 

wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 43)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu siód-
mego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o transporcie drogowym.

Komisja Infrastruktury przedstawiła projekt 
uchwały, w którym wnosi o przyjęcie tej ustawy 
bez poprawek – druk senacki nr 336 A.
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Przystępujemy zatem do głosowania nad przed-
stawionym przez komisję projektem uchwały.

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

(Głosowanie nr 44)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o transporcie drogowym.

Powracamy do rozpatrywania punktu ósme-
go porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o transporcie kolejowym.

Komisja Infrastruktury przedstawiła projekt 
uchwały, w którym wnosi o wprowadzenie popra-
wek do ustawy – druk senacki nr 338 A.

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

Poprawka nr 1 uzupełnia przepis upoważniają-
cy do wydania aktu wykonawczego o delegację do 
określenia zakresu dokumentacji technicznej do-
łączanej do deklaracji weryfikacji WE podsystemu.

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

(Głosowanie nr 45)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 2.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 46)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 3 uzupełnia brakujące odesłanie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 47)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 4.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 48)
Poprawka przyjęta.
Przystępujemy zatem do głosowania nad podję-

ciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości 
ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

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

(Głosowanie nr 49)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o transporcie kolejowym.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
wiątego porządku obrad: ustawa o zmianie usta-
wy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych 
innych ustaw.

(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Też nie ma dyscypliny.)
W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 

Komisji Infrastruktury, która ustosunkowała się do 
przedstawionych w toku debaty wniosków i przy-
gotowała sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się 
ono w druku nr 337 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Artura 
Dunina, o przedstawienie sprawozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
ARTUR DUNIN 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Infrastruktury chciałbym 

państwa poinformować, że Komisja Infrastruktury 
przyjęła poprawki nr 2, 7, 10, 12, 14 i 15, a zgłoszo-
nych było 16 poprawek. Dziękuję bardzo.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Wnioski w trakcie dyskusji zgłosili pan senator 

Artur Dunin, pan senator Jacek Bury i pani senator 
Gabriela Morawska-Stanecka.

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-

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

Uwaga: nad poprawkami nr 1 i 9 należy głoso-
wać łącznie.

Przyjęcie tych poprawek wykluczy głosowanie 
nad poprawkami nr 2, 10 i 11.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 94 senatorów, 4 – za, 90 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 50)
Poprawki odrzucone.
Poprawki nr 2 i 10 proponują, by kierujący 

hulajnogami elektrycznymi i innymi pojazdami 
i urządzeniami wspomagającymi ruch mogli po-
ruszać się z prędkością dostosowaną do warunków 
ruchu, gdy ustawa dopuszcza ich jazdę po chodni-
kach i drogach dla pieszych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 51 – za, 43 – przeciw, 

1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 51)
Poprawki przyjęte.
Poprawka nr  3 zmierza do podniesienia 

z 20 km/h do 25 km/h maksymalnej dopuszczal-
nej prędkości, z jaką poruszać się mogą na jezd-
ni lub drodze dla rowerów hulajnogi elektryczne 
i urządzenia transportu osobistego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 94 senatorów, 7 – za, 86 – przeciw, 

wstrzymał się 1 senator. (Głosowanie nr 52)
Poprawka odrzucona.
Uwaga: przyjęcie poprawki nr 4 wykluczy gło-

sowanie nad poprawką nr 5.
Poprawka nr 4 zmierza do dopuszczenia kieru-

jących hulajnogami elektrycznymi do poruszania 
się po jezdniach, na których dozwolony jest ruch 
z prędkością do 50 km/h, oraz po chodnikach, które 
są usytuowane wzdłuż jezdni, po której ruch pojaz-
dów jest dozwolony z prędkością ponad 50 km/h, 
a chodnik jest odpowiednio szeroki.

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

Głosowało 94 senatorów, 4 – za, 87 – przeciw, 
3 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 53)

Poprawka odrzucona.
Poprawka nr 5 określa wyjątkowe przypadki, 

gdy kierujący hulajnogami elektrycznymi będą 
uprawnieni do poruszania się po jezdni, na któ-
rej dozwolony jest ruch z prędkością do 50 km/h.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 94 senatorów, 47 – za, 43 – przeciw, 

wstrzymało się 4 senatorów. (Głosowanie nr 54)
Poprawka przyjęta.
Uwaga: nad poprawkami nr 6 i 13 należy gło-

sować łącznie.
Poprawki te podnoszą z 10 do 14 lat minimal-

ny wiek uprawniający do kierowania hulajnogami 
elektrycznymi.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 94 senatorów, 8 – za, 85 – przeciw, 

wstrzymał się 1 senator. (Głosowanie nr 55)
Poprawki odrzucone.
Uwaga: nad poprawkami nr 7 i 15 należy gło-

sować łącznie.
Przyjęcie tych poprawek wykluczy głosowanie 

nad poprawką nr 8.
Poprawki te zmierzają do zmiany zasad postę-

powania z nieprawidłowo zaparkowanymi hulajno-
gami elektrycznymi – rezygnuje się z ich usuwania 
i pobierania opłat za parkowanie na rzecz wprowa-
dzenia obowiązku ich przestawiania albo traktowa-
nia jako rzeczy znalezione. Wyłączy to obowiązek 
podejmowania uchwał przez rady powiatu.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 47 – za, 44 – przeciw, 

4 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 56)
Poprawki przyjęte.
Zatem poprawka nr 8 nie będzie poddawana pod 

głosowanie. Poprawka nr 11 też jest wykluczona.
Poprawka nr 12 uprawnia zarządcę drogi do 

planowania i wykonywania oświetlenia przejść 
dla pieszych lub przejazdów dla rowerzystów pod 
warunkiem sfinansowania przez niego tych prac.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
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Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 44 było za, 6 – prze-

ciw, 47 się wstrzymało. (Głosowanie nr 57)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 14 ma charakter redakcyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 95 – za, 2 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 58)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 16 wydłuża termin wejścia w życie 

ustawy z 30 do 60 dni.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 51 – za, 45 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 59)
Poprawka przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 60)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektó-
rych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
siątego porządku obrad: ustawa o zmianie usta-
wy o narodowym spisie powszechnym ludności 
i mieszkań w 2021 r.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej, która ustosunkowała się do przedstawio-
nych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawoz-
danie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 339 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Andrzeja 
Pająka, o przedstawienie sprawozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
ANDRZEJ PAJĄK 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Komisja Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej na posiedzeniu w dniu 
24 marca 2021 r. rozpatrzyła wnioski zgłoszone 
w dniu 24 marca 2021 r. w toku debaty nad ustawą 
o zmianie ustawy o narodowym spisie powszech-
nym ludności i mieszkań w 2021 r. Zostały zgło-
szone 4 poprawki. Wszystkie te poprawki Wysoka 
Komisja przyjęła jednogłośnie: 7 senatorów było za, 
nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw. Takie 
stanowisko komisji przedstawiam Wysokiemu 
Senatowi i proszę o przyjęcie ustawy. Dziękuję 
bardzo.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-

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

Poprawka nr 1 ma na celu utrzymanie aktual-
nie obowiązujących zasad przyznawania dodatków 
i nagród dla rachmistrzów spisowych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 55 – za, 41 – przeciw, 

wstrzymał się 1 senator. (Głosowanie nr 61)
Poprawka przyjęta.
Uwaga, nad poprawkami nr 2, 3 i 4 należy gło-

sować łącznie. Poprawki te przewidują, że ustawa 
wejdzie w życie z dniem następującym po dniu 
ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących 
rozpowszechniania audycji popularyzujących spis 
powszechny, które wejdą w życie z dniem 1 maja 
2021 r.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 52 – za, 44 – przeciw, 

wstrzymał się 1 senator. (Głosowanie nr 62)
Poprawki przyjęte.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
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Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 95 – za, nikt nie był 

przeciw, wstrzymało się 2 senatorów. (Głosowanie 
nr 63)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o narodowym spisie powszechnym ludno-
ści i mieszkań w 2021 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu jede-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie usta-
wy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych 
ustaw.

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu przedsta-
wiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przy-
jęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki 
nr 341 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 96 – za, 1 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 64)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych 
ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz 
osobach represjonowanych z powodów politycz-
nych oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, 
która ustosunkowała się do przedstawionych 
w toku debaty wniosków i przygotowała sprawoz-
danie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku 
nr 343 Z.

Proszę sprawozdawcę, panią senator Magdalenę 
Kochan, o przedstawienie sprawozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
MAGDALENA KOCHAN 

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Komisja wnosi o przyjęcie 3 zgłoszonych i przy-

jętych przez komisję poprawek, jak również całości 
ustawy. Bardzo dziękuję.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Przystępujemy zatem do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-

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

Poprawka nr 1 zmierza do wyeliminowania 
wątpliwości w zakresie kwoty miesięcznego pro-
gu uprawniającego do uzyskania świadczenia 
wyrównawczego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 65)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr  2 przewiduje, że w  przypad-

ku zwolnienia z opłaty za pobyt w domu pomo-
cy społecznej członka korpusu weteranów walk 
o niepodległość RP, działacza opozycji antykomu-
nistycznej albo osoby represjonowanej z powodów 
politycznych opłatę ponosić będzie Urząd do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 55 – za, 42 – przeciw, 

nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 66)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 3 zapewnia możliwość skorzysta-

nia z nowych przepisów również przez ubezpie-
czonych, których kapitał początkowy, wysokość 
emerytury lub wysokość renty z tytułu niezdolno-
ści do pracy zostaną ustalone pomiędzy zasadni-
czym terminem wejścia ustawy w życie a dniem 
1 czerwca 2021 r.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 95 – za, 1 – przeciw, 1 

się wstrzymał. (Głosowanie nr 67)
Poprawka przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.
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Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 68)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej 
oraz osobach represjonowanych z powodów poli-
tycznych oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o Sądzie Najwyższym.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji oraz Komisja Ustawodawcza przedstawiły 
projekt uchwały, w którym wnoszą o wprowadze-
nie poprawek do ustawy – druk senacki nr 330 A.

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

Przystępujemy do głosowania.
Uwaga, nad poprawkami nr 1 i 3 należy głoso-

wać łącznie.
Zmierzają one do usunięcia z ustawy wszyst-

kich zmian za wyjątkiem jednej, wprowadzającej 
nowy termin na wniesienie skargi nadzwyczajnej 
od prawomocnych orzeczeń sądowych kończących 
postępowanie w sprawach, które uprawomocniły 
się po wejściu w życie Konstytucji RP.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 50 – za, 46 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 69)
Poprawki przyjęte.
Poprawka nr 2 wydłuża do 6 lat termin na 

wniesienie skargi nadzwyczajnej od prawomoc-
nych orzeczeń sądowych kończących postępowanie 
w sprawach, które uprawomocniły się po dniu 17 
października 1997 r.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 51 – za, 45 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 70)
Poprawka przyjęta.
Czy mamy poprawkę nr 4 albo 5? 

(Głos z sali: Nie.)
Nie.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

(Głos z sali: Ale jeszcze jedna.)
(Głos z sali: Nie ma.)
(Senator Robert Mamątow: Jaka? Nie ma.)
(Głos z sali: Była już…)
(Głos z sali: Od 1 do 5…)
Są poprawki nr 1, 2 i 3.
(Senator Robert Mamątow: Tak jest.)
Nie ma więcej.
(Senator Robert Mamątow: Tylko 3.)
Zatem przystępujemy do głosowania nad podję-

ciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości 
ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 97 – za, 1 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 71)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o Sądzie Najwyższym.

Powracamy do rozpatrywania punktu czter-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi.

Komisja Zdrowia przedstawiła projekt uchwa-
ły, w którym wnosi o wprowadzenie poprawek do 
ustawy – druk senacki nr 351 A.

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

Nad poprawkami nr 1, 3, 4 i 5 należy głosować 
łącznie.

Jeżeli państwo pozwolą, nie będę czytał, bo uza-
sadnienie jest bardzo długie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Pan senator Dunin głosuje?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 53 – za, 43 – przeciw, 

wstrzymało się 2 senatorów. (Głosowanie nr 72)
Poprawki przyjęte.
Poprawka nr  2 dotyczy wskazania osób, 

które oprócz lekarza będą uprawnione do 
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przeprowadzania badania kwalifikacyjnego w celu 
wykluczenia przeciwwskazań do wykonywania 
szczepienia ochronnego przeciw COVID-19.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 52 – za, 44 – prze-

ciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 73)

Poprawka przyjęta.
Przystępujemy zatem do głosowania nad podję-

ciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości 
ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 95 – za, 1 – przeciw, 

wstrzymało się 2 senatorów. (Głosowanie nr 74)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 
i chorób zakaźnych u ludzi.

Powracamy do rozpatrywania punktu pięt-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o Agencji Spójności i Rozwoju.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czyta-
nia projektu ustawy skierował projekt do Komisji 
Ustawodawczej, do Komisji Spraw Zagranicznych 
i Unii Europejskiej oraz do Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej i zo-
bowiązał te komisje do przedstawienia jeszcze na 
obecnym posiedzeniu Senatu dodatkowego spra-
wozdania. Znajduje się ono w druku nr 320 X.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Proszę sprawozdawcę, pana senatora 

Krzysztofa Kwiatkowskiego, o przedstawienie do-
datkowego sprawozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
24 marca odbyło się posiedzenie 3 połączo-

nych komisji: Komisji Ustawodawczej, Komisji 
Spraw Zagranicznych i  Unii Europejskiej oraz 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej. Komisje rozpatrzyły 3 poprawki. Z tego 
2 poprawki przyjęły, poprawkę dotyczącą publi-
kacji w Biuletynie Informacji Publicznej i drugą, 

dotyczącą zmiany nazwy jednego z instrumentów 
finansowych Unii Europejskiej. Trzecią poprawkę, 
dotyczącą odrzucenia projektu w całości komisje od-
rzuciły. Proszę o przyjęcie sprawozdania.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Czy państwo senatorowie wnioskodawcy lub 

pozostały senator sprawozdawca chcą jeszcze za-
brać głos?

Przypomnę, że w trakcie drugiego czytania 
wnioski o charakterze legislacyjnym zgłosili pa-
nowie senatorowie Jerzy Czerwiński i Krzysztof 
Kwiatkowski. Ponadto sprawozdawcą Komisji 
Ustawodawczej, Komisji Spraw Zagranicznych 
i  Unii Europejskiej oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej był pan 
senator Kazimierz Ujazdowski.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 
nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdaw-
cy i wnioskodawców w związku z przedstawionym 
dodatkowym sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zgłosić 
takie zapytanie? Nie widzę chętnych.

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzo-

ne głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie projek-
tu ustawy, a następnie, w przypadku odrzucenia tego 
wniosku – nad poprawkami według kolejności prze-
pisów projektu. Po przeprowadzeniu głosowań nad 
zgłoszonymi poprawkami przystąpimy do głosowania 
nad przyjęciem projektu – druk nr 320 S – w całości 
ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Uwaga, przystępujemy do głosowania nad 
wnioskiem pana senatora Jerzego Czerwińskiego 
o odrzucenie projektu ustawy o Agencji Spójności 
i Rozwoju.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 45 było za, 50 – prze-

ciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 75)
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie pro-

jektu ustawy przystępujemy do głosowania nad 
przedstawionymi poprawkami.

Poprawka nr 1 precyzuje sposoby informowa-
nia o konkursach na stanowiska w zarządzie agen-
cji i pracowników agencji.
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Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 50 było za, 44 – prze-

ciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 76)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 2 dostosowuje nazwę środków fi-

nansowych do aktualnego tytułu rozporządzenia 
unijnego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 50 – za, 45 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 77)
Poprawka przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem 

projektu ustawy w całości ze zmianami wynikają-
cymi z przyjętych poprawek oraz nad projektem 
uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego pro-
jektu ustawy.

Komisje proponują, aby Senat upoważnił pana se-
natora Kazimierza Ujazdowskiego 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 96 senatorów, 50 –za, 45 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 78)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat przyjął projekt ustawy o Agencji Spójności 
i Rozwoju i podjął uchwałę w sprawie wniesienia 
do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił 
pana senatora Kazimierza Ujazdowskiego do re-
prezentowania Senatu w dalszych pracach nad tym 
projektem.

Powracamy do rozpatrywania punktu szes-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieru-
chomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Przypominam, że zostało przedstawione spra-
wozdanie komisji o projekcie ustawy oraz została 
przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Informuję, że trzecie czytanie obejmie jedynie 

głosowanie.
Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie 

przez Senat jednolitego projektu ustawy zawartego 
w druku nr 308 S.

Komisje proponują ponadto, aby Senat upoważ-
nił pana senatora Bogdana Zdrojewskiego do pre-
zentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach 
nad tym projektem.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem ustawy oraz projek-
tem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego 
projektu ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 51 – za, 1 – przeciw, 

wstrzymało się 44 senatorów. (Głosowanie nr 79)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy 
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi 
Skarbu Państwa i podjął uchwałę w sprawie wnie-
sienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił 
pana senatora Bogdana Zdrojewskiego do prezen-
towania stanowiska Senatu w dalszych pracach 
nad tym projektem.

Powracamy do rozpatrywania punktu sie-
demnastego porządku obrad: drugie czytanie pro-
jektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony 
środowiska oraz niektórych innych ustaw.

Przypominam, że w dniu dzisiejszym zostało 
przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie 
ustawy oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie 

głosowanie.
Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie 

przez Senat jednolitego projektu ustawy zawartego 
w druku nr 331 S.

Komisje proponują ponadto, aby Senat upoważ-
nił pana senatora Stanisława Gawłowskiego do pre-
zentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach 
nad tym projektem.

Przystępujemy do głosowania nad przedsta-
wionym przez komisje projektem ustawy o zmia-
nie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz 
niektórych innych ustaw 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 96 senatorów, 50 – za, 46 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 80)
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Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy – 
Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych 
ustaw i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do 
Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił 
pana senatora Stanisława Gawłowskiego do pre-
zentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach 
nad tym projektem.

Powracamy do rozpatrywania punktu 
osiemnastego porządku obrad: drugie czytanie 
projektu ustawy o zmianie ustawy o pracowni-
czych planach kapitałowych.

Przypominam, że w dniu dzisiejszym 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 zawartego 
w druku nr 321 S.

Komisje proponują ponadto, aby Senat upoważ-
nił pana senatora Marka Borowskiego do repre-
zentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach 
nad tym projektem.

Przystępujemy do głosowania nad przedsta-
wionym przez komisje projektem ustawy o zmia-
nie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych 
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 96 senatorów, 50 – za, 45 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 81)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy 
o pracowniczych planach kapitałowych i podjął 
uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego pro-
jektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił 
pana senatora Marka Borowskiego do prezento-
wania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad 
tym projektem.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego porządku obrad: drugie czytanie pro-
jektu uchwały w  sprawie uczczenia twórców 
konstytucji marcowej 1921 roku.

Przypominam, że zostało przedstawione spra-
wozdanie komisji o projekcie uchwały oraz została 
przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania, które 
obejmie jedynie głosowanie.

Przypominam, że Komisja Ustawodawcza wno-
si o przyjęcie przez Senat jednolitego projektu 
uchwały zawartego w druku nr 329 S.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 94 – za, nikt nie był 

przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie 
nr 82)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat podjął uchwałę w sprawie uczczenia twór-
ców konstytucji marcowej 1921 roku.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego pierwszego porządku obrad: drugie 
czytanie projektu uchwały w związku z 30. rocz-
nicą powstania Grupy Wyszehradzkiej.

Przypominam, że został przedstawiony projekt 
uchwały oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania, które 
obejmie jedynie głosowanie.

Przypominam, że projekt uchwały zawarty jest 
w druku nr 344.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym projektem uchwały.

Kto jest za?
Proszę włączyć aparaturę.
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 83)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w związku z 30. rocznicą po-
wstania Grupy Wyszehradzkiej.

Informuję, że porządek obrad dwudziestego 
drugiego posiedzenia Senatu został wyczerpany.

Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza 
porządkiem obrad.

Informuję państwa senatorów, że oświadczenia 
złożone do protokołu zostaną zamieszczone w urzę-
dowej wersji sprawozdania stenograficznego.

Proszę o sporządzenie listy senatorów chętnych 
do wygłoszenia oświadczeń.

Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż 5 mi-
nut. Przedmiotem oświadczenia mogą być spra-
wy związane z wykonywaniem mandatu, przy 
czym nie może ono dotyczyć spraw będących 



203

22. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 25 marca 2021 r.

Oświadczenia

przedmiotem porządku obrad bieżącego posiedze-
nia Senatu. Marszałek odmówi przyjęcia niewy-
głoszonych oświadczeń, 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 sena-
torskim nie przeprowadza się dyskusji.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać 
głos?

Jako pierwsza głos zabierze pani senator 
Magdalena Kochan.

SENATOR 
MAGDALENA KOCHAN 

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Ale zanim to oświadczenie wygłoszę, chcę zło-

żyć wszystkim koleżankom i kolegom życzenia 
zdrowych i szczęśliwych świąt, bo to ostatnie spo-
tkanie przed nimi… (Oklaski)

Dziękuję.
…Z naciskiem na „zdrowych”, chociaż szczęście 

też na pewno nam się przyda.
(Rozmowy na sali)
Wysoka Izbo, oświadczenie i  pytania kie-

ruję do pana ministra finansów, któremu chcę 
przypomnieć…

(Rozmowy na sali)
…że zgodnie z  treścią art.  27 ust.  1 ustawy 

o działalności pożytku publicznego…
(Marszałek Tomasz Grodzki: Proszę o ściszenie 

rozmów.)
…i o wolontariacie podatnik podatku dochodo-

wego od osób fizycznych może przekazać 1% po-
datku na rzecz wybranej przez siebie organizacji 
pożytku publicznego. Chcę powiedzieć, że w roku 
2020, po rozliczeniu roku 2019…

Byłabym bardzo wdzięczna panom senato-
rom Kleinie i Gawłowskiemu, gdyby mi nie prze-
szkadzali, bo nie słyszę własnych myśli. Bardzo 
dziękuję.

…Z tego tytułu podatnicy przekazali 907 milio-
nów zł na rzecz organizacji pozarządowych niosą-
cych pomoc wielu potrzebującym. Ale 57 milionów, 
blisko 57 milionów do adresatów nie trafiło. I chcę 
zapytać pana ministra finansów o powód tego bra-
ku przekazania pieniędzy wskazanej organizacji, 
na którą 1% własnego podatku chciał przeznaczyć 
podatnik. Dlaczego one nie trafiły na wskazane 
przez niego konto? Czy podatnik wiedział o tym, 
że jego polecenie przekazu nie zostało zgodnie 

z jego wolą wykonane? Czy beneficjent tej kwoty 
wiedział, że tak się nie stało i z jakich powodów te 
pieniądze nie zostały przelane na właściwe kon-
to? Jaka była kwota tych niewypłaconych zgodnie 
z wolą podatnika pieniędzy w latach 2016–2019? 
Przy czym mówiąc o roku 2016, mam na myśli roz-
liczenie podatku za wcześniejszy rok.

Dlaczego te pieniądze nie trafiają do beneficjen-
tów, jaki jest powód? Kto to weryfikuje i kto de-
cyduje, że 1% podatku, który wskazałam w swoim 
oświadczeniu podatkowym, do mojego adresata nie 
trafi? Jakie są kryteria odmawiania tej czynności?

I  ostatnie pytanie. Czy Rada Działalności 
Pożytku Publicznego była powiadamiana o tym 
fakcie? Czy wie, które organizacje nie otrzymują 
tych przelewów? Czy Rada Działalności Pożytku 
Publicznego zna powody braku wykonywania tej 
czynności i czy zaakceptowała sposób odmowy jej 
wykonania? Bardzo dziękuję. (Oklaski)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Głos zabierze pan senator Jerzy Wcisła.

SENATOR 
JERZY WCISŁA 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Oświadczenie kieruję do sekretarza sta-

nu w Ministerstwie Infrastruktury, pana Marka 
Gróbarczyka.

Szanowny Panie Ministrze!
Z niepokojem odbieram informacje, które mogą 

świadczyć o tym, że przy budowie kanału przez 
mierzeję zastosowano rozwiązania, które mogą być 
nieprzyjazne dla turystyki wodnej. Betonowanie 
oczepu nabrzeża po zachodniej stronie wskazuje, 
że nabrzeże będzie na wysokości 2,5 m nad pozio-
mem morza. To wyklucza bezpieczne cumowanie 
jednostek sportowych i turystycznych, dla których 
właściwa wysokość nie powinna przekraczać 1 m 
nad poziom morza.

Proszę o informację, czy inwestor przewiduje 
obniżenie nabrzeży lub zastosowanie pomostów 
cumowniczych umożliwiających bezpieczne wej-
ście na brzeg. Czy są przewidziane miejsca po-
stojowe dla jednostek motorowych i żaglowych 
oczekujących na otwarcie drogi do śluzy bądź 
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szukających schronienia w przypadku załama-
nia pogody na morzu lub Zalewie Wiślanym lub 
dla załóg zmuszonych z różnych powodów do wyj-
ścia na brzeg?

Jedną z ważnych funkcji kanału ma być po-
zytywny wpływ nie tylko na rozwój transpor-
tu wodnego, ale też na rozwój turystyki wodnej 
w obszarze Zalewu Wiślanego. Samorządy za-
angażowały wielomilionowe środki na roz-
wój infrastruktury turystycznej nad Zalewem 
Wiślanym i w jego bezpośrednim otoczeniu, 
spodziewając się wzrostu popytu na turysty-
kę wodną po wykonaniu kanału przez mierze-
ję. Dlatego tak ważne jest, by budowa kanału 
uwzględniała potrzeby tej grupy użytkowników 
i tworzyła przyjazne i bezpieczne warunki ko-
rzystania z kanału.

Mam nadzieję, że sygnalizowane zagrożenia są 
przez inwestora dostrzegane i istnieją rozwiązania 
im przeciwdziałające. Gdyby jednak było inaczej, 
proszę o uwzględnienie powyższych kwestii.

Proszę o ustosunkowanie się do wymienionych 
uwag. Dziękuję bardzo.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze,
Głos zabierze pani senator Ewa Matecka.

SENATOR 
EWA MATECKA 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Oświadczenie kierowane jest do ministra infra-

struktury, pana Andrzeja Adamczyka.
Od dłuższego czasu do mojego biura sena-

torskiego zgłaszają się mieszkańcy oczekujący 
bezskutecznie na wykup przez państwo grun-
tów w ramach budowy zbiornika retencyjnego 
„Wielowieś Klasztorna” na rzece Prośnie. Od mo-
mentu odebrania wspomnianego projektu wła-
dzom samorządowym i przekazania Państwowemu 
Gospodarstwu Wodnemu „Wody Polskie” bez nie-
zbędnych środków finansowych nastąpił całkowity 
paraliż działań związanych z pracami przygoto-
wawczymi i doprowadzeniem do porządku stanu 
prawnego terenów położonych w czaszy i wo-
kół planowanego zbiornika. Efektem jest obec-
nie wstrzymanie wykupu gruntów i kilkuletnia 

blokada możliwości rozwoju wielu gospodarstw 
indywidualnych.

Nadzieje rozbudzone zostały wszakże na nowo, 
gdy „Wody Polskie” umieściły budowę zbiorni-
ka „Wielowieś Klasztorna” na czele listy priory-
tetów zgłaszanych w ramach Krajowego Planu 
Odbudowy. Projekt idealnie wpisywał się w zakres 
zadania, jakim jest wsparcie zrównoważonej go-
spodarki wodnej na terenach poza aglomeracjami, 
a także zwiększenie odporności miast i ich obsza-
rów funkcjonalnych na zmiany klimatu, i jako taki 
w pełni zasługiwał na uwzględnienie. Rząd posta-
nowił jednak wspomnianą listę priorytetów w cało-
ści odrzucić, niwecząc tym samym działania wielu 
zaangażowanych w omawianą kwestię osób oraz 
instytucji.

Obecny stan zawieszenia prawnego jest nie 
do przyjęcia i przeczy zasadom sprawiedliwości 
społecznej. Nie wspominam już o idei zrównowa-
żonego rozwoju. Zbiornik retencyjny „Wielowieś 
Klasztorna” jest bowiem od lat oczekiwaną in-
westycją, która nie tylko pomoże uporządko-
wać gospodarkę wodną na obszarze 3 powiatów: 
ostrowskiego, kaliskiego i ostrzeszowskiego, ale 
nade wszystko podniesie poziom bezpieczeństwa 
mieszkańców. Mowa tu zarówno o bezpieczeństwie 
w wymiarze ochrony przed klęskami żywiołowy-
mi, jak i o stabilności prawnej i ekonomicznej, któ-
re są kluczowe dla rozwoju rolnictwa i przemysłu 
spożywczego na tym terenie.

Zwracam się zatem z następującymi pytaniami. 
Kiedy i w jakim kształcie rząd zamierza powró-
cić do prac związanych ze zbiornikiem „Wielowieś 
Klasztorna”? Czy projekt ma szansę powrotu na 
listę priorytetów KPO? A jeśli nie, to czy w ogó-
le istnieje jakakolwiek realna perspektywa czaso-
wa uruchomienia środków na ten cel z innej puli? 
Sytuacja zaognia się z miesiąca na miesiąc, a wła-
ściciele zablokowanych gospodarstw nie otrzymują 
żadnych form wsparcia. Dlatego też apeluję o pilną 
interwencję w tej sprawie.

Oświadczenie to składam w imieniu własnym 
oraz pana senatora Janusza Pęcherza. Dziękuję 
bardzo.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Głos zabierze pani senator Agnieszka 

Kołacz-Leszczyńska.
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SENATOR 
AGNIESZKA KOŁACZ-LESZCZYŃSKA 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Moje oświadczenie, a bardziej protest, bardziej 

skarga, kierowane jest do pana ministra sprawie-
dliwości, pana ministra Zbigniewa Ziobry.

Oto dzisiaj – a były to informacje przekaza-
ne przez mieszkańców mojego miasta rodzinne-
go, Wałbrzycha, a także przez pana prezydenta 
Wałbrzycha – my jako parlamentarzyści otrzy-
maliśmy informację o tym, że w naszym mieście, 
w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu zostanie zli-
kwidowany Wydział Pracy.

Ten mój protest, ten mój sprzeciw popierają 
również posłowie, pan poseł Tomasz Siemoniak 
i pani poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka.

Otóż, Panie Ministrze, nie znamy powodów ta-
kiej decyzji, decyzji o zniesieniu Wydziału Pracy 
w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu, a niestety 
uważamy, że to jest decyzja nierozsądna, i nie zga-
dzamy się z nią zupełnie. Przypominamy tylko, że 
Wałbrzych jest drugim co do wielkości miastem na 
Dolnym Śląsku, a z tego Sądu Rejonowego, z moż-
liwości rozpatrywania tam spraw korzystają nie 
tylko mieszkańcy Wałbrzycha, ale również miesz-
kańcy gmin ościennych. Oni w tej chwili zostaną 
pozbawieni tej możliwości i będą zmuszeni dojeż-
dżać do odległej od Wałbrzycha, szczególnie od tych 
gmin, które są wokół Wałbrzycha, Świdnicy.

Przypomnę tylko, że ogromnym wysiłkiem 
nie tylko miasta Wałbrzycha, ale właśnie wójtów 
i burmistrzów gmin ościennych udało się zrobić 
wszystko, by skomunikować miasto Wałbrzych 
z powiatem wałbrzyskim. Podjęliśmy ogromny 
wysiłek, wyremontowaliśmy drogi, jest budowana 
obwodnica Wałbrzycha. Niedawno został również 
oddany do dyspozycji mieszkańców, szczegól-
nie tych dojeżdżających do Wałbrzycha, dworzec 
kolejowy Wałbrzych Centrum. Skomunikowane 
z Wałbrzychem zostały okoliczne miejscowości, 
gminy ościenne, tak byśmy mogli wspólnie korzy-
stać z urzędów, które są scentralizowane i znaj-
dują się właśnie w Wałbrzychu. Wałbrzych skupia 
wszystkie urzędy – urząd miejski, starostwo po-
wiatowe. Jest tam także Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych, prokuratura czy właśnie sąd 
rejonowy.

Kolejny argument, który nas zmroził… Czas 
pandemii, z którą się borykamy, to jest najgor-
szy czas na wykonanie takiej decyzji. Mieszkańcy 

Wałbrzycha i gmin ościennych będą musieli dojeż-
dżać do Świdnicy, tj. od ok. 20 do 40 km, a nieste-
ty nie ma zorganizowanej komunikacji zbiorowej. 
Będzie to się wiązało z dodatkowym wysiłkiem 
mieszkańców, co w dobie pandemii koronawirusa 
będzie powodowało zwiększone ryzyko zakażenia 
się tą chorobą.

Panie Ministrze, pozwolę sobie jeszcze na ręce 
pana złożyć zapytanie o argumenty, jakie kiero-
wały panem ministrem w momencie, kiedy po-
dejmował pan decyzję o przeniesieniu wydziału 
prawa pracy Sądu Rejonowego w Wałbrzychu do 
Świdnicy, i będę prosiła o odpowiedź. Chcę tylko 
przypomnieć, że w momencie, kiedy podejmowa-
liście państwo reformę sądownictwa, a my wska-
zywaliśmy argumenty i mówiliśmy o tym, że służy 
to jedynie upolitycznieniu sądownictwa, z ust pana 
ministra padały argumenty mówiące o tym, że re-
forma ta będzie tylko i wyłącznie służyła mieszkań-
com. Niestety mieszkańcy Wałbrzycha dosłownie 
i wręcz namacalnie dowiedzą się, jak wygląda re-
forma sądownictwa. Wydział prawa pracy w Sądzie 
Rejonowym w Wałbrzychu zostanie zamknięty 
i mieszkańcy na własnej skórze przekonają się, że 
nieprawdziwe były argumenty mówiące o tym, że 
reforma sądownictwa będzie służyła mieszkań-
com. Nie ma i nie może być na to naszej zgody. 
Mamy nadzieję, że pan minister usłyszy nie tyle 
głosy nasze, parlamentarzystów, co przede wszyst-
kim głosy mieszkańców Wałbrzycha i gmin ościen-
nych, i wycofa się z tej niezrozumiałej, zupełnie 
bezsensownej i nie do wytłumaczenia decyzji. 
Dziękuję bardzo.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Głos zabierze pan senator Aleksander Szwed.

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Swoje oświadczenie chciałbym skierować 

do minister rodziny i polityki społecznej, pani 
Marleny Maląg.

Szanowna Pani Minister!
Program „Aktywny samorząd”, od lat reali-

zowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki 
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Społecznej, skierowany jest do osób z niepełno-
sprawnościami, jak również do samorządów po-
wiatowych. Środki te przeznaczone są na zadania 
związane właśnie ze wsparciem osób z niepełno-
sprawnościami. Dlatego cieszą informacje resortu 
o rekordowym budżecie w roku bieżącym na pro-
gram „Aktywny samorząd”.

W  związku z  licznymi zapytaniami kiero-
wanymi do mojego biura senatorskiego przez 
przedstawicieli samorządów powiatowych, jak 
również przez same osoby niepełnosprawne, pro-
szę o udzielenie informacji, jakie obszary wsparcia 
osób niepełnosprawnych uzyskają dofinansowanie 
w 2021 r. i jakie to będą kwoty, jaki stopień niepeł-
nosprawności będzie wymagany przy ubieganiu się 
o wsparcie w poszczególnych obszarach i jak wy-
glądało wsparcie w ramach programu w powiatach 
dzierżoniowskim, kłodzkim i ząbkowickim w woje-
wództwie dolnośląskim w 2020 r. Dziękuję bardzo.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Głos zabierze pan senator Stanisław Gawłowski.

SENATOR 
STANISŁAW GAWŁOWSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja swoje oświadczenie kieruję do ministra 

infrastruktury.
Przed Polską bardzo poważne wyzwanie i za-

razem ogromna szansa, związane z  budową 
wiatraków na morzu – offshore. To wymaga od-
powiedniego przygotowania zarówno w części legi-
slacyjnej, formalno-prawnej, jak i finansowej oraz 
technicznej.

Niedawno parlament przyjął projekt ustawy, 
która ma spowodować wsparcie dla tych tak po-
trzebnych inwestycji, ale jednocześnie potrzebne 
jest wsparcie związane z przygotowaniem portów 
morskich do tego, żeby z jednej strony były zaple-
czem do budowy tychże wiatraków, a z drugiej 
strony były zapleczem do serwisowania instalacji 
już wybudowanych bezpośrednio na morzu. Mówi 
się o nakładach rzędu 130–160 miliardów zł w tym 
pierwszym etapie.

Tak naprawdę te porty, które mogłyby być 
zapleczem do budowy, to Gdańsk, Gdynia bądź 

Świnoujście, ale niestety mam przekonanie, że 
w każdym z tych portów niewiele się w tej chwili 
dzieje. Z kolei rząd Danii powołał już pełnomoc-
nika, który ma zajmować się inwestycjami w pol-
skiej strefie ekonomicznej. Niestety, w Polsce 
w  tym przypadku ciągle są tylko i wyłącznie 
zapowiedzi, a brakuje realnych, prawdziwych 
działań.

W związku z tym pytam pana ministra – i pro-
szę o pełną informację w tym zakresie – jakie 
działania inwestycyjne są planowane w polskich 
portach, działania które posłużą do tego, żeby porty 
te stanowiły zaplecze do realizacji inwestycji zwią-
zanych z budową wiatraków na morzu. Proszę 
o bardzo precyzyjną informację, który port, jakie 
nakłady i jakie działania.

Proszę również o informacje dotyczące por-
tów serwisowych. Tutaj z kolei porty na Wybrzeżu 
Środkowym – od Kołobrzegu, przez Darłowo, 
Ustkę, Łebę, po Władysławowo – mają tego typu 
możliwości. Chciałbym się więc też dowiedzieć, 
jakie nakłady inwestycyjne w tych portach rząd 
planuje, żeby rzeczywiście stamtąd codziennie… 
Mówi się o setkach statków, które mogą wypływać 
do serwisowania wiatraków na morzu. Chodzi o to, 
żeby te porty mogły zabezpieczyć, mogły obsługi-
wać to zaplecze.

To jest naprawdę wielka cywilizacyjna szansa. 
Rząd musi stworzyć możliwości do tego, żeby te 
porty mogły się rozwijać. Rząd musi podjąć odpo-
wiednie działania inwestycyjne, bo nieszczęściem 
będzie, gdy zapleczem do budowy wiatraków na 
morzu będą porty duńskie. Zarobi na tym państwo 
duńskie, zarobią porty duńskie, niestety ze stratą 
dla Polaków. Dziękuję bardzo.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Głos zabierze pan senator Janusz Pęcherz.

SENATOR 
JANUSZ PĘCHERZ 

Swoje oświadczenie kieruję do wicepremie-
ra, ministra rozwoju, pracy i technologii, pana 
Jarosława Gowina, i do pana Michała Kurtyki, mi-
nistra klimatu i środowiska.

Szanowni Panowie Ministrowie!
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Zwracam się z uprzejmą prośbą o informację 
dotyczącą stanu prac nad nowelizacją ustawy tzw. 
odległościowej, ograniczającej możliwości budowy 
farm wiatrowych na lądzie w Polsce.

Ustawa z 2016 r. wprowadzająca sztywne za-
sady lokowania farm wiatrowych w odpowiedniej 
odległości od zabudowań, to jest tzw. zasadę 10H, 
wręcz uniemożliwiła budowę tych farm, a w gmi-
nach, w których wydano wcześniej pozwolenia na 
ich budowę w oparciu o przepisy obowiązujące 
przed nowelizacją, doprowadziła do dramatycz-
nych sytuacji, wykluczających możliwość stawiania 
domów jednorodzinnych w wielu miejscowościach.

Swoje oświadczenie składam na kanwie 
ostatnich protestów mieszkańców kilku miej-
scowości gminy i  miasta Nowe Skalmierzyce 
w powiecie ostrowskim w województwie wielko-
polskim. Okazało się, że m.in. dla 3 turbin wiatro-
wych o wysokości 182 m wydane zostały decyzje 
burmistrza gminy i miasta Nowe Skalmierzyce 
o środowiskowych uwarunkowaniach w roku 2012, 
o warunkach zabudowy także w 2012 r. oraz po-
zwolenie na budowę starosty ostrowskiego z dnia 
30 września 2015 r. W ostatnich tygodniach rozpo-
częły się prace przygotowawcze do rozpoczęcia bu-
dowy turbin wiatrowych w Kotowiecku i Głóskach 
i fakt ten spowodował gwałtowne protesty lokalnej 
społeczności. Dotychczasowe strefy oddziaływa-
nia turbin na środowisko, wynikające z opracowań 
będących podstawą wydania pozwolenia na budo-
wę do 500 m, nie kolidowały z zabudową. Obecny 
burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce, 
pan Jerzy Walczak, pełni funkcję dopiero od wy-
borów samorządowych w 2018 r., dlatego protesty 
mieszkańców mocno go zaskoczyły, ale i zaniepo-
koiły w kontekście możliwości rozwojowych tego 
obszaru.

Jednocześnie po przeanalizowaniu powsta-
łej sytuacji z punktu widzenia byłego prezyden-
ta miasta Kalisza – pełniłem tę funkcję w latach 
2002–2014 – i współinicjatora utworzenia aglo-
meracji kalisko-ostrowskiej, dla której marszałek 
województwa wielkopolskiego wydzielił środki 
w ramach zintegrowanych inwestycji terytorial-
nych, uważam, że źle by się stało, gdyby w środ-
ku tego obszaru pomiędzy Kaliszem a Ostrowem 
Wielkopolskim powstała czarna dziura rozwojowa.

Nie mam także wątpliwości, że z podobnymi sy-
tuacjami jak ta opisana wyżej mamy do czynienia 
w wielu miejscowościach w kraju – stąd prośba 
o przyspieszenie prac nad nowelizacja ustawy od-
ległościowej i o jednoczesne przesunięcie terminu 
na uchwalenie planów miejscowych zagospodaro-
wania przestrzennego tak, aby bez zbytniego po-
śpiechu mogły się odbyć konsultacje społeczne na 
etapie planistycznym i aby mieszkańcy mieli do-
stęp do pełnej informacji na temat planowanych 
inwestycji.

Swoje oświadczenie składam także w imieniu 
pani senator Ewy Mateckiej. Dziękuję bardzo.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Krótkie uzupełnienie – pan senator Gawłowski.

SENATOR 
STANISŁAW GAWŁOWSKI 

Tak jest, Panie Marszałku. Chciałbym tylko 
uzupełnić, że swoje oświadczenie złożyłem w imie-
niu swoim własnym i pana senatora Kazimierza 
Kleiny – bo rzeczywiście sprawy dotyczące gospo-
darki morskiej są w żywym zainteresowaniu pana 
senatora Kleiny. Dziękuję bardzo.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuje bardzo.
Informuję, że protokół dwudziestego drugiego 

posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej X ka-
dencji zostanie udostępniony państwu senatorom 
w terminie 30 dni po posiedzeniu Senatu w Biurze 
Prac Senackich, pokój nr 255.

Zamykam dwudzieste drugie posiedzenie 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji.

(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszał- 
kowską)

I dziękuję wszystkim za dobrą pracę.

(Koniec posiedzenia o godzinie 20 minut 32)
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22. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 24 i 25 marca 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 96 97 47 77 78 93 94 95 95 94 95 94 95 95 96 95 97 96 97 97
  Za 57 45 28 45 78 92 94 95 95 94 95 94 95 95 95 95 97 96 97 97
  Przeciw 12 50 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Wstrzymało się 27 2 15 28 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
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22. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 24 i 25 marca 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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22. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 24 i 25 marca 2021 r.

     21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  54 W. Kraska + + - - - - - - - - - - - + + - - - - -
  55 K. Kwiatkowski + - + + + + + + + + + + + + - - + + + +
  56 S. Lamczyk + - + + + + + + + + + + + + - - + + + +
  57 J.F. Libicki + - + + + + + + + + + + - + - - + + + +
  58 M. Łuczak + + - - - - - - - - - - + + + - - - - -
  59 J. Łyczak + + - - - - - - - - - - - + + - - - - -
  60 R. Majer + + - - - - - - - - - - + + + - - - - -
  61 B. Małecka-Libera + - + + + + + + + + + + + - - - + + + +
  62 R. Mamątow + + - - - - - - - - - - + + + - - - - -
  63 M. Martynowski + + - - - - - - - - - - + + + - - - - +
  64 E. Matecka + - + + + + + + + + + + + + - - + + + +
  65 A. Mężydło + - + + + + + + + + + + + + - - + + + +
  66 G. Morawska-Stanecka + - + + + + + + + + + + ? - - - + + + +
  67 K. Mróz + + - - - - - - - - - - + + + - - - - -
  68 B. Orzechowska + + - - - - - - - - - - + + + - - - - -
  69 S. Ożóg + + - - - - - - - - - - + + + - - - - -
  70 A. Pająk + + - - - - - - - ? - ? + + + - - - - ?
  71 J. Pęcherz + - + + + + + + + + + + + + - - + + + +
  72 M. Pęk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  73 W. Piecha + + - - - - - - - - - - + + + - - - - -
  74 M. Plura + - + + + + + + + + + + + + - - + + + +
  75 A. Pociej + - + + + + + + + + + + . - - - + + + +
  76 Z. Pupa + + - - - - - - - - - - + + + - - - - -
  77 J. Rotnicka + - + + + + + + + + + + + + - - + + + +
  78 J. Rusiecki + + - - - - - - - - - - + + + - - - - -
  79 S. Rybicki + - + + + + + + + + + + + - - - + + + +
  80 J. Sagatowska + + - - - - - - - - - - + + + - - - - -
  81 J. Sekuła + - + + + + + + + + + + + ? - - + + + +
  82 M. Seweryński + + - - - - - - - - - - + + + - - - - -
  83 W. Skurkiewicz + + - - - - - - - - - - - + + - - - - -
  84 K. Słoń + + - - - - - - - - - - - + + - - - - -
  85 L. Staroń + . + + ? + + + ? + ? ? + + . + + ? + +
  86 A. Szejnfeld + - + + + + + + + + + + + + - - + + + +
  87 A. Szwed + + - - - - - - - - - - + + + - - - - -
  88 R. Ślusarz + + - - - - - - - - - - + + + - - - - -
  89 R. Świlski + - + + + + + + + + + + + ? - - + + + +
  90 D. Tobiszowska + + - - - - - - - - - - + + + - - - - -
  91 W. Tyszkiewicz + - + + + + + + + + + + + + - - + + + +
  92 K.M. Ujazdowski + - + + + + + + + + + + + + - - + + + +
  93 J. Wcisła + - + + + + + + + + + + + ? - - + + + +
  94 K. Wiatr + + - - - - - - - - - - + + + - - - - -
  95 J. Włosowicz + + - - - - - - - - - - - + + - - - - -
  96 A. Zając + + - - - - - - - - - - - + + - - - - -
  97 J. Zając + + - - - - - - - - - - + + - + + + + +
  98 B. Zdrojewska + - + + + + + + + + + + + ? - - + + + +
  99 B. Zdrojewski + - + + + + + + + + + + + + - - + + + +
  100 W. Ziemniak + - + + + + + + + + + + + + - - + + + +
 
  Głosujących 97 96 97 96 97 96 97 96 96 97 97 97 96 97 96 97 96 96 97 95
  Za 97 45 51 53 50 51 52 52 50 51 51 51 84 77 42 5 53 52 54 55
  Przeciw 0 51 45 43 45 44 44 43 44 44 44 43 11 9 53 92 42 42 42 38
  Wstrzymało się 0 0 1 0 2 1 1 1 2 2 2 3 1 11 1 0 1 2 1 2
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22. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 24 i 25 marca 2021 r.

. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

     41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
  1 R. Ambrozik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2 P. Arndt + + + + + + + + + - + - - + - + ? + + +
  3 W. Bernacki - - + + + + + + + - - - - - - - + + - +
  4 H. Bieda + + + + + + + + + - + - - + - + ? + + +
  5 G. Bierecki - - - + + + + + + - - - - - - - + + - +
  6 P. Błaszczyk - - + + + + + + + - - . - - - - + + - +
  7 R. Bober + + + + + + + + + - + - - + - + ? + + +
  8 J. Bogucki - - + + + + + + + - - - - - - - + + - +
  9 M. Borowski + + + + + + + + + + + + - + - ? + + + +
  10 B. Borusewicz + + + + + + + + + - + - - + - + ? + + +
  11 B. Borys-Damięcka + + + + + + + + + - + - - + - + ? + + +
  12 M. Bosacki + + + + + + + + + - + - ? + - ? ? + + +
  13 K. Brejza + + + + + + + + + - + - - + - + ? + + +
  14 M. Budner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  15 J. Bury ? ? - + + + + + + - + + - + - + ? + + +
  16 J. Chróścikowski - - + + + + + + + - - - - - - - + + - +
  17 A. Chybicka + + + + + + + + + - + - - + - + ? + + +
  18 L. Czarnobaj + + + + + + + + + - + - - + - + ? + + +
  19 G. Czelej - - + + + + + + + - - - - - - - + + - +
  20 J. Czerwiński - - + + + + + + + - - - - - - - + + - +
  21 D. Czudowska - - + + + + + + + - - - - - - - + + - +
  22 W. Dobkowski . . . . . . . . . . . . . . . . + + - +
  23 R. Dowhan + + + . + + + + + - + + + + - + ? + + +
  24 A. Dunin + + + + + + + + + - + + - + - + ? + + +
  25 W. Durlak - - + + + + + + + - - - - - - - + + - +
  26 J. Fedorowicz + + + + + + + + + - + - - + - + ? + + +
  27 Z. Frankiewicz + + + + + + + + + - + - - . - + ? - + +
  28 E. Gawęda - - + + + + + + + - - - - - - - + + - +
  29 S. Gawłowski + + + + + + + + + - + - - + - + ? + + +
  30 B. Godyla + + + + + + + + + - + - - + - + ? + + +
  31 S. Gogacz - - + + + + + + + - - - - - - - + + - +
  32 M. Golba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  33 A. Gorgoń-Komor + + + + + + + + + - + - - + - + ? + + +
  34 T. Grodzki + + + + + + + + + - + + - + - + ? + + +
  35 J. Gromek + + + + + + + + + - + - - + - + ? + + +
  36 M. Gromko - - + + + + + + + - - - - - - - + + - +
  37 J. Hamerski - - + + + + + + + - - - - - - - + + - +
  38 J. Hibner + + + + + + + + + . + - - + - + ? + + +
  39 J.M. Jackowski - - - + + + + + + - - - - - + - + + - +
  40 D. Jazłowiecka + + + + + + + + + - + - . + . + ? + + +
  41 M. Kamiński + + + + + + + + + + + - + + + + ? + + +
  42 S. Karczewski - - + + + + + + + - - - - - - - + + - +
  43 K. Kleina + + + + + + + + + - + - - - + + - + + +
  44 B. Klich + + + + + + + + + - + - ? + - + ? + + +
  45 A. Kobiak + + + + + + + + + + + - - + + + - + + +
  46 M. Koc - - + + + + + + + - - - - - - - + + - +
  47 M. Kochan + + + + + + + + + - + - - + - + ? + + +
  48 A. Kołacz-Leszczyńska + + + + + + + + + - + - - + + ? ? + + +
  49 W. Komarnicki + + + + + + + + + - + - - + - + ? + + +
  50 M. Komorowski - - + + + + + + + - - - - - - - + + - +
  51 W. Konieczny + + + + + + + + + - + - + + + + + + + +
  52 T. Kopeć + + + + + + + + + - - - - + - - - + - +
  53 M. Kopiczko - - + + + + + + + - - - - - - - + + - +
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22. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 24 i 25 marca 2021 r.

     41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
  54 W. Kraska - - + + + + + + + - - - - - - - - + - +
  55 K. Kwiatkowski + + + + + + + + + - + + - + - + ? + + +
  56 S. Lamczyk + + + + + + + + + - + - - + - + ? + + +
  57 J.F. Libicki + + + + + + + + + - + + - + - + ? + + +
  58 M. Łuczak - - + + + + + + + - - - - - - - + + - +
  59 J. Łyczak - - + + + + + + + - - - - - - - + + - +
  60 R. Majer - - + + + + + + + - - - - - - - + + - +
  61 B. Małecka-Libera + + + + + + + + + - + - - ? - + ? + + +
  62 R. Mamątow - - + + + + + + + - - - - - - - + + - +
  63 M. Martynowski - + + + + + + + + - - - - - - - + + - +
  64 E. Matecka + + + + + + + + + - + - - + - + ? + + +
  65 A. Mężydło + + + + + + + + + - + - - + - + ? + + +
  66 G. Morawska-Stanecka + + + + + + + + + - + - + + + + ? + + +
  67 K. Mróz - - + + + + + + + - - - - - - - + + - +
  68 B. Orzechowska - - + + + + + + + - - - - - - - + + - +
  69 S. Ożóg - - + + + + + + + - - - - - - - + + - +
  70 A. Pająk - - + + + + + + + - - - - - - - + + - +
  71 J. Pęcherz + + + + + + + + + - + - - + - + ? + + +
  72 M. Pęk . . . . . . . . . . . . . . . . + + - +
  73 W. Piecha - - + + + + + + + - - - - - - - + + - +
  74 M. Plura + + + + + + + + + - + - - + - + ? + + +
  75 A. Pociej + + + . . + + + + + + ? ? ? + ? ? + ? +
  76 Z. Pupa - - + + + + + + + - - - - - - - + + - +
  77 J. Rotnicka + + + + + + + + + - + - - + - + ? + + +
  78 J. Rusiecki - - + + + + + + + - - - - - - - + + - +
  79 S. Rybicki + + + + + + + + + - + - - + - + ? + + +
  80 J. Sagatowska - - + + + + + + + - - - - - - - + + - +
  81 J. Sekuła + + + + + + + + + - + - - + - + ? + + +
  82 M. Seweryński - - + + + + + + + - - - - - - - + + - +
  83 W. Skurkiewicz - . + + + + + + + - - - - - - - + + - +
  84 K. Słoń - - + + + + + + + - - - - - - - + + - +
  85 L. Staroń + + + + + + + + + - + - - ? - + ? + + +
  86 A. Szejnfeld + + + + + + + + + - + - - + - - - + + +
  87 A. Szwed - - + + + + + + + - - - - - - - + + - +
  88 R. Ślusarz - - + + + + + + + - - - - - - - + + - +
  89 R. Świlski + + + + + + + + + - ? - - ? - + ? + + +
  90 D. Tobiszowska - - + + + + + + + - - - - - - - + + - +
  91 W. Tyszkiewicz + + + + + + + + + - + - - + - + ? + + +
  92 K.M. Ujazdowski + + + + + + + + + - + - - + - + ? + + +
  93 J. Wcisła + + + + + + + + + - + - - + - + ? + + +
  94 K. Wiatr - - + + + + + + + - - - - - - - + + - +
  95 J. Włosowicz - - + + . + + + . - - - - - - - - - - +
  96 A. Zając - - + + + + + + + - - - - - - - + + - +
  97 J. Zając + + + + + + + + + - - - - - - - + + - +
  98 B. Zdrojewska + + ? + + + + + + - + - - + ? + ? + + +
  99 B. Zdrojewski + + + + + + + + + - + - - + - + ? + + +
  100 W. Ziemniak + + + + + + + + + - + - - + - + ? + + +
 
  Głosujących 95 94 95 93 93 95 95 95 94 94 95 94 94 94 94 95 97 97 97 97
  Za 53 54 91 93 93 95 95 95 94 4 51 7 4 47 8 47 44 95 51 97
  Przeciw 41 39 3 0 0 0 0 0 0 90 43 86 87 43 85 44 6 2 45 0
  Wstrzymało się 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 1 4 47 0 1 0
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22. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 24 i 25 marca 2021 r.

. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

     61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
  1 R. Ambrozik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2 P. Arndt + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  3 W. Bernacki - - + + + - + + - - + - - + + - - - ? -
  4 H. Bieda + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  5 G. Bierecki - - + + + - + + - - + - - + + - - - ? -
  6 P. Błaszczyk - - + + + - + + - - + - - + + - - - ? -
  7 R. Bober + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  8 J. Bogucki - - + + + - - + - - + - - + + - - - - -
  9 M. Borowski + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  10 B. Borusewicz + + + + + + + + + - + + + + - + + + + +
  11 B. Borys-Damięcka + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  12 M. Bosacki + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  13 K. Brejza + + ? + + + + + + . + + + + - + + + + +
  14 M. Budner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  15 J. Bury + + + - + + + + ? ? - + + + . . . . . .
  16 J. Chróścikowski - - + + + - + + - - + - - + + - - - ? -
  17 A. Chybicka + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  18 L. Czarnobaj + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  19 G. Czelej - - + + + - + + - - + - - + + - - - ? -
  20 J. Czerwiński - - + + + - + + - + + - - + + - - - ? -
  21 D. Czudowska - - + + + - + + - - + - - + + - - - ? -
  22 W. Dobkowski - - + + + - + + - - + - - + + - - - ? -
  23 R. Dowhan + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  24 A. Dunin + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  25 W. Durlak - - + + + - + + - - + - - + + - - - ? -
  26 J. Fedorowicz + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  27 Z. Frankiewicz + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  28 E. Gawęda - - + + + - + + - - + - - + + - - - ? -
  29 S. Gawłowski + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  30 B. Godyla + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  31 S. Gogacz - - + + + - + + - - + - - + + - - - ? -
  32 M. Golba . . . . . . . + - - + + - - + - - - ? -
  33 A. Gorgoń-Komor + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  34 T. Grodzki + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  35 J. Gromek + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  36 M. Gromko - - + + + - + + - - + - - + + - - - ? -
  37 J. Hamerski - - + + + - + + - - + - - + + - - - ? -
  38 J. Hibner + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  39 J.M. Jackowski + ? + + + + ? + - - + ? ? ? ? ? ? ? ? -
  40 D. Jazłowiecka + + ? + + + + + + + + + + + - + + + + +
  41 M. Kamiński + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  42 S. Karczewski - - + + + - + + - - + - - + + - - - ? -
  43 K. Kleina + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  44 B. Klich + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  45 A. Kobiak + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  46 M. Koc - - + + + - + + - - + - - + + - - - ? -
  47 M. Kochan + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  48 A. Kołacz-Leszczyńska + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  49 W. Komarnicki + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  50 M. Komorowski - - + + + - + + - - + - - + + - - - ? -
  51 W. Konieczny + + + + + + + + + + + + + ? - + + + + +
  52 T. Kopeć - - + + + - + + - - + + - + + - - - ? -
  53 M. Kopiczko + - + + + - + + - - + - - + + - - - ? -
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22. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 24 i 25 marca 2021 r.

     61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
  54 W. Kraska - - + + + - + + - - + - - + + - - - ? -
  55 K. Kwiatkowski + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  56 S. Lamczyk + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  57 J.F. Libicki + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  58 M. Łuczak - - + + + - + + - - + - - + + . - - ? -
  59 J. Łyczak - - + + + - + + - - + - - + + - - - + -
  60 R. Majer - - + + + - + + - - + - - + + - - - ? -
  61 B. Małecka-Libera + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  62 R. Mamątow - - + + + + + + - + + - - + + - - - ? -
  63 M. Martynowski - - + + + - + + - - + - - + + - - - ? -
  64 E. Matecka + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  65 A. Mężydło + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  66 G. Morawska-Stanecka + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  67 K. Mróz - - + + + - + + - - + - - + + - - - ? -
  68 B. Orzechowska - - + + + - + + - - + - - + + - - - ? -
  69 S. Ożóg - - + + + - + + - - + - - + + - - - ? -
  70 A. Pająk + + + + . + + + - - + - - + + - - - ? -
  71 J. Pęcherz + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  72 M. Pęk - - + + + - + + - - + - - + + - - - ? -
  73 W. Piecha + - + + + - + + - - + - - + + - - - ? -
  74 M. Plura + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  75 A. Pociej ? - + + + + + + + + + ? + + - + + + + +
  76 Z. Pupa - - + + + - + + - - + - - + + - - - ? -
  77 J. Rotnicka + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  78 J. Rusiecki - - + + + - + + - - + - - + + - - - ? -
  79 S. Rybicki + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  80 J. Sagatowska - - + + + - + + - - + - - + + - - - ? -
  81 J. Sekuła + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  82 M. Seweryński - - + + + - + + - - + - - + + - - - ? -
  83 W. Skurkiewicz - - + + + - + + - - + - - + + - - - ? -
  84 K. Słoń - - + + + - + + - - + - - + + - - - ? -
  85 L. Staroń + + + + + + + + . + + + + + . . . . . .
  86 A. Szejnfeld + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  87 A. Szwed - - + + + - + + - - + - - + + - - - ? -
  88 R. Ślusarz - - + + + - + + - - + - - + + - - - ? -
  89 R. Świlski + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  90 D. Tobiszowska - - + + + - + + - - + - - + + - - - ? -
  91 W. Tyszkiewicz + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  92 K.M. Ujazdowski + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  93 J. Wcisła + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  94 K. Wiatr - - + + + - + + - - + - - + + - - - ? -
  95 J. Włosowicz - - + + + - + + - - + - . + + - - - ? -
  96 A. Zając - - + + + - + + - - + - - + + - - - ? -
  97 J. Zając - - + + + - + + - - + - - + + - - - ? -
  98 B. Zdrojewska + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  99 B. Zdrojewski + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
  100 W. Ziemniak + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
 
  Głosujących 97 97 97 97 96 97 97 98 97 97 98 98 97 98 96 95 96 96 96 96
  Za 55 52 95 96 96 55 95 98 50 51 97 53 52 95 45 50 50 50 51 50
  Przeciw 41 44 0 1 0 42 1 0 46 45 1 43 44 1 50 44 45 45 1 46
  Wstrzymało się 1 1 2 0 0 0 1 0 1 1 0 2 1 2 1 1 1 1 44 0
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22. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 24 i 25 marca 2021 r.

. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

Wyniki głosowań

     81 82 83
  1 R. Ambrozik . . .
  2 P. Arndt + + +
  3 W. Bernacki - + +
  4 H. Bieda + + +
  5 G. Bierecki - + +
  6 P. Błaszczyk - + +
  7 R. Bober + + +
  8 J. Bogucki - + +
  9 M. Borowski + + +
  10 B. Borusewicz + . +
  11 B. Borys-Damięcka + + +
  12 M. Bosacki + + +
  13 K. Brejza + + +
  14 M. Budner . . .
  15 J. Bury . . .
  16 J. Chróścikowski - + +
  17 A. Chybicka + + +
  18 L. Czarnobaj + + +
  19 G. Czelej - + +
  20 J. Czerwiński - + +
  21 D. Czudowska - + +
  22 W. Dobkowski - + +
  23 R. Dowhan + + +
  24 A. Dunin + + +
  25 W. Durlak - + +
  26 J. Fedorowicz + + +
  27 Z. Frankiewicz + + +
  28 E. Gawęda - + +
  29 S. Gawłowski + + +
  30 B. Godyla + + +
  31 S. Gogacz - + +
  32 M. Golba - + +
  33 A. Gorgoń-Komor + + +
  34 T. Grodzki + + +
  35 J. Gromek + + +
  36 M. Gromko - + +
  37 J. Hamerski - + +
  38 J. Hibner + + +
  39 J.M. Jackowski ? + +
  40 D. Jazłowiecka + + +
  41 M. Kamiński + + +
  42 S. Karczewski - + +
  43 K. Kleina + + +
  44 B. Klich + + +
  45 A. Kobiak + ? +
  46 M. Koc - + +
  47 M. Kochan + + +
  48 A. Kołacz-Leszczyńska + + +
  49 W. Komarnicki + + +
  50 M. Komorowski - + +
  51 W. Konieczny + + +
  52 T. Kopeć - + +
  53 M. Kopiczko - + .

     81 82 83
  54 W. Kraska - + +
  55 K. Kwiatkowski + + +
  56 S. Lamczyk + + +
  57 J.F. Libicki + + +
  58 M. Łuczak - + +
  59 J. Łyczak - + +
  60 R. Majer - + +
  61 B. Małecka-Libera + + +
  62 R. Mamątow - + +
  63 M. Martynowski - + +
  64 E. Matecka + + +
  65 A. Mężydło + + +
  66 G. Morawska-Stanecka + + +
  67 K. Mróz - + +
  68 B. Orzechowska - + +
  69 S. Ożóg - + +
  70 A. Pająk - + +
  71 J. Pęcherz + + +
  72 M. Pęk - + +
  73 W. Piecha - + +
  74 M. Plura + + +
  75 A. Pociej + + +
  76 Z. Pupa - + +
  77 J. Rotnicka + + +
  78 J. Rusiecki - + +
  79 S. Rybicki + + +
  80 J. Sagatowska - + +
  81 J. Sekuła + + +
  82 M. Seweryński - + +
  83 W. Skurkiewicz - + +
  84 K. Słoń - + +
  85 L. Staroń . . .
  86 A. Szejnfeld + + +
  87 A. Szwed - + +
  88 R. Ślusarz - + +
  89 R. Świlski + + +
  90 D. Tobiszowska - + +
  91 W. Tyszkiewicz + + +
  92 K.M. Ujazdowski + + +
  93 J. Wcisła + + +
  94 K. Wiatr - + +
  95 J. Włosowicz - + +
  96 A. Zając - + +
  97 J. Zając - + +
  98 B. Zdrojewska + + +
  99 B. Zdrojewski + + +
  100 W. Ziemniak + + +
 
  Głosujących 96 95 95
  Za 50 94 95
  Przeciw 45 0 0
  Wstrzymało się 1 1 0
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22. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 24 i 25 marca 2021 r.

Przemówienie senatora Mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Głównym celem ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych 

innych ustaw jest uproszczenie postępowań w związku z importem towarów 
podlegających należnościom celnym i podatkowym oraz opłatom emisyjnym. 
Wyeliminowanie dualizmu postępowań, stanowiące odpowiedź na oczekiwania 
wielu przedsiębiorców, zasługuje na poparcie.

W wielu krajach Unii Europejskiej sprawdza się model polegający na pro-
wadzeniu jednego postępowania celno-podatkowego, na skutek którego wy-
dawana jest jedna decyzja. Ze względu na potrzebę odformalizowania, a także 
przyśpieszenia procesów celnych i podatkowych w Polsce, która wielokrotnie 
była zgłaszana przez importerów, należy wskazać, że zmiany umożliwiające 
przeprowadzenie jednego postępowania i wydanie jednej decyzji w związku 
z importem towarów spełnią oczekiwania przedsiębiorców. Postępowania te 
będą przejrzyste, nieskomplikowane i szybkie, a jednocześnie zagwarantują 
czynny udział przedsiębiorcom importującym towary spoza Unii Europejskiej.

Z tych samych powodów procedura dokonania wpisu na listę agentów cel-
nych i wydanie w tej sprawie decyzji słusznie zostanie zastąpiona działaniem 
polegającym wyłącznie na dokonaniu wpisu na listę. Zasadne jest też ujedno-
licenie trybu prowadzenia kontroli celno-skarbowej poprzez przeprowadzenie 
jednej kontroli zakończonej sporządzeniem protokołu.

Rozwiązanie dotyczące zwrotu opłaty paliwowej w przypadkach i na zasa-
dach przewidzianych dla zwrotu podatku akcyzowego na wniosek podmiotu 
uprawnionego oraz zmiana umożliwiająca dochodzenie opłaty emisyjnej w try-
bie egzekucji administracyjnej są bardzo racjonalne.

Nadanie numeru PESEL cudzoziemcom pracującym w Polsce ma na celu 
ułatwienie ich identyfikacji, co przełoży się na usprawnienie pracy urzędników, 
ale także pomoże tym osobom w wielu sytuacjach codziennego życia w Polsce, 
m.in. w znalezieniu mieszkania.

Umożliwienie elektronicznego prowadzenia spraw z zakresu gier hazardo-
wych doprowadzi do przyspieszenia przekazywania informacji i jest niezbędne 
w dzisiejszych czasach. Zmiany ustawy o grach hazardowych spowodują także 
ograniczenia informacji i reklam o nielegalnych kasynach i grach hazardowych, 
co w konsekwencji przyczyni się do wyeliminowania szarej strefy.

Wszystkie kwestie procedowane w ramach omawianej ustawy mają na celu 
ujednolicenie i odformalizowanie procedur, a tym samym ułatwią załatwianie 
wielu spraw, dlatego wnoszę jak na wstępie.
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22. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 24 i 25 marca 2021 r.

Przemówienie senator Agnieszki Kołacz-Leszczyńskiej  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw do-

tyczy następujących zmian. Po pierwsze, zmiany dotyczące funkcjonowania 
i działalności importerów oraz konieczności prowadzenia odrębnych postępo-
wań celnych i podatkowych. Cel to bardziej przejrzyste przepisy i w konsekwen-
cji wydawanie jednej wiążącej decyzji.

Po drugie, zmiany w przepisach dotyczących opłaty paliwowej i emisyjnej. 
Zmiany następują w kierunku dostosowania przepisów regulujących opłatę pa-
liwową do przepisów ustawy o podatku akcyzowym i dają możliwość ubiegania 
się o zwrot opłaty paliwowej na wniosek podmiotu, który jest uprawniony do 
zwrotu.

Po trzecie, zmiany dotyczące gier hazardowych. Najważniejsze nowości to 
przede wszystkim ograniczenie biurokracji, z którą zmagają się i przedsiębior-
cy importujący towary, i ich pełnomocnicy. I te zmiany niewątpliwie należy 
zaliczyć do korzyści. 

Są jednak zastrzeżenia, które budzi zwłaszcza art. 15 ustawy, który ma na 
celu usunięcie barier w blokowaniu salonów gier na automatach. Niepokój budzą 
nie tylko te przepisy, lecz także te wskazujące na skrócenie okresu przetrzymy-
wania zapisów audio z salonów gier na automatach z 3 lat do 1 roku, podczas 
gdy Ministerstwo Sprawiedliwości w każdym innym przypadku wydłuża okres 
przechowywania wszelkich danych. I to jest dla mnie, ale nie tylko, sytuacja dość 
zadziwiająca. Dziękuję bardzo.
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22. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 24 i 25 marca 2021 r.

Przemówienie senatora Macieja Łuczaka  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Izbo!
Prawo celne obejmuje obszerny i skomplikowany zakres zasad przywozu 

na teren kraju i wywozu z niego towarów. Państwo powinno zatem dążyć, aby 
to prawo było jak najbardziej przystępne dla społeczeństwa. Każda propozycja 
uproszczenia prawa celnego przyniesie pozytywny skutek importerom oraz eks-
porterom, a także instytucjom, które sprawują urząd w zakresie prawa celnego.

Główną propozycją zmian w ustawie jest ujednolicenie procedury wydawa-
nia przez naczelnika urzędu celno-skarbowego decyzji związanych z wymia-
rem należności celnych i podatkowych oraz opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej 
z tytułu importu towarów.

Dotychczasowe prawo celne nakazuje, że postępowania w sprawie określenia 
należności celnych i należności podatkowych mają być prowadzone oddzielnie 
pomimo tego, że odnoszą się do tego samego stanu faktycznego – podmiotu, to-
waru, zdarzenia. Jest to niekorzystne dublowanie czynności procesowych, które 
negatywnie wpływa na szybkość działania instytucji państwowych z powodu 
konieczności wydawania w sprawie jednego zgłoszenia celnego kilku decyzji 
wymiarowych.

Zmiana zaproponowana w ustawie wprowadza rozwiązanie umożliwiające 
przeprowadzenie jednego postępowania i wydanie jednej decyzji w sprawach 
związanych z importem. Procedura związana z wymiarem należności impor-
towych ma być ujednolicona, bez konieczności wydawania kilku decyzji w tej 
samej sprawie.

Kolejną zmianą usprawniającą prawo celne jest zmodyfikowanie i uprosz-
czenie procesu ubiegania się o wpis do wykazu gwarantów uprawnionych do 
udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikają-
cych z długów celnych oraz o wpis na listę agentów celnych. Nowym organem 
prowadzącym wykaz gwarantów będzie szef Krajowej Administracji Skarbowej.

W porozumieniu z państwami UE w ustawie została uwzględniona popraw-
ka upraszczająca tryb prowadzenia kontroli celno-skarbowych w zakresie prze-
strzegania przepisów prawa celnego i prawa podatkowego w obrocie między 
obszarem celnym Unii Europejskiej a państwami trzecimi.

Projekt ustawy reguluje również i upraszcza procedury prowadzenia spraw 
z zakresu gier hazardowych. Przewiduje on optymalizację procedury wpisu do 
rejestru domen służących do oferowania takich gier. Optymalizacja spowoduje 
ograniczenie dostępu do informacji o nielegalnych kasynach i grach hazardo-
wych w wyszukiwarkach internetowych oraz uniemożliwienie omijania prze-
pisów dotyczących nielegalnej reklamy hazardu.
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Podsumowując: propozycja nowej ustawy skupia się przede wszystkim na 
uproszczeniu przepisów i eliminuje dualizm celno-podatkowy. Wprowadzenie 
jej w życie odformalizuje procedury w zakresie prawa celnego.
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22. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 24 i 25 marca 2021 r.

Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Głównym założeniem zaproponowanych zmian w dotychczas obowiązującej 

ustawie z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dziennik Ustaw z 2020 r. poz. 
1382) jest ujednolicenie procesu wydawania decyzji związanych z wymiarem 
należności celnych i podatkowych z tytułu importu towarów.

Dotychczas w przypadku importu towarów podlegających należnościom cel-
nym i podatkowym postępowania w sprawie określenia tych należności prowa-
dzone były odrębnie. Ponadto w zdecydowanej większości przypadków decyzje 
podatkowe wydawane były dopiero po wydaniu decyzji celnych, co powodowało 
brak możliwości prowadzenia tych postępowań równolegle, a to z kolei wydłuża-
ło proces postępowania i wpływało na zwiększenie jego kosztów. Taki dualizm 
postępowań prowadził do sytuacji, gdy w sprawie jednego zgłoszenia celnego 
mogło być wydanych nawet kilka decyzji wymiarowych. Konieczność takich 
postępowań była krytykowana zarówno przez urzędników celnych, jak i przez 
importerów oczekujących sprawnego i kompleksowego zakończenia sprawy 
związanej z danym zgłoszeniem celnym.

Tymczasem z informacji uzyskanych z urzędów celno-skarbowych wynika, 
że w 2017 r. wydano ponad 27 tysięcy decyzji wymierzających cło i ok. 30 tysięcy 
wymierzających podatek z tytułu importu. Połączenie obu postępowań w jedno 
nie tylko wyeliminuje dublowanie się tych samych czynności w obu postępo-
waniach i tym samym zredukuje koszty korespondencji, ale również pozwoli 
na uproszczenie procedury postępowania. Zmniejszone koszty wystąpią też po 
stronie przedsiębiorców. Są to kwoty wcale niemałe, bo wynoszące łącznie po-
nad 1 milion 100 tysięcy zł rocznie po stronie organów wymiarowych, a szacuje 
się ich zmniejszenie o ok. 700 tysięcy zł rocznie.

Pozytywnie do zaproponowanych zmian odniosły się Konfederacja 
„Lewiatan”, Krajowa Izba Rozliczeniowa czy Business Center Club, zgłaszając 
przy tym kilka swoich poprawek, z których tylko część została uwzględniona 
w omawianej ustawie.

Generalnie należy jednak stwierdzić, że zaproponowane zmiany ustawowe 
zmierzają we właściwym kierunku. Będę głosował za przyjęciem tej ustawy. 
Dziękuję za uwagę.
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22. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 24 i 25 marca 2021 r.

Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw będąca 

projektem rządowym ukierunkowana jest głównie na doprecyzowanie kwestii 
związanych z wydawaniem decyzji dotyczących naliczania należności podat-
kowych i celnych, a także opłaty paliwowej oraz emisyjnej. Jest to nowelizacja 
ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne, ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy z dnia 27 października 
1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, usta-
wy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podat-
ników i płatników, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. 
o Funduszu Kolejowym, ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, 
ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, ustawy z dnia 16 listo-
pada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, ustawy z dnia 16 maja 2019 r. 
o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności pu-
blicznej oraz ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.

Należności celne będą naliczane przez naczelnika urzędu celno-skarbowe-
go w jednej decyzji, a ustawa ta wyeliminuje tzw. dualizm celno-podatkowy. 
Równocześnie ustawa ujednolica tryb prowadzenia kontroli celno-skarbo-
wych w zakresie przestrzegania przepisów prawa celnego i prawa podatkowe-
go w związku z przewozem towarów w obrocie między obszarem celnym Unii 
Europejskiej a państwami trzecimi.
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22. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 24 i 25 marca 2021 r.

Przemówienie senator Agnieszki Kołacz-Leszczyńskiej 
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przedstawiona ustawa dotyczy wdrożenia unijnej reformy polegającej na 

zmianie regulacji w zakresie wymogów kapitałowych dla instytucji finanso-
wych, tj. dyrektywy CRD V oraz rozporządzenia CRR II.

Proponowane zmiany to przede wszystkim rozszerzenie kompetencji Komisji 
Nadzoru Finansowego w zakresie zatwierdzania działalności prowadzonej przez 
instytucje finansowe, a także możliwość nakazania bankom spełnienia wymo-
gu posiadania dodatkowych funduszy własnych, z większym udziałem kapitału 
lub kapitału podstawowego. Chodzi również o możliwość uniknięcia likwida-Chodzi również o możliwość uniknięcia likwida-
cji banku spółdzielczego poprzez dokonanie przejęcia tegoż banku przez inny 
bank. Wśród innych zapisów znajdujemy także takie, które uzależniają wydanie 
zezwolenia na utworzenie nowego banku od posiadania systemu zarządzania 
ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej.

Ważne, by pamiętać, że ta ustawa to wynik kryzysu finansowego z lat 2007 
i 2008. Dyrektywa jest z roku 2019, przyjęto ją jeszcze przed pandemią. Nam 
pozostaje nadzieja, że te zmiany pozwolą bankom przetrwać kryzys, a także po-
litykę prowadzoną przez obecny rząd. Według przewidywań problemy mogą na-
dejść w momencie wychodzenia z kryzysu. Oby tak się nie stało. Dziękuję bardzo.
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22. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 24 i 25 marca 2021 r.

Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw 

jest projektem rządowym. Projekt ten dostosowuje przepisy do unijnych regula-
cji prawnych: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/878 z dnia 
20 maja 2019 r. zmieniającej dyrektywę 2013/36 UE w odniesieniu do podmiotów 
zwolnionych, finansowych spółek holdingowych, finansowych spółek holdingo-
wych o działalności mieszanej, wynagrodzeń, środków i uprawnień nadzorczych 
oraz środków ochrony kapitału – Dz. Urz. UE L 150 z 07.06.2019, str. 253, z późn. 
zm.; dyrektywy CRD V rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2019/876 z dnia 20 maja 2019 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 575/2013 
tzw. rozporządzenie CRR II. Dyrektywy CRD V oraz CRR II znajdują się w pa-
kiecie legislacyjnym, w którym dochodzi do zmian w: dyrektywie Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2019/879/UE z dnia 20 maja 2019 r. zmieniającej dyrek-
tywę 2014/59/UE oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE).

W dużym skrócie można powiedzieć, że nowelizacja ta ureguluje kwestie, ta-
kie jak organizacja pracy banków, w tym np. stosowanie standardowej metodyki 
i uproszczonej standardowej metodyki oceny ryzyka stopy procentowej. Wobec 
takiego stanu Komisja Nadzoru Finansowego otrzyma odpowiednie narzędzia, 
by nakładać obowiązki sprawozdawcze. Kwestie te zostaną oczywiście w sposób 
odpowiedni uregulowane i dostosowane do wielkości placówek. Ponadto dodano 
zapis mówiący o tym, że oddziały zagranicznych banków zobowiązane zosta-
ną do składania sprawozdań ze swojej działalności. Warto również wspomnieć 
o zapisie, który jasno zaznacza, że wystąpi obowiązek dostarczenia wniosku 
o zezwolenie na utworzenie banku.
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22. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 24 i 25 marca 2021 r.

Przemówienie senator Agnieszki Kołacz-Leszczyńskiej 
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finan-

sowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw ma na celu przede wszyst-
kim implementację przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2018/843, znanej jako tzw. piąta dyrektywa AML. Cel tej dyrektywy to modyfika-
cja unijnych ram prawnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu, a tym samym zwiększenie transparentności przepły-
wów finansowych dokonywanych w systemie finansowym. Ma to poskutkować 
przede wszystkim skuteczniejszym funkcjonowaniem organów odpowiedzial-
nych za wykrywanie środków finansowych pochodzących z działalności o cha-
rakterze przestępczym lub służących finansowaniu działalności terrorystycznej.

Jakkolwiek zapisy te są zasadne, to jednak czas ich wprowadzenia – a raczej 
związane z tym opóźnienie – mnie niepokoi. Jak wiemy, termin implementa-
cji przepisów dyrektywy ustalono na 10 stycznia 2020 r. Polska powinna im-
plementować tę dyrektywę do 10 stycznia ubiegłego roku. Tymczasem projekt 
został przyjęty przez Radę Ministrów 12 stycznia 2021 r., a planowany termin 
przyjęcia ustawy to drugi kwartał 2021 r. Mam wątpliwości dotyczące tego, skąd 
wzięło się to opóźnienie. Nie ukrywam, że staje się to już powoli tradycją, jeśli 
chodzi o implementację unijnego prawa.

Większość nowych przepisów ma wejść w życie po 14 dniach od ogłosze-
nia ustawy w Dzienniku Ustaw. Ustawodawca przewiduje stosunkowo krótkie, 
14-dniowe vacatio legis.



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 22. posiedzenia Senatu

230

22. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 24 i 25 marca 2021 r.

Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowa-

niu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw, będąca projektem rządowym, 
to wyjątkowa zmiana, bowiem znacząco modyfikuje obowiązujące u nas prawo 
unijne, z naciskiem na wykazywanie większej transparentności finansowej.

Celem ustawy jest wdrożenie przepisów dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z dnia 30 maja 2018 r., zmieniającej dyrek- r., zmieniającej dyrek-r., zmieniającej dyrek-
tywę (UE) 2015/849, a ponadto uzupełnienie wdrożenia dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobie- r. w sprawie zapobie-r. w sprawie zapobie-
gania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finan-
sowania terroryzmu, zmieniającej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE. 

Doprecyzowując – dzięki jej wdrożeniu wykrywanie działalności przestęp-
czej przez odpowiednie służby stanie się skuteczniejsze. W ustawie zawarto za-
piski mówiące o przechowywaniu stosownych dokumentów pochodzących ze 
stosowania środków finansowego bezpieczeństwa, a przede wszystkim zapiski 
o wprowadzeniu obowiązku rejestrowania podmiotów zajmujących się wymianą 
walut wirtualnych oraz dostawców kont walut wirtualnych. Dodatkowo dzięki 
nowelizacji doprecyzowane zostaną kwestie związane z działaniem Centralnego 
Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych oraz generalnego inspektora informacji 
finansowej.



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 22. posiedzenia Senatu

231

22. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 24 i 25 marca 2021 r.

Przemówienie senator Agnieszki Kołacz-Leszczyńskiej 
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
W procedowanej ustawie o zmianie ustawy o podatku akcyzowym znajdują 

się przede wszystkim zmiany dotyczące eliminacji nieprawidłowości w obszarze 
podatku akcyzowego dla towarów objętych takim podatkiem i samochodów oso-
bowych. Chodzi o uszczelnienie obrotu tymi towarami. W tym zakresie nowe-
lizowanych jest kilkanaście różnych ustaw. Dodatkowo w czasie prac w Sejmie 
uzupełniono zapisy ustawy, rozszerzając je o nowelizację ustaw: o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o świadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze środków publicznych, o zdrowiu publicznym oraz 
o rezerwach strategicznych. I to tyle dobrego o tej ustawie.

Niestety kolejny raz, jak to się dzieje od początku rządów PiS, ustawa budzi 
zastrzeżenia dotyczące zgodności z Konstytucją RP. Znów wszystkie terminy 
wskazują na to, iż panu prezydentowi zaproponowany zostanie termin na pod-
pisane tej ustawy uniemożliwiający mu wykorzystanie pełnego czasu, jaki ma 
na jej podpisanie. Niestety stanie się tak, jak z innymi ustawami, które pan pre-
zydent otrzymuje od razu ze wskazaniem, do kiedy musi je podpisać. Pokazuje 
to niestety i potwierdza wszelkie publicznie wskazywane informacje o braku 
samodzielności w podejmowaniu decyzji przez pana prezydenta Andrzeja Dudę. 
Dziękuję bardzo.
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22. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 24 i 25 marca 2021 r.

Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jak podkreślono w opinii naszego Biura Legislacyjnego, do najważniejszych 

unormowań nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych 
ustaw należy zaliczyć następujące zmiany.

Po pierwsze, zmiany zasad i trybu wydawania decyzji w sprawie wiążącej 
informacji akcyzowej.

Po drugie, opodatkowanie akcyzą suszu tytoniowego w przypadku jego na-
bycia lub posiadania przez osobę, która nie jest wpisana do rejestru producen-
tów surowca tytoniowego.

Po trzecie, rozszerzenie katalogu przesłanek odmowy dokonania wpisu pod-
miotu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych oraz wykreślenia 
podmiotu z rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych.

Po czwarte, zmiany w zakresie dotyczącym wydania, odmowy wydania, 
zmian oraz cofnięcia zezwoleń na wykonywanie działalności gospodarczej w za-
kresie podatku akcyzowego.

Po piąte, zmiany w zakresie dotyczącym opodatkowania akcyzą samocho-
dów osobowych, w tym rozszerzenie przedmiotu opodatkowania o dokonanie 
w pojeździe samochodowym, innym niż samochód osobowy, zarejestrowanym 
na terytorium kraju, zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego pojazdu 
na samochód osobowy, a także nabycie lub posiadanie samochodu osobowego 
niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju, jeżeli nie można ustalić 
podmiotu, który dokonał wcześniejszej czynności podlegającej opodatkowaniu, 
a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania 
podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.

Po szóste, wprowadzenie zasady, zgodnie z którą w przypadku ogłoszenia 
stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub jeżeli zachodzi prawdopo-
dobieństwo przejściowego ograniczenia dochodów jednostek samorządu tery-
torialnego, minister właściwy do spraw finansów publicznych może przekazać 
raty części oświatowej, wyrównawczej, równoważącej i regionalnej subwencji 
ogólnej wszystkim uprawnionym jednostkom samorządu terytorialnego w ter-
minach wcześniejszych niż określone w ustawie o dochodach jednostek samo-
rządu terytorialnego.

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw 
to projekt rządowy mający na celu wprowadzenie rozwiązania, które uszczelni 
system opłat akcyzowych związanych z obrotem skażonym alkoholem etylo-
wym, suszem tytoniowym oraz z wyrobami energetycznymi.

Ustawa wdraża dyrektywę Rady (UE) 2019/475 z dnia 18 lutego 2019 r. zmie-
niającą dyrektywy 2006/112/WE i 2008/118/WE w odniesieniu do obszaru cel-
nego Unii i do terytorialnego zakresu stosowania dyrektywy 2008/118/WE.
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W nowelizacji zawarto informacje o opodatkowaniu samochodów osobowych. 
Mowa jest o tym, że od przyszłego roku wszyscy przedsiębiorcy będą mogli skła-
dać deklaracje w formie elektronicznej, co znacząco ułatwi weryfikację i pozwoli 
na szybsze rozpatrywanie decyzji.
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22. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 24 i 25 marca 2021 r.

Przemówienie senatora Beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Przedstawiony projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – 

Prawo łowieckie podtrzymuje stan bezprawia, który dotyczy podziału Polski. 
Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2014 r., który wskazał wy-
raźnie, iż prawo łowieckie ogranicza w sposób niezgodny z konstytucją pra-ż prawo łowieckie ogranicza w sposób niezgodny z konstytucją pra- prawo łowieckie ogranicza w sposób niezgodny z konstytucją pra-
wo własności, należy zmienić tę ustawę w sposób kompleksowy. Trybunał 
Konstytucyjny dał 18 miesięcy na zmianę przepisów. Niestety, partia rządząca 
rozpoczęła zmianę prawa łowieckiego dopiero w 2018 r. Ponadto należy zazna- r. Ponadto należy zazna-r. Ponadto należy zazna-
czyć, iż pomimo rozpoczętych prac nowelizujących omawianą ustawę nadal 
obowiązuje prawo niezgodne z konstytucją.

Aktualnie istotnym problemem jest również to, że nie wiemy, jaki jest stan 
prawny na terenach łowieckich, na których nie dokonano nowego podziału na 
obwody łowieckie, a także nie mamy żadnej podstawy prawnej do wykonywa-
nia tam odstrzału zwierząt.

Najważniejszym założeniem prezentowanej ustawy jest przedłużenie obo-
wiązującego stanu prawnego do 31 marca 2022 r., co przedłuża wyznaczenie 
obwodów łowieckich po raz trzeci. Niestety, ustawa nie przewiduje żadnego spo-
sobu, który zmobilizuje województwa do dokonania przyjęcia uchwał oraz zmian 
umów dzierżawy w marcu 2022 r. Smuci fakt, iż nie ma żadnych mechanizmów 
usprawniających, a zatem możemy spodziewać się, iż w przyszłym roku pro-
blem obwodów łowieckich wróci po raz kolejny i będziemy procedować to samo 
zagadnienie. Zastanowić się zatem należy, jaki cel przyświeca przedstawionej 
ustawie, skoro nie realizuje ona żadnych założeń, które zostały wskazane w wy-
roku Trybunału Konstytucyjnego. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senator Agnieszki Gorgoń-Komor 
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senatorowie!
Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz nie-

których innych ustaw zmienia przepisy przejściowe do ustawy z dnia 22 mar-
ca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw. 
Głównym celem ustawy jest zapewnienie ciągłości prowadzenia na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej przez dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich 
gospodarki łowieckiej, szacowania szkód łowieckich w uprawach i płodach rol-
nych oraz wypłaty należnych z tego tytułu odszkodowań, jak również podejmo-
wania działań na rzecz walki z afrykańskim pomorem świń.

W związku z zagrożeniem w postaci wygaśnięcia dotychczas obowiązującego po-
działu Polski na obwody łowieckie i obowiązujących umów dzierżawy obwodów ło-
wieckich przed dokonaniem przez sejmiki województw nowego podziału województw 
na obwody łowieckie i przeprowadzeniem procedury związanej z wydzierżawieniem 
lub przekazaniem w zarząd obwodów łowieckich zasadna jest szybka zmiana przed-
miotowej ustawy. Utrata ważności obowiązującego podziału województw na obwody 
łowieckie przy równoczesnym braku możliwości ponownego ich wydzierżawienia 
związanym z niedokonaniem nowego podziału województw na obwody łowieckie 
mogłaby doprowadzić do sytuacji, w której na części terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej byłoby niemożliwe prowadzenie gospodarki łowieckiej. W szczególności brak 
byłoby możliwości podejmowania działań mających na celu przeciwdziałanie szko-
dom łowieckim wyrządzonym w uprawach i płodach rolnych przez zwierzynę oraz 
szacowanie takich szkód przez dzierżawców obwodów łowieckich i wypłata przez 
nich należnych z tego tytułu odszkodowań. Niemożliwe będzie również gospodaro-
wanie przez dzierżawców obwodów łowieckich populacjami zwierzyny, co doprowa-
dzi do niekontrolowanego wzrostu liczebności populacji jej poszczególnych gatunków, 
przekładającego się z kolei na rozmiar i wartość szkód wyrządzonych w uprawach 
i płodach rolnych, a w odniesieniu do dzików, będących rezerwuarem występowa-
nia wirusa ASF w środowisku – na dynamikę rozprzestrzeniania się tego wirusa, co 
zagraża gospodarce i bezpieczeństwu żywnościowemu Polski.

Z uwagi na to, że dokonanie podziału Polski na obwody łowieckie wymaga 
przygotowania wielu danych graficznych i numerycznych dotyczących każdego 
obwodu łowieckiego, przy jednoczesnej bardzo rozbudowanej procedurze tego 
podziału obowiązującej marszałków województw, uważam za właściwy termin 
wejścia w życie ustawy, który zapewni jej moc obowiązującą od dnia 31 marca 
2021 r. niezależnie od terminu, w którym zakończy się proces ustawodawczy, tym 
bardziej że zaproponowany termin vacatio legis nie narusza zasady demokratycz-
nego państwa prawa. Ponadto w związku z tym, że Polski Związek Łowiecki sku-
pia ponad 120 tysięcy członków w 2,6 tysiąca kół łowieckich, jest to kwestia ważna 
dla wielu polskich rodzin i dla polskiej gospodarki łowieckiej. Dziękuję za uwagę.
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22. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 24 i 25 marca 2021 r.

Przemówienie senator Jolanty Hibner  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Izbo!
Podczas dwudziestego szóstego posiedzenia w dniu 25 lutego 2021 r. Sejm 

Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę zmieniającą ustawę o zmianie ustawy 
– Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw.

Przyjęta przez niższą izbę parlamentu ustawa została skierowana do se-
nackiej Komisji Środowiska, która przyjęła ustawę bez wprowadzania żadnych 
poprawek.

Ustawa zmieniającą ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz nie-
których innych ustaw z druku senackiego nr 340 wprowadza nowy podział wo-
jewództw na obwody łowieckie i zaliczenie tych obwodów do poszczególnych 
kategorii w terminie do dnia 31 marca 2021 r. Trwająca w naszym kraju pande-
mia COVID-19 zmusiła do oddelegowania pracowników administracji publicz-
nej niezbędnych do zrealizowania przedsięwzięcia do pracy zdalnej. W związku 
z tym wykonanie tak złożonego zadania do 31 marca 2021 r. jest niemożliwe. 
Rozsądnym rozwiązaniem jest przesunięcie terminu powstania nowego podzia-
łu województw na obwody łowieckie i zaliczenia tych obwodów do poszczegól-
nych kategorii do dnia 31 grudnia 2021 r. W konsekwencji podział województw 
na obwody łowieckie oraz zaliczenie ich do poszczególnych kategorii dokonane 
przed dniem wejścia w życie opiniowanej ustawy zachowują ważność do dnia 
31 marca 2022 r.

Jeśli wziąć pod uwagę harmonogram prac nad ustawą oraz ewentualne sta-
nowisko Sejmu w odniesieniu do opinii Senatu, a także czas potrzebny na podpis 
prezydenta, to ustawa narusza Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. Stanowi 
to przesłankę uchybienia standardowi demokratycznego państwa prawnego 
w aspekcie nakazu zachowania odpowiedniego vacatio legis.
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22. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 24 i 25 marca 2021 r.

Przemówienie senator Agnieszki Kołacz-Leszczyńskiej 
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
W procedowanej ustawie zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo 

łowieckie oraz niektórych innych ustaw zobowiązujemy sejmiki województw 
do dokonania, poprzez podjęcie odpowiednich uchwał rad, nowych podziałów 
województw na obwody łowieckie i zaliczenia tych obwodów do poszczególnych 
kategorii w terminie do 31 marca 2021 r. A ponadto obowiązujące umowy dzier-
żawy obwodów łowieckich obowiązujące w dniu wejścia w życie tej ustawy są 
ważne do 31 marca 2021 r.

I tu już bez zbędnego komentarza można pokazać, jakiemu podobnemu sche-
matowi przyjmowania prawa jesteśmy poddawani. Otóż podczas posiedzenia 
Senatu, które kończy się 26 marca, Senatu, który przyjmie lub nie tę ustawę, już 
wiemy o tym, że niemożliwe jest, żeby rady poszczególnych sejmików podjęły 
uchwały do dnia 31 marca 2021 r., więc sami jako parlamentarzyści wystawia-
my się na śmieszność. Podobnie jest z podpisem i opublikowaniem ustawy. Sejm 
zbiera się 30 marca, więc prezydent zapewne nocą 30 marca podpisze ustawę 
i jeszcze nocą zostanie ona opublikowana.

Już wielokrotnie podnosiliśmy śmieszność, na jaką wystawiają się Sejm, 
a raczej posłowie PiS, i pan prezydent Andrzej Duda. A ja ciągle mam nadzie-
ję, że kiedyś jednak to się zmieni i przestaniemy kpić swoimi zachowaniami 
(procedowaniem prawa) z naszych obywateli, którym tworzymy codzienność. 
Dziękuję bardzo.



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 22. posiedzenia Senatu

238

22. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 24 i 25 marca 2021 r.

Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałoby się zapytać: nad czym tu debatować? Przecież ta ustawa liczy tylko 

3 artykuły i zajmuje niecałą stronę formatu A4. Okazało się jednak, że nowela 
ta dostarczyła podczas debaty sejmowej sporo emocji.

Głównym celem omawianej dzisiaj ustawy o zmianie ustawy – Prawo ło-
wieckie jest zapewnienie ciągłości prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej przez dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich gospodarki łowiec-
kiej, szacowania szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych oraz wypłaty 
należnych z tego tytułu odszkodowań. Prac legislacyjnych nie podjął jednak rząd 
– była to inicjatywa grupy posłów. Chodziło przede wszystkim o czas, który i tak 
okazuje się niewystarczający do tego, aby ustawa weszła w życie 31 marca 2021 r. 
Stąd wybieg w postaci art. 3: „Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym 
po dniu ogłoszenia z mocą od dnia 31 marca 2021 r.”.

Dlaczego ustawa ma mieć moc obowiązującą od 31 marca 2021 r.? Otóż ustawa 
z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych in-
nych ustaw (DzU z 2018 r. poz. 651), zmieniona ustawą z dnia 20 grudnia 2019 r. 
o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych 
zwierząt (DzU z 2020 r. poz. 148), zobowiązuje w art. 7 ust. 1 sejmiki województw 
do dokonania podziału województw na obwody łowieckie, w obrębie wojewódz-
twa, w drodze uchwały, w terminie do dnia 31 marca 2021 r. Jednocześnie zgod-
nie z art. 7 ust. 2 tejże ustawy podziały województw na obwody łowieckie oraz 
zaliczenia obwodów łowieckich do poszczególnych kategorii dokonane przed 
dniem wejścia w życie tej ustawy zachowują ważność do dnia 31 marca 2021 r. 
Zgodnie z art. 8 ust. 1 tej ustawy umowy dzierżawy obwodów łowieckich obo-
wiązujące w dniu wejścia w życie tej ustawy obowiązują do dnia 31 marca 2021 r. 
Zaproponowana zmiana w zakresie art. 8 ust. 1 ustawy będzie miała zastosowa-
nie do art. 8 ust. 2 zmienianej ustawy w brzmieniu obowiązującym.

Okazuje się, że do dnia dzisiejszego uchwały w sprawie podziału województw 
na obwody łowieckie podjęto jedynie w województwach: opolskim, lubuskim, 
dolnośląskim, warmińsko-mazurskim, pomorskim, podkarpackim, święto-
krzyskim i ostatnio w kujawsko-pomorskim. Pozostałe województwa mają pro-
blemy z wywiązania się z ustawowego terminu, a jako główną przyczynę tego 
stanu rzeczy podają przede wszystkim stan epidemii związany z koronawiru-
sem SARS-CoV-2, brak możliwości przeprowadzenia rzeczywistych konsultacji 
społecznych i niezbędnych, często kilkukrotnych uzgodnień projektu podzia-
łu województw na obwody z różnymi podmiotami. Zgodnie z wyrokiem TK 
z 2014 r. ten podział musi być dokonany w ramach województw, co z pewnością 
utrudnia konsultacje i uzgodnienia, a utrata ważności obowiązującego podzia-
łu na obwody łowieckie, przy równoczesnym braku możliwości ponownego ich 
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wydzierżawienia, doprowadzi do sytuacji, w której na części terytorium kraju 
niemożliwe będzie prowadzenie szeroko pojętej gospodarki łowieckiej. W szcze-
gólności nie będzie możliwości podejmowania działań mających na celu prze-
ciwdziałanie szkodom łowieckim, a tym samym szacowania przez dzierżawców 
rolników tych szkód i wypłaty należnych odszkodowań.

Tylko ze względu na te aspekty, a nie są to wszystkie, trzeba uznać, że oma-
wiana nowela ustawy jest konieczna. Trzeba jednak mieć na względzie uwagę 
ogólną Biura Legislacyjnego Senatu, zgodnie z którą wątpliwości budzi art. 3 
przesądzający, że ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłosze-
nia z mocą od dnia 31 marca 2021 r. Przyjęte rozwiązanie może nie zrealizować 
celu zakładanego przez ustawodawcę, czyli skutecznego przedłużenia terminu 
na dokonanie przez sejmiki województw podziału na obwody łowieckie i zali-
czania tych obwodów do poszczególnych kategorii – w przypadku, gdy ustawa 
zostanie ogłoszona później niż 30 marca 2021 r.

Przedmiotowa ustawa zmienia przepisy przejściowe ustawy z dnia 22 mar-
ca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw. 
Z dniem 31 marca 2021 r. normy z nich wynikające zostaną spełnione, co ozna-
cza, że po upływie tego terminu normy te nie będą mogły być modyfikowane 
w drodze nowelizacji przepisów, które je zawierały. Przewidywane ewentual-
nie wejście nowelizowanej ustawy z mocą wsteczną będzie w takiej sytuacji 
bezprzedmiotowe.

W związku z powyższym zdaniem Biura Legislacyjnego Senatu warunkiem 
tego, aby zakładany przez ustawodawcę cel został osiągnięty, jest publikacja usta-
wy dokonana najpóźniej w dniu 30 marca 2021 r. Sądzę, że tak się stanie, a wtedy 
trzeba uczynić wszystko, aby określony w przedmiotowej nowelizacji termin do 
31 grudnia 2021 r. na podjęcie przez sejmiki województw uchwał w przedmiocie 
podziału województw na obwody łowieckie był na pewno dotrzymany, tak by ko-
lejny raz nie nowelizować ustawy. Myślę, że istnieje konieczność wprowadzenia 
określonych sankcji prawnych, np. aby marszałkowie województw odpowiadali 
za ewentualne szkody w przypadku niewywiązania się z ustawowego obowiąz-
ku podziału. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw, będąca 

poselskim projektem, pozwala, ze względu na pandemię COVID-19, na wydłu-
żenie do końca obecnego roku czasu na podjęcie uchwał dotyczących podziału 
województw na obwody łowieckie. 

W nowelizacji zaznaczono, że dokonane już podziały zachowują ważność 
i obowiązywać będą od 1 kwietnia przyszłego roku, natomiast umowy dzierżaw 
obwodów łowieckich obowiązywać będą do 31 marca 2022 r. Podkreślono to rów-
nież w uzasadnieniu do projektu ustawy, gdzie wskazano, że „pomimo wpro-
wadzonego przesunięcia terminu dokonanie podziału województw na obwody 
łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii do dnia 31 marca 
2021 r., w związku z obowiązującym stanem epidemii, złożonością tego zadania 
oraz koniecznością oddelegowania pracowników administracji publicznej nie-
zbędnych do zrealizowania przedsięwzięcia do pracy zdalnej, jest niemożliwe”.



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 22. posiedzenia Senatu

241

22. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 24 i 25 marca 2021 r.

Przemówienie senatora Ryszarda Świlskiego  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wydawałoby się, że zmiana ustawy – Prawo łowieckie nie powinna wzbudzać 

emocji. Nic bardziej mylnego! Ale po kolei. Jednym z elementów, który wpisuje się 
w tę zmianę prawa, jest rozporządzenie ministra klimatu i środowiska dotyczą-
ce trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich 
oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców. Czytając ten dokument, 
widzi się, jak projektodawca ominął wszelkie uwagi, które pojawiły się w związ-
ku z tym dokumentem. W żaden sposób nie zostały ujęte wnioski, które zwracały 
uwagę na subiektywne kryteria oceny wyłaniania dzierżawców obwodów ło-
wieckich. W szczególności chodziło o to, aby nowo powstałe koło łowieckie miało 
szansę na dzierżawę obwodu łowieckiego. Obecny stan rzeczy faworyzuje koła 
łowieckie, które teraz dzierżawią obwody łowieckie. Rozporządzenie zatwier-
dza stan, w którym koło łowieckie dzierżawiące kilka obwodów łowieckich jest 
nadal oceniane według tych samych kryteriów co do każdego z tych obwodów, 
co praktycznie daje dotychczasowemu dzierżawcy pierwszeństwo dzierżawy. 
Innym elementem tego zagadnienia jest fakt, że dzierżawcami obwodów są koła 
składające się w znacznej mierze z członków zamieszkujących poza terenem 
dzierżawionych obwodów, co zasadniczo utrudnia wykonywanie obowiązków 
wynikających z ustawy – Prawo łowieckie. Mam tutaj na myśli prawidłowe 
prowadzenie gospodarki łowieckiej. Przepisy w żaden sposób nie uwzględniają 
opinii samorządu rolników, tzn. izby rolniczej, i samego wydzierżawiającego, 
dając im po jednym punkcie w ocenie stanu.

A teraz aspekt polityczny. Jak na tacy widać, że pośpiech wynika z przenie-
sienia nowo wydzielonego działu administracji rządowej „leśnictwo i łowiec-
two” z resortu klimatu do resortu rolnictwa. A przecież te 2 ministerstwa leżą 
w gestii 2 różnych ugrupowań, co oznacza utratę wpływów przez jedno z nich. 
A z drugiej strony ciekawe, jak skończy się ta polityczna przepychanka o łowiec-
two, w którą zaangażował się nawet prezydent.

Nie będę już tutaj wspominał, jakie zamieszanie wprowadziła konieczność 
zamknięcia granic obwodów w granicach województw i mnogość warunków na-
rzuconych przez samorząd regionalny do spełnienia w związku z tym. Zmiana 
tej ustawy po raz kolejny pokazuje, jak na kolanie pisane jest prawo w kraju.
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Przemówienie senatora Beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Przedstawiony projekt ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw niestety pozoruje 
udział obywateli w procesie, jakim jest zatwierdzanie inwestycji oddziaływują-
cych na środowisko. Ustawa przewiduje, iż obywatele nadal nie mogą odwołać 
się od decyzji zależnych od lokalnych synekur – regionalnych dyrekcji ochrony 
środowiska. Powyższa ustawa została wprowadzona tylko dla pozoru w celu 
uniknięcia kary za niewykonanie dyrektywy unijnej.

Przedłożona ustawa jest bardzo istotna dla obywateli oraz ich podstawo-
wych praw. Ustawa reguluje prawa obywateli do życia w czystym środowisku 
i oceny wpływu każdej inwestycji na życie i zdrowie ludzi. Niemniej jednak jest 
ona sukcesywnie modyfikowana w złym kierunku. Prawa, które powinny być 
zapewnione, są wraz z kolejną nowelizacją ograniczane. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senator Agnieszki Gorgoń-Komor 
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senatorowie!
Omawiana nowelizacja ustawy jest efektem realizacji zobowiązania, jakie 

rząd polski podjął w odpowiedzi na opinię Komisji Europejskiej z dnia 7 marca 
2019 r., skierowaną do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 258 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w sprawie uchybienia zobowiązaniom okre-
ślonym w art. 11 ust. 1 i 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/
UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez nie-
które przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko. W przedstawionej 
opinii Komisja Europejska sformułowała zarzuty niewłaściwej transpozycji 
dyrektywy EIA w zakresie art. 11 ust. 1 i 3, tj. regulacji dotyczących dostępu do 
wymiaru sprawiedliwości.

Proponowana w obecnym brzmieniu ustawa ma na celu zapewnienie moż-
liwie pełnego dostępu zainteresowanej społeczności do wymiaru sprawiedli-
wości w procesie inwestycyjnym prowadzonym dla przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko. To miałoby zostać zrealizowane poprzez 
wprowadzenie rozwiązań rozszerzających uprawnienia stron postępowania 
i organizacji ekologicznych względem decyzji środowiskowej oraz rozszerzają-
cych uprawnienia tych podmiotów względem decyzji następczych, czyli decyzji 
inwestycyjnych, do których wymagane jest uzyskanie decyzji środowiskowej.

Zaproponowane rozwiązania są słuszne. Zwiększenie uprawnień przysługu-
jących stronom postępowania i organizacjom ekologicznym w procesie inwesty-
cyjnym jest poprawnym rozwiązaniem. Projekt przede wszystkim dostosowuje 
polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, a to niezwykle ważna kwestia. 
Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senator Danuty Jazłowieckiej  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko wynika z tzw. uzasadnionej opinii Komisji Europejskiej z mar-
ca 2019 r. w sprawie niezgodności polskich przepisów z prawem europejskim 
odnoszącym się do udziału społeczeństwa w postępowaniach dotyczących in-
westycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Ustawa rozszerza uprawnienia organizacji ekologicznych oraz stron postę-
powania względem decyzji środowiskowej oraz decyzji następczych. Umożliwia 
także zastosowanie środków tymczasowych w postępowaniu w sprawie wydania 
decyzji środowiskowej oraz w postępowaniu inwestycyjnym. Nowela wprowadza 
możliwość wnioskowania o zastosowanie środków tymczasowych oraz złożenia 
skargi do sądu na etapie postępowania odwoławczego od decyzji środowisko-
wej. Na wniosek skarżącego (stron, uczestników na prawach stron, organizacji 
społecznych i ekologicznych) wojewódzkie sądy administracyjne będą mogły 
wstrzymać decyzję środowiskową, czego skutkiem będzie zawieszenie postę-
powania w sprawie decyzji inwestycyjnej.

Niestety w trakcie prac nad ustawą odrzucono wiele istotnych poprawek, 
dotyczących m.in. kwestii udostępniania na BIP decyzji środowiskowych czy 
wzmocnienia kontroli sądowej decyzji wydawanych na mocy specustaw.

Warto też zaznaczyć, że podczas konsultacji projektu ustawy wiele środo-
wisk wyrażało obawy, iż nowela ułatwi wieloletnie blokowanie uciążliwych dla 
środowiska, choć istotnych dla rozwoju lokalnego, inwestycji. Może być ona bo-
wiem w skrajnych przypadkach wykorzystywana przez organizacje pseudo-
ekologiczne do wymuszania ekoharaczy albo przez niektórych inwestorów do 
blokowania konkurencji.

Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, po raz kolejny mamy do czynie-
nia z ustawą, nad którą prace prowadzono w ekspresowym tempie, mimo że 
o zastrzeżeniach Komisji Europejskiej wiedziano już 2 lata wcześniej. W efekcie 
powstał dokument kontrowersyjny, kwestionowany przez wiele grup społecz-
nych i zawodowych, chociażby rolników czy samorządowców, niedopracowany, 
zawierający wiele luk i, co gorsza, dający obywatelom jedynie złudne narzędzia 
dochodzenia swoich praw.
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Przemówienie senator Agnieszki Kołacz-Leszczyńskiej 
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Procedowana ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o śro-

dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw jest reali-
zacją zobowiązania, jakie przyjął na swoje barki polski rząd, będąc upomnianym 
w związku z uchybieniami dotyczącymi zobowiązań w kwestii oceny skutków 
wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowi-
sko (dyrektywa EIA). Dotyczyło to przede wszystkim: braku możliwości zwróce-
nia się do sądów o przyznanie środków tymczasowych (zawieszenie wykonania 
przedsięwzięcia i zapobiegnięcie szkodom dla środowiska); ograniczenia kontro-
li sądowej w kwestii stwierdzenia naruszalności prawa przez wydanie decyzji 
(natychmiastowa wykonalność); braku możliwości wniesienia odwołań i skarg 
do sądów od decyzji w sprawie zezwolenia na inwestycję (pozwolenia wodno-
prawne, na budowę oraz koncesje geologiczne).

I to ogólna wiedza o tym, w jakim zakresie zostały zgłoszone uchybienia. 
Niestety mój niepokój budzi fakt następujący: rząd przygotowywał te przepi-
sy ok. 2 lat, natomiast samo ich procedowanie w Sejmie trwało 3 dni. Komisja, 
podczas posiedzenia której miały być konsultowane zmiany, niestety odrzuciła 
wnioski o wysłuchanie publiczne. Nie było też zgody członków komisji na powo-
łanie podkomisji i precyzyjne przeprocedowanie zapisów ustawy. Być może były 
obawy o to, że w podkomisji, podczas sprawdzania przepis po przepisie, okaże 
się, że niestety wszystko dobrze wygląda tylko na papierze, a tak naprawdę roz-
wiązania są marne. A przykładem mogą być zaplanowane terminy na odwołanie 
od decyzji, w której to procedurze terminy tak są określone, że każdy „sprytny” 
urzędnik może pozbawić każdego możliwości odwołania się od decyzji.

Wierzę, że w Senacie zrobimy wszystko, by przepisy te przywróciły jednak 
narzędzia prawne dla obywatela, a nie urzędnika i inwestora. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora Tadeusza Kopcia  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko oraz niektórych innych ustaw przyznaje dodatko-
we uprawnienia organizacjom ekologicznym, w założeniu w szczytnym celu, 
związanym z dostępem organizacji społecznych do wymiaru sprawiedliwości 
oraz większymi gwarancjami ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym. 
Ustawa w takim kształcie, w jakim została przyjęta przez Sejm, godzi jednak 
w inne wartości chronione prawem unijnym oraz polskim prawem konstytu-
cyjnym, tj. zasadę społecznej gospodarki rynkowej i prawo wolności gospodar-
czej, prawo do rzetelnego i szybkiego procesu sądowego oraz prostej i szybkiej 
procedury postępowania administracyjnego, a także narusza generalną zasadę 
zrównoważonego rozwoju.

Brakuje w zbiorze nowych przepisów próby wyważenia interesu społecz-
nego związanego z udziałem organizacji ekologicznych w procedurach admi-
nistracyjnych dotyczących innych osób oraz ochroną środowiska z interesem 
gospodarczym i inwestycyjnym gospodarki narodowej i inwestorów oraz pró-
by przeciwdziałania możliwym nadużyciom uprawnień procesowych przez te 
organizacje.

Biorąc pod uwagę oczywisty fakt negatywnego wpływu na gospodarkę naro-
dową przedłużających się lub nieskutecznych procesów inwestycyjnych, a także 
fakt ponoszenia wyłącznie przez inwestorów ciężaru finansowego długotrwałe-
go prowadzenia procesów inwestycyjnych oraz, z drugiej strony, całkowity brak 
wymagań co do rzetelności oraz zasad odpowiedzialności finansowej organizacji 
ekologicznych za skutki swojego działania w środowiskowych procedurach ad-
ministracyjnych, ewidentny okazuje się brak wyważenia wszystkich interesów 
chronionych prawnie w projekcie ustawy, a także brak zachowania równości 
stron środowiskowych postępowań administracyjnych oraz następujących po 
nich postępowań sądowoadministracyjnych.

Wprowadzenie regulacji jednostronnej, tj. zawierającej jedynie dodatkowe 
uprawnienia procesowe organizacji ekologicznych, pogłębia sytuację braku re-
alnych narzędzi po stronie organów i sądów administracyjnych oraz inwesto-
rów dla przeciwdziałania nadużyciom i patologicznym próbom przedłużania 
procedur i blokowania procesów inwestycyjnych w sposób niekonstruktywny 
i nieuzasadniony merytorycznie.

Ustawodawca, analizując skutki nowych rozwiązań, zauważa aktualnie jedy-
nie ryzyka związane z potencjalnym negatywnym ich wpływem na wydłużenie 
procesu inwestycyjnego. Niestety w żaden realny sposób nie stara się przeciw-
działać tym skutkom. Ponadto ustawodawca całkowicie nie bierze pod uwagę 
kwestii kosztów inwestycyjnych oraz szkód majątkowych po stronie inwestorów, 
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związanych z realnym ryzykiem całkowitego zaniechania (fiaska) rozpoczętych 
procesów inwestycyjnych, tj. w przypadku uporczywego nadużywania praw 
procesowych przez organizacje ekologiczne, np. poprzez nieefektywny, niekon-
struktywny lub nieuzasadniony przesłankami merytorycznymi udział i ko-
rzystanie przez organizacje z nadanych praw procesowych w celu innym niż 
ochrona środowiska – np. w celu ograniczenia rozwoju uczciwej konkurencji.

W związku z tym konieczne jest rozważenie przedstawionych problemów 
oraz dokonanie oceny możliwości wprowadzenia – a następnie zakresu – odpo-
wiednich korekt do systemu polskiego prawa oraz do treści ustawy nowelizują-
cej, w tym poprzez ich uzupełnienie o takie przepisy, które ograniczą możliwość 
wystąpienia wymienionych negatywnych skutków planowanych zmian.
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
8 marca 2019 r. Komisja Europejska w uzasadnionej opinii skierowanej do 

Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej wskazała, że zarówno przepisy ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, jak i przepisy 
niektórych innych ustaw stanowiących podstawy prawne do wydawania ze-
zwoleń inwestycyjnych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddzia-
ływać na środowisko są niezgodne z postanowieniami dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skut-
ków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na śro-
dowisko, zwanej dalej „dyrektywą EIA”, w zakresie art. 11 ust. 1 i 3, tj. regulacji 
dotyczących dostępu zainteresowanej społeczności do wymiaru sprawiedliwości.

W uzasadnionej opinii, a następnie w trakcie roboczych spotkań z przedsta-
wicielami rządu Rzeczypospolitej Polskiej Komisja Europejska zwróciła uwagę, 
że dla zapewnienia skutecznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości zainte-
resowana społeczność wnosząca skargę na decyzję administracyjną musi mieć 
również możliwość zwrócenia się do sądu lub niezależnego organu o zarządzenie 
środka tymczasowego, tak aby pewne działania mogły zostać przerwane i aby 
zapobiec wynikającemu z nich zagrożeniu dla zdrowia ludzi lub środowiska po-
przez tymczasowe zawieszenie realizacji pozwolenia na sporne przedsięwzięcie.

Komisja Europejska zwróciła także uwagę na fakt, że według utrwalonego 
orzecznictwa polskich sądów administracyjnych nie można ubiegać się o zasto-
sowanie środka tymczasowego względem decyzji środowiskowej, ponieważ jest 
to decyzja pośrednia, a więc jej wykonanie zasadniczo nie stwarza niebezpie-
czeństwa wyrządzenia znaczącej szkody. Komisja Europejska wskazała ponadto, 
że dla pewnych rodzajów przedsięwzięć, jak np. pozwolenia na budowę, pozwo-
lenia wodnoprawne, koncesje geologiczne i górnicze, organizacje pozarządowe 
nie są stroną postępowań o zezwolenie na inwestycje.

Ponadto KE podkreśliła, że zgodnie z art. 8 dyrektywy EIA wyniki konsultacji 
i informacji zebrane na podstawie art. 5–7 tej dyrektywy muszą być uwzględnio-
ne w procedurze udzielenia zezwolenia na inwestycję. W przypadku, gdy zezwo-
lenie inwestycyjne nie uwzględnia odpowiednio wyników oceny oddziaływania 
na środowisko lub nie obejmuje warunków zawartych w decyzji środowiskowej, 
zainteresowana społeczność, w tym organizacje ekologiczne, muszą mieć moż-
liwość podważenia zgodności z prawem takiego zezwolenia. Wobec tego w celu 
zapewnienia prawidłowej transpozycji art. 11 ust. 1 i 3 dyrektywy EIA do prawa 
krajowego konieczne jest zapewnienie stronom oraz uprawnionym organizacjom 
ekologicznym możliwości wniesienia odwołania od decyzji w sprawie zezwoleń 
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inwestycyjnych, a na kolejnym etapie – również możliwości zaskarżenia decyzji 
do sądu oraz wnioskowania o środki tymczasowe.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązał się do dokonania zmian w obo-
wiązujących przepisach prawa w celu wyeliminowania wskazanych naruszeń 
i ewentualnych niezgodności przepisów z art. 11 ust. 1 i 3 dyrektywy EIA.

Omawiana dzisiaj ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw ma 
na celu zapewnienie możliwie pełnego dostępu zainteresowanej społeczności do 
wymiaru sprawiedliwości w procesie inwestycyjnym prowadzonym dla przed-
sięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Część zaproponowanych rozwiązań prawnych w istocie idzie w dobrym kie-
runku, jednak część podniesionych przez KE zastrzeżeń w dalszym ciągu nie 
została wyeliminowana, a pozostawienie ich w nowelizowanej ustawie powo-
duje, że cel nie zostaje osiągnięty.

Jakie przesłanki zadecydowały o tym, żeby chociaż KE zwróciła się do rządu 
polskiego o dokonanie zmian w ustawie w marcu 2019 r., procedować ją dopiero 
teraz, w marcu 2021 r., a komisjom sejmowym dać 3 dni na zapoznanie się ze 
znowelizowaną ustawą, w której dokonuje się zmian chyba w 25 ustawach, doty-
czących m.in. prawa geologicznego i górniczego, inwestycji drogowych, obiektów 
energetyki jądrowej, prawa wodnego, morskich farm wiatrowych itd.?

Omawianą ustawą dokonuje się zmian w ustawie o udostępnianiu informa-
cji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Każdy obywatel ma też konsty-
tucyjnie zagwarantowane prawo do informacji o środowisku. Co zatem stało 
na przeszkodzie, aby skierować ten projekt ustawy do podkomisji sejmowej, by 
przeanalizować go na spokojnie, artykuł po artykule, punkt po punkcie? Tak 
się jednak nie stało, a wszystkie zgłoszone na posiedzeniu Komisji Środowiska 
poprawki zostały odrzucone. To nie były poprawki polityczne, to były popraw-
ki w pełni merytoryczne, które powinny zostać wprowadzone do ustawy, aby 
móc głosować za jej przyjęciem. Dlatego byłem najpierw za wysłuchaniem pu-
blicznym, jeszcze przed wprowadzeniem poprawek, a następnie za zgłoszeniem 
najważniejszych poprawek, które zostały odrzucone przez większość sejmową.

Jedną z takich poprawek jest dodanie pkt. 1a w art. 1 przed pkt. 1 w brzmieniu:
„1a) w art. 44 dodaje się ust. 5:
«5. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1–4, przysługują organizacjom 

ekologicznym, o  których mowa w  ust.  1, także w  odniesieniu do decyzji 
o  środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko»”.

W prawie polskim organizacje ekologiczne mają ograniczone możliwości 
zaskarżenia decyzji środowiskowych, w których stwierdzono brak potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W odniesieniu do takich 
decyzji nie ma zastosowania art. 44 ustawy OOŚ, przyznający organizacjom 
prawo złożenia odwołania. Stąd postulowana poprawka.

Nie do zaakceptowania są także zaproponowane rozwiązania w art. 2–25 
z dodaniem ust. 6a w art. 72, zgodnie z którym organizacja musiałaby złożyć 
wniosek o udostępnienie informacji, a organ miałby miesiąc na przekazanie 
informacji; art. 14 ust. 1 ustawy OOŚ. Dodatkowo za udostępnianie informacji 
w tym trybie przewidziane jest pobieranie opłat. Taka konstrukcja przepisów 
w zasadzie uniemożliwi zainteresowanym zapoznanie się z dokumentacją spra-
wy przed upływem terminu na złożenie odwołania.
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Poważnym problemem w zaproponowanych regulacjach pozostają zapisy 
w specustawach – o transporcie kolejowym, o zasadach przygotowania i reali-
zacji inwestycji w zakresie dróg publicznych czy lotnisk użytku publicznego, 
o terminalu regazyfikacyjnym skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu czy 
budowlach przeciwpowodziowych.

Proponowane przepisy w dalszym ciągu ograniczają zakres kontroli sądo-
wej, na co wskazywała wyraźnie Komisja Europejska, stąd konieczność zapro-
ponowanych poprawek.

Podobne uwagi na etapie konsultacji zgłosiły organizacje ekologiczne, któ-
re zarzuciły, że proponowane w projekcie rozwiązania są niewystarczają-
ce do realizacji celu projektu, którym jest wyeliminowanie zarzucanej przez 
Komisję Europejską niewłaściwej transpozycji w Polsce dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady. Także w ocenie tych podmiotów rozwiązania są niewy-
starczające do skutecznego wnioskowania o zastosowanie środków tymczaso-
wych względem przedsięwzięć realizowanych na podstawie tzw. specustaw, 
a projektodawca nadaje organizacjom ekologicznym zbyt małe uprawnienia i nie 
uwzględnia interesów stron postępowania.

Inwestorzy z kolei zanegowali projektowane rozwiązania ze względu na ich 
zbyt negatywny wpływ na ciągłość i stabilność procesu inwestycyjnego poprzez 
wprowadzenie mechanizmów wstrzymujących postępowanie administracyjne 
i nadanie organizacjom ekologicznym nowych uprawnień. Wnioskowano o za-
ostrzenie kryteriów, które organizacje ekologiczne powinny spełniać, by móc ko-
rzystać ze stosownych uprawnień w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Wszyscy, którzy zajmują się procesami inwestycyjnymi, doskonale wiedzą, że 
jest to postępowanie bardzo skomplikowane, często bez uzasadnionych przyczyn 
zbyt powolne, niezrozumiałe dla wielu biernych obserwatorów. Wiedzą o tym 
najlepiej samorządowcy, którzy rozliczani są przez mieszkańców ze skuteczności 
podejmowanych decyzji, z szybkich realizacji inwestycji wojewódzkich, miej-
skich czy gminnych. Omawiana ustawa należy do takiego rodzaju rozwiązań 
prawnych, o których można powiedzieć, że nie zadowoli wszystkich. Nie będzie 
„wilk syty i owca cała”. Dotyczy ona informacji o przedsięwzięciach mogących 
znacząco wpływać na środowisko, a zatem musimy mieć o nich pełną wiedzę, 
ale i wpływ na lokalizację i realizację.

Niezależnie, jakie funkcje pełnimy, niezależnie, czy jesteśmy samorządow-
cami, przedsiębiorcami, parlamentarzystami, członkami organizacji ekolo-
gicznych czy aktualnie rządzącymi w kraju, powinniśmy pamiętać o zasadzie 
priorytetu ochrony środowiska nad działalnością gospodarczą i zasadzie o nie-
pogarszaniu stanu środowiska. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko oraz niektórych innych ustaw, będąca projektem rządowym, usu-
wa uchybienia w implementacji unijnej dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywie-
ranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko, 
zwanej dyrektywą EIA w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko. 

W związku z tym wprowadzona zostanie możliwość złożenia wniosków o za-
stosowanie środków tymczasowych obowiązujących na etapie wydawania de-
cyzji środowiskowych oraz inwestycyjnych. Ponadto nowe przepisy wydłużą do 
2 miesięcy ochronny czas, po upływie którego sąd nie będzie miał możliwości 
uchylenia decyzji inwestycyjnej. Dodatkowo pojawiły się zapisy, dzięki którym 
organizacje ekologiczne uzyskają odpowiednie narzędzia do wnoszenia odwo-
łania od decyzji inwestycyjnych, a także skarg do sądów administracyjnych. 
Takie prawo uzyskają również w przypadku, gdy nie będą uczestniczyć w po-
stępowaniu w sprawie wydania decyzji.
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Przemówienie senatora Ryszarda Świlskiego  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Na posiedzeniu w dniu 26 lutego 2021 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie 

ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
i niektórych innych ustaw. Ustawa ma na celu zapewnienie zainteresowanej 
społeczności oraz organizacjom ekologicznym dostępu do wymiaru sprawie-
dliwości w procesie inwestycyjnym prowadzonym w zakresie przedsięwzięć 
mogących mieć znaczący wpływ na środowisko.

Zgodnie z art. 74 Konstytucji RP obowiązkiem władzy publicznej jest ochro-
na środowiska. Rząd musi prowadzić politykę zapewniającą bezpieczeństwo 
współczesnym i przyszłym pokoleniom. Co więcej, każdy obywatel powinien 
mieć prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska.

Komisja Europejska w swojej opinii z dnia 7 marca 2019 r. zaznaczyła, iż 
Polska naruszyła art. 11 ust. 1 i 3 dyrektywy EIA poprzez ograniczenie kon- 11 ust. 1 i 3 dyrektywy EIA poprzez ograniczenie kon-11 ust. 1 i 3 dyrektywy EIA poprzez ograniczenie kon- 1 i 3 dyrektywy EIA poprzez ograniczenie kon-1 i 3 dyrektywy EIA poprzez ograniczenie kon- i 3 dyrektywy EIA poprzez ograniczenie kon-3 dyrektywy EIA poprzez ograniczenie kon-
troli sądowej w odniesieniu do wskazanych rozstrzygnięć o natychmiastowej 
wykonalności. Ponadto Komisja wskazała na brak zapewnienia organizacjom 
pozarządowym możliwości wniesienia skarg lub odwołań w zakresie decyzji 
w sprawie pozwolenia na inwestycję, decyzji dotyczących pozwoleń na budowę 
oraz koncesji geologicznych.

Polska powinna wspierać działania obywateli chcących poprawić stan śro-
dowiska poprzez umożliwienie im m.in. występowania do organu odwoław-
czego o wstrzymanie natychmiastowej wykonalności decyzji środowiskowej 
lub wprowadzenie obowiązku udostępniania dokumentacji oraz treści decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach w Biuletynie Informacji Publicznej na 
okres 14 dni. Informacje o każdym działaniu mającym znaczny wpływ na de- dni. Informacje o każdym działaniu mającym znaczny wpływ na de-dni. Informacje o każdym działaniu mającym znaczny wpływ na de-
gradację środowiska powinny być przekazywane do wiadomości publicznej, tak 
aby osoby zainteresowane mogły się z nimi zapoznać. Organizacje ekologiczne 
powinny również mieć możliwość zwrócenia się do sądu o zastosowanie środ-
ków tymczasowych, tak aby można było zawiesić wykonywanie przedsięwzięć 
objętych przepisami dyrektywy EIA do czasu wydania decyzji oraz zapobiec 
wynikającej z tego szkodzie dla środowiska. Do dokumentacji robót budowla-
nych poprzedzających decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, wydaną 
w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, dołączane powinny być 
załączniki graficzne określające przewidywany teren, na którym będzie realizo-
wane przedsięwzięcie, o ile dodanie takiego załącznika będzie wymagane przez 
przepisy obowiązujące w dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowi-
skowych uwarunkowaniach.

Wstrzymanie wykonania decyzji środowiskowej przez sąd po wszczę-
ciu postępowania w  sprawie wydania decyzji inwestycyjnej będzie 
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wiązało się z obowiązkiem zawieszenia tego postępowania z urzędu. Naczelny 
Sąd Administracyjny będzie miał możliwość wstrzymania wykonania osta-
tecznej decyzji środowiskowej oraz wprowadzenia obligatoryjnego zawieszenia 
sprawy w toku postępowania w terminie 2 miesięcy od dnia wpływu zażalenia. 
Samo rozwiązanie przewidziane w art. 86f ustawy zapewni możliwość stoso- 86f ustawy zapewni możliwość stoso-86f ustawy zapewni możliwość stoso-
wania przez sądy administracyjne środków tymczasowych w stosunku do osta-
tecznych decyzji środowiskowych.

Ustawa przewiduje także modyfikację kilku innych ustaw, m.in. usta-
wy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe. Wprowadza ona określone 
zmiany, dodając art. 39ia o następującym brzmieniu: „Do zezwolenia na bu- 39ia o następującym brzmieniu: „Do zezwolenia na bu-39ia o następującym brzmieniu: „Do zezwolenia na bu-
dowę obiektu jądrowego stosuje się przepisy art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko”. Dodaje się tu również art. 55ra, który przesądza, że wymieniona 
ustawa będzie miała zastosowanie w przypadku budowy składowiska odpadów 
promieniotwórczych.

Ponadto nowelizacja ustawy nadaje nowe brzmienie przepisom kilku innych 
ustaw, np. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym lub 
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i re- kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i re-kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i re- r. o szczególnych zasadach przygotowania i re-r. o szczególnych zasadach przygotowania i re-
alizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Przedstawione zmiany powinny zapewnić równowagę pomiędzy prawami 
organizacji ekologicznych a interesami inwestorów. Nie chodzi tu o blokowanie 
inwestycji infrastrukturalnych czy wstrzymywanie wykonalności inwestycji, 
lecz o działania zgodne z obowiązującym prawem i nieszkodzące naturze. Co 
więcej, rząd RP powinien przestrzegać zaleceń Unii oraz stosować się do obo-
wiązujących wymogów. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Janusza Gromka  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zawarty w ustawie o zmianie ustawy o transporcie drogowym obowiązek 

utworzenia systemu wymiany komunikatów RSI między punktami kontakto-
wymi krajów Unii Europejskiej oraz państwami członkowskimi Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu, dotyczących zgłoszeń wyników kontroli tech-
nicznej pojazdów użytkowych wskazujących poważne lub niebezpieczne uster-
ki, jest zapisem, który pozytywnie wpłynie na poziom techniczny pojazdów 
uczestniczących w ruchu drogowym. Należytym działaniem jest dążenie do 
eliminacji pojazdów, które stwarzają niebezpieczeństwo dla innych kierujących 
oraz pieszych.

Proponowane zapisy oceniam pozytywnie i będę głosował za ich przyjęciem.
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Przemówienie senatora Mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mając na uwadze szczególne położenie naszego kraju, w którym natężenie 

ruchu przewoźników z innych krajów wzrasta, uważam, że ustawa o zmianie 
ustawy o transporcie drogowym, mająca na celu wprowadzenie przepisów roz-
porządzenia wykonawczego Komisji Unii Europejskiej w sprawie szczegółowych 
zasad dotyczących procedur zgłaszania pojazdów użytkowych wykazujących po-
ważne lub niebezpieczne usterki stwierdzone podczas kontroli technicznej, jest 
niezbędna, aby zapewnić bezpieczeństwo na polskich drogach oraz zmniejszyć 
emisję zanieczyszczeń z pojazdów.

Dzięki procedowanym zmianom poszerzony zostanie katalog danych cen-
tralnej ewidencji naruszeń poprzez wprowadzenie m.in. kategorii pojazdu oraz 
numeru VIN kontrolowanego pojazdu. Wszystkie informacje będące przedmio-
tem kontroli drogowej wykazującej nieprawidłowości będą musiały zostać prze-
kazane głównemu inspektorowi transportu drogowego, a następnie państwu 
członkowskiemu Unii Europejskiej albo państwu członkowskiemu Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu, w którym pojazd ten jest zarejestrowany. Dane 
te będą przekazywane w szybki sposób poprzez system wymiany komunikatów 
RSI. System wymiany komunikatów będzie nośnikiem wszystkich informa-
cji uzyskanych podczas kontroli i przyczyni się do sprawniejszej współpracy 
Inspekcji Transportu Drogowego z odpowiednimi organami innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej, co z kolei przełoży się na szybsze ogranicze-
nie lub zakaz użytkowania pojazdu, w którym stwierdzono poważne lub nie-
bezpieczne usterki.

Wymiana danych dotyczących kontroli technicznych wykazujących niepra-
widłowości stwierdzające poważne lub niebezpieczne usterki w pojeździe po-
między krajami członkowskimi Unii Europejskiej z pewnością przyczyni się 
zarówno do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak również do zapobie-
gania nieuczciwej konkurencji. Dlatego jestem za przyjęciem wszystkich oma-
wianych zmian.
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Przemówienie senator Agnieszki Kołacz-Leszczyńskiej 
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przedłożona ustawa o transporcie drogowym wykonuje prawo Unii. Jej za-

pisy wprowadzają obowiązek wprowadzania do centralnej ewidencji naruszeń 
informacji o numerze VIN pojazdu, który jest kontrolowany, i przekazywania 
informacji do innych punktów kontaktowych Unii Europejskiej w przypadku 
stwierdzenia poważnych lub niebezpiecznych usterek.

Ustawa doprecyzowuje już istniejące przepisy w zakresie centralnej ewi-
dencji naruszeń. Dotyczy to obligatoryjnego gromadzenia informacji nie tylko 
o marce, ale także o typie, numerze rejestracyjnym, kraju rejestracji czy nume-
rze VIN konkretnego pojazdu.

Przedstawione argumenty wskazują, że przyjmowane zapisy będą wpływały 
na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i zmniejszenie emisji zanie-
czyszczeń.  Dlatego też zapisy te zasługują na moje poparcie. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Macieja Łuczaka  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Bezpieczeństwo na polskich drogach jest jednym z priorytetowych punktów, 

które państwo powinno zapewnić. Zmiana ustawy o zmianie ustawy o trans-
porcie drogowym jest propozycją, która ma na celu podwyższenie wskaźnika 
bezpieczeństwa pojazdów poruszających się na terenie Polski i krajów UE oraz 
ulepszenie procedur zgłaszania informacji dotyczących usterek pojazdów.

Wprowadzenie systemu, który pozwoli na bezpośrednią wymianę komu-
nikatów RSI między punktami kontaktowymi krajów Unii Europejskiej oraz 
państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, 
EFTA, jest rozwiązaniem, które pozwoli zmniejszyć ilość pojazdów użytkowych 
wykazujących poważne lub niebezpieczne usterki stwierdzone podczas drogo-
wej kontroli technicznej. Zmodyfikowany sposób przekazywania danych za po-
średnictwem centralnej ewidencji naruszeń przyspieszy zgłaszanie informacji 
uzyskanych w trakcie kontroli pojazdów.

Obecny system wymiany informacji pomiędzy państwami UE uzyskanych 
podczas kontroli pojazdów nie przewidywał możliwości zwrócenia się do orga-
nów państwowych o podjęcie działań zmierzających do przeprowadzenia do-
datkowego badania technicznego pojazdów wykazujących usterki.

Po wejściu w życie zaproponowanych zmian instytucje transportu drogowe-
go będą mogły wyjść z prośbą do państw o ponowne badanie techniczne. Dzięki 
temu pojazdy wykazujące usterki, które stanowić mogą zagrożenie na drogach, 
nie zostaną dopuszczone do ruchu drogowego. Przyspieszenie wymiany infor-
macji uzyskanych w trakcie kontroli pojazdów pomiędzy państwami UE uła-
twi pracę organom transportu drogowego i pozwoli na ich szybsze działanie. 
Dokładnie określono i rozszerzono zakres danych, które organy kontrolujące 
transport drogowy powinny uzyskać podczas wywiadu z kierowcami prywat-
nymi oraz przewoźnikami osób lub towarów.

Ustawa zmierza do ogólnego usprawnienia systemu wymiany informacji 
pomiędzy krajami UE i ujednolicenia procedur w całej UE w zakresie trans-
portu drogowego.

Reasumując, przedstawione argumenty potwierdzają zasadność wprowa-
dzenia proponowanych zmian.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym służy stosowaniu przepisów 

rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/2205 z dnia 29 listopada 2017 r. 
w sprawie szczegółowych zasad dotyczących procedur zgłaszania pojazdów użyt-
kowych wykazujących poważne lub niebezpieczne usterki stwierdzone podczas 
drogowej kontroli technicznej. 

Jak to podkreślono w opinii senackiego Biura Legislacyjnego: „Ustawa, w za-
kresie swojej regulacji: wprowadza obowiązek utworzenia systemu wymiany 
komunikatów RSI między punktami kontaktowymi krajów Unii Europejskiej 
oraz państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA), dotyczących zgłoszeń wyników kontroli technicznej pojazdów użyt-
kowych wskazujących poważne lub niebezpieczne usterki. Prowadzona przez 
Głównego Inspektora Transportu Drogowego centralna ewidencja naruszeń 
(CEN), zostanie powiększona o dane dotychczas niegromadzone, które powinny 
zostać umieszczone zarówno w protokole drogowej kontroli technicznej pojaz-
du, jak i bardziej szczegółowej drogowej kontroli technicznej przekazywanym 
w formie komunikatu RSI; modyfikuje sposób przekazywania przez wojewódz-
kich inspektorów transportu drogowego do Głównego Inspektora Transportu 
Drogowego informacji uzyskanych w trakcie kontroli pojazdów, dotyczących 
stwierdzenia usterek, przewidując przekazywanie tych informacji niezwłocz-
nie po zakończeniu kontroli za pośrednictwem centralnej ewidencji naruszeń; 
wprowadza obowiązek gromadzenia informacji o numerze VIN kontrolowa-
nego pojazdu”.

Ustawa w Sejmie nie budziła zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym.
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Przemówienie senatora Mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Niezbędne jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów unij-

nych mających na celu stworzenie jednolitego obszaru kolejowego w krajach 
europejskich. Wpłynie to na konkurencyjność, bezpieczeństwo oraz na wzrost 
gospodarczy w Europie. Jako że procedowane przepisy ustawy o zmianie ustawy 
o transporcie kolejowym są ostatnim elementem wdrożenia czwartego pakietu 
kolejowego i mają zakończyć proces, należy je przyjąć.

Wprowadzenie jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa wydawanego przez 
Agencję Kolejową UE bądź krajowe organy ds. bezpieczeństwa, opracowanie 
szczegółowych procedur dotyczących wydawania jednolitych certyfikatów bez-
pieczeństwa, modyfikowanie zasad uzyskiwania autoryzacji bezpieczeństwa 
zarządców infrastruktury i świadectw bezpieczeństwa dla użytkowników bocz-
nic kolejowych, uzupełnienie przepisów w zakresie kompetencji prezesa Urzędu 
Transportu Kolejowego, wprowadzenie przepisów przewidujących współpracę 
prezesa UTK i agencji w celu wypracowania wspólnego stanowiska w postępo-
waniu dotyczącym wniosku o dopuszczenie pojazdu do obrotu, a także przyjęcie 
wielu innych przepisów przyczyni się do spójności wśród wszystkich państw 
członkowskich.

Wśród wielu wprowadzanych zmian na szczególne uznanie zasługują te, 
które odnoszą się do nałożenia na przewoźników kolejowych obowiązku za-
pewnienia pomocy rodzinom ofiar śmiertelnych i ciężko rannych. Warto przy 
tym podkreślić, iż przepisy unijne w zakresie procedur dochodzenia roszczeń 
odsyłają pośrednio do stosowania prawa krajowego. Dobrą zmianą jest również 
przedłużenie terminu do podjęcia przez Państwową Komisję Badań Wypadków 
Kolejowych decyzji odnośnie do rozpoczęcia postępowania w sprawie wypadków 
i incydentów – ma to nastąpić nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzy-
mania zgłoszenia dokonanego przez zarządcę, przewoźnika lub użytkownika 
bocznicy kolejowej o poważnym wypadku lub incydencie kolejowym. Z pewno-
ścią czas ten pozwoli na dokładne przeanalizowanie sprawy i wydanie właściwej, 
sprawiedliwej decyzji. Słuszne jest również umowne zobowiązanie podmiotów 
współpracujących z przewoźnikami i zarządcami do wdrażania środków kon-
troli ryzyka.

Poprawienie jakości kolejowego transportu wewnątrzwspólnotowego jest 
kwestią bardzo ważną. Dzięki projektowi omawianej ustawy wprowadzającej 
ujednolicenie definicji i procedur zwiększymy bezpieczeństwo oraz konkuren-
cyjność w sektorze kolejowym, co może wpłynąć na obniżenie kosztów trans-
portu kolejowego.



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 22. posiedzenia Senatu

260

22. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 24 i 25 marca 2021 r.

Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Niniejsza nowelizacja, tj. ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, 

służy częściowemu wdrożeniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu ko-
lei w Unii Europejskiej oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/798 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei, wchodzących 
w skład tzw. części technicznej czwartego pakietu kolejowego. Podstawowe zmia-
ny dotyczą dokumentów z zakresu bezpieczeństwa wydawanych przewoźnikom 
kolejowym, umożliwiających im dostęp do infrastruktury kolejowej po spełnie-
niu określonych warunków.

Jak to podkreślono już w opinii senackiego Biura Legislacyjnego: „Ustawa 
zawiera także przepisy, których celem jest zapewnienie prawidłowego stoso-
wania szeregu aktów wykonawczych do dyrektywy 2016/798, w szczególności:

— rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/762 z dnia 8 marca 
2018 r., ustanawiającego wspólne metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu 
do wymogów dotyczących systemu zarządzania bezpieczeństwem na podstawie 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylającego 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 1158/2010 i (UE) nr 1169/2010 (DzUrz UE L 129 
z 25 maja 2018 r., str. 26, z późn. zm.);

— rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/763 z dnia 9 kwietnia 
2018 r., ustanawiającego praktyczne zasady wydawania jednolitych certyfika-
tów bezpieczeństwa przedsiębiorstwom kolejowym na podstawie dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylającego rozporzą-
dzenie Komisji (WE) nr 653/2007 (DzUrz UE L 129 z 25 maja 2018r., str. 49, 
z późn. zm.);

— rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/779 z dnia 16 maja 
2019 r., ustanawiającego szczegółowe przepisy dotyczące systemu certyfikacji 
podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów zgodnie z dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylającego rozporzą-
dzenie Komisji (UE) nr 445/2011 (DzUrz UE L 1391 z 27 maja 2019 r., str. 360, 
z późn. zm.)”.
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Przemówienie senatora Wiktora Durlaka  
w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Duży wzrost liczby różnego rodzaju urządzeń przeznaczonych do indywidu-

alnego transportu osób wynika przede wszystkim z potrzeby posiadania łatwo 
dostępnego, taniego w zakupie i utrzymaniu środka transportu, który umożli-
wi szybkie przemieszczanie się, w szczególności na terenie dużych aglomeracji 
miejskich. Tego typu urządzenia popularność zdobywają w Polsce, ale także na 
całym świecie. Z tego typu sprzętu korzystają dzieci i młodzież, a także turyści 
i osoby dojeżdżające codziennie do pracy, które chcą uniknąć korków i skrócić 
czas potrzebny na dojazdy do pracy.

Do popularyzacji takich urządzeń jak hulajnoga elektryczna, deskorolka elek-
tryczna, elektryczne urządzenia samopoziomujące i inne o podobnej konstrukcji, 
wyposażone w napęd elektryczny, przyczynia się również dynamiczny rozwój 
technologii, który zapewnia m.in. zwiększenie zasięgu tych urządzeń, ograni-
czenie ich wagi i rozmiarów. Z kolei masowa produkcja zapewnia stosunkowo 
niską cenę zakupu tego rodzaju sprzętu lub możliwość taniego wypożyczenia 
tych urządzeń.

W dzisiejszych czasach coraz większą popularność zdobywają również tra-
dycyjne środki służące do przemieszczania się, takie jak rower, rolki czy wrot-
ki, co ma związek ze wzrostem aktywności dużej części społeczeństwa, która 
poprzez sport stara się dbać o zachowanie zdrowia. Wszystko to sprawia, że 
z chodników, alejek i ścieżek pieszo-rowerowych korzysta coraz większa grupa 
osób, która przemieszcza się w zróżnicowany sposób, z różną prędkością, co wy-
maga wprowadzenia stosownych regulacji zapewniających odpowiedni poziom 
bezpieczeństwa dla wszystkich osób, w szczególności pieszych.

Procedowana dziś nowelizacja ustawy – Prawo o ruchu drogowym ma na 
celu poprawę bezpieczeństwa pieszych poprzez uregulowanie statusu prawne-
go urządzeń napędzanych elektrycznie oraz urządzeń napędzanych siłą mięśni 
przeznaczonych do przemieszczania się. Chodzi o uporządkowanie ruchu hu-
lajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego (deskorolka elektrycz-
na, elektryczne urządzenie samopoziomujące) oraz urządzeń wspomagających 
ruch (rolki, wrotki, deskorolka, hulajnoga) na drogach publicznych, w strefach 
zamieszkania oraz w strefach ruchu. Zgodnie z przyjętymi w nowelizacji nowy-
mi przepisami kierujący hulajnogą elektryczną będzie musiał korzystać z drogi 
dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów z prędkością dopuszczalną 20 km/h. 
W przypadku braku drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów kierujący 
hulajnogą elektryczną będzie mógł skorzystać z jezdni, po której ruch pojazdów 
jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, jednak i tam nie będzie 
mógł przekroczyć 20 km/h.
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Ponadto zgodnie z zaproponowanymi przepisami w wyjątkowych okolicz-
nościach hulajnogą elektryczną będzie można poruszać się chodnikiem lub dro-
gą dla pieszych, gdy chodnik będzie usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch 
pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzie-
lonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów. W tym przypadku oso-
ba poruszająca się hulajnogą elektryczną będzie musiała jechać z prędkością 
zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność i ustępować 
pierwszeństwa pieszemu.

Zgodnie z nowelizacją podobne rozwiązania dotyczyć mają kierujących urzą-
dzeniami transportu osobistego. Co do zasady użytkownicy tych pojazdów będą 
mogli poruszać się po drogach dla rowerów i chodnikach. Możliwość korzysta-
nia przez kierującego urządzeniem transportu osobistego z chodnika lub drogi 
dla pieszych będzie dozwolona jedynie w przypadku, gdy brakuje wydzielonej 
drogi dla rowerów.

Warto również podkreślić, że zgodnie założeniami procedowanej ustawy 
dzieci w wieku do 10 lat będą mogły jeździć hulajnogą elektryczną jedynie w stre-
fie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej. Do kierowania hulajnogą elektrycz-
ną przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane będzie posiadanie przez nie 
karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Osoby po ukończe-
niu osiemnastego roku życia nie będą musiały posiadać tego typu dokumentów. 
W przypadku urządzeń wspomagających ruch takich jak np. rolki, wrotki czy 
deskorolka nie będą potrzebne żadne uprawnienia. Nie będzie też ograniczeń 
wiekowych.

Mając na względzie rosnącą liczbę użytkowanych urządzeń przeznaczonych 
do indywidualnego transportu osób, zarówno tych wyposażonych w napęd elek-
tryczny, jak i tych napędzanych siłą mięśni, a także dostrzegając potrzebę wpro-
wadzenia nowych uregulowań prawnych, których skutkiem będzie podniesienie 
poziomu bezpieczeństwa pieszych, popieram przygotowaną przez Ministerstwo 
Infrastruktury nowelizację ustawy – Prawo o ruchu drogowym.
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Przemówienie senatora Beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych in-

nych ustaw, która będzie regulować kwestię hulajnóg elektrycznych, była bardzo 
wyczekiwana przez społeczeństwo w związku z widocznym wzrostem zainte-
resowania tego typu pojazdami. Regulacja odnosząca się do tego typu kwestii 
powinna cieszyć się aprobatą społeczeństwa oraz wzbudzać jego zaufanie. Od 
momentu, gdy urządzenia te pojawiły się na ulicach polskich miast, były one 
traktowane tak jak piesi: poruszały się bez ograniczeń po chodnikach i drogach 
dla pieszych, ale za prowadzenie ich pod wpływem alkoholu groziła kara.

Na wstępie należy od razu podkreślić, iż ustawodawca przewidział w przed-
łożonej ustawie zbyt krótki okres vacatio legis. Na zapoznanie się społeczeństwa 
z nowymi przepisami, które mają być wkrótce egzekwowane, nie wystarczy 14 
dni. Prawo, aby było skuteczne, musi być przestrzegane. Nie przyczynia się do 
tego jednak szaleńczy pęd do tworzenia nowych obostrzeń i wprowadzania ich 
w życie bez odpowiedniego przygotowania.

Reasumując, uważam, iż długo wyczekiwane przepisy drogowe odnoszące 
się do hulajnóg elektrycznych nie wprowadzają rozwiązań kompromisowych, 
które odnosiłyby się zarówno do elektromobilności, jak i do bezpieczeństwa osób 
poruszających się pieszo. Użytkownicy jednośladów krytykują ustawodawców 
za wprowadzenie nakazu kierowania pojazdem w tempie poruszania się pie-
szego, bowiem, jak słusznie zauważają, w praktyce taka czynność jest po pro-żają, w praktyce taka czynność jest po pro-ają, w praktyce taka czynność jest po pro-
stu niewykonalna. Przy takiej prędkości kierujący hulajnogą nie byłby w stanie 
utrzymać równowagi. Ponadto nowe przepisy nie wyjaśniają, który z pieszych 
ma dyktować maksymalną prędkość.

Muszę z przykrością stwierdzić, iż z ustawy zniknął zapis odnoszący się do 
zawierania przez operatorów ruchu umów z zarządcą drogi. Umowy takie da-
łyby samorządom realny wpływ na to, w jaki sposób działają w ich miastach 
wypożyczalnie tego typu sprzętu, głównie hulajnóg elektrycznych. Samorządy 
mogłyby określić zarówno finansowe, jak i pozafinansowe aspekty działania 
operatorów hulajnóg i innego sprzętu na terenie danej gminy. Byłby to dobry 
sposób na zarządzanie f lotą sprzętu elektrycznego na drogach polskich miast. 
Można by było wydzielić strefy parkowania, określić liczbę dostępnych w danym 
mieście operatorów oraz zobowiązać operatorów do posiadania serwisantów 
pojazdów elektrycznych. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora Mieczysława Golby  
w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Wszyscy widzimy rosnącą popularność elektrycznych hulajnóg. Nowelizacja 
ustawy – Prawo o ruchu drogowym ma uregulować status prawny hulajnóg 
elektrycznych i tzw. urządzeń transportu osobistego, UTO, do których zalicza-
ją się m.in. deskorolki elektryczne. Nowelizacja jest konieczna, ponieważ do tej 
pory stan prawny tych urządzeń pozostawał nieuregulowany. Taki stan rzeczy 
powoduje niekontrolowane zachowania użytkowników tych urządzeń, zacho-
wania, które bardzo często są niebezpieczne dla innych użytkowników dróg, 
szczególnie dla pieszych.

Głównymi założeniami ustawy będzie zakaz kierowania hulajnogą elektrycz-
ną po jezdni, na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h, zakaz 
kierowania hulajnogą lub UTO przez osobę nietrzeźwą albo znajdującą się w sta-
nie po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu, zakaz przewożenia hu-
lajnogą elektryczną i UTO innych osób, zwierząt lub przedmiotów, ciągnięcia 
lub holowania hulajnogą elektryczną i UTO innych pojazdów, pozostawiania 
hulajnóg elektrycznych i UTO na chodniku w inny sposób niż równolegle do 
jego zewnętrznej krawędzi.

Kierujący UTO będzie musiał korzystać z drogi dla rowerów – z prędkością 
dopuszczalną 20 km/h. UTO będzie można wyjątkowo – w przypadku braku 
drogi dla rowerów – poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, z zacho-
waniem następujących zasad: jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, 
zachowanie szczególnej ostrożności, ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz 
nieutrudnianie ruchu pieszemu. Poruszanie się UTO po drodze publicznej przez 
dziecko do 10 lat będzie zabronione w każdej sytuacji, również kiedy dziecko 
jest pod opieką osoby dorosłej. Dzieci w wieku do 10 lat będą mogły poruszać się 
UTO jedynie w strefie zamieszkania i pod opieką osoby dorosłej. Do kierowania 
UTO przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane będzie posiadanie karty 
rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. W przypadku osób, które 
ukończyły 18 lat, dokument taki nie będzie wymagany.

W mojej ocenie przepisy w zakresie, o którym była mowa, są czytelne i wy-
starczające, wobec czego brak jest uzasadnienia dla wprowadzania dodatkowych 
regulacji w tym zakresie.



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 22. posiedzenia Senatu

265

22. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 24 i 25 marca 2021 r.

Przemówienie senator Agnieszki Gorgoń-Komor  
w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senatorowie!
Zaproponowane przepisy ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogo-

wym wprowadzają rozwiązania mające na celu uporządkowanie ruchu hulajnóg 
elektrycznych, urządzeń transportu osobistego takich jak np. deskorolka elek-
tryczna, elektryczne urządzenie samopoziomujące itp. oraz urządzeń wspoma-
gających ruch takich jak np. rolki, wrotki, deskorolka, hulajnoga, napędzanych 
siłą mięśni, na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach 
ruchu.

Te regulacje z pewnością są ważne i potrzebne, bo użycie tego typu urządzeń 
z każdym rokiem rośnie. Wiele osób w dużych miastach stosuje np. hulajnogę 
elektryczną jako zamiennik samochodu. Jest to ekologiczne rozwiązanie, przy-
czyniające się też do odkorkowania dróg w mieście. Do mojego biura senator-
skiego napłynęło jednak kilka uwag od użytkowników tego środka transportu. 
Można bowiem odnieść wrażenie, że przedmiotowa ustawa w pewnym stopniu 
ogranicza użytkowanie hulajnóg elektrycznych, szczególnie na terenach z nie-
dostosowaną infrastrukturą.

Ustawa wskazuje, że w przypadku braku drogi dla rowerów korzystanie 
z hulajnogi elektrycznej może być możliwe na chodniku z „prędkością pieszego”. 
Z kolei w przypadku braku zarówno drogi dla rowerów, jak i chodnika pozwala 
na jazdę jezdnią, ale tylko wtedy, jeśli dopuszczalna tam prędkość dla pojazdów 
nie przekracza 30 km/h. W niektórych częściach naszego kraju wydaje się to 
niemożliwe do zrealizowania. Uważam, że taka zmiana tego zapisu, aby do-
puszczalna prędkość dla pojazdów nie przekraczała 50 km/h, byłaby lepszym 
rozwiązaniem.

Proponowałabym również poprawkę nakazującą użytkownikom do osiemna-
stego roku życia jazdę w kasku na hulajnodze elektrycznej. Ten rodzaj transpor-
tu szybko zyskuje na popularności zwłaszcza wśród młodzieży, ale nie możemy 
przy tym zapomnieć o bezpieczeństwie i zdrowiu. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora Janusza Gromka  
w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rozwój technologii oraz upowszechnienie się pojazdów elektrycznych spo-

wodowały konieczność wprowadzenia nowych regulacji. Omawiana ustawa 
o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 
reguluje – w zależności od tego, z jakiego środka transportu korzysta dana osoba 
– ograniczenie prędkości, zasady wyprzedzania, rodzaje dróg, po jakich moż-
na się poruszać, zakazy dotyczące zachowań w ruchu drogowym, dopuszczal-
ne miejsca zatrzymywania się i postoju oraz sankcje administracyjne i karne 
związane z naruszaniem tych wszystkich reguł.

Pełniąc funkcję prezydenta Kołobrzegu, zmagałem się z określonymi proble-
mami związanymi z wszelkiego rodzaju urządzeniami z napędem elektrycznym, 
w tym z gokartami. Takie sprzęty wielokrotnie stwarzały niebezpieczeństwo 
w ruchu drogowym. Nieuregulowane prawnie było także jeżdżenie po chod-
nikach i ścieżkach rowerowych. Dochodziło nawet do wypadków z udziałem 
pieszych.

Zapisy znajdujące się w omawianej ustawie oceniam więc pozytywnie.
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Przemówienie senatora Mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wzrastające zainteresowanie społeczeństwa nowoczesnymi formami prze-

mieszczania się, powodujące coraz więcej niebezpiecznych sytuacji na polskich 
ulicach, stwarza potrzebę gruntownego uregulowania prawnego wskazującego 
status prawny hulajnogi elektrycznej, urządzenia transportu osobistego oraz 
innych urządzeń wspomagających ruch, a także prawa i obowiązki osób korzy-
stających z wymienionych urządzeń.

Ustawa o zmianie ustawy o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 
wprowadza nowe definicje, a tym samym kategoryzuje wszystkie urządzenia, 
którymi ludzie posługują się w celu przemieszczenia się, tj. rolki, wrotki, desko-
rolki, hulajnogi i inne urządzenia lub sprzęt sportowo-rekreacyjny napędzane 
siłą mięśni osoby poruszającej się tym sprzętem. Słusznie rozszerzono pojęcie 
uczestnika ruchu drogowego o osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia 
wspomagającego ruch, dzięki czemu owa osoba nie będzie już traktowana ani 
jako pieszy, ani jako kierujący pojazdem. Enumeratywne wymienienie, z ja-
kich części infrastruktury nowi uczestnicy ruchu drogowego winni korzystać, 
w odpowiedniej kolejności i przy zachowaniu szczegółowych zasad, pozwoli na 
wprowadzenie ładu. Przy czym podkreślić należy, że procedowane zmiany mają 
na celu ochronę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego ze 
szczególnym uwzględnieniem pieszych, którym przysługuje pierwszeństwo.

Warto przyjrzeć się zapisom dotyczącym hulajnóg elektrycznych, którymi 
należałoby się przemieszczać drogą dla rowerów lub pasem ruchu dla rowerów, 
a w przypadku braku wskazanej infrastruktury jezdnią, po której ruch pojaz-
dów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h. Dopiero w przypadku 
braku wspomnianych dróg możliwe będzie korzystanie z chodnika z prędko-
ścią zbliżoną do prędkości pieszego. Te uregulowania są jak najbardziej słuszne, 
ponieważ jako priorytet traktują ochronę bezpieczeństwa pieszego. Podobnie 
w przypadku osób kierujących urządzeniami transportu osobistego wprowadzo-
no drogą eliminacji odpowiednie wskazanie rodzaju infrastruktury do porusza-
nia się, poczynając od drogi dla rowerów, poprzez drogę dla pieszych, zabraniając 
kierowania urządzeniem transportu osobistego na jezdni drogowej w trosce 
o bezpieczeństwo kierującego tym urządzeniem. W związku z nałożeniem obo-
wiązków na nowych uczestników ruchu, m.in. obowiązku poruszania się na 
chodniku z prędkością podobną do prędkości pieszego, zachowania szczególnej 
ostrożności czy ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, zasadne jest, aby policja 
i straż miejska były organami kontrolnymi uprawnionymi do rozstrzygnięcia 
kwestii odpowiedzialności za zdarzenia drogowe. Rozsądnym rozwiązaniem jest 
również określenie minimalnego wieku lat 10 uprawniającego do używania hu-
lajnogi elektrycznej oraz urządzenia transportu osobistego na drodze. Biorąc pod 
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uwagę zauważalny chaos na ulicach spowodowany porzucaniem wypożyczanych 
hulajnóg elektrycznych, słuszne jest uregulowanie sprawy postoju tych pojazdów 
w miejscach do tego przeznaczonych oraz innych miejscach ściśle określonych.

Wszystkie omawiane przepisy wprowadzają rozwiązania mające na celu 
uporządkowanie ruchu hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobi-
stego oraz urządzeń wspomagających ruch na drogach publicznych, w strefach 
zamieszkania i strefach ruchu, co zapewni ochronę bezpieczeństwa wszyst-
kich uczestników ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem pieszych, oraz będzie 
oznaczało jednolitość podejścia systemu do osób poruszających się omawianymi 
urządzeniami.
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Przemówienie senator Danuty Jazłowieckiej  
w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja prawa o ruchu drogowym reguluje status e-hulajnogi i urzą-

dzeń transportu osobistego, a więc pojazdów napędzanych elektrycznie, bez 
siedzenia i pedałów, przeznaczonych wyłącznie dla kierującego (np. monocykl, 
e-deskorolka, segway.)

Podjęcie tego tematu było długo oczekiwane i zasadne, gdyż do tej pory stan 
prawny tych urządzeń pozostawał nieunormowany, co przekładało się na nie-
kontrolowane i często niebezpieczne dla innych użytkowników dróg (szczególnie 
pieszych) zachowania osób kierujących tymi urządzeniami.

Zgodnie z nowymi przepisami kierujący hulajnogą elektryczną oraz urzą-
dzeniami transportu osobistego będą musieli korzystać (z prędkością dopusz-
czalną 20 km/h) z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów. Jeżeli nie będą 
mieli takiej możliwości, dopuszczalne będzie poruszanie się tymi pojazdami 
z tą samą prędkością po jezdni, po warunkiem, że dozwolony jest na niej ruch 
z prędkością nie większą niż 30 km/h. W przypadku, gdy dozwolona prędkość 
na danym odcinku jezdni będzie większa, możliwe będzie również poruszanie 
się usytuowanym wzdłuż jezdni chodnikiem lub drogą dla pieszych. Warunkiem 
korzystania z dróg dla pieszych będzie zachowanie szczególnej ostrożności: jaz-
da z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, nieutrudnianie mu ruchu oraz 
ustępowanie pierwszeństwa.

Niestety podczas dotychczasowych prac nad ustawą nie wzięto pod uwagę 
tego, że powyższe zapisy w zasadzie uniemożliwią jazdę na hulajnodze elektrycz-
nej czy urządzeniach transportu osobistego w wielu rejonach kraju (szczególnie 
na wsiach i w małych miastach), gdzie brakuje dróg rowerowych czy równych 
chodników, brakuje także jezdni z ograniczeniem prędkości do 30 km/h. Czy 
w takiej sytuacji nie byłoby zasadne dopuszczenie używania hulajnóg elektrycz-
nych i urządzeń transportu osobistego także na tych drogach, gdzie dopuszczal-
na prędkość jest większa niż 30 km/h? Prawdopodobnie będzie to bezpieczniejsze 
niż alternatywne poruszanie się po dziurawych chodnikach i narażanie pie-
szych, szczególnie osób starszych czy dzieci, na niebezpieczeństwo kolizji. Z nie 
do końca zrozumiałych powodów w Polsce ograniczono do 20 km/h prędkość 
poruszania się hulajnogą i urządzeniami transportu osobistego, podczas gdy 
w wielu innych krajach europejskich wynosi ona 25 km/h, szczególnie w przy-
padku poruszania się po jezdni. Bardzo często obserwujemy, jak z taką, a nawet 
większą prędkością przemieszczają się rowerzyści.

Uważam, że przyjęte w ustawie rozwiązania nie zapewniają stronom uczest-
niczącym w ruchu drogowym bezpieczeństwa, są nieprecyzyjne, czego przy-
kładem są chociażby zapisy dotyczące karania za „poruszanie się z prędkością 
zbliżoną do prędkości pieszego”. Niejasne jest, czy kara zostanie nałożona za 
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poruszanie się zbyt wolne czy zbyt szybkie – jazda e-hulajnogą w tempie, w jakim 
porusza się pieszy, nie jest zadaniem prostym, łatwo można stracić równowagę, 
a tym samym narazić pieszych na niebezpieczeństwo.

Osobna sprawa to sens przemieszczania się e-hulajnogą z prędkością poniżej 
10 km/h. Przecież w sytuacji, gdy brakuje dróg rowerowych, jazda po chodni-
kach nie będzie zjawiskiem rzadkim.

Ustawa wymaga jeszcze sporo pracy, by zapewnić uczestnikom ruchu dro-
gowego precyzyjność prawa i jego skuteczność w zapewnieniu mieszkańcom 
bezpieczeństwa.
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Dzisiaj nikogo nie dziwi, tylko co najwyżej denerwuje lub stresuje widok na 

ulicach, chodnikach, ścieżkach rowerowych polskich miast osób wykorzystują-
cych do poruszania się hulajnogi elektryczne, deskorolki elektryczne, elektryczne 
urządzenia samopoziomujące i inne urządzenia o podobnej konstrukcji, wypo-
sażone w napęd elektryczny lub napędzane siłą mięśni. Urządzenia te stają się 
coraz bardziej popularne i dostępne, głównie wśród mieszkańców dużych miast, 
w których działają wypożyczalnie nie tylko rowerów, ale i wspomnianych urzą-
dzeń, głównie hulajnóg elektrycznych.

Korzystanie z tych urządzeń budzi jednak poważne wątpliwości w zakresie 
zgodności z prawem, a także bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, 
zwłaszcza pieszych. Obowiązujące obecnie przepisy ustawy – Prawo o ruchu 
drogowym nie precyzują zasad ruchu drogowego, do których powinny stoso-
wać się osoby poruszające się np. hulajnogą elektryczną po drogach publicznych, 
drogach osiedlowych w strefach ruchu czy w strefach zamieszkania. Ta sytuacja 
właśnie powoduje potrzebę wprowadzenia zmian ustawowych, nad którymi 
dzisiaj debatujemy w Wysokiej Izbie. Omawiana ustawa reguluje status prawny 
hulajnogi elektrycznej, urządzenia transportu osobistego oraz urządzenia wspo-
magającego ruch, reguluje także dopuszczalną prędkość wskazanych urządzeń, 
uprawnienia do kierowania oraz kwestię minimalnego wieku osób poruszają-
cych się przy użyciu tych urządzeń. Regulacje były od dawna oczekiwane przez 
wykorzystujących te urządzenia, jak i przez innych uczestników ruchu drogo-
wego oraz przez organy uprawnione do kontroli ruchu drogowego.

Dobrze się stało, że w ustawie rozszerzono definicję uczestnika ruchu dro-
gowego o osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, 
zdefiniowano, czym jest hulajnoga elektryczna, określono podstawową część 
drogi do poruszania się przez kierującego hulajnogą elektryczną oraz ograni-
czono możliwość korzystania z jezdni przez kierującego tym pojazdem, a także 
określono, kiedy istnieje możliwość korzystania z chodnika lub drogi dla pie-
szych przez uczestników ruchu drogowego. Te obowiązki nałożone na kierują-
cych (hulajnogą elektryczną) powinny pozwolić na zapewnienie bezpieczeństwa 
pieszym i zapewnienie jednolitego podejścia do osób poruszających się tymi 
urządzeniami ze strony organów uprawnionych do kontroli ruchu drogowe-
go, a tym samym na rozstrzygnięcie kwestii odpowiedzialności za potencjalne 
zdarzenia drogowe.

Warto podkreślić, o czym często mówimy w tej Izbie, że każda zmiana legi-
slacyjna powinna wynikać z rzeczywistych potrzeb i powinna być poddana sze-
rokim konsultacjom publicznym. Te zmiany, o których dzisiaj debatujemy, były 
poddane takim konsultacjom. Wiele uwag zgłoszonych w ramach konsultacji 
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publicznych i uzgodnień resortowych zostało uwzględnionych w takim stop-
niu, że zakres ustawy został zmodyfikowany, w związku z czym zmieniono 
tytuł ustawy z pierwotnego brzmienia „Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ru-
chu drogowym oraz ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych” na 
„Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych 
ustaw”. W ramach konsultacji uwzględniono wiele uwag podmiotów, które je 
zgłosiły, przez co ustawa z pewnością jest zdecydowanie lepsza i akceptowalna 
przez więcej osób. Uwzględniono uwagi m.in. Związku Powiatów Polskich do-
tyczące terminu wejścia w życie tej ustawy, tak aby był czas na zapoznanie się 
uczestników ruchu drogowego z nowymi zasadami i przeprowadzenie szerokiej 
kampanii informacyjnej.

Wydaje się, że tylko systemowa i systematyczna edukacja prowadzona od 
przedszkola do wieku senioralnego da szansę na podniesienie poziomu bezpie-
czeństwa na drogach, chodnikach i przejściach dla pieszych, o czym mówili-
śmy także w tej Izbie miesiąc temu, przy okazji omawiania zmian ustawowych 
w Prawie o ruchu drogowym, dotyczących m.in. pierwszeństwa pieszych zbli-
żających się do przejścia dla pieszych.

Będę głosował za przyjęciem tej ustawy. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Niniejsza nowelizacja ma na celu uporządkowanie ruchu hulajnóg elektrycz-

nych, urządzeń transportu osobistego, takich jak np. deskorolka elektryczna, 
elektryczne urządzenie samopoziomujące itp., oraz urządzeń wspomagających 
ruch, takich jak np.: rolki, wrotki, deskorolka, hulajnoga, napędzanych siłą mię-
śni, na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu.

Jak podkreślono w opinii senackiego Biura Legislacyjnego, zgodnie z niniej-
szą nowelizacją „kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z: 
drogi dla rowerów, drogi dla rowerów i pieszych lub pasa ruchu dla rowerów, 
jeżeli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skrę-
cić; jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 
30 km/h, gdy brakuje drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów; chodnika 
lub drogi dla pieszych, wyjątkowo, gdy chodnik usytuowany jest wzdłuż jezdni, 
po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i bra-
kuje drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

Kierujący urządzeniem transportu osobistego jest obowiązany korzystać z: 
drogi dla rowerów lub drogi dla rowerów i pieszych, jeżeli jest wyznaczona dla 
kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić; chodnika lub drogi dla 
pieszych, wyjątkowo, gdy brakuje drogi dla rowerów.

Każda osoba, inna niż pieszy, korzystająca z chodnika albo drogi dla pieszych 
jest obowiązana jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego. Ok. 6 km/h 
to średnia prędkość chodu człowieka w marszu. Tak stanowią nowe przepisy 
ustawy – Prawo o ruchu drogowym w: art. 15a ust. 3 dla osoby poruszającej się 
przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch; art. 33 ust. 6 dla kierującego 
rowerem oraz art. 33c dla kierującego hulajnogą elektryczną lub urządzeniem 
transportu osobistego”.

W Sejmie za przyjęciem ustawy głosowało 414 posłów, było 15 głosów prze-
ciw, 25 posłów wstrzymało się od głosu.
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Przemówienie senatora Ryszarda Świlskiego  
w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Na posiedzeniu 25 lutego 2021 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy – Prawo 

o ruchu drogowym oraz innych ustaw, m.in. kodeksu wykroczeń oraz ustawy 
o kierujących pojazdami. Wprowadzone zmiany mają na celu uporządkowanie 
statusu prawnego hulajnóg elektrycznych oraz innych urządzeń transportu 
osobistego (UTO), np. deskorolek lub rolek. Przedstawiona ustawa kategoryzuje 
oraz określa rodzaje pojazdów i urządzeń, wprowadza sankcje karne i admini-
stracyjne związane z naruszeniem tych reguł.

Elektryczne hulajnogi zaczęły pojawiać się w polskich miastach od 2018 r., 
co cieszyło się wielkim zainteresowaniem. Dzisiaj coraz więcej ludzi decyduje 
się na kupno własnej hulajnogi, w celach rekreacyjnych lub ze względów eko-
nomicznych. Do tej pory stan prawny pozostawał nieuregulowany, co powodo-ł nieuregulowany, co powodo-, co powodo-
wało realne zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego – pieszych oraz osób 
poruszających się tym coraz to bardziej powszechnym środkiem transportu. 
Zgodnie z przyjętą nowelizacją osoby poruszające się e-hulajnogą zobowiązane 
będą do poruszania się na ścieżce rowerowej z prędkością nie więcej niż 20 km/h. 
W przypadku gdy zabraknie pasa ruchu dla rowerów, użytkownik będzie mógł 
korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie 
większą niż 30 km/h, jadąc z dopuszczalną prędkością 20 km/h. W wyjątkowych 
sytuacjach hulajnogą będzie można jechać chodnikiem lub drogą dla pieszych 
nie szybciej niż 30 km/h lub w tempie zbliżonym prędkością do tempa idącego 
pieszego, zachowując szczególną ostrożność oraz ustępując mu pierwszeństwa. 
Coraz częstsze są potrącenia i wypadki z udziałem kierowców jednośladów. Nie 
wyobrażam sobie, jak w praktyce będzie wyglądał nakaz jazdy elektryczną hu-
lajnogą w tempie poruszającego się pieszego. Ta czynność jest niewykonalna, 
gdyż kierujący przy tak małej prędkości nie będzie w stanie utrzymać równo-
wagi. Nowe przepisy nie wyjaśniają, kto dokładnie będzie dyktował prędkość 
– pieszy czy kierujący. W definicji pieszego nie został uregulowany zapis, z jaką 
prędkością uczestnik ruchu drogowego musi poruszać się, idąc chodnikiem.

Do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od 10 do 18 lat wy-
magane będzie posiadanie karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, B1, 
A1 lub T. Sam kurs pozwalający zdobyć kartę rowerową lub prawo jazdy pozwoli 
na naukę przepisów drogowych oraz odpowiednich zachowań w poszczególnych 
sytuacjach na drodze, co wpłynie na zwiększenie świadomości młodzieży od-
nośnie do jej bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa innych uczestników ruchu 
drogowego. Zdobycie karty rowerowej możliwe jest w szkole podstawowej, lecz 
z uwagi na fakt pandemii będzie to utrudnione. Dla osób powyżej osiemnastego 
roku życia te dokumenty nie będą wymagane. Dzieci do dziesiątego roku życia 
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będą mogły poruszać się hulajnogą elektryczną tylko i wyłącznie w strefie za-
mieszkania pod opieką osoby dorosłej.

Parkowanie hulajnogi elektrycznej będzie możliwe w miejscach do tego prze-
znaczonych. W przypadku braku tej lokalizacji pozostawienie pojazdu na chod-
niku będzie możliwe po spełnieniu kilku warunków, np. szerokość chodnika nie 
będzie mogła być mniejsza niż 1,5 m, a pojazd będzie musiał być ustawiony rów- m, a pojazd będzie musiał być ustawiony rów-m, a pojazd będzie musiał być ustawiony rów-
nolegle do chodnika, co ma sygnalizować, że został zaparkowany, a nie porzu-
cony. Hulajnoga zostanie usunięta na koszt właściciela lub osoby wynajmującej 
ją w danej chwili w przypadku pozostawienia sprzętu w miejscu zabronionym. 
O wręczeniu mandatu zdecyduje policja lub straż miejska.

Podobne przepisy zostały przewidziane dla kierujących pojazdami trans-
portu osobistego (UTO). Użytkownicy tych pojazdów będą mogli poruszać się 
wyłącznie po chodnikach lub ścieżkach rowerowych. W przypadku urządzeń 
wspieranych siłą mięśni – rolek lub deskorolek – nie zostały przez ustawodawcę 
określone kategoria wiekowa oraz wymagane uprawnienia. Mimo to po zmia-
nie przepisów zakazane będzie pozostawianie hulajnóg elektrycznych i UTO 
na chodniku w sposób inny niż równolegle do jego zewnętrznej krawędzi, cią-
gnięcie lub holowanie innych pojazdów oraz przewożenie osób, przedmiotów 
lub zwierząt. Wątpliwości budzą jednak urządzenia wspomagające ruch, któ-
re zostały zdefiniowane w art. 2 pkt 18a prawa o ruchu drogowym jako sprzęt 
sportowy zasilany siłą mięśni przeznaczony do poruszania się w pozycji stoją-
cej, np. rolki lub wrotki. Definicja ta jest na tyle nieprecyzyjna, iż do urządzeń 
wspomagających ruch można zaliczyć kijki do nordic walkingu, co odbiega od 
definicji sprzętu zasilanego siłą mięśni. Więc do jakiej kategorii można zaliczyć 
tę czynność sportową?

Tam, gdzie pojawią się nowe przepisy, muszą również znaleźć się nowe sank-
cje. Zostały przewidziane kary za poruszanie się UTO, urządzeniami wspomaga-
jącymi ruch siłą mięśni lub hulajnogami elektrycznymi po drodze dla pieszych. 
Za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, przemieszczanie się z prędkością 
szybszą niż prędkość idącego, korzystanie z telefonu w trakcie jazdy, jazdę pod 
wpływem alkoholu w strefie zamieszkania oraz przewożenie innych osób, przed-
miotów i zwierząt grozi mandat w przedziale od 100 zł do 500 zł.

Podsumowując, należy stwierdzić, że elektryczne hulajnogi oraz inne urzą-
dzenia ułatwiające przemieszczanie się od lat zyskują popularność. Ważne jest 
to, aby zostały wyodrębnione do poszczególnych kategorii, co ułatwi szybszą ich 
identyfikację jako odrębnego typu pojazdu. Nowe regulacje uporządkują oraz 
załagodzą chaos panujący na drogach, co spowoduje zmniejszenie ryzyka kolizji 
i zminimalizuje utrudnienia w poruszaniu się po mieście, a co najważniejsze, 
zwiększy bezpieczeństwo innych uczestników ruchu.
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Przemówienie senatora Mieczysława Golby  
w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad

Narodowy spis powszechny to badanie, które jest realizowane co 10 lat. Spis 
dostarcza wielu instytucjom informacji o stanie i strukturze demograficzno-
-społecznej oraz ekonomicznej naszego kraju.

Obowiązek przeprowadzenia spisu powszechnego jest jednym z międzyna-
rodowych zobowiązań. Tak jak w Polsce, tak i na całym świecie spisy ludności 
i mieszkań są podstawowym sposobem oraz narzędziem gromadzenia informa-
cji o sytuacji demograficznej, społecznej czy ekonomicznej, a także o zasobach 
mieszkaniowych danego kraju. Pozwalają na zaspokojenie potrzeb informacyj-
nych kraju, dostarczenie informacji na poziomie jednostek podstawowego po-
działu administracyjnego kraju, uzyskanie charakterystyki zmian dotyczących 
liczb i struktur demograficzno-społecznych ludności, gospodarstw domowych 
i rodzin zamieszkujących lub przebywających w Polsce, rozmiarów i kierunków 
mobilności ludności, aktywności ekonomicznej, rozmiarów i jakości zasobów 
mieszkaniowych oraz ich efektywnego wykorzystania, a także na zebranie in-
formacji niezbędnych do realizacji zobowiązań międzynarodowych, m.in. wo-
bec Unii Europejskiej i ONZ.

Projekt ustawy ma pozwolić na efektywne przeprowadzenie spisu w obec-
nych warunkach epidemiologicznych. Wywiad będzie odbywał się w drodze 
telefonicznej i internetowej, a gdy pozwolą na to warunki epidemiczne – także 
bezpośredniej. Ustawa przewiduje również ujednolicenie stawek wynagrodzenia 
albo dodatku spisowego dla rachmistrzów spisowych bez względu na metodę 
zbierania przez nich danych w ramach spisu powszechnego.

Najważniejsze zmiany mają na celu wydłużenie czasu trwania narodowego 
spisu powszechnego o 3 miesiące, tak aby spis trwał 6 miesięcy, od 1 kwietnia 
do 30 września 2021 r., a nie, jak pierwotnie planowano, do 30 czerwca 2021 r. 
Sama idea przesunięcia czasu trwania spisu oparta jest na założeniu, że w wa-
runkach panującej pandemii SARS-CoV-2 należy dać więcej czasu na efektywne 
prowadzenie badań spisowych.
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Przemówienie senator Agnieszki Gorgoń-Komor 
w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senatorowie!
Zmiany w ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszech-

nym ludności i mieszkań w 2021 r. mają na celu przede wszystkim wydłużenie 
czasu trwania narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań, o 3 mie-
siące. Proponowany nowy termin na przeprowadzenie spisu to od 1 kwietnia 
do 30 września 2021 r., a nie, jak pierwotnie planowano, do 30 czerwca 2021 r.

Nowy termin pozwala na zbudowanie właściwych ram czasowych dla odpo-
wiedniego przebiegu spisu ze względu na sytuację związaną z pandemią.

Obowiązkową formą spisu jest samospis internetowy. Metody uzupełniają-
ce to spis telefoniczny lub bezpośredni, przy pomocy rachmistrza spisowego.

Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w narodowym spisie po-
wszechnym ludności i mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Spisy powszechne są 
istotnymi momentami w życiu narodu, kiedy państwo pyta swoich obywateli 
o to, ilu nas jest, kim jesteśmy, jak żyjemy, oraz o inne istotniejsze informacje 
związane z funkcjonowaniem społeczeństwa. W ocenie organizacji między-
narodowych spisy są jednymi z największych przedsięwzięć organizacyjnych 
mobilizujących narody w czasach pokoju. Spisom powinien przyświecać cel 
profesjonalnej ich realizacji, co jest nie bez znaczenia dla odbioru wizerunku 
państwa przez obywateli.

Ustawa nie budzi zasadniczych zastrzeżeń legislacyjnych, niemniej jednak je-
śli wziąć pod uwagę dalszy harmonogram prac nad ustawą, rozpatrzenie ustawy 
przez Senat, ewentualne stanowisko Sejmu w odniesieniu do stanowiska Senatu, 
czas na podpisanie ustawy przez prezydenta i zarządzenie jej ogłoszenia, a także 
czas na jej publikację, to wątpliwości może budzić przepis art. 4, przesądzają-
cy, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r. Przyjęte rozwiązanie 
może być uznane za ingerujące w konstytucyjny termin na podpisanie ustawy 
przez prezydenta. W myśl art. 122 ust. 2 konstytucji prezydent podpisuje usta-
wę w ciągu 21 dni od dnia przedstawienia i zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku 
Ustaw. Należy przy tym pamiętać, że Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu 
z dnia 17 lipca 2019 r., sygnatura akt Kp 2/18, stwierdził, że określenie daty wej-
ścia w życie ustawy z pominięciem zagwarantowanego prezydentowi terminu 
na podjęcie decyzji w przedmiocie podpisania ustawy stanowi wystarczającą 
przesłankę do stwierdzenia, iż ustawodawca uchybił standardowi demokratycz-
nego państwa prawnego w aspekcie nakazu zachowania odpowiedniego vacatio 
legis, a tym samym naruszył art. 2 konstytucji.

W związku z planowanym narodowym spisem powszechnym ludności 
i mieszkań należy również zwrócić uwagę, że przedstawiony projekt utrudnia 
osobom głuchym udział w spisie, gdyż w ustawie brakuje możliwości przeprowa-
dzenia samospisu w polskim języku migowym. Wprawdzie art. 15 ust. 5 ustawy 
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mówi, iż osoba fizyczna objęta spisem powszechnym, która nie może dopeł-
nić obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego, w szczególności ze 
względu na stan zdrowia lub uzasadniony interes tej osoby, zgłasza ten fakt służ-
bom statystyki publicznej, telefonując na podany do wiadomości publicznej nu-
mer infolinii spisowej nie później niż do dnia 31 maja 2021 r., jednak w żadnym 
miejscu ustawa nie wspomina o możliwości posługiwania się polskim językiem 
migowym, uwzględniającym potrzeby osób głuchych. W związku z tym bardzo 
proszę o uwzględnienie potrzeb środowiska głuchych osób niepełnosprawnych 
w tym zakresie. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senator Jolanty Hibner  
w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Podczas 26. posiedzenia Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę 

o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 
w 2021 r. – druk senacki nr 339. Ustawa ta ma na celu wydłużenie czasu trwa- r. – druk senacki nr 339. Ustawa ta ma na celu wydłużenie czasu trwa-ruk senacki nr 339. Ustawa ta ma na celu wydłużenie czasu trwa-
nia spisu powszechnego o 3 miesiące, od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r. 
Wprowadza również przesunięcie okresu badań kontrolnych i uzupełniających 
w zakresie wymienionej ustawy do 31 grudnia 2021 r.

W założeniu ustawy spis powszechny ludności ma odbyć się za pomocą 
platformy internetowej. Jednakże osoby, które z uzasadnionych powodów nie 
mogą tego wykonać, będą mogły skorzystać z pomocy specjalnie powołanych 
rachmistrzów spisowych. Rachmistrz dokona spisu poprzez wywiad 
przeprowadzony bezpośrednio lub telefonicznie. Dodatkowo osobom fizycznym 
nieposiadającym techniczno-materialnych możliwości do wykonania spisu zo-
staną udostępnione lokale wyposażone w sprzęt komputerowy oraz niezbędne 
do wykonania spisu oprogramowanie.

Z uwagi na stale rosnącą liczbę zachorowań na COVID-19 najrozsądniej-ń na COVID-19 najrozsądniej- na COVID-19 najrozsądniej-
szym rozwiązaniem jest rozpoczęcie spisu powszechnego ludności w terminie 
90 dni od dnia następnego po ogłoszeniu zakończenia epidemii na terenie Polski. 
Wizyty w lokalach multimedialnych oraz bezpośredni kontakt rachmistrzów 
w celu przeprowadzenia wywiadu mogą spowodować rozprzestrzenianie się 
wirusa.

Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań ma rozpocząć się z dniem 
wejścia w życie przedmiotowej ustawy. Od tego dnia do użytku musi zostać 
przekazana platforma internetowa umożliwiająca wykonanie spisu. A w ter-
minie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy generalny komisarz spisowy musi 
przedstawić listę zbiorczą lokali wyposażonych w sprzęt komputerowy z opro-
gramowaniem służącym do wykonania spisu przez osoby fizyczne nieposiada- służącym do wykonania spisu przez osoby fizyczne nieposiada- spisu przez osoby fizyczne nieposiada-
jące warunków do jego wykonania. W tym czasie muszą również zostać zawarte 
umowy z rachmistrzami spisowymi. Tak obszerny zakres przygotowań może 
spowodować chaos organizacyjny.

Opiniowana ustawa wprowadza jednolitą stawkę za wykonany prawidłowo 
wywiad bezpośredni lub telefoniczny skutkujący prawidłowym spisem osoby 
fizycznej. Przeprowadzenie bezpośredniego wywiadu wymaga od rachmistrza 
poświęcenia czasu na dojazd do osoby fizycznej objętej obowiązkiem spisu po-
wszechnego. W związku z tym wynagrodzenie za przeprowadzenie wywiadu 
bezpośredniego powinno być wyższe.

Jeśli brać pod uwagę harmonogram prac nad niniejszą ustawą oraz ewentu-
alne stanowisko Sejmu w odniesieniu do stanowiska Senatu, wątpliwości może 
budzić to, czy ustawa wejdzie w życie tak jak planowano. Zgodnie z Konstytucją 
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Rzeczypospolitej Polskiej prezydent podpisuje ustawę w terminie 21 dni od dnia 
jej przedstawienia, tak by miał możliwość zapoznania się z jej treścią. W związ-
ku z tym określenie daty wejścia w życie ustawy, a tym samym pominięcie 
zagwarantowanego prezydentowi terminu na podjęcie decyzji, stanowi prze-
słankę naruszenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej o nakazie zachowania 
vacatio legis.
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Przemówienie senator Danuty Jazłowieckiej  
w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad

Panie Marszalku! Wysoka Izbo!
Wyniki narodowego spisu powszechnego stanowią niepodważalnie najważ-

niejszy zbiór danych statystycznych, znajdujących zastosowanie na różnych 
szczeblach zarządzania państwem i określania, jak zmienia się społeczeństwo 
polskie. Badania odbywają się co 10 lat; bardzo ważna jest systematyczność ich 
prowadzenia oraz ich aktualność. Jednak mamy obecnie do czynienia ze sta-
nem epidemii – nie jest to bezpieczny czas na prowadzenie badań. Nie pozwala 
on też z uwagi na olbrzymie zmiany, zarówno gospodarcze, jak i społeczne, na 
zapewnienie najaktualniejszych danych statystycznych, gdyż sytuacja w kraju 
zmienia się diametralnie z dnia na dzień. Prowadzenie badań nie zapewnia bez-
pieczeństwa epidemiologicznego uczestnikom badania. Co prawda proces badań 
zakłada ich prowadzenie za pośrednictwem internetu oraz rozmów telefonicz-
nych, dopuszcza jednak przeprowadzanie wywiadów bezpośrednich. Trudno 
zastanawiać się nad wysokością i sposobem naliczania stawek za przeprowa-
dzony wywiad, kiedy ma się świadomość, jakie zagrożenie niesie ze sobą wizyta 
jednego rachmistrza w kolejnych gospodarstwach domowych. Czy przeprowa-
dzona została analiza wpływu epidemii na narodowy spis rolny? Przypominam, 
że było wtedy znacznie mniej zarażonych, nie mieliśmy również do czynienia 
z brytyjską odmianą wirusa, która niesie większe zagrożenie zarażeniem. Jeśli 
ceną przeprowadzania badań ma być bezpieczeństwo obywateli, to czy warto 
podejmować to ryzyko? Co więcej, przy przeprowadzaniu badań drogą interne-
tową wprowadzone zostaną nowe wrażliwe dane osobowe. Jak zostaną zabez-
pieczone przed nieuprawnionym ich wykorzystaniem?

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Biuro Legislacyjne zwraca uwagę, że przy 
utrzymaniu obecnych terminów w procesie wprowadzania ustawy o narodo-
wym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. nie zostaną zachowane 
standardy demokratycznego państwa prawnego w aspekcie nakazu zachowania 
odpowiedniego vacatio legis. To kolejny argument za odłożeniem badań, dlatego 
uważam, że należy poważnie zastanowić się nad akceptacją ustawy w takiej for-ży poważnie zastanowić się nad akceptacją ustawy w takiej for-y poważnie zastanowić się nad akceptacją ustawy w takiej for-żnie zastanowić się nad akceptacją ustawy w takiej for-nie zastanowić się nad akceptacją ustawy w takiej for-ą ustawy w takiej for- ustawy w takiej for-
mie. Jeśli wierzyć doniesieniom rządu o ogromnych sukcesach na linii szczepień, 
to zabezpieczenie społeczeństwa powinno być kwestią czasu. Zmiany staty-ą czasu. Zmiany staty- czasu. Zmiany staty-
styczne ze względu na przesunięcie badań o rok nie powinny być na tyle istot-ć na tyle istot- na tyle istot-
ne, aby uniemożliwić prawidłowe ich wykorzystanie. Pamiętajmy, że żyjemy 
w niezwykłych czasach i nie wszystko można wykonywać w normalnym trybie. 
Ostrożności nigdy nie ma zbyt wiele, szczególnie w przypadkach, gdy jej brak 
może przynieść fatalne skutki. Proszę zatem o ponowne rozpatrzenie możliwości 
zmiany terminu przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego.
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Procedowana dziś ustawa o zmianie ustawy o narodowym spisie powszech-

nym ma na celu umożliwienie efektywnego przeprowadzenia narodowego spisu 
powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. w warunkach zagrożenia epide-
micznego, choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Zaproponowane rozwiązania ustawowe dotyczą zmian w ustawie z dnia 
9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 
w 2021 r. Spis ten miał się odbywać do dnia 30 czerwca 2021 r. Podstawowym 
celem omawianej dziś ustawy jest wydłużenie czasu trwania NSP 2021 o 3 mie-
siące, tj. do 30 września 2021 r.

Projektodawcy oczekują, że rezultatem nowelizacji będzie zapewnienie moż-
liwości zbierania danych od osób fizycznych objętych spisem powszechnym 
w miesiącach letnich tego roku, spodziewając się znacznego spadku zachoro-
wań na COVID-19. Wszyscy na tej sali, ale także chyba wszyscy w naszym kraju 
życzylibyśmy sobie, aby tak właśnie się stało. Pytanie jednak, czy rzeczywiście 
tak się stanie. Ostatnie dane dotyczące kolejnej fali zachorowań, ale i prognozy 
na najbliższe tygodnie i miesiące nie są optymistyczne. Problemy są także z re-
alizacją harmonogramu szczepień kolejnych grup Polaków. A zatem oczekiwa-
ny efekt szczepień przeciwko COVID-19 i związane z tym plany wykorzystania 
w miesiącach letnich 2021 r. wszystkich 3 metod zbierania danych (samospis 
internetowy, wywiad telefoniczny, wywiad bezpośredni) mogą okazać się niewy-
pałem, co w konsekwencji nie zapewni kompletności zbieranych danych i unie-
możliwi pełne osiągnięcie założonych celów.

Jakie są najważniejsze cele NSP 2021? Wymienić należy przede wszystkim: 
zaspokojenie potrzeb informacyjnych kraju, zwłaszcza zebranie informacji, któ-
rych nie można uzyskać z innych źródeł (w szczególności ze źródeł administra-
cyjnych); dostarczenie informacji na poziomie jednostek podstawowego podziału 
administracyjnego kraju; uzyskanie szerokiej charakterystyki zmian, jakie za-
szły od czasu narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r., 
dotyczących przebiegu podstawowych procesów, w tym danych o liczbie i struk-
turach demograficzno-społecznych ludności, gospodarstw domowych i rodzin 
zamieszkujących lub przebywających w Polsce, o rozmiarach i kierunkach mo-
bilności ludności, aktywności ekonomicznej, a także o rozmiarach zasobów 
mieszkaniowych, ich jakości oraz efektywnym wykorzystaniu; zebranie infor-
macji niezbędnych do realizacji zobowiązań międzynarodowych Polski wobec 
Unii Europejskiej oraz ONZ.

Zaproponowane zmiany ustawowe mają umożliwić elastyczne reagowanie 
na zmiany sytuacji epidemicznej i pozwolić na szybkie dostosowanie się do nie-
pewnych obecnie warunków przeprowadzenia NSP 2021.



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 22. posiedzenia Senatu

283

22. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 24 i 25 marca 2021 r.

Powstają kolejne pytania. Czy zaplanowany powszechny spis ludności 
i mieszkań musi być zrealizowany wymienionymi wyżej 3 metodami zbiera-
nia danych? Czy nie zrezygnować z metody wywiadu bezpośredniego, który 
w czasie pandemii może okazać się i tak niemożliwy do przeprowadzenia? Tak 
robi część krajów UE, EFTA oraz krajów kandydujących do UE.

Osobiście uważam, że narodowy spis powszechny, który realizowany jest 
co 10 lat, powinien być przeprowadzony w sposób odpowiadający najwyższym 
standardom tego typu badań. Musimy mieć na uwadze, że wyniki spisu po-
wszechnego mają dostarczyć administracji publicznej, organom rządowym, 
instytucjom naukowym i badawczym, ośrodkom analitycznym, szkołom wyż-
szym, mediom, ale i obywatelom, pełnych informacji o stanie i strukturze demo-
graficzno-społecznej oraz ekonomicznej naszego kraju. A zatem wykorzystanie 
zarówno samospisu internetowego, wywiadu telefonicznego, jak i wywiadu bez-
pośredniego powinno być priorytetem, tak aby wysiłek wielu zainteresowanych 
nie poszedł na marne i aby uzyskać rzetelne dane, które nie będą w przyszłości 
kwestionowane.

Na posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego i  Administracji 
Państwowej zgłosiłem zastrzeżenia co do terminu wejścia w życie tej ustawy. 
Pomijając nawet aspekt trzeciej fali koronawirusa (może być kulminacja zaka-
żeń w tym okresie), nie możemy zgodzić się na sytuację, w której Senat kolejny 
raz akceptuje brak możliwości wykorzystania przez prezydenta RP konstytu-
cyjnego terminu 21 dni na podjęcie decyzji w przedmiocie podpisania ustawy. 
W dyskusji prezes GUS zgodził się co do zaproponowania poprawki w zakresie 
terminu wejścia w życie omawianej ustawy, a ja zrezygnowałem ze zgłoszenia 
własnej poprawki w tym zakresie. Jednocześnie dobrze się stało, że zgłoszona 
i przegłosowana została poprawka, aby w art. 1 pkt 9a skreślić lit. a, tj. przepis, 
który traktował dodatek spisowy lub nagrodę jako mogące być przyznane, czyli 
traktował je jako uznaniowe. Za takimi poprawkami będę głosował, a w konse-
kwencji za przyjęciem ustawy wraz z poprawkami. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora Adama Szejnfelda  
w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad

Narodowy spis ludności i mieszkań oraz spis rolny są badaniami realizowa-
nymi na podstawie ustaw o spisach. Są to jednocześnie największe przedsięwzię-
cia statystyczne, jakie podejmowane są nie tylko w Polsce. Spisy powszechne są 
istotnymi momentami w życiu narodu, kiedy państwo pyta swoich obywateli 
„ilu nas jest”, „kim jesteśmy”, „jak żyjemy” oraz o inne istotne informacje zwią-
zane z funkcjonowaniem społeczeństwa.

By wykonać to zadanie rzetelnie, potrzeba dobrze zorganizowanego zarówno 
społeczeństwa, jak i państwa. W dobie koronawirusa jest to zadanie szczególnie 
utrudnione. Uważam, że zmiany, które są proponowane w ustawie o zmianie 
ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., m.in. 
wydłużenie terminu przeprowadzanego spisu, są korzystne. Pozwolą one bo-
wiem na bardziej rzetelne podejście do realizacji zadania.

Wypowiadając się pozytywnie w tej kwestii, trzeba jednocześnie zwrócić 
szczególną uwagę na zabezpieczenia systemu prowadzenia spisu, tak aby za-
pewnić obywatelom poczucie zachowania prywatności oraz nie stworzyć zagro-
żenia dla bezpieczeństwa zbieranych danych. Polska musi bowiem być krajem, 
w którym każdy czuje się bezpiecznie.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Niniejsza nowelizacja ma na celu umożliwienie efektywnego przeprowa-żliwienie efektywnego przeprowa- efektywnego przeprowa-

dzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. w wa-
runkach zagrożenia epidemicznego w związku z chorobą zakaźną wywołaną 
wirusem SARS-CoV-2.

Jak podkreślono w opinii senackiego Biura Legislacyjnego, zgodnie z niniej-
szą nowelizacją zmiany w ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie 
powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. mają następujące cele.

Po pierwsze, wydłużenie czasu trwania narodowego spisu powszechnego 
ludności i mieszkań w2021 r., określanego w dalszej części jako spis powszech- r., określanego w dalszej części jako spis powszech-r., określanego w dalszej części jako spis powszech-ślanego w dalszej części jako spis powszech-anego w dalszej części jako spis powszech-ści jako spis powszech-ci jako spis powszech-
ny, o 3 miesiące. Spis powszechny będzie trwał od dnia 1 kwietnia 2021 r. do 
dnia 30 września 2021 r., a nie – jak pierwotnie planowano – do dnia 30 czerw-śnia 2021 r., a nie – jak pierwotnie planowano – do dnia 30 czerw-r., a nie – jak pierwotnie planowano – do dnia 30 czerw-
ca 2021 r.

Po drugie, przesunięcie okresu, w którym przeprowadzane będą badania 
kontrolne i badania uzupełniające. Badania rozpoczną się dnia 1 października 
2021 r. i będą prowadzone do dnia 31 grudnia 2021 r.

Po trzecie, ujednolicenie stawki wynagrodzenia albo dodatku spisowego dla 
rachmistrzów spisowych, bez względu na metodę zbierania przez nich danych 
w ramach spisu powszechnego. Stawka ta wynosić będzie 6 zł brutto za każdy 
przeprowadzony wywiad bezpośredni albo wywiad telefoniczny, skutkujący 
prawidłowym spisaniem danej osoby fizycznej.

Po czwarte, jednoznaczne określenie zasad ustalania wynagrodzenia albo 
dodatku spisowego dla rachmistrzów spisowych za przeprowadzenie wywia-ów spisowych za przeprowadzenie wywia-w spisowych za przeprowadzenie wywia-
du, w którym jeden rachmistrz spisowy rozpoczyna zbieranie danych od osoby 
fizycznej objętej spisem powszechnym, a inny rachmistrz spisowy kończy zbie-
ranie tych danych. W takim przypadku wynagrodzenie albo dodatek spisowy 
przysługiwać będzie tylko temu rachmistrzowi spisowemu, który zakończył 
zbieranie danych od osoby fizycznej objętej spisem powszechnym, skutkujące 
prawidłowym spisaniem tej osoby.

Po piąte, doprecyzowanie, że dodatek za wykonywanie prac spisowych – 
z wyłączeniem dodatku dla rachmistrzów spisowych, zależnego od liczby 
przeprowadzonych wywiadów bezpośrednich albo wywiadów telefonicznych 
z osobami fizycznymi objętymi spisem powszechnym, skutkujących prawidło-
wym spisaniem tych osób – a także nagroda za wykonywanie prac spisowych 
będą miały charakter fakultatywny.

Po szóste, rezygnację z dodatkowej funkcji rachmistrzów spisowych będą-
cych pracownikami jednostek służb statystyki publicznej, polegającej na pełnie-łużb statystyki publicznej, polegającej na pełnie-użb statystyki publicznej, polegającej na pełnie-żb statystyki publicznej, polegającej na pełnie-b statystyki publicznej, polegającej na pełnie-łnie-ie-
niu dyżurów przy udzielaniu informacji w trybie infolinii spisowej i umawianiu 
wywiadów bezpośrednich z osobami fizycznymi objętymi spisem powszechnym. 
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Doświadczenia zdobyte w trakcie przeprowadzania powszechnego spisu rol-
nego w 2020 r. wskazują, że funkcja ta była rzadko łączona z wykonywaniem 
zadań rachmistrza spisowego, a obsługa infolinii spisowej była z reguły spra-
wowana przez inne osoby wykonujące prace spisowe w ramach wojewódzkich 
biur spisowych.

Po siódme, dostosowanie przepisów dotyczących nieodpłatnego rozpowszech-ów dotyczących nieodpłatnego rozpowszech-atnego rozpowszech-
niania przez Telewizję Polska SA oraz Polskie Radio SA i spółki radiofonii regio-
nalnej w programach ogólnokrajowych i regionalnych audycji informacyjnych, 
edukacyjnych i promocyjnych, popularyzujących spis powszechny, do zmiany 
wprowadzanej w art. 1 ust. 2 ustawy o narodowym spisie powszechnym lud-
ności i mieszkań w 2021 r., której celem jest wydłużenie czasu trwania spisu 
powszechnego do dnia 30 września 2021 r.

Po ósme, dostosowanie szeregu przepisów ustawy o narodowym spisie po-
wszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. do wskazanych zmian.

W terminie 7 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji generalny komi-ścia w życie nowelizacji generalny komi-eneralny komi-
sarz spisowy zaktualizuje zbiorczą listę pomieszczeń wyposażonych w sprzęt 
komputerowy z zainstalowanym oprogramowaniem wystarczającym do prze- prze-
prowadzenia samospisu internetowego w celu umożliwienia przeprowadzenia 
samospisu osobom fizycznym nieposiadającym we własnym zakresie technicz-łasnym zakresie technicz-asnym zakresie technicz-
no-materialnych warunków do jego przeprowadzenia.

W tym samym terminie dyrektorzy urzędów statystycznych jako zastępcy 
wojewódzkich komisarzy spisowych dostosują umowy zawarte z rachmistrzami 
spisowymi do wymagań określonych w znowelizowanym art. 36 ust. 4 ustawy 
o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. określającym 
jednolitą stawkę 6 zł brutto za każdy przeprowadzony wywiad bezpośredni albo 
wywiad telefoniczny, skutkujący prawidłowym spisaniem danej osoby fizycznej.

W Sejmie ustawa została poparta przez 312 posłów, 11 posłów było prze-ła poparta przez 312 posłów, 11 posłów było prze-a poparta przez 312 posłów, 11 posłów było prze-łów, 11 posłów było prze-w, 11 posłów było prze-łów było prze- było prze-ło prze-o prze-
ciw, zaś 129 posłów wstrzymało się od głosowania. Proponowane zmiany wejdą 
w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r.
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Przemówienie senator Haliny Biedy  
w dyskusji nad punktem 11. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przedstawione w ustawie o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektó-

rych innych ustaw nowe regulacje dotyczące wprowadzenia przepisów umoż-
liwiających pozyskiwanie i przetwarzanie szczegółowych danych rejestrowych 
niezbędnych do prowadzenia monitoringu karier absolwentów szkół ponadpod-
stawowych są jak najbardziej potrzebne i z pewnością posłużą do prowadzenia 
szczegółowych analiz w zakresie szeroko rozumianego rynku pracy w powiąza-
niu z kierunkami kształcenia i wykształceniem, co z kolei ma szansę przełożyć 
się na właściwe i dostosowane do potrzeb kreowanie polityki edukacyjnej w za-
kresie edukacji ponadpodstawowej, w tym oczywiście szkolnictwa branżowego.

Niepokój budzi fakt ogromnej liczby danych pozyskiwanych do prowadzenia 
monitoringu oraz wielość podmiotów zaangażowanych w dostarczanie tych da-
nych. Nie wiem też, czy określone w ustawie terminy przekazania danych dla 
niektórych podmiotów nie wpłyną znacząco na ich funkcjonowanie, są bowiem 
zbieżne z innymi, ważnymi do wykonania w tym czasie zadaniami.

Cieszy za to fakt, że zwrócono szczególną uwagę na ochronę przekazywa-
nych danych i że zgodnie z zapisami w ust. 20 i 21 po połączeniu danych i usu-
nięciu nr PESEL monitoring karier absolwentów odbywać się będzie wyłącznie 
na podstawie danych zanonimizowanych.

Do tej pory niektóry szkoły próbowały monitorować losy swoich absolwen-
tów, nie prowadziło to jednak do stworzenia całościowego obrazu.

Podjęcie procedowanej ustawy jest słuszne, pozwoli bowiem na formalną 
i prawną regulację tej sprawy.
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Przemówienie senator Agnieszki Gorgoń-Komor 
w dyskusji nad punktem 11. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senatorowie!
Celem ustawy jest wprowadzenie przepisów umożliwiających pozyskiwanie 

i przetwarzanie szczegółowych danych rejestrowych niezbędnych do prowadze-
nia monitoringu karier absolwentów szkół ponadpodstawowych.

Monitoring karier absolwentów ma być prowadzony w celu zapewnienia 
informacji na temat przebiegu karier absolwentów szkół ponadpodstawowych 
na potrzeby prowadzenia polityki oświatowej państwa na poziomie krajowym, 
regionalnym i lokalnym, w tym dostosowywania kierunków i treści kształcenia 
do wymogów rynku pracy oraz przygotowywania uczniów do wyboru zawodu 
i kierunku kształcenia.

Uważam, że to dobra inicjatywa. Monitoring karier absolwentów może 
mieć realny wpływ na podnoszenie jakości kształcenia oraz dostosowywanie 
odpowiednich treści programowych do tych oczekiwanych na rynku pracy. 
Współczesna edukacja musi uwzględniać potrzeby rynku pracy. Dziękuję za 
uwagę.
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Przemówienie senatora Janusza Gromka  
w dyskusji nad punktem 11. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Edukacja zawodowa jest i powinna być jak najmocniej wspierana na każ-

dym etapie nauki. Praca młodzieży z ekspertami od rynku pracy powoduje, 
że młodzieży łatwiej jest odkryć swoje mocne strony i predyspozycje. Musimy 
pamiętać, że wybór przyszłego zawodu rzutuje na całe nasze życie. Chyba każ-
dy się zgodzi, że lepiej codziennie wstawać do pracy, którą lubimy i w której się 
odnajdujemy.

W pełni popieram kierunek, w którym zmierza ustawa, jednak w mojej oce-
nie jej obecny kształt budzi pewne wątpliwości. Proponowane zapisy są zbyt 
ogólnikowe i nie przyniosą nic poza dodatkową pracą dla dyrekcji szkół. Ilość 
danych, które będą zbierane, wydaje się nieadekwatna do potrzeb. Zachodzi 
podejrzenie, że przedstawione zapisy ustawy mają dać rządzącym kolejne in-
strumenty, by badać życiorysy młodych ludzi. To nie są abstrakcyjne zarzuty! 
W minionych miesiącach po wielokroć słyszeliśmy informacje o szykanowaniu 
młodych ludzi protestujących przeciwko rządowi. Grożono im, zapowiadano 
szykany w szkole czy wyciąganie innych konsekwencji. Ustawa zakłada groma-
dzenie i przetwarzanie kolejnych danych osobowych, które mogą być wykorzy-
stywane jako środki nacisku na młodych ludzi, jeśli zechcą oni po raz kolejny 
protestować przeciwko władzy.

Ustawa zawiera kuriozalne zapisy. Jej twórcy tak się zagalopowali, że 
obarczyli ZUS obowiązkiem przekazywania właściwemu ministrowi adresu 
zameldowania, adresu zamieszkania lub adresu do korespondencji osoby ubez-
pieczonej. Obowiązuje to przez cały okres objęty monitoringiem karier absol-
wentów. Po co ministrowi taka wiedza?

Wątpliwości budzi także pominięcie kosztów, jakie będzie generować koniecz-
ność zbierania wskazanych w ustawie danych. Szkoły mogą być zmuszone do 
zatrudnienia dodatkowych pracowników, którzy będą zajmować się wyłącznie 
monitoringiem absolwentów i ich losów.
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Przemówienie senatora Macieja Łuczaka  
w dyskusji nad punktem 11. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Izbo!
W interesie państwa leży zwalczanie bezrobocia i dynamiczny rozwój karier 

młodych pokoleń. W związku z powyższym należy dostosować system oświaty 
do zapotrzebowania rynku pracy. W celu efektywnego dopasowania absolwen-
tów szkół do dynamicznie zmieniającej się sytuacji w zatrudnianiu specjalistów 
i pracowników różnych szczebli należy przeanalizować informacje na temat 
przebiegu karier absolwentów szkół ponadpodstawowych.

Zaproponowane w przedmiotowej ustawie zmiany przewidują wprowadzenie 
systemu monitoringu karier absolwentów publicznych i niepublicznych szkół 
ponadpodstawowych.

Obecnie nie mamy odpowiedniego narzędzia, które pozwoliłoby zebrać 
wszystkie informacje dotyczące absolwentów szkół i przebiegu ich karier po 
uzyskaniu wykształcenia. Nie mamy zatem możliwości, aby dokładnie ocenić, 
które gałęzie rynku pracy rozwijają się najszybciej i które z nich są nienasycone. 
Monitoring karier absolwentów jest odpowiedzią na potrzebę dostosowywania 
kierunków i treści kształcenia do wymogów rynku pracy oraz przygotowywa-
nia uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia.

System monitoringu karier absolwentów prowadzony na poziomie krajo-
wym, regionalnym i lokalnym będzie zbierał informacje od różnych instytucji, 
m.in. od Ministerstwa Edukacji Narodowej, okręgowych komisji egzamina-
cyjnych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na ich podstawie Instytut Badań 
Edukacyjnych w Warszawie będzie mógł wykonywać kompleksowe anali-
zy, ocenić rozwój karier oraz wyciągać wnioski i zaproponować ewentualne 
rozwiązania.

W mojej ocenie jednym z następstw wejścia omawianych zmian w ustawie 
będzie zwiększenie skuteczności doradztwa zawodowego, a co za tym idzie – 
spadek wskaźnika bezrobocia.

Ustawa dokładnie opisuje harmonogram działań poszczególnych podmio-
tów odpowiedzialnych za gromadzenie, przetwarzanie, a także anonimizowa-
nie tych danych. Dokładnie określa zakres danych rejestrowych niezbędnych 
do prowadzenia monitoringu, nad którymi będzie czuwał minister właściwy 
do spraw oświaty i wychowania.

Jeśli wziąć pod uwagę wszystkie argumenty, to ustawa nie budzi zastrzeżeń 
co do jej wdrożenia, a wprowadzenie jej w życie przyniesie społeczeństwu po-
zytywne skutki.



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 22. posiedzenia Senatu

291

22. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 24 i 25 marca 2021 r.

Przemówienie senator Ewy Mateckiej  
w dyskusji nad punktem 11. porządku obrad

Rządowy projekt o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych in-
nych ustaw, który ma na celu monitoring karier absolwentów publicznych i nie-
publicznych szkół ponadpodstawowych, był projektem oczekiwanym. Jest to 
ustawa niewątpliwie pomocna w diagnozowaniu całego systemu kształcenia 
ponadpodstawowego, dostosowaniu go do potrzeb rynku pracy, a także mody-
fikacji programów dydaktycznych. 

Niepokój budzi jednak liczba i charakter niektórych danych, jakie planuje się 
przy tej okazji zgromadzić. Odnosi się wrażenie, że powstała w oparciu o ustawę 
baza może służyć nie tylko śledzeniu karier, lecz także szerzej zakrojonej inwi-
gilacji. Pytanie zatem, jaką gwarancję otrzymają absolwenci, że zgromadzo-
ne w taki sposób dane nie zostaną wykorzystane w innych celach niż te, które 
określa ustawa. Samo zapewnienie ze strony ministerstwa jest w tym wypadku 
zdecydowanie niewystarczające.



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 22. posiedzenia Senatu

292

22. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 24 i 25 marca 2021 r.

Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 11. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W naszym kraju brak jest szczegółowych i rzetelnych informacji na temat 

karier absolwentów szkół ponadpodstawowych, w szczególności zaś absolwen-
tów szkół branżowych. Wielu dyrektorów szkół branżowych stara się monito-
rować kariery absolwentów swoich szkół, ale wykorzystuje w tym celu głównie 
nieformalne rozmowy z rodzicami lub znajomymi pracodawcami. Informacje 
na temat sytuacji edukacyjno-zawodowej absolwentów są zbierane także przez 
inne instytucje, w tym powiatowe urzędy pracy czy wojewódzkie obserwatoria 
rynku pracy, ale trudno te dane porównywać i sensownie je wykorzystywać, że 
nie wspomnę już o kosztach z tym związanych.

Tymczasem system kształcenia, w szczególności szkolnictwo branżowe, po-
winien reagować na potrzeby rynku pracy, sprzyjać uczeniu się przez całe życie 
oraz umożliwiać absolwentom mobilność edukacyjną i zawodową. Konieczne 
jest zatem zapewnienie informacji zwrotnej na temat przebiegu dalszych ka-
rier edukacyjno-zawodowych absolwentów, bo to może umożliwić strategiczne 
reagowanie systemu edukacji oraz polityki rynku pracy na nieustannie zmie-
niające się potrzeby społeczno-ekonomiczne.

Informacje z monitoringu karier absolwentów szkół ponadpodstawowych 
powinny mieć duży wpływ na dopasowywanie systemu kształcenia do rze-
czywistych – aktualnych i perspektywicznych – potrzeb rynku pracy, tak aby 
wspierać konkurencyjność i innowacyjność na poziomie lokalnym, regionalnym 
i krajowym, przeciwdziałać niedoborowi wykwalifikowanych pracowników 
oraz umożliwiać absolwentom podejmowanie satysfakcjonującego zatrudnienia.

Na potrzebę prowadzenia monitoringu karier absolwentów wskazuje wiele 
dokumentów strategicznych, takich jak np. Długookresowa Strategia Rozwoju 
Kraju – Polska 2030., Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Krajowy 
Program Reform, Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego, Perspektywa uczenia 
się przez całe życie i Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030. Na potrzebę 
działań w tym zakresie wskazuje także Umowa Partnerstwa z dnia 21 maja 
2014 r. – dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich 
w Polsce w latach 2014–2020 w ramach 3 polityk unijnych: polityki spójności, 
wspólnej polityki rolnej i wspólnej polityki rybołówstwa.

Jednocześnie wdrożenie systemu monitorowania karier absolwentów sta-
nowi kryterium podstawowe zawarte w IV załączniku do wniosku dotyczącego 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, z którego wynika, że mini-
ster właściwy do spraw oświaty i wychowania jest zobligowany, aby pozyskać 
środki w obszarze „kształcenie i szkolenia” w ramach nowej perspektywy fi-
nansowej 2021–2027.
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Wszystko to, co powiedziałem wcześniej, jednoznacznie wskazuje na pilną 
potrzebę uchwalenia omawianej tu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświato-
we. Rodzi się jednak pytanie: co dalej? Możemy mieć bardzo dobre dokumenty 
strategiczne, bardzo dobre ustawy i nawet możemy bardzo dobrze zbierać in-
formacje w ramach wprowadzonego obowiązkowego monitoringu karier, a nie 
wykorzystywać prawidłowo danych z niego wynikających. Od dostępności da-
nych zależeć powinno efektywne realizowanie zadań, takich jak ustalanie sieci 
szkół, kształtowanie oferty edukacyjnej szkół, wydawanie przez wojewódzkie 
rady rynku pracy opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie 
z potrzebami rynku pracy oraz opracowywanie prognozy zapotrzebowania na 
pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego.

Ale za tym muszą iść także inne działania, jak chociażby elastyczność zatrud-
nienia nauczycieli zawodu i elastyczność ich wynagradzania. Brak fachowców 
lub brak zainteresowania z ich strony podejmowaniem się zajęć edukacyjnych 
sprawia, że uruchamiamy kierunki kształcenia dopasowane nie do potrzeb ryn-
ku pracy, a do zatrudnionej kadry nauczycielskiej w szkołach, która jest często 
niezainteresowana przekwalifikowaniem się zgodnie z potrzebami rynku pra-
cy. Uruchamiane kierunki kształcenia – nie tylko w szkołach branżowych, bo 
także w szkołach wyższych – wynikają często także z aktualnie panującej mody, 
a nie rzeczywistych potrzeb rynku pracy. Uruchamiane kierunki kształcenia 
nie odpowiadają często przyszłościowym potrzebom rynku pracy

Odpowiedzmy sobie na pytanie chyba bardzo dzisiaj aktualne: czy szkol-
nictwo branżowe i szkolnictwo wyższe przygotowane są do podjęcia nowych 
wyzwań wynikających ze strategii rozwoju energetyki kraju do 2040 r. i wy-
nikającego z tej strategii rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, energetyki 
jądrowej, energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii? To są wyzwa-
nia, na które nasz kraj musi być przygotowany, także w zakresie szeroko pojętej 
edukacji. Monitoring karier absolwentów jest potrzebny, będzie pomocny, ale 
nie załatwi wszystkiego.

Za przyjęciem ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz nie-
których innych ustaw będę oczywiście głosował i będę zachęcał wszystkich 
odpowiedzialnych i zainteresowanych informacjami z monitoringu do jak 
najbardziej racjonalnego ich wykorzystania. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora Adama Szejnfelda  
w dyskusji nad punktem 11. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Budowanie racjonalnego systemu kształcenia zawodowego jest podstawo-

wym warunkiem prawidłowego odpowiadania systemu oświatowego na po-
trzeby rynku. Jednym z najważniejszych instrumentów wspierania gospodarki 
i przedsiębiorczości, a także rynku pracy, jest kształcenie młodych ludzi w takich 
zawodach, na które – nie tylko w czasie tego kształcenia, ale także w przyszło-
ści – będzie zapotrzebowanie na rynku pracy. Nie ma bowiem nic gorszego, niż 
kształcić młodych ludzi w zawodach, które nie są potrzebne. A niestety zapotrze-
bowanie na niektóre zawody będzie wygasało. Z tego względu ustawa o zmianie 
ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, ustawa, którą oma-
wiamy, wydaje się spełniać to ważne zadanie. Zważywszy na to, zasługuje ona 
na wnikliwą analizę i w zasadzie przychylne stanowisko.

Bardzo ważne jest jednak zastrzeżenie, iż proponowane narzędzia monito-
ringu karier zawodowych absolwentów szkół w żadnym razie nie mogą powo-
dować naruszania prywatności obywateli. W związku z tym podczas dalszych 
prac nad tą ustawą powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na ustawowe zabez-
pieczenia w tym zakresie.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 11. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Niniejsza nowelizacja ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych 

ustaw, będąca projektem rządowym, ma na celu określenie zasad uzyskania 
i przetworzenia danych potrzebnych ministrowi oświaty do prowadzenia ewi-
dencji karier absolwentów szkół ponadpodstawowych publicznych i niepublicz-
nych. Informacje te są potrzebne do prowadzenia takiej ewidencji na poziomie 
krajowym oraz regionalnym, tak aby dostosowywać odpowiednio wymogi ryn-
ku pracy. Zebrane dane będą zawierać numery PESEL, daty urodzenia, numery 
szkół ponadpodstawowych, informacje o zakończeniu edukacji, o ewentualnych 
kursach oraz, co najważniejsze, zawód, w którym absolwent rozpoczął kształ-
cenie. Zebrane dane trafiają do okręgowych komisji egzaminacyjnych, następ-
nie do ministra szkolnictwa wyższego i nauki oraz do ZUS. Okręgowe komisje 
uzupełniają dane i odsyłają to do ministra do spraw oświaty. Takie działanie 
pozwoli na precyzyjne oszacowanie rozwoju rynku pracy i obranie odpowied-
nich kierunków.

Jak podkreślono w opinii senackiego Biura Legislacyjnego: „Monitoring ka-
rier absolwentów ma być prowadzony w celu zapewnienia informacji na temat 
przebiegu karier absolwentów szkół ponadpodstawowych na potrzeby prowa-
dzenia polityki oświatowej państwa na poziomie krajowym, regionalnym i lo-
kalnym, w tym dostosowywania kierunków i treści kształcenia do wymogów 
rynku pracy oraz przygotowywania uczniów do wyboru zawodu i kierunku 
kształcenia. Monitoring karier absolwentów ma być prowadzony corocznie i bę-
dzie obejmował analizę sytuacji edukacyjnej i zawodowej absolwentów trzykrot-
nie: po roku, 2 latach oraz 5 latach od zakończenia przez nich nauki w szkole 
ponadpodstawowej (złożeniu egzaminów)”.

W Sejmie za przyjęciem ustawy opowiedziało się 446 posłów, 5 było przeciw, 
1 wstrzymał się od głosu.

Zdecydowanie popieram niniejszą nowelizację.
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Przemówienie senatora Ryszarda Świlskiego  
w dyskusji nad punktem 11. porządku obrad

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Zaproponowane zmiany w ustawie o prawie oświatowym wprowadzą na 

stałe do systemu edukacji bardzo przydatne narzędzie, jakim jest monitoring 
karier absolwentów. Zapewne wiele osób zastanawia się, jak dalej toczy się ka-
riera osób kończących liceum bądź technikum. Czy decydują się na dalsze kształ-
cenie? Czy podejmują pracę? Jeśli tak, to w jakim zawodzie? Jakie umiejętności 
nabyte w szkole są im przydatne, a jakich im zabrakło?

Na te pytania odpowiedzi będzie szukał zintegrowany monitoring karier 
absolwentów. Prowadzony w odpowiedni sposób monitoring i zebrane dzięki 
niemu informacje na temat sytuacji zawodowej absolwentów pomogą udosko-
nalić ofertę dydaktyczną danej szkoły, pomogą dostosować profil klas szkół po-
nadpodstawowych do kierunków studiów oraz programów kształcenia do ciągle 
zmieniającego się rynku pracy. Dzięki temu edukacja stanie się efektywniejsza 
i poprawi się jej jakość. Warto również podkreślić, iż potrzebę realizacji takie-
go monitoringu wielokrotnie wskazywały szkoły, uczelnie. Robili to również 
przedsiębiorcy.

Sama idea jest właściwa, ważna, zwłaszcza w aspekcie dostosowania kie-
runków studiów, szkół branżowych i dalszej drogi zawodowej do potrzeb rynku.
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Przemówienie senator Agnieszki Gorgoń-Komor  
w dyskusji nad punktem 12. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senatorowie!
Zasadniczym celem ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji anty-

komunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz 
niektórych innych ustaw jest poprawa sytuacji życiowej osób szczególnie za-
służonych dla Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności działaczy opozycji 
antykomunistycznej, osób represjonowanych z powodów politycznych, komba-
tantów, osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, żoł-
nierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach 
węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, osób 
deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez 
III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, a także cywilnych 
niewidomych ofiar działań wojennych.

Ustawa służy przywróceniu sprawiedliwości społecznej i godności oraz czę-
ściowemu zrekompensowaniu ekonomicznych skutków represji osobom, którym 
potwierdzono status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby repre-
sjonowanej z powodów politycznych, i którym czas prowadzenia działalności 
opozycyjnej lub podlegania represjom uznano za okresy składkowe na potrzeby 
emerytur z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, chociaż płacenie składek eme-
rytalnych za ten czas w okresie PRL było niemożliwe. Ustawa wprowadza zmia-
ny przede wszystkim w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji 
antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. 
Polegają one m.in. na zwiększeniu progów dochodowych uprawniających do 
jednorazowej pomocy pieniężnej, okresowej pomocy pieniężnej, podniesieniu 
maksymalnych kwot świadczeń oraz umożliwieniu przyznania pomocy pie-
niężnej jednorazowej dwa razy do roku; obecnie pomoc taka przysługuje raz 
na 12 miesięcy.

Wprowadzane zmiany pozwolą również szefowi Urzędu do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych na pokrycie kosztów zakupu wyro-
bów medycznych w całości, a nie tylko w części, jak ma to miejsce w aktualnym 
stanie prawnym.

Na mocy nowelizacji uprawnienia analogiczne do wskazanych wcześniej 
uzyskają również osoby mające status kombatanta oraz niektóre osoby będące 
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, żołnierze zastępczej służ-
by wojskowej przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach, 
zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, osoby deportowane do pra-
cy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek 
Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz osoby mające status cywilnych 
niewidomych ofiar działań wojennych.
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Ustawa przyznaje ponadto osobom mającym status działacza opozycji anty-
komunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych prawo do 
dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 5 dni roboczych.

Ustawa umożliwia też uznanie za okres składkowy w rozumieniu ustawy 
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych okresu, w którym osoby uprawnione były pozbawione możliwości 
wykonywania swojego zawodu przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji 
politycznych za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości 
i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce, a także 
określa sposób dokumentowania i potwierdzania tego okresu. Przepisy art. 11–15 
nowelizacji określają zasady ponownego ustalenia wysokości kapitału począt-
kowego oraz wysokości emerytur lub rent działaczy opozycji antykomunistycz-
nej oraz osób represjonowanych ze względów politycznych, z uwzględnieniem 
okresu represji politycznych liczonych jako okresy składkowe. Ubezpieczonym 
będzie przysługiwało prawo do ustalenia kapitału początkowego przy zastoso-
waniu kwoty przeciętnego wynagrodzenia proporcjonalnie do okresu, w którym 
ubezpieczony doświadczył określonych represji. Rozwiązanie to będzie stosowa-
ne odpowiednio do ustalenia podstawy wymiaru emerytury lub renty z tytułu 
niezdolności do pracy, jeżeli do podstawy wymiaru emerytury lub renty został 
wskazany okres, w którym ubezpieczony podlegał określonym represjom, a tak-
że do rent rodzinnych po ubezpieczonych, którzy podlegali represjom.

Bezsporne jest, że działaczom opozycyjnym z czasów PRL za ich poświęcenie, 
za to, że możemy żyć w wolnej Polsce, należy się większy zakres pomocy, zatem 
ustawa idzie w dobrym kierunku. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora Roberta Mamątowa  
w dyskusji nad punktem 12. porządku obrad

Panie Marszalku! Wysoka Izbo!
Cieszy mnie fakt, że nowelizacja ustawy o działaczach opozycji antykomu-

nistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz nie-
których innych ustaw obejmie szereg bardzo ważnych regulacji.

Chciałbym podkreślić, że już w 2014 r. podczas prac nad uhonorowaniem 
i dyskusji o uhonorowaniu wszystkich działaczy opozycji demokratycznej ape-
lowałem do panów kolegów senatorów, mówiłem, że ta ustawa jest skierowana 
do ludzi, którzy są w bardzo trudnej sytuacji materialnej. Wówczas takich osób, 
które potrzebowały pomocy finansowej i o których można było wręcz powie- o których można było wręcz powie- można było wręcz powie-
dzieć, że żyją w skrajnej biedzie, było według informacji IPN 2–5 tysięcy.

Nasuwała mi się wówczas refleksja: czy my, senatorzy, debatując i uchwalając 
ustawę o działaczach opozycji antykomunistycznej, robimy coś wyjątkowego? 
Już wtedy uważałem, że wracaliśmy do problemu, który powinien być rozwią-
zany 20 lat wcześniej. Wówczas również uważałem, że jest to ustawa, która 
w pierwszym rzędzie – i to był jedyny jej cel – ma pomóc ludziom, którzy często 
żyją w skrajnej biedzie. Byli oni pozbawieni możliwości wykonywania swojego 
zawodu na skutek represji politycznych. Oddali swój najlepszy czas ojczyźnie, 
a ojczyzna o nich zapomniała.

Byłem również dumny, gdy Senat jednomyślnie, 100 głosami, poparł projekt 
ustawy przygotowany przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. 
Projekt wówczas przewidywał zwiększenie – o 50% za każdy miesiąc trwania 
pracy przymusowej – świadczenia dla osób deportowanych do pracy przymu-
sowej przez III Rzeszę i osadzonych w obozach pracy. Wówczas zostały zreali-
zowane postulaty zawarte w petycji wniesionej do Senatu w 2017 r. (P9-39/19).

Dlatego dziś z całą stanowczością popieram tę nowelizację ustawy, która 
wnosi szereg zmian, poprawiających sytuację materialną: kombatantów, osób 
deportowanych do pracy przymusowej, żołnierzy-górników, cywilnych niewi-
domych ofiar działań wojennych, a także działaczy opozycji antykomunistycznej 
oraz osób represjonowanych z powodów politycznych.

Zmiany obejmują zwiększenie częstotliwości przyznawania pomocy pienięż-
nej jednorazowej – pomoc pieniężna jednorazowa będzie mogła być przyzna-
wana 2 razy w roku – oraz podniesienie kryteriów dochodowych przy pomocy 
jednorazowej. Pomoc pieniężna jednorazowa będzie mogła być przyznana, jeżeli: 
dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty odpowiadającej 
290% (3 tysiące 628 zł) najniższej emerytury (dotychczas: 220%); dochód na osobę 
w rodzinie nie przekracza kwoty odpowiadającej 220% (2 tysiące 752 zł) najniż- tysiące 752 zł) najniż-752 zł) najniż- zł) najniż- najniż-
szej emerytury (dotychczas: 150%); dochód osoby samotnie gospodarującej lub 
dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty odpowiadającej 350% (4 tysiące 
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378 zł) najniższej emerytury w przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą cał- zł) najniższej emerytury w przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą cał- najniższej emerytury w przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą cał-
kowicie niezdolną do pracy i do samodzielnej egzystencji (dotychczas: 300%).

Następuje podniesienie kryteriów dochodowych przy pomocy okresowej. 
Pomoc pieniężna okresowa będzie mogła być przyznana, jeżeli: dochód osoby 
samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty odpowiadającej 220% (2 tysiące 
752 zł) najniższej emerytury (dotychczas: 150%); dochód na osobę w rodzinie nie 
przekracza kwoty odpowiadającej 150% (1 tysiąc 876 zł) najniższej emerytury 
(dotychczas: 100%).

Następuje podniesienie wysokości pomocy pieniężnej jednorazowej. Pomoc 
pieniężna jednorazowa będzie mogła być przyznawana do wysokości 150% 
(1 tysiąc 876 zł) najniższej emerytury, przy czym pomoc przeznaczona na 
częściowe pokrycie kosztów zakupu wyrobów medycznych będzie mogła być 
przyznawana do wysokości 350% (4 tysiące 378 zł) najniższej emerytury, a na 
dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju niepełnosprawności jest 
przyznawana do wysokości 450% najniższej emerytury (5 tysięcy 629 zł).

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych będzie po-
twierdzał nowy okres składkowy – okres pozbawienia możliwości wykonywania 
swojego zawodu przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych za 
działania na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub 
respektowania politycznych praw człowieka w Polsce.

Tak jak w przypadku dotychczas potwierdzanych okresów świadczenia pracy 
po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych nielegal- r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych nielegal-r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych nielegal-
nych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r. oraz niewy- r. oraz niewy-r. oraz niewy-
konywania pracy przed dniem 30 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych 
okres pozbawienia możliwości wykonywania zawodu będzie potwierdzany na 
wniosek złożony do szefa urzędu.

Nowy sposób ustalania podstawy wymiaru kapitału początkowego będzie 
mógł dotyczyć każdego z okresów składkowych lub uznawanych za składkowe 
zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 
tj. okresu: osadzenia w więzieniach lub innych miejscach odosobnienia na tery-
torium Polski na mocy skazania albo bez wyroku po dniu 31 grudnia 1955 r. za 
działalność polityczną; świadczenia pracy po 1956 r. na rzecz organizacji poli- na rzecz organizacji poli-
tycznych i związków zawodowych nielegalnych w rozumieniu przepisów obo-
wiązujących do kwietnia 1989 r.; niewykonywania pracy przed dniem 31 lipca 
1990 r. na skutek represji politycznych; internowania na podstawie art. 42 de- r. na skutek represji politycznych; internowania na podstawie art. 42 de- na skutek represji politycznych; internowania na podstawie art. 42 de-
kretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym (DzU poz. 154 z 1982 r. poz. 18 
oraz z 1989 r. poz. 178); okresu pozbawienia możliwości wykonywania swojego 
zawodu przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych za działania 
na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respekto-ę niepodległości i suwerenności lub respekto- niepodległości i suwerenności lub respekto-
wania politycznych praw człowieka w Polsce – nowy okres potwierdzany przez 
Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Ubezpieczonym, którym ustalono kapitał początkowy, wysokość emerytury 
lub renty z tytułu niezdolności do pracy przed dniem wejścia w życie niniejszej 
ustawy, ponownego ustalenia kapitału początkowego, wysokości emerytury lub 
renty z tytułu niezdolności do pracy z uwzględnieniem nowych rozwiązań do-
konuje się na ich wniosek, o ile jest to dla nich korzystniejsze.

Zgodnie z nowelizacją świadczenie wyrównawcze będzie przysługiwało oso-
bie uprawnionej pobierającej nie tylko tak jak dotychczas emeryturę lub rentę 
inwalidzką albo rentę z tytułu niezdolności do pracy, lecz także osobom pobie-
rającym rentę rodzinną w kwocie niższej niż 2 501 zł 76 gr miesięcznie.
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W zmienianej ustawie wyłączone zostanie czasowe ograniczenie do lat 1936–
1956 okresu podlegania represjom, za które należne jest świadczenie pieniężne.

Działaczom opozycji antykomunistycznej oraz osobom represjonowanym 
z powodów politycznych pozostającym w zatrudnieniu będzie przysługiwał do-
datkowy 5-dniowy urlop w roku kalendarzowym.

Panie i Panowie Senatorowie! Na zakończenie chciałbym podkreślić, iż je-ż je- je-
steśmy zobowiązani do wprowadzenia tej nowelizacji ustawy, której zasadni-
czym celem jest poprawa sytuacji życiowej osób szczególnie zasłużonych dla 
Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 12. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Celem omawianej ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji anty-

komunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych jest 
przywrócenie sprawiedliwości i godności oraz częściowe zrekompensowanie 
ekonomicznych skutków represji osobom, w przypadku których potwierdzono 
status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z po-
wodów politycznych i za czas prowadzenia działalności opozycyjnej uznano 
okresy składkowe na potrzeby emerytury z FUS, za które w okresie PRL płace-
nie składek emerytalnych było niemożliwe.

Obecnie osoby te są traktowane tak, jak gdyby w powyższych okresach 
składkowych miały zerowe wynagrodzenie, a zatem jak gdyby ich wkład dla 
społeczeństwa i państwa był bezwartościowy. Uznawane tylko w ten sposób 
okresy składkowe nie podnoszą wysokości emerytury, są zatem pozorne zamiast 
rzeczywistych. Ta sprzeczność jest niezrozumiała, krzywdząca i poniżająca. 
Oznacza lekceważenie działalności opozycyjnej, pracy dla opozycji i ekonomicz-
nych kosztów ponoszonych represji.

Ustawa służy temu, aby osoby te doznały od państwa polskiego uhonorowa-
nia zamiast litości. Zgodnie z ustawą punktem odniesienia przy traktowaniu 
tych osób będzie nie brak emerytury lub bardzo niska, tzw. głodowa emerytu-
ra, lecz przeciętne wynagrodzenie – nie wynagrodzenie minimalne – w Polsce 
w latach prowadzenia działalności opozycyjnej lub podlegania represjom. Status 
tych osób zostanie zrównany ze statusem całego społeczeństwa, a nie tylko jego 
najuboższej części.

Ustawa jest pewnym kompromisowym rozwiązaniem w zakresie procedo-
wania 2 projektów ustaw, senackiego i rządowego. Szkoda, że ustawa została 
przyjęta przez Sejm dopiero w lutym bieżącego roku, czekała na uchwalenie od 
sierpnia 2020 r., przez co wiele osób, których ona dotyczy, nie doczekało wejścia 
jej w życie. Szkoda także, że nie wszystkie uregulowania, jakie zaproponował 
Senat RP, znalazły się w omawianej dzisiaj ustawie. Dotyczy to m.in. możliwo-
ści zwolnienia omawianej grupy działaczy, całkowicie lub częściowo, z opła-
ty za pobyt w domu pomocy społecznej. Chodziło o to, aby koszty wynikające 
z powyższego zwolnienia ponosiło państwo polskie poprzez Urząd do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych. Tymczasem w omawianej ustawie 
zostało to uregulowane odmiennie: „Przy podejmowaniu decyzji o całkowitym 
albo częściowym zwolnieniu członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz działaczy opozycji antykomunistycznej i osoby 
represjonowanej z powodów politycznych z opłaty za pobyt w domu pomocy 
społecznej albo odmowie zwolnienia organ bierze pod uwagę możliwości i sy-
tuację finansową gminy”.
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Mówimy o pamięci, wdzięczności, przywróceniu sprawiedliwości i godności, 
co jest oczekiwane z związku z przedmiotową ustawą. Z pewnością żaden samo-
rząd, gmina w Polsce nie pomija w realizacji swoich zadań potrzeb tych działa-
czy, ale to rolą państwa jest ponosić koszty, o których wspomniałem wcześniej. 
Przerzucanie tego zadania na gminy jest całkowicie niezrozumiałe.

Podobnie niezrozumiałe jest odrzucenie rozwiązania senackiego dotyczącego 
realizacji zapisów ustawowych bez konieczności składania wniosków do ZUS. 
Rozwiązania rządowe wiążące się z koniecznością składania wniosków zwięk-
sza biurokrację i upokarza tę grupę zasłużonych osób.

Dobrze się stało, że została przegłosowana w Sejmie poprawka dotycząca 
wejścia w życie zapisów art. 11–15 z dniem 1 czerwca 2021 r., zamiast, jak było 
we wcześniejszej propozycji rządowej, z dniem 1 września 2021 r. Dla tej grupy 
osób każdy miesiąc wcześniejszego obowiązywania ustawy jest niezmiernie 
istotny. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora Adama Szejnfelda  
w dyskusji nad punktem 12. porządku obrad

Celem ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej 
oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych 
ustaw, ustawy ważnej i potrzebnej, jest poprawa sytuacji życiowej osób szcze-
gólnie zasłużonych dla Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności działaczy 
opozycji antykomunistycznej, osób represjonowanych z powodów politycznych, 
kombatantów, osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, 
żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach 
węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, osób 
deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez 
III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, a także cywilnych 
niewidomych ofiar działań wojennych

Ustawa wprowadza wiele zmian na rzecz ludzi zasłużonych dla niepodległego 
bytu państwa i wolności obywateli. Polegają one m.in. na zwiększeniu progów 
dochodowych uprawniających do jednorazowej pomocy pieniężnej czy okreso-
wej pomocy pieniężnej, a także na podniesieniu maksymalnych kwot świadczeń 
oraz na umożliwieniu przyznania pomocy pieniężnej jednorazowej 2 razy, a nie 
1 raz w roku. Wprowadzane zmiany pozwolą również pokrywać tym osobom 
koszty zakupu wyrobów medycznych czy przyznawać osobom mającym status 
działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów 
politycznych prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego albo zwolnienie 
z opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej.

Zmian w ustawie jest oczywiście więcej niż te, które tylko przykładowo wy-
mieniłem. Wszystkie razem należy uznać za ważne i potrzebne, dlatego popie-
ram omawianą ustawę.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 12. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jak podkreślono w uzasadnieniu, zasadniczym celem ustawy o zmianie usta-

wy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych 
z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw jest poprawa sytuacji ży-
ciowej osób szczególnie zasłużonych dla Rzeczypospolitej Polskiej, a zwłaszcza 
działaczy opozycji antykomunistycznej, osób represjonowanych z powodów poli-
tycznych, kombatantów, osób będących ofiarami represji wojennych i okresu po-
wojennego, żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych 
w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach bu-
dowlanych, osób deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obo-
zach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, 
a także cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych.

Dzięki tej ustawie podniesione zostaną progi dochodowe dotyczące jednora-
zowej pomocy pieniężnej przyznawanej do wysokości 150% najniższej emerytury 
oraz okresowej pomocy pieniężnej. Ustawa otwiera także możliwość uzyskania 
jednorazowej pomocy pieniężnej 2 razy w roku. Dodatkowym atutem nowelizacji 
jest to, że osoby te będą mogły ubiegać się o częściowe lub całkowite zwolnienie 
z opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej.

W Sejmie ustawa została poparta przez 447 posłów, 1 poseł był przeciw, zaś 
3 posłów wstrzymało się od głosu. Ja także zdecydowanie popieram niniejszą 
nowelizację.
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Przemówienie senatora Beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 13. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Zgodnie z założeniami ustawa o Sądzie Najwyższym miała wydłużać termin 

składania skargi nadzwyczajnej. Niemniej jednak partia rządząca po raz kolejny 
wprowadza zmiany w ustawie dotyczącej naczelnego organu władzy sądowni-
czej pod przykrywką słusznych założeń.

Ustawa ta dotyczy nie skargi nadzwyczajnej, ale przejęcia kontroli nad izba-
mi w Sądzie Najwyższym, tymi, które jeszcze pozostały niezależne od obecnej 
władzy. Są to przede wszystkim Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz Izba 
Cywilna. Przedłożona ustawa pozwoli na wybór prezesów izb przez mniejszość 
sędziów, tak jak to było praktykowane przy wyborze pierwszego prezesa Sądu 
Najwyższego. Ponadto jeżeli wybór nie zostanie dokonany we właściwym cza-
sie, wyznaczony zostanie komisarz pełniący obowiązki prezesa izby. Komisarz 
będzie wybierany przez prezydenta, co jest nie do zaakceptowania, ponieważ 
pozwoli mu oddziaływać na pracę Sądu Najwyższego. Uprawnienie prezydenta 
do wskazywania swoich komisarzy nie jest prerogatywą prezydenta wymienio-
ną w art. 144 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zatem czynność ta będzie 
wymagała kontrasygnaty prezesa Rady Ministrów, a więc to premier będzie 
wskazywał osoby pełniące najwyższe funkcje w Sądzie Najwyższym. Niestety, 
po raz kolejny należy z przykrością stwierdzić, iż wszelkie zmiany dokonywane 
w ustawach dotyczących wymiaru sprawiedliwości mają tylko jeden cel, jakim 
jest upolitycznienie tych instytucji i dokonanie w nich zmian personalnych.

Podkreślenia wymaga również fakt, iż procedowany projekt ustawy o Sądzie 
Najwyższym jest już jedenastą wersją prowadzącą do upolitycznienia. W przy-
padku wejścia w życie przedstawionego projektu prezesów izb będzie mogła 
wybrać 1/3 sędziów, co otwiera drogę do wyboru ich przez nominatów neo-KRS.

Ustawa w przedstawionym kształcie jest nie do przyjęcia. W związku z tym 
wnoszę o odrzucenie ustawy w całości. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senator Agnieszki Gorgoń-Komor 
w dyskusji nad punktem 13. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senatorowie!
Proponowana nowelizacja ustawy wydłuża czas na wnoszenie skarg nad-

zwyczajnych w starych sprawach, reguluje przepisy dotyczące przetwarzania 
i dostępu do akt, ale także wprowadza poważne zmiany zasad wskazywania 
kandydatów na prezesów Sądu Najwyższego.

Oczywiście proponowane zmiany są łudząco dobre, pod pretekstem regulacji 
kwestii wnoszenia skargi nadzwyczajnej pan prezydent Andrzej Duda skupia się 
na zmianach personalnych w Sądzie Najwyższym. To kolejna przykrywka dla 
realizowania własnych celów politycznych. Pan prezydent, proponując zmiany 
dotyczące wydłużenia terminu na złożenie skargi nadzwyczajnej, przy okazji 
próbuje stworzyć konkretny mechanizm zarządzania kadrowego. Trudno so-
bie wytłumaczyć, dlaczego pan prezydent proponuje tę nowelizację, zamiast 
po prostu poprzeć senacki projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, 
który zakłada wydłużenie o 2 lata, czyli do kwietnia 2023 r., terminu na wnie-
sienie skargi nadzwyczajnej przez rzecznika praw obywatelskich i prokurato-
ra generalnego od wyroków zapadłych po 1997 r. Projekt ten został poparty 97 
głosami senatorów podczas ubiegłego posiedzenia tej Izby. Żaden z senatorów 
nie był przeciwny tej ustawie, a wyłącznie 2 senatorów wstrzymało się od gło-
su. Uważam, że był to bardzo dobrze przygotowany projekt, którego celem było 
uregulowanie kwestii związanych ze skargą nadzwyczajną.

Tymczasem pan prezydent wnosi projekt, który ma takie same założenia, ale 
nie tylko. Wszyscy pamiętamy, jak w poprzedniej kadencji wyglądały wybory 
na prezesa Sądu Najwyższego. Nie bez powodu ten wybór jest do tej pory kwe-
stionowany. Intencje proponowanej przez pana prezydenta zmiany są oczywi-
ste, ta ustawa daje doskonałą okazję do obsadzenia w najbliższym czasie choćby 
2 stanowisk, bo w sierpniu tego roku kończą się kadencje prezesów 2 izb Sądu 
Najwyższego, prezesa Izby Cywilnej Dariusza Zawistowskiego oraz prezesa Izby 
Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Józefa Iwulskiego.

W zaproponowanym brzmieniu ta ustawa absolutnie nie uzyska mojego po-
parcia. Nie skupiamy się tutaj na kwestii istotnej, czyli wydłużeniu terminu na 
składanie skargi nadzwyczajnej. Jest to próba całkowitego przejęcia sterowa-
nia obsadzaniem ważnych stanowisk w naszym państwie. Na to nie ma zgody. 
Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senator Beaty Małeckiej-Libery 
w dyskusji nad punktem 13. porządku obrad

Przyjęty przez Sejm projekt ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym 
(druki sejmowe nr 935, do druku 935, 964, 964-A, druk senacki nr 330) ma wpro-
wadzać usprawnienia w organizacji Sądu Najwyższego. Z projektu wynikają 
szczegółowe rozwiązania „usprawniające” w postaci możliwości obchodzenia 
przydzielania spraw według kolejności wpływu i według alfabetycznej listy sę-
dziów. Co więcej, pan prezydent proponuje, aby zmniejszyć kworum potrzebne 
do wyboru prezesów poszczególnych izb, których z kolei część kompetencji ma 
zostać przekazana pierwszemu prezesowi Sądu Najwyższego.

W związku z tym rodzą się wątpliwości co do tego, że pomimo wprowadzenia 
przez obecny rząd systemu losowego przydziału spraw w sądach powszechnych 
– z argumentacją o konieczności zapewnienia obiektywizmu i bezstronności 
wymaganych przez art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, co spotkało się z aprobatą pana 
prezydenta – w Sądzie Najwyższym, gdzie ciężar gatunkowy spraw jest niepo-
miernie większy, wprowadza się powrót do krytykowanego przez rząd  i pana 
prezydenta systemu uznaniowego przydziału spraw poszczególnym sędziom.

Ponadto widzę sprzeczność w obniżeniu kworum dla podejmowania istot-
nych decyzji, takich jak wybór prezesów izb SN, skoro był pan zwolennikiem 
ustawy zwiększającej wymogi kworum przy rozstrzyganiu o konstytucyjności 
przepisów przez Trybunał Konstytucyjny.
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Przemówienie senatora Roberta Mamątowa  
w dyskusji nad punktem 13. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zdecydowanie popieram fakt, iż prezydencka nowela ustawy o Sądzie 

Najwyższym została przyjęta przez Sejm.
Za uchwaleniem ustawy głosowało 253 posłów, 197 zagłosowało przeciwko, 

a 5 wstrzymało się od głosu. Za ustawą zagłosowali wszyscy obecni członkowie 
klubu PiS, ale też m.in. 9 posłów klubu KO, 1 posłanka Lewicy oraz 2 posłów 
Koalicji Polskiej. Z wyjątkiem 1 osoby ustawę poparło też koło Konfederacji.

Na wstępie należy podkreślić, iż nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym 
zawiera zmiany, których konieczność wprowadzenia wynika z potrzeby uzupeł-
nienia regulacji ustawowej lub stanowi odpowiedź na wątpliwości w praktyce 
stosowania ustawy.

Główną zmianą w tej ustawie jest wydłużenie o 2 lata, tj. do dnia 3 kwietnia 
2023 r. terminu na wnoszenie przez prokuratora generalnego i rzecznika praw 
obywatelskich skarg nadzwyczajnych od prawomocnych orzeczeń zapadłych po 
wejściu w życie konstytucji z 1997 r. Należy zwrócić uwagę na to, że wydłuże-
nie terminu jest uzasadnione przede wszystkim liczbą i stanem spraw, których 
może dotyczyć wniesienie skargi nadzwyczajnej. Dodatkowa trudność, leżąca 
zarówno po stronie podmiotów zainteresowanych wniesieniem skargi nadzwy-
czajnej, jak i podmiotów uprawnionych do jej wniesienia, wiąże się z aktualną 
sytuacją epidemiczną w kraju.

Nowelizacja ustawy wprowadza również dodatkowe regulacje dotyczące wy-
boru prezesów poszczególnych izb Sądu Najwyższego. Jeśli wybór nie zostałby 
dokonany za pierwszym razem, na kolejnym posiedzeniu byłaby wymagana 
obecność co najmniej połowy członków zgromadzenia izby, a na jeszcze kolejnym 
– 1/3 jego członków. Jednocześnie – jeśli kandydaci na prezesa SN nie zostali-
by wybrani zgodnie z ustawowymi zasadami – miałaby się pojawić możliwość 
tymczasowego powierzenia wykonywania obowiązków prezesa izby SN sędzie-
mu wskazanemu przez prezydenta.

Kolejna z zaproponowanych w projekcie zmian polega na tym, że wydłużeniu 
o rok – do końca 2022 r. – miałaby ulec kadencja ławników SN. Złożenie ślubo-
wania ławników SN pierwszej kadencji nastąpiło z opóźnieniem. Dodatkowo 
z uwagi na sytuację epidemiczną faktyczny okres orzekania ławników pierwszej 
kadencji wynosi w przybliżeniu 1,5 roku. Ta zmiana również jest uzasadniona, 
ponieważ przedłużenie terminu jest wskazane, aby wykorzystać potencjał i do-
świadczenie obecnych ławników.

Inna część projektu zmierza do ustanowienia przepisów niezbędnych do 
formalnego uregulowania sposobu tworzenia, przetwarzania oraz archiwizo-
wania bądź niszczenia akt sądowych w sprawach rozpoznawanych przez Sąd 
Najwyższy. Dlatego do projektu dołączony jest także projekt prezydenckiego 
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rozporządzenia w sprawie sposobu postępowania z aktami spraw sądowych 
Sądu Najwyższego.

Na zakończenie chciałbym podkreślić, iż nowelizacja tej ustawy jest w peł-
ni uzasadniona, ponieważ zmiany zapewniają elementarny ład prawny oraz 
ochronę konstytucyjnych wolności i praw obywateli. Dziękuję.
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Przemówienie senator Gabrieli Morawskiej-Staneckiej 
w dyskusji nad punktem 13. porządku obrad

PiS nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym postanowił domknąć demon-
taż systemu prawnego w Polsce. Czyni to rękami prezydenta, który zgodnie 
z art. 126 konstytucji powinien stać na jej straży i działać w zakresie ściśle przez 
nią określonym. To piękne idee, jednak praktyka obecnie rządzących nie ma 
z tym kompletnie nic wspólnego.

Praktykę rozmontowywania wymiaru sprawiedliwości, łamania konstytu-
cji, demontażu Trybunału Konstytucyjnego, przymknięcia oczu na wprowa-
dzane karygodne zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa, w systemie sądów 
powszechnych i w końcu samym Sądzie Najwyższym obserwujemy od początku 
rządów PiS, od 2015 r. Parafrazując wypowiedziane na tej sali słowa prof. Marka 
Chmaja, przewodniczącego Zespołu Doradców ds. Kontroli Konstytucyjności 
Prawa przy Marszałku Senatu, powiem tak: 1/3 tej ustawy to rzeczy znajdujące 
się na kursie kolizyjnym z przepisami konstytucji; stojące w zupełnej sprzecz-
ności do niej. To nie jest ustawa porządkująca, jak próbuje nam się wmówić, lecz 
ustawa zmieniająca – po raz kolejny – ustrój sądów.

Ale my to już znamy. Przypomnę: 2017 r. to nowelizacja ustawy o KRS i prawa 
o ustroju sądów powszechnych, oznaczająca nic innego, jak zwiększenie kom-
petencji ministra sprawiedliwości w powoływaniu i odwoływaniu prezesów 
i wiceprezesów sądów. Do czego to doprowadziło? Na pewno nie do usprawnie-
nia pracy sądów, do ich cyfryzacji, szybkości w orzekaniu, wręcz przeciwnie. 
Po prostu wsadzono swoich, by później móc oczekiwać konkretnych rozstrzy-
gnięć w sprawach z udziałem polityków PiS i ich bliskich. Rok 2017 to również 
nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym i utworzenie Izby Dyscyplinarnej. 
Po co? Po to, by móc karać nieposłusznych władzy sędziów, którzy mają odwa-
gę krytykować złe i bezprawne zmiany w wymiarze sprawiedliwości; by ich 
uciszać. Ale sędziowie – jak widzimy na przykładzie sędziego Igora Tuleyi – są 
niezłomni. Są odważni. I tylko dzięki ich silnemu charakterowi mamy jeszcze 
niezależne sądownictwo.

Obie te ustawy prof. Ewa Łętowska uznała za sprzeczne z konstytucją: „Jest 
tu i naruszenie zasady odrębności i niezależności władzy sądowniczej (art. 173 
Konstytucji), i nieproporcjonalne wkroczenie w trójpodział władz (art. 10), i nie-
pokojąco przemożny wpływ Ministra Sprawiedliwości/Prokuratora Generalnego 
na rekrutację, obsadę, awanse w korpusie sędziowskim, zwłaszcza natychmiast 
po wejściu ustawy w życie, i mechanizmy sprzyjające wymianie kadr, w tym tak-
że przymusowy (z opcją zgody Ministra/Prokuratora) stan spoczynku sędziów”.

To jednak nie wystarczyło PiS. To był dopiero początek podporządkowywa-
nia sobie wymiaru sprawiedliwości.

Nie musieliśmy długo czekać. W 2019 r. zaproponowaliście i uchwaliliście 
kolejną ustawę o Sądzie Najwyższym, ustawę represyjną. I ona faktycznie 
taka była. Już nie będę wspominała, ile przepisów konstytucji łamała, bo ze 
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znajomością konstytucji w PiS i tak jest bardzo słabo. Co zakłada ustawa? Że sę-
dziego będzie można usunąć z urzędu lub przenieść do innej jednostki. Komisja 
Wenecka jednoznacznie wypowiedziała się w tym temacie. Uznała, że wolność 
słowa i prawo sędziów do zrzeszania się będą poważnie ograniczone oraz że 
ustawa podważa niezależność sądownictwa, a przecież niezależne sądownictwo 
i niezawisłość sędziowska ma gwarantować naszym obywatelom pewność, że 
sąd w ich sprawie rozstrzygnie sprawiedliwie, biorąc wszystkie czynniki pod 
uwagę. Wszystkie czynniki istotne w sprawie, a nie takie, czy ktoś jest członkiem 
PiS, czy też nie, i komu w związku z tym nowy, upolityczniony system ma pomóc.

Wybór I prezesa Sądu Najwyższego. Zamiast być świadkami debaty eksperc-
kiej, byliśmy świadkami walki politycznej, popisów pana Kamila Zaradkiewicza, 
który najpierw nie przyjął porządku obrad, później sam zmienił wyniki głoso-
wania dotyczące składu komisji, a na końcu zrezygnował z funkcji. Poplecznik 
pana prezydenta. Po Kamilu Zaradkiewiczu przyszedł czas na Aleksandra 
Stępkowskiego, swoją drogą, założyciela Ordo Iuris. Były wadliwe procedury, 
znów nieprzyjęcie porządku obrad i wreszcie, na końcu całej procedury, wybór 
przez prezydenta, zamiast sędziego prof. Włodzimierza Wróbla z Izby Karnej, 
sędzi Małgorzaty Manowskiej, która zdobyła dwukrotnie mniej głosów od niego. 
To tak, jakby marszałka Senatu czy premiera wybierał prezydent, chociaż sam 
kandydat cieszyłby się znikomym poparciem w Izbie.

I dzisiaj ustawa, która pod pretekstem wydłużenia terminu na złożenie skar-
gi nadzwyczajnej do już prawomocnych wyroków, umożliwia wybór prezesów 
SN przez mniejszość zgromadzenia oraz wprowadza przepisy umożliwiające 
wpływanie na kierunek postępowań. To kolejna nowelizacja ustawy o Sądzie 
Najwyższym, która domyka proces przejmowania całkowitej kontroli nad wy-
miarem sprawiedliwości. Nie ma na to mojej zgody. Nie ma zgody demokratycz-
nej większości w Senacie na proponowane przepisy. I smutne, oburzające jest, 
że prezydent proponuje przepisy, które są niezgodne z konstytucją, na straży 
której miał stać. Szkoda, że tak szybko o tym zapomniał.

Ta ustawa jest sprzeczna z art. 2 konstytucji, czyli zasadą państwa prawa, 
z art. 7 konstytucji, który stanowi, że organy władzy publicznej działają na pod-
stawie i w granicach prawa, z art. 144 ust. 3, konstytucji, w których zawarty jest 
katalog zamknięty prerogatyw, uprawnień osobistych prezydenta, tych, których 
nie wymagają kontrasygnaty, oraz z art. 173 konstytucji, dotyczącym niezależ-
ności sądów, niezawisłości sędziów, o czym szerzej mówiłam podczas przedsta-
wiania sprawozdania połączonych komisji. Ustawa w obecnym kształcie, tym, 
w którym wyszła z Sejmu, nie nadaje się do przyjęcia.
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Przemówienie senatora Adama Szejnfelda  
w dyskusji nad punktem 13. porządku obrad

Ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym zawiera wiele zmian, ale wy-
daje się, że dwie mają zasadnicze znaczenie. Jedna ze zmian, dotycząca art. 115 
�1 ustawy o Sądzie Najwyższym, polega na wydłużeniu terminu do wniesienia 
skargi nadzwyczajnej od prawomocnych orzeczeń sądowych kończących postę-
powanie w sprawach, które uprawomocniły się po wejściu w życie Konstytucji 
RP, czyli po dniu 17 października 1997 r.

Przepis art. 115 �1 w obecnym brzmieniu przewiduje 3-letni okres na wnie-
sienie skargi nadzwyczajnej i termin ten upływa już w dniu 3 kwietnia 2021 r. 
Zarówno duża liczba spraw, które wpłynęły do prokuratora generalnego oraz 
rzecznika praw obywatelskich, jako podmiotów uprawnionych do wniesienia 
skargi nadzwyczajnej, jak i ciągle wpływające nowe wnioski od podmiotów za-
interesowanych wniesieniem skargi uzasadniają zatem wydłużenie tego termi-
nu. Z tą propozycją się zgadzam i byłem gotowy ją poprzeć.

Niestety, ten sam projekt przewiduje także legislacyjnie i konstytucyjnie 
bardzo wątpliwe propozycje, mianowicie nowe uprawnienia dla prezydenta RP 
w zakresie wyłaniania prezesa SN oraz uzupełnienie procedury wyboru kan-
dydatów na stanowisko prezesa Sądu Najwyższego poprzez określenie nowego 
możliwego kworum wymaganego do dokonania tego wyboru. Te propozycje 
wywołują moje zasadnicze wątpliwości natury tak faktycznej, jak i konstytu-
cyjnej, które mają swoje uzasadnienie w treści art. 10, art. 173 oraz art. 176 ust. 2 
konstytucji.

Biorąc pod uwagę te wątpliwości, uważam, że zaproponowana regulacja, 
na podstawie której prezydent RP miałby być władny powierzyć wykonywanie 
obowiązków prezesa SN sędziemu w razie niewybrania kandydatów na to sta-
nowisko przez zgromadzenie sędziów SN, stanowi ingerencję w samodzielność 
organizacyjną Sądu Najwyższego. Takich zmian nie należy popierać.

Podobnie zasadnicze wątpliwości wywołuje propozycja wyboru kandydatów 
na pierwszego prezesa SN, jak również kandydata na prezesa SN przez sędziów, 
których liczba stanowi jedynie 30% członków zgromadzenia danej izby, a więc 
przez mniejszość zgromadzenia. Z powodu tych wątpliwości prawnych jestem 
przeciwny całej zaproponowanej nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 13. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym jest inicjatywą Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, która dotyczy wprowadzenia uspraw-
nień w organizacji Sądu Najwyższego oraz przedłużenia terminu na wnoszenie 
skargi nadzwyczajnej. 

Jak podkreślono w uzasadnieniu projektu ustawy: „Projektowany przepis 
art. 1 pkt 1 lit. a zmierza do uzupełnienia trybu wyboru kandydatów na stano- a zmierza do uzupełnienia trybu wyboru kandydatów na stano-a zmierza do uzupełnienia trybu wyboru kandydatów na stano-
wisko Prezesa Sądu Najwyższego poprzez określenie kworum wymaganego 
do dokonania tego wyboru na posiedzeniu zgromadzenia sędziów izby Sądu 
Najwyższego. W pozostałym zakresie, tak jak dotychczas, do kandydatów na 
stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego oraz ich wyboru przez zgromadzenie sę-
dziów izby Sądu Najwyższego znajdą odpowiednie zastosowanie przepisy doty-
czące wyboru kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. 
Proponowana zmiana ma na celu zagwarantowanie możliwości wyboru Prezesa 
Sądu Najwyższego, co – z uwagi na ustawowe obowiązki i uprawnienia preze-
sów Sądu Najwyższego – jest istotne dla prawidłowej organizacji prac poszcze-
gólnych izb Sądu Najwyższego”. 

Z kolei w razie niewyłonienia kandydatów na stanowisko prezesa Sądu 
Najwyższego w trybie opisanym powyżej, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
powierza wykonywanie obowiązków i uprawnień prezesa Sądu Najwyższego 
sędziemu Sądu Najwyższego. Do powierzenia wykonywania obowiązków pre-
zesa Sądu Najwyższego stosuje się odpowiednio art. 13a �1 ustawy o Sądzie 
Najwyższym.

W Sejmie w głosowaniu za przyjęciem projektu ustawy w całości głosowało 
253 posłów, 197 było przeciw, wstrzymało się 5 posłów.
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Przemówienie senatora Ryszarda Świlskiego  
w dyskusji nad punktem 13. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Według prezydenckich urzędników głównym celem projektu są zmiany do-

tyczące skargi nadzwyczajnej. To narzędzie prawne umożliwiające podważanie 
wyroków uznanych za niesprawiedliwe. W kwietniu minie 3-letni okres, gdy 
można skarżyć wyroki uprawomocnione po 1997 r., a prezydent chce wydłużyć 
ten okres o 2 lata. Ale na pewno nie jest to najważniejsza zmiana, a poza tym, aby 
ją wprowadzić, nie potrzeba projektu prezydenta. Analogiczną zmianę przewi-
duje projekt senacki, nad którym równolegle pracuje Sejm. Nie miejmy złudzeń 
– kwestia skargi nadzwyczajnej to mydlenie oczu, a prawdziwą intencją stojącą 
za projektem są zmiany personalne w Sądzie Najwyższym.

W mojej opinii głównym celem nowelizacji jest oddanie kontroli nad „stary-
mi” izbami Sądu Najwyższego w ręce nowych sędziów, których prezydent powo-
łał na wniosek upolitycznionej KRS. Takich osób jest dziś w Sądzie Najwyższym 
ponad 40. „Nowymi” prezydent obsadził od zera 2 izby, które utworzył w Sądzie 
Najwyższym. Ale w pozostałych 3 izbach cały czas więcej jest „starych” sędziów. 
A sędziowie ci – w większości – nie zgadzają się na ingerowanie polityków 
w sądownictwo i nie chcą orzekać z nowymi sędziami. Pierwsza prezes Sądu 
Najwyższego Małgorzata Manowska – dawna wiceminister sprawiedliwości 
w rządzie PiS – zapowiedziała, że „chce zasypać dół” pomiędzy „starymi” a „no-
wymi”. Obawiam się, że zapowiedziała, że zaproponowana przez prezydenta 
nowelizacja ustawy przyczyni się właśnie do „zasypania”, ale niestety ostatnich 
legalnie wybranych i niezawisłych sędziów w Sądzie Najwyższym. Jeśli projekt 
stanie się ustawą, nowi sędziowie bez przeszkód będą mogli przejąć kontrolę nad 
co najmniej jedną „starą” izbą. Andrzej Duda kopiuje rozwiązanie przetestowa-
ne przed rokiem, gdy mimo protestów „starych” sędziów powołał na pierwsze-
go prezesa Małgorzatę Manowską. Teraz na podobnych zasadach chce wskazać 
nowych prezesów „starych” izb.

Nie przyłożę ręki do kolejnego kroku w uciemiężaniu polskiego wymiaru 
sprawiedliwości. A do prezydenta Dudy apeluję, żeby już lepiej wrócił na stok 
narciarski, a sądownictwo w Polsce zostawił w spokoju.
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Przemówienie senator Agnieszki Kołacz-Leszczyńskiej  
w dyskusji nad punktem 14. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Cel ustawy to przede wszystkim zapewnienie możliwości, w przypadku wy-

stąpienia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, przeprowadzenia 
badania kwalifikacyjnego w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania 
szczepienia ochronnego przeciw COVID-19 przez osobę posiadającą określone 
kwalifikacje, niebędącą lekarzem.

Panie Marszałku, w naszej codzienności, nie tylko tej, którą obserwuję, ale 
tej, w której osobiście uczestniczę jako wolontariusz (wspieram w moim miejscu 
zamieszkania szczepienia na Starej Kopalni), bardzo mocno wspieram pracu-
jących lekarzy i pielęgniarki, bo wykonują tytaniczną pracę. Jest to praca przy 
szczepieniach naszych obywateli, praca na pierwszej linii frontu, w szpitalach, 
wspieranie chorych, którzy zarażają się tym okrutnym wirusem. Zatem każde 
wsparcie, nawet dotyczące możliwości przekazania części zadań, jak kwalifi-
kacja pacjentów do szczepień, na barki innych uprawnionych osób, jest jak naj-
bardziej wskazane i bardzo potrzebne.

Jedyna moja wątpliwość – jako senatora mającego czuwać nad prawidło-
wością stanowienia prawa – dotyczy realizacji tych zapisów. Przyjęcie takiej 
konstrukcji, że kwalifikacje wspomnianych osób będą określone w akcie wy-
konawczym, mogą być jednak niezgodne z art. 92 ust. 1 konstytucji, bowiem 
przekazuje się do określenia na poziomie aktu wykonawczego materię, która 
powinna być zgodna w ustawie.

Przytaczam tę jedyną wątpliwość, bo jednak tworząc dobre przepisy, służą-
ce obywatelom, nie możemy zapominać o prawidłowości stanowienia dobrego 
prawa. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 14. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaź-

nych u ludzi rozszerza katalog podmiotów uprawnionych do przeprowadzania 
badania kwalifikacyjnego w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania 
szczepienia ochronnego przeciw COVID-19. Jak pokreślono w opinii senackiego 
Biura Legislacyjnego, „w związku z przyjętym rozwiązaniem zakres upoważ-
nienia ustawowego sformułowanego w tym przepisie, obejmującego obecnie 
określenie kwalifikacji osób przeprowadzających szczepienia ochronne prze-
ciwko COVID-19, został rozszerzony o określenie kwalifikacji innych niż lekarze 
osób uprawnionych do przeprowadzania badania kwalifikacyjnego”. „Określając 
kwalifikacje osób uprawnionych do przeprowadzania badania kwalifikacyjne-
go, minister właściwy do spraw zdrowia ma się kierować koniecznością zapew-
nienia bezpieczeństwa osób poddanych szczepieniom ochronnym przeciwko 
COVID-19”.

W Sejmie za przyjęciem ustawy odpowiedziało się 421 posłów, 20 było prze-
ciw, 3 wstrzymało się od głosu. Popieram niniejszą nowelizację.
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Przemówienie senator Agnieszki Gorgoń-Komor  
w dyskusji nad punktem 15. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senatorowie!
Sposobem rozdzielania funduszy europejskich zajmuje się obecnie 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, które koordynuje środki przy-
znawane w  ramach przyjmowanych w  negocjacjach umów partnerstwa. 
Dodatkowo funkcjonuje 16 programów regionalnych zarządzanych przez urzę-
dy marszałkowskie.

System ten budzi zastrzeżenia, gdyż pojawiają się zarzuty, że przy przyzna-
waniu części środków stosowana może być uznaniowość. Stawiany jest zarzut, 
że obecny sposób podziału wspomaga podporządkowanie polityczne, szczególnie 
na poziomie regionów, ale nie tylko. Powoduje to istnienie systemu, w którym 
uwzględniony jest szczebel regionalny oraz szczebel rządowy, jednak nie w za-
kresie odnoszącym się do całości funduszy, a jedynie do części programów re-
gionalnych. Działania takie powodują wzrost kosztów i obniżenie efektywności 
całego systemu. Decentralizacja doprowadziła do sytuacji, w której w obecnym 
okresie programowania każdy region jest instytucją zarządzającą odpowiedzial-
ną za wyznaczanie priorytetów rozwojowych oraz przygotowanie i realizację 
regionalnego programu operacyjnego. Zaś wybór projektów, monitoring, kon-
trola i ewaluacja należą do kompetencji urzędu marszałkowskiego województwa. 
Regiony jako instytucje zarządzające mogą delegować część swoich zadań innym 
podmiotom. Przewidziane w ramach umowy partnerstwa środki z funduszy 
europejskich na lata 2021–2027 powinny zostać efektywnie podzielone i nadzo-
rowane w sposób, który minimalizowałby zarzuty stronniczości i wzmacniał 
skuteczność ich wykorzystania. Obecny model, który skupia prawie całą decyzyj-
ność w rękach administracji rządowej, powoduje, że z jednej strony pojawiają się 
zarzuty o stronniczość przy podziale oraz dystrybucji środków, a z drugiej strony 
samorządy często nie czują się w pełni odpowiedzialne za skuteczną realizację 
tych działań. Jest to podejście mało efektywne, ponieważ z praktyki wiadomo, 
że doświadczenie i zaangażowanie samorządów gwarantują skuteczną realiza-
cję wyznaczonych zadań. Dotyczy to w szczególności tej części funduszy, która 
jest oferowana w ramach programów realizowanych na poziomie krajowym.

W nowej perspektywie zakłada się, że ok. 60% funduszy z polityki spójno-
ści trafi do programów realizowanych na poziomie krajowym. Pozostałe 40% 
otrzymają programy regionalne, zarządzane przez marszałków województw. 
Tak duży udział środków na poziomie lokalnym spowoduje, że to właśnie samo-
rządy będą w dużej mierze finalnymi konsumentami tych środków. W związku 
z powyższym należy przyjrzeć się modelom, jakie przyjęły i przyjmują inne pań-
stwa UE w kwestii redystrybucji środków z funduszy europejskich. Umożliwi to 
dokonanie oceny, czy prezentowany projekt ustawy spowoduje zwiększenie efek-
tywności działania w omawianym obszarze. Większość państw członkowskich 
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UE stosuje obecnie rozproszony system zarządzania, oparty na administracji 
stricte rządowej lub też na przekazywaniu funduszy bezpośrednio do regionów 
– tak jest np. w Republice Federalnej Niemiec czy w Niderlandach. Aktualnie 
2 państwa przyjęły model podobny do tego, jaki jest przewidziany w senackim 
projekcie ustawy. Są to Włochy oraz Francja.

Zaprezentowane zarówno w uzasadnieniu, jak i w treści projektu ustawy 
o Agencji Spójności i Rozwoju rozwiązania są rzeczywistą i odpowiedzialną pro-
pozycją działań, które mogą zmniejszyć zagrożenie w gospodarowaniu środkami 
europejskimi, a zawarte rozwiązania instytucjonalne materializują ideę dobrego 
zarządzania. Zaproponowany kierunek zmian z pewnością należy ocenić po-
zytywnie. Propozycja, aby Agencja Spójności i Rozwoju pełniła rolę politycznie 
bezstronnego i profesjonalnego centrum zarządzania niektórymi funduszami 
Unii Europejskiej przy jednoczesnym koordynowaniu współdziałania rządu, 
administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego, pozwoli na zwiększenie 
przejrzystości. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora Janusza Gromka  
w dyskusji nad punktem 15. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Działalność Agencji Spójności i Rozwoju ma być gwarantem programowa-

nia i zarządzania środkami finansowymi z budżetu Unii Europejskiej w sposób 
efektywny, bezstronny politycznie, profesjonalny i przy współdziałaniu rządu 
oraz samorządów. Zarządzanie wspomnianymi środkami jest zadaniem nie-
zwykle istotnym. Dążenie do skuteczności w tym działaniu jest bezsprzecznie 
działaniem na korzyść wszystkich polskich obywateli.

W pełni podzielam pogląd wnioskodawców, że doświadczenia z ostatnich lat 
pozwalają wyciągnąć wnioski, iż dotychczasowy model instytucjonalny, oparty 
na dominacji administracji rządowej w realizacji programów unijnych, sprawdza 
się w ograniczonym stopniu. Choć samorząd uczestniczy w wykonywaniu 
i ponosi odpowiedzialność za regionalne programy operacyjne, to jego doświad-regionalne programy operacyjne, to jego doświad-
czenie i potencjał wykorzystywane są jedynie w ograniczonym zakresie.

Szczególne wyzwanie agendy budżetowej 2021–2027, jakim jest programo-
wanie i zarządzanie dodatkowymi, znacznymi środkami finansowymi Unii 
Europejskiej z pakietu odbudowy po COVID-19, wymusza na nas szukanie bar-
dziej efektywnych sposobów zarządzania tymi środkami. W mojej ocenie po-
wołanie Agencji Spójności i Rozwoju przyniesie wymierne skutki.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 15. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W projekcie ustawy o Agencji Spójności i Rozwoju proponuje się utworzenie 

nowej instytucji, Agencji Spójności i Rozwoju, która ma pełnić funkcję instytu-
cji zarządzającej, o której mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 
i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu 
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy fi-
nansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, 
Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania 
Granicami i Wiz.

W toku konsultacji swoją negatywną opinię dotyczącą projektu przedstawił 
m.in. minister finansów, funduszy i polityki regionalnej, który zwrócił uwagę 
na to, że wobec właściwie funkcjonującego systemu instytucji wdrażania fundu-
szy unijnych, pozytywnie ocenianego przez Komisję Europejską i jednocześnie 
zapewniającego pełną absorpcję środków unijnych oraz współpracę z samorzą-
dami, partnerami społecznymi i gospodarczymi, projektowana regulacja jest 
zbędna. Dodatkowo minister wskazał, że z uwagi na liczne wątpliwości wynika-
jące z analizy przepisów projektowana ustawa nie zrealizowałaby zamierzone-
go przez projektodawcę celu, a być może wręcz doprowadziłaby do zachwiania 
obowiązującego systemu programowania, wdrażania i zarządzania środkami 
z funduszy unijnych.

Minister spraw wewnętrznych i administracji także wyraził negatywną 
opinię, wskazując równocześnie, że projekt wymaga uzupełnienia w zakresie 
kosztów wprowadzenia w życie proponowanych rozwiązań prawnych i sposo-
bu ich finansowania, w szczególności w kontekście prawdopodobnych skutków 
dla budżetu państwa.
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Przemówienie senatora Beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 16. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! 
Przedłożony projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nierucho-

mościami rolnymi Skarbu Państwa w rozszerzonej wersji poszerza możliwość 
nieodpłatnego przekazania na rzecz jednostki samorządu terytorialnego nie-
ruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. 
Następować to ma za zgodą właściwego ministra, co pozwoli podtrzymać gwa-
rancje zabezpieczenia interesu Skarbu Państwa. Projekt ten pozwala zatem na 
uzyskiwanie przez samorządy nieruchomości z przeznaczeniem na tereny zie-
lone – parki. 

Dotychczas było możliwe uzyskiwanie terenów pod inwestycje, jakimi są 
drogi publiczne, stadiony etc., czyli na inwestycje infrastrukturalne. 

Należy wskazać, że założenie projektu jest słuszne i wymaga poparcia. 
Uzasadnienie projektu wskazuje na zalety tworzenia miejsc zielonych w pol-
skich miastach. Jak wiadomo, cierpią one na brak takich terenów, które w ak-
tualnym czasie stanowią wytchnienie dla mieszkańców. Również z uwagi na 
fakt, że polskie miasta są bardzo zurbanizowane, co przekłada się na znacząco 
odbiegające od pożądanych wskaźniki proporcji terenów zielonych do liczby 
ludności, wspomniana ustawa jest potrzebna. Nieodpłatne przekazanie terenu 
na rzecz jednostki samorządu terytorialnego zapewne ułatwi podjęcie takiej in-
westycji. Jednostka zaoszczędzi w ten sposób środki i będzie mogła wykorzystać 
je na zakup infrastruktury.

Sam projekt ustawy jest precyzyjny i polega na dodaniu tylko jednego przepi-
su do obowiązującej ustawy. Należy zatem wnosić o przyjęcie zaprezentowanej 
ustawy. Dziękuję bardzo. 
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 16. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Proponowany projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieru-

chomościami rolnymi Skarbu Państwa w swoim założeniu ma poszerzać moż-
liwości nieodpłatnego przekazania na rzecz jednostki samorządu terytorialnego 
nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 
na cele związane z założeniem terenów zieleni.

Do proponowanego projektu ustawy w toku konsultacji swą opinię przed-
stawił m.in. minister rolnictwa i rozwoju wsi. Wyraził on opinię, że propozy-
cja rozszerzenia ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu 
Państwa o możliwość nieodpłatnego przekazania nieruchomości z Zasobu 
Własności Rolnej Skarbu Państwa na potrzeby związane z utworzeniem parku 
– rozumianego jako miejska przestrzeń zielona – wymaga uściślenia. W przed-
stawionej wersji nie może ona zostać pozytywnie zaopiniowana.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 17. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Projektowana ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz 

niektórych innych ustaw w założeniach wnioskodawców ma na celu popra-
wę jakości powietrza na terenie kraju, przewiduje się bowiem wprowadzenie 
szeregu systemowych rozwiązań prawnych, organizacyjnych i finansowych. 
Proponowany projekt zakłada m.in. utworzenie Funduszu Ochrony Powietrza 
czy podniesienie rangi Krajowego Programu Ochrony Powietrza, a  także 
Gminnych Planów Zaopatrzenia w Energię. Ponadto proponowana nowelizacja 
przewiduje pomoc finansową dla gospodarstw domowych związaną z ponosze-
niem wyższych kosztów ogrzewania niskoemisyjnego.

Do proponowanego projektu ustawy w toku konsultacji odniósł się minister 
klimatu i środowiska, który w swojej opinii uwzględnił stanowiska przekazane 
przez Ministerstwo Finansów oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Odniósł się on do poszczególnych propozycji zawartych 
w projekcie, oceniając je negatywnie. Zauważyć należy przede wszystkim brak 
wskazania źródeł finansowania proponowanych rozwiązań.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 18. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Projektowana nowelizacja ustawy w założeniach wnioskodawców ma na celu 

zmianę art. 13 ust. 1 pkt 2 w taki sposób, aby przepisy ustawy o pracowniczych 
planach kapitałowych znajdowały zastosowanie również w stosunku do pra-
cowników biur poselskich, senatorskich oraz biur klubów i kół.

Do proponowanego projektu ustawy w toku konsultacji odniósł się mini-
ster rozwoju, pracy i technologii, który negatywnie zaopiniował projekt ustawy. 
Zdaniem ministra nowelizacja ustawy jest zbędna, gdyż nakłada ona obowiązek 
wdrożenia PPK na podmioty, które już podlegają temu obowiązkowi.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 19. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wydarzenia bydgoskie zapisały się na kartach historii Polski jako jeden z wie-

lu najdramatyczniejszych momentów oraz jako przykład brutalnych działań 
milicji i ZOMO wobec przedstawicieli NSZZ „Solidarność” i mieszkańców wsi.

„Solidarność” od początku 1981 r. próbowała nakłonić władzę do umożliwie-
nia powołania związku zrzeszającego rolników indywidualnych. W tym celu 19 
marca 1981 r. odbyła się sesja wojewódzkiej rady narodowej. W budynku Urzędu 
Wojewódzkiego w Bydgoszczy zebrała się liczna grupa przedstawicieli NSZZ 
„Solidarność”. Podczas spotkania próbowano uzyskać od władz zgodę na reje-
strację związku zawodowego rolników indywidualnych, niemniej jednak nie-
dopuszczenie do głosu poskutkowało protestem zaproszonych związkowców. 
Rozpoczął się wzmocniony większą liczbą osób znajdujących się poza murami 
budynku strajk okupacyjny, zresztą kolejny w Bydgoszczy, gdyż inni protestu-
jący rolnicy zgromadzili się w siedzibie Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. 
Po kilku godzinach negocjacji władze wezwały przeciwko protestującym milicję 
i ZOMO, które siłą zaczęły usuwać zgromadzonych. W związku z takim obrotem 
spraw strajk ten rozszedł się na cały kraj, o czym mówiło się również poza jego 
granicami. Ruszyła cała machina, 27 maja obejmujący cały kraj strajk ostrze-
gawczy zjednoczył ok. 62% wszystkich pracowników pierwszych zmian, stanęły 
zakłady pracy, urzędy. Ze względu na skalę protestu oraz wiele innych czynni-
ków 30 marca władze zawarły ze związkowcami porozumienie.

W celu upamiętnienia tych wszystkich niezwykle istotnych dla Polaków 
wydarzeń powstał pomnik, który ustawiony został pod bydgoskim Urzędem 
Wojewódzkim. Do dzisiaj nie ustalono, kto wydał rozkaz pobicia 3 działaczy: 
Rulewskiego, Łabentowicza oraz Bartoszcze, do dziś również nikt nie poniósł 
odpowiedzialności za wydarzenia, które miały miejsce przeszło 40 lat temu.

Jak podkreślono w uchwale, „czterdzieści lat po pamiętnych wydarzeniach 
bydgoskiego marca Senat Rzeczypospolitej Polskiej, uznając ówczesną postawę 
powszechnego, bezprecedensowego oporu przeciwko komunistycznej władzy, 
składa hołd i wyraża wdzięczność wszystkim jego uczestnikom”. Zdecydowanie 
popieram niniejszy projekt uchwały.
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Przemówienie senator Haliny Biedy  
w dyskusji nad punktem 20. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W tym roku przypada setna rocznica uchwalenia konstytucji marcowej, 

pierwszej nowoczesnej ustawy zasadniczej Rzeczypospolitej Polskiej po odzy-
skaniu niepodległości w 1918 r.

Konstytucję przyjętą 17 marca 1921 r. otwierała preambuła autorstwa posła 
na Sejm Ustawodawczy, ks. Kazimierza Lutosławskiego, rozpoczynająca się od 
słów: „W imię Boga Wszechmogącego! My, Naród Polski, dziękując Opatrzności 
za wyzwolenie nas z półtorawiekowej niewoli, wspominając z wdzięcznością mę-
stwo i wytrwałość ofiarnej walki pokoleń, które najlepsze wysiłki swoje sprawie 
niepodległości bez przerwy poświęcały…”. Preambuła zawierała szereg odwołań 
do Konstytucji 3 maja, akcentując tym samym, że państwo polskie odrodzone 
w 1918 r. jest kontynuacją Polski przedrozbiorowej. Konstytucja opublikowa-
na w Dzienniku Ustaw 1 czerwca 1921 r. składała się ze 126 artykułów podzie-
lonych na 7 rozdziałów: „Rzeczpospolita”, „Władza ustawodawcza”, „Władza 
wykonawcza”, „Sądownictwo”, „Powszechne obowiązki i prawa obywatelskie”, 
„Postanowienia ogólne”, „Postanowienia przejściowe”.

Przyjęta ustawa zasadnicza stwierdzała, że państwo polskie jest 
Rzeczpospolitą, w której władza zwierzchnia należy do narodu rozumianego 
jako ogół obywateli. Struktura państwa oparta została na trójpodziale władzy. 
Główny cel państwa twórcy konstytucji widzieli w stworzeniu korzystnych wa-
runków życia, rozwoju i działalności jednostki. Ustawa zasadnicza gwaranto-
wała obywatelom ochronę życia, wolności i mienia, bez różnicy pochodzenia, 
narodowości, języka, rasy lub religii, zapewniała wolność słowa, prasy oraz 
swobodę zawiązywania związków i stowarzyszeń. Stwierdzała, że wszyscy oby-
watele są równi wobec prawa, a Rzeczpospolita Polska nie uznaje przywilejów 
rodowych ani stanowych, jak również żadnych herbów, tytułów rodowych i in-
nych, z wyjątkiem naukowych, urzędowych i zawodowych.

Data przyjęcia konstytucji nie była przypadkowa – 29 marca 1921 r. miał 
się odbyć plebiscyt na Górnym Śląsku. Politycy polscy starali się przekonać jak 
największą liczbę Ślązaków do głosowania za przyłączeniem ich regionu do ma-
cierzy. W tym też celu rok wcześniej Sejm Ustawodawczy przyznał autonomię 
województwu śląskiemu, nadając mu odrębną konstytucję – statut organiczny. 
Dzień po uchwaleniu konstytucji podpisano w Rydze traktat pokojowy z Rosją, 
dokument kończący wojnę polsko-bolszewicką.

Nestor polskich historyków prawa, Juliusz Bardach, charakteryzując kon-
stytucję marcową, napisał: „Była to konstytucja niepodległości, która miała tę 
niepodległość poświadczyć, ale i umacniać jako czynnik integrujący młodą pań-
stwowość polską. Stanowiła uroczyste legislacyjne potwierdzenie odzyskanej 
suwerenności państwowej”.
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Do dziedzictwa konstytucji marcowej nawiązano w drugiej połowie XX 
wieku. Przemiany ustrojowe po 1989 r. spowodowały, że pierwsza XX-wieczna 
konstytucja stała się jednym z punktów odniesienia w toczących się debatach 
ustrojowych i pracach legislacyjnych.

Warto podkreślić, że rok 2021 został ustanowiony przez Senat RP Rokiem 
Polskiej Tradycji Konstytucyjnej.
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Przemówienie senatora Janusza Gromka  
w dyskusji nad punktem 20. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Konstytucja marcowa była na wskroś nowoczesnym aktem, wprowadzają-

cym egalitarny ustrój. Gwarantowała obywatelom ochronę życia, wolności i mie-
nia bez względu na pochodzenie, narodowość, język, rasę i religię. Zapewniała 
wolność słowa, prasy oraz swobodę zawiązywania związków i stowarzyszeń. 
Potwierdzała także wprowadzone kilka lat wcześniej przepisy gwarantujące 
kobietom prawa wyborcze.

Dziś, 100 lat od uchwalenia przez Sejm Ustawodawczy konstytucji marcowej, 
należy uszanować dorobek II Rzeczypospolitej i uczcić twórców tego ważnego dla 
odradzającej się Polski najwyższego aktu prawnego. Reprezentanci elit politycz-
nych, spoglądając na interes narodowy, odrzucili wszelkie animozje polityczne, 
czym udowodnili, jak ważny był dla nich cel w postaci silnej i demokratycznej 
Rzeczypospolitej Polskiej.
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Przemówienie senator Danuty Jazłowieckiej  
w dyskusji nad punktem 20. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Kiedy po 123 latach Polakom udało się odzyskać utęsknioną niepodległość, 

zarówno politycy, jak i zwykli obywatele byli świadomi odpowiedzialności, jaka 
na nich spoczęła. Trzeba było przezwyciężyć ogromne różnice – nieporównanie 
większe niż jakiekolwiek obecne – by odbudować państwo, którego fundamen-
tem miała być konstytucja. Trzy zabory, różne porządki i doktryny prawne nie 
powstrzymały twórców konstytucji marcowej przed napisaniem dokumentu, 
który uznać należy nie tylko za polski i europejski, ale i światowy skarb. Twórcy, 
których pragniemy dziś uhonorować, podczas prac nad ustawą zasadniczą mieli 
przed oczyma nie tylko tekst Konstytucji 3 maja i najnowsze osiągnięcia myśli 
społecznej, ale przede wszystkim mieli wizję rozwoju odzyskanej ojczyzny oraz 
dobrostanu zamieszkujących ją obywateli. Kluczowe pojęcie marcowej konstytu-
cji „suwerena – narodu” zasługuje na szczególne uznanie. II Rzeczpospolita była 
przecież wspaniałą mozaiką kultur i etniczności. Do czasu uchwalenia marco-
wej konstytucji znacznie wyraźniejsze były też różnice stanowe. Data 17 marca 
1921 r. jest zatem punktem, w którym polskie prawo wkroczyło w nową epokę, po 
raz kolejny stając się wzorem do naśladowania dla innych europejskich krajów.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Z perspektywy czasu wiemy, że konstytucja marcowa spełniła swoje zadanie, 

stając się podstawą odbudowy państwa polskiego. Patriotyzm twórców spotkał 
się z patriotyzmem obywateli, co stanowi najpiękniejszy wymiar realizacji umo-
wy społecznej. Oczywiście miała ona i swoich krytyków, którzy doprowadzili 
do zastąpienia marcowej ustawy zasadniczej konstytucją kwietniową w 1935 r. 
Trzeba jednak powiedzieć, że gdyby nie zachowanie sąsiednich krajów i widmo 
wojny, to pewnie nie doszłoby do zmiany konstytucji.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Dzisiaj z  szacunkiem spoglądamy na twórców konstytucji marcowej. 

Oddajemy cześć ich oddaniu dla ojczyzny oraz sumienności pracy. Chcemy, od-
dając im należne, zasłużone miejsce w historii Polski i świata, brać z nich wzór 
i kształtować podobne postawy wśród młodzieży, która kiedyś też przejmie obo-
wiązki za nasze państwo. Bo pod tym względem nic się nie zmieniło – państwo 
należy do narodu.
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Przemówienie senatora Władysława Komarnickiego  
w dyskusji nad punktem 20. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Konstytucja z 1921 r., nazywana marcową, tworzona była w szczególnych 

warunkach politycznych, w warunkach walki zbrojnej o utrzymanie odzyskanej 
niedawno niepodległości i o ustalenie granic państwa oraz wewnętrznej walki 
politycznej o kształt jego ustroju. W walce wewnętrznej uczestniczyły ugrupo-
wania o bardzo zróżnicowanych poglądach i interesach – od skrajnej lewicy do 
narodowo-katolickiej prawicy. Niemałą rolę odgrywały w niej formacje poli-
tyczne reprezentujące liczne w owym czasie w Polsce mniejszości narodowe. 
Nie mogąc narzucić konkurentom własnej koncepcji ustroju, musiały dążyć do 
kompromisu. Jednocześnie poszukiwano wzorca ustrojowego, do którego można 
się było racjonalnie odwoływać w nowych warunkach dziejowych. Dawne pol-
skie konstytucje lub konstytucje obowiązujące na cząstce ziem polskich – ma-
jowa z 1791 r., ta z 1807 r., tj. Księstwa Warszawskiego, i z 1815 r., tj. Królestwa 
Polskiego – pochodziły z tak odległej epoki, że wzorcem takim być już nie mo-
gły. Co najwyżej, tak jak w preambule uchwalanej właśnie konstytucji z 1921 r., 
wspominano z czcią „świetną tradycję wiekopomnej Konstytucji 3 maja”.

Podstawowy schemat ustrojowy RP zarysowany przez konstytucję z 1921 r. 
był następujący. Władza państwowa była podzielona między 3 piony: ustawo-
dawczy z Sejmem i Senatem, wykonawczy – „Prezydenta łącznie z odpowie-
dzialnymi ministrami”, i „w zakresie wymiaru sprawiedliwości”, tj. niezawisłe 
sądy. Sejm i Senat pochodziły z 5-przymiotnikowych wyborów; ich kadencja 
trwała 5 lat. Całość prawotwórstwa rangi ustawowej należała do parlamentu; 
nieznane były akty ustawodawcze stanowione przez organy władzy wykonaw-ły akty ustawodawcze stanowione przez organy władzy wykonaw-y akty ustawodawcze stanowione przez organy władzy wykonaw-
czej, np. dekrety. Prezydent Rzeczypospolitej wybierany był przez Zgromadzenie 
Narodowe na 7-letnią kadencję. Miał on prawo zwoływać, zamykać i odraczać 
sesje Sejmu i Senatu, a także rozwiązywać Sejm za zgodą 3/5 Senatu. Był on re-ą 3/5 Senatu. Był on re- 3/5 Senatu. Był on re-
prezentantem państwa na zewnątrz, zwierzchnikiem sił zbrojnych, ratyfiko-ł zbrojnych, ratyfiko- zbrojnych, ratyfiko-
wał umowy międzynarodowe, promulgował ustawy, obsadzał wyższe urzędy 
państwowe. Jednakże wszystkie jego akty władcze podlegały kontrasygnacie 
premiera i właściwego ministra, którzy ponosili za nie odpowiedzialność par-
lamentarną. Prezydent odpowiadał jedynie konstytucyjnie przed Trybunałem 
Stanu. Ministrowie powoływani i odwoływani byli przez prezydenta na wniosek 
premiera, lecz czyniąc to, prezydent musiał się liczyć z układem sił politycznych 
w Sejmie, ponieważ Sejm mógł zwykłą większością głosów usunąć rząd lub mi-
nistra w drodze wotum nieufności.

Konstytucja z 1921 r. nie znała instytucji Trybunału Konstytucyjnego czy 
Rzecznika Praw Obywatelskich, szeroko natomiast normowała „powszech-bywatelskich, szeroko natomiast normowała „powszech-ła „powszech-a „powszech-
ne obowiązki i prawa obywatelskie”. Katalog praw obejmował większość tych, 
które i dzisiaj są deklarowane przez konstytucje, w tym przez konstytucję 
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III Rzeczypospolitej. Jedną z ciekawszych pozycji w tym katalogu było postano- Rzeczypospolitej. Jedną z ciekawszych pozycji w tym katalogu było postano-Rzeczypospolitej. Jedną z ciekawszych pozycji w tym katalogu było postano-
wienie (art. 96), iż Rzeczpospolita, zapewniając równość obywateli, nie uznaje 
„przywilejów rodowych ani stanowych, jak również żadnych herbów, tytułów 
rodowych i innych z wyjątkiem naukowych, urzędowych i zawodowych”.

Jeżeli chodzi o konstytucję marcową i jej twórców, to nie sposób nie wspo-
mnieć o Edwardzie Dubanowiczu czy Romanie Rybarskim. Edward Dubanowicz 
był przewodniczącym Komisji Konstytucyjnej Sejmu Ustawodawczego, w związ-
ku z czym odegrał dużą rolę w opracowaniu konstytucji marcowej z 1921 r. 
W 1927 r. wycofał się z życia politycznego. Był wykładowcą w ramach Studium 
Dyplomatycznego we Lwowie; w 1934 r. z powodów politycznych pozbawiony 
został katedry na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza.

Uważam, że w setną rocznicę uchwalenia konstytucji marcowej niezwykle 
ważne jest, aby twórców tej jednej z pierwszych konstytucji odpowiednio uho-żne jest, aby twórców tej jednej z pierwszych konstytucji odpowiednio uho-ne jest, aby twórców tej jednej z pierwszych konstytucji odpowiednio uho-
norować i podkreślić, jak ważną rolę odegrali. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 20. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Na bieżącym posiedzeniu Senatu rozpatrujemy projekt uchwały, która uczci 

twórców konstytucji marcowej 1921 r., nawiązującej do spuścizny Konstytucji 
3 maja.

Konstytucja marcowa 1921 r., uchwalona przez Sejm Ustawodawczy, była 
wyjątkowym dokumentem, ustalała bowiem, jak na tamte czasy w sposób nie-
zwykle nowoczesny, dwuizbowy parlament pod postacią Sejmu i Senatu oraz 
przewidywała demokratyczne prawo wyborcze. Uchwalenie jej następowało 
w nadzwyczajnych okolicznościach – przy uprzedniej bójce oraz w atmosferze 
podpisywania traktatu ryskiego i zbliżającego się wielkimi krokami plebiscytu 
na Górnym Śląsku. Niemniej jednak konstytucja ta, będąca wynikiem ciężko 
wypracowanego kompromisu, wprowadzała system rządów tzw. parlamen-
tarno-gabinetowych, zapewniając przy tym władzy ustawodawczej przewagę 
nad władzą wykonawczą. Przyznawała i zapewniała wiele istotnych praw dla 
obywateli, takich jak m.in. wolność prasy i zgromadzeń. Projektów ustawy było 
wiele. Ostateczny jej kształt był wynikiem pracy Komisji Konstytucyjnej oraz 
postulatów zgłoszonych podczas długiej debaty.

Jak zapisano w projekcie uchwały, „konstytucja marcowa była aktem wy-
jątkowym również dlatego, że wyznaczała moment wskrzeszenia państwa po 
stuletniej niewoli, moment odbudowy i tworzenia na nowo Rzeczypospolitej 
Polskiej i jej nowoczesnego społeczeństwa. Z tych właśnie względów ustawa 
zasadnicza z 1921 r. pełni szczególną rolę w polskiej tradycji i rozwoju polskiego 
konstytucjonalizmu”.

W pełni popieram projekt niniejszej uchwały.



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 22. posiedzenia Senatu

334

22. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 24 i 25 marca 2021 r.

Przemówienie senatora Władysława Komarnickiego  
w dyskusji nad punktem 21. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Grupa Wyszehradzka, jak doskonale wszyscy wiemy, to zrzeszenie 4 państw 

Europy Środkowej:, tj. Polski, Czech, Słowacji i Węgier, a jego celem było i jest 
pogłębianie współpracy między tymi krajami, w początkowej fazie w szczególno-
ści w kwestiach przystąpienia do struktur Unii Europejskiej i NATO. Powołane 
w 1991 r. przez 3 państwa (Polskę, Węgry i Czechosłowację), tworzyło tzw. Trójkąt 
Wyszehradzki. W późniejszym czasie, wskutek rozpadu Czechosłowacji (1 stycz-
nia 1993 r.), członkami grupy stały się Czechy i Słowacja. 

Jedyną instytucją grupy jest Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki 
(International Visegrad Fund). Od roku 2016 15  lutego obchodzony jest 
Międzynarodowy Dzień Wyszehradzki. Termin ten jest pamiątką po spotka-
niu 15 lutego 1991 r. prezydentów Polski (Lech Wałęsa) i Czechosłowacji (Václav 
Havel) oraz premiera Węgier (József Antall) na zamku w węgierskim mieście 
Wyszehrad. Spotkanie to zostało zaplanowane specjalnie właśnie w tym gronie, 
gdyż państwa te miały nie tylko zbieżne główne cele swoich polityk zagranicz-
nych, ale także podobne możliwości ich realizacji, czym różniły się od pozosta-
łych państw byłego bloku komunistycznego, których wewnętrzne przemiany 
były z reguły znacznie mniej zaawansowane, a droga do struktur europejskich 
i północnoatlantyckich znacznie dłuższa; lub też, jak miało to miejsce w przy-
padku Słowenii, droga ta była znacznie krótsza. Miejsce spotkania nawiązywało 
do spotkań królów Polski, Czech i Węgier w Wyszehradzie w 1335 i 1338 r. Tyle, 
jeżeli chodzi o krótki rys historyczny.

W swoim dzisiejszym wystąpieniu dotyczącym trzydziestej rocznicy po-
wstania Grupy Wyszehradzkiej chciałbym skupić się na obecnej sytuacji grupy. 
Szczególnie interesująca wydaje się przyszła współpraca Grupy Wyszehradzkiej 
i Unii Europejskiej. W ostatnim czasie oczy całego świata skierowane są na dwa 
państwa Grupy Wyszehradzkiej: Polskę i Węgry. O tym pierwszym kraju mówi 
się, że aspiruje do bycia demokracją nieliberalną, a o tym drugim, że już jest 
państwem autorytarnym. Jak w tym galimatiasie odnajdują się liberalne Czechy? 
I czy ten wymiar jest tak istotny, jak próbuje się to pokazać?

„W polityce międzynarodowej współpraca kieruje się interesami różnego 
typu: geopolitycznymi, gospodarczymi, a kwestie barw partyjnych lub deklaro-
wanych wartości politycznych mają nieco mniejsze znaczenie. Te interesy, które 
są wspólne dla Grupy Wyszehradzkiej, są ważniejsze i będą miały w przyszłości 
większe znaczenie niż pewnego rodzaju etykiety, które są nie do końca klarowne, 
a nawet prawdziwe. Poglądy na temat tego, czy dane państwo jest autorytarne 
lub nie, to niekiedy czysta publicystyka, to nie ma większej wagi z punktu wi-
dzenia prowadzenia dyplomacji w Europie Środkowej. To są określenia, które 
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mają czasem charakter stygmatyzujący. Nie sądzę, żeby kraje V4 chciały w ten 
sposób prowadzić ze sobą współpracę”  – takie jest zdanie prof. Grosse.

Jednakże jaka jest przyszłość Grupy Wyszehradzkiej?
Według Łukasza Ogrodnika, analityka PISM, „Przyszłość Grupy 

Wyszehradzkiej będą z jednej strony kreśliły procesy w samej V4, takie jak ukła-
danie relacji pomiędzy rządami, wola polityczna decydentów do wyznaczania 
i realizacji celów, a z drugiej strony uwarunkowania zewnętrzne. Należą do nich 
np. wpływ takich zjawisk jak pandemia koronawirusa, która stanowi wyzwanie 
np. dla sprawnej koordynacji działań państw V4, czy procesy integracyjne w UE. 
Odmienna ocena działań unijnych instytucji przez państwa V4 czy obranie róż-
nych dróg europejskiej integracji (Słowacja jest np. w strefie euro) utrudniają 
wyjście V4 z ambitnymi propozycjami na forum UE”.

Na koniec warto także zaznaczyć, że w to symboliczne 30-lecie Grupy 
Wyszehradzkiej to Polska pełni w niej prezydencję. Dziękuję.
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Przemysława Błaszczyka

Oświadczenie skierowane do minister rodziny i polityki społecznej  
Marleny Maląg

Szanowna Pani Minister!
Do mojego biura zgłosiła się pani M.R. z prośbą o pomoc w kwestii niespra-

wiedliwej decyzji ZUS.
Pani M. ubiega się o przyznanie emerytury w pełnym wymiarze dla kobiet 

z rocznika 1952. Wniosek należało złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
do końca grudnia 2012 r. Jednakże pani M. nie złożyła danego wniosku w 2012 r., 
przez co nie przyznano jej należnej kwoty emerytury. Rzecz bowiem w tym, 
iż w tym okresie wnioskodawczyni poważnie chorowała, na czego potwier-
dzenie przedłożyła stosowne zaświadczenie lekarskie wskazujące, iż w okre-
sie od 15 grudnia 2012 r. aż do 24 grudnia 2012 r. przebywała w szpitalu (K. 
Szpital Samorządowy). Po założeniu sprawy w dniu 4 sierpnia 2020 r. w Sądzie 
Okręgowym w Ł. wydano wyrok o niemożności wszczęcia dalszego postępowa-
nia w sprawie podniesienia kwoty emerytury pani M. 

Zgodnie z art. 58 �1 k.p.a. w razie uchybienia terminu należy przywrócić 
termin na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie na-
stąpiło bez jego winy. Przekroczenie terminu nie było znaczne. Odmowa jego 
przywrócenia wywołuje dla ubezpieczonej niezwykłe dolegliwe konsekwencje 
w postaci uzyskiwania emerytury w kwocie niższej niż należna. Negatywne 
konsekwencje przekroczenia terminu powodują dla ubezpieczonej skutki całko-
wicie nieadekwatne do skali uchybienia. O niedoskonałości takiego rozwiązania 
problemu świadczy również fakt, iż wiele kobiet z roczników 1949–1952 zostało 
w analogiczny sposób skrzywdzonych takim rozstrzygnięciem.

Opisane okoliczności świadczą o tym, że ubezpieczona uchybiła terminowi 
bez swojej winy, z przyczyn od niej niezależnych. Złożenie wniosku i wznowienie 
postępowania w dniu 9 marca 2020 r. wynikało z braku wiedzy na temat zmiany 
przepisów, a w konsekwencji nieznajomości ram czasowych złożenia owego pisma.

Zwracam się do Pani z pytaniem, jakie dalsze działania może podjąć poszko-
dowana w danym przypadku. Co można poradzić osobom, które doświadczyły 
podobnej sytuacji? Czy są jakiekolwiek szanse na wznowienie postępowania 
o podniesieniu kwoty emerytury pani M.R.?

Z poważaniem 
Przemysław Błaszczyk 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Przemysława Błaszczyka

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego

Zarząd Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. (ul. Mickiewicza 16, 99-
200 Poddębice, woj. łódzkie) zwrócił się do mnie z prośbą o udzielenie poparcia 
dla utworzenia Centrum Onkologicznego w Poddębicach.

Utworzenie takiego miejsca w zachodniej części województwa łódzkiego jest 
niezbędne do kompleksowego leczenia pacjentów z chorobami nowotworowymi. 
W przypadku tego szczególnego rodzaju choroby oczekuje się od świadczenio-
dawców zapewnienia intymności pacjentom i położenia ośrodka onkologicznego 
jak najbliżej miejsca zamieszkania chorego.

Poddębickie Centrum Zdrowia jest w pełni przygotowane pod względem 
posiadania projektu niezbędnego do budowy i modernizacji infrastruktury 
budynków wraz z pozwoleniem na budowę. Zakres przygotowania do utworze-
nia zakładu radioterapii pozwoli na szybką i efektywną finansowo realizację 
przedsięwzięcia.

Dlatego bardzo proszę Pana Ministra o pozytywne rozpatrzenie prośby 
o umieszczenie Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach na 
tworzonej przez ministerstwo liście dotyczącej sieci szpitali onkologicznych.

Z poważaniem 
Przemysław Błaszczyk 



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 22. posiedzenia Senatu

338

22. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 24 i 25 marca 2021 r.

Oświadczenie złożone 
przez senatora Przemysława Błaszczyka

Oświadczenie skierowane do prezesa Zarządu PKP SA  
Krzysztofa Mamińskiego

Szanowny Panie Prezesie!
Do mojego biura zgłosiła się pani M.B. z prośbą o interwencję w sprawie 

kwestionowania wyroku Sądu Rejonowego w Ł., orzeczonego w dniu 11 marca 
2020 r., przez Polskie Koleje Państwowe. Sąd oddalił powództwo PKP, nakazując 
zwrot kosztów sądowych, honorarium dla kuratora. Wyrok jest prawomocny.

Działając zgodnie z wyrokiem sądu, pani M.B. z mężem W.B. kilkakrotnie 
zwracali się do dyrektora Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP 
(…) z prośbą o ugodę i naliczenie czynszu zgodnego z warunkami lokalowymi 
w mieszkaniu położonym przy ul. (…) w Ł.

Państwo B. złożyli osobistą wizytę w siedzibie PKP w W. i odbyli rozmo-
wę z dyrekcją i osobami uprawnionymi do polubownego załatwienia kwestii 
spornej. Wszystkie starania małżeństwa B. o wyegzekwowanie orzeczenia Sądu 
Rejonowego w Ł. zostały odrzucone. W marcu 2021 r, otrzymali pismo z katego-
ryczną odmową zawarcia ugody.

Stanowisko PKP w kwestii naliczonego czynszu pozostaje do dziś niezmien-
ne. Na dzień dzisiejszy wynosi on ok. 1200 zł od lokalu o powierzchni 58,92 m2, 
z węglowymi piecami, zimną wodą bieżącą i kanalizacją założoną przez miesz-
kańców we własnym zakresie, na własny koszt. Jedyną formą zaproponowaną 
względem ugody w rozmowach telefonicznych z inspektorem Polskich Kolei 
Państwowych była spłata zadłużenia kwoty bezprawnie naliczanego czynszu.

Zwracam się do Pana Prezesa z prośbą o wyjaśnienie sprawy. Wszystkie do-
kumenty, dowody oraz pisma, jakie pisali państwo B., posiada PKP.

Z poważaniem 
Przemysław Błaszczyk 



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 22. posiedzenia Senatu

339

22. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 24 i 25 marca 2021 r.

Oświadczenie złożone 
przez senatora Krzysztofa Brejzę

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów  
Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
W trybie oświadczenia senatorskiego proszę Pana Premiera o odpowiedź na 

następujące pytania.
1. Czy prawdą jest, że na lotnisku Okęcie w lutym bieżącego roku komornik 

zabezpieczył ponad 400 respiratorów należących do firmy E&K?
2. Czy respiratory te są kompletne?
3. Czy sprawdzano ich stan po przejęciu przez komornika, ewentualnie czy 

podjęto działania w celu pilnego przywrócenia im funkcjonalności?
4. Czy rząd podejmował jakiekolwiek działania w celu szybkiego przekazania 

tych respiratorów do systemu ochrony zdrowia?
5. Gdzie obecnie znajdują się te respiratory?

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 Premierze!
Zwracam się z pytaniem w trybie oświadczenia senatorskiego. Wdzięczny 

będę Panu Premierowi za odpowiedź na pytanie, jakie działania podejmowa-
ło ministerstwo kultury w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 24 marca 
2021 r. w celu budowy na terenie Federacji Rosyjskiej, w Smoleńsku pomni-
ka upamiętniającego ofiary katastrofy smoleńskiej z dnia 10 kwietnia 2010 r. 
Wdzięczny będę za wskazanie dat konkretnych wystąpień do strony rosyjskiej 
w sprawie budowy pomnika w Smoleńsku.

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 czerwcu 2017 r. położono stępkę pod budowę promu w Stoczni Szczecińskiej.
W związku z tym w trybie oświadczenia senatorskiego proszę Pana Ministra 

o odpowiedź na następujące pytania.
1. Ile środków do tej pory wydatkowano na budowę tego promu?
2. Jaki jest aktualny harmonogram budowy promu?
3. Czy stępka będzie wykorzystana do budowy tego promu, czy też zostanie 

sprzedana bądź zezłomowana?
4. Czy poza symbolicznym położeniem stępki rozpoczęły się jakiekolwiek 

prace związane z budową tego promu?
5. Czy znany jest już projekt, według którego wybudowany zostanie prom?

Z wyrazami szacunku 
Krzysztof Brejza
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Krzysztofa Brejzę

Oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej  
Mariusza Błaszczaka

Szanowny Panie Ministrze!
W tygodniku „Sieci” pojawił się artykuł na temat powstania tajnej podpod-

komisji w ramach podkomisji smoleńskiej, jak sugeruje w publikacji prasowej 
jeden z członków podkomisji smoleńskiej Glenn Jorgensen.

W związku z tym w trybie oświadczenia senatorskiego zwracam się do Pana 
Ministra z uprzejmą prośbą o odpowiedzi na następujące pytania.

1. Czy do Ministerstwa Obrony Narodowej docierały wcześniej sygnały o kon-
flikcie wewnątrz podkomisji smoleńskiej?

2. Kto (wnoszę o wskazanie imion i nazwisk członków) wchodził w skład 
podkomisji smoleńskiej według stanu na 1 stycznia 2017 r.?

3. Kto (wnoszę o wskazanie imion i nazwisk członków) wchodził w skład 
podkomisji smoleńskiej według stanu na 1 stycznia 2018 r.?

4. Kto (wnoszę o wskazanie imion i nazwisk członków) wchodził w skład 
podkomisji smoleńskiej według stanu na 1 stycznia 2019 r.?

5. Kto (wnoszę o wskazanie imion i nazwisk członków) wchodził w skład 
podkomisji smoleńskiej według stanu na 1 stycznia 2020 r.?

6. Kto (wnoszę o wskazanie imion i nazwisk członków) wchodził w skład 
podkomisji smoleńskiej według stanu na 1 stycznia 2021 r.?

7. Kto (wnoszę o wskazanie imion i nazwisk członków) wchodził w skład 
podkomisji smoleńskiej według stanu na 25 marca 2021 r.?

Z wyrazami szacunku 
Krzysztof Brejza
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Krzysztofa Brejzę

Oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej  
Mariusza Błaszczaka

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z informacją uzyskaną od przewodniczącego podkomisji smo-

leńskiej Antoniego Macierewicza, iż nie posiada on informacji o wydatkach 
i budżecie podkomisji, i informacją od A. Macierewicza, iż dysponentem tych 
danych jest Pan Minister, przedstawiam poniższe pytania – wdzięczny będę za 
odpowiedź.

1. Dlaczego wielokrotnie odmawiał Pan Minister ujawnienia informacji o bu-
dżecie podkomisji smoleńskiej?

2. Jaki był łączny budżet podkomisji smoleńskiej od czasu jej powołania do 
dnia 25 marca 2021 r.?

3. Ile wyniosły wynagrodzenia poszczególnych członków podkomisji smo-
leńskiej? Wnoszę o wskazanie imion i nazwisk wraz z przyporządkowaną kwotą 
wynagrodzenia wypłaconego od momentu powołania podkomisji do 25 marca 
2021 r.

4. Czy przychyla się Pan Minister do postulatów części rodzin ofiar katastrofy 
w Smoleńsku, iż potrzebny jest audyt funkcjonowania podkomisji smoleńskiej? 
Jeżeli tak, to czy zamierza Pan Minister taki audyt przeprowadzić?

Z wyrazami szacunku 
Krzysztof Brejza
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Krzysztofa Brejzę

Oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej  
Mariusza Błaszczaka

Szanowny Panie Ministrze!
W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji dotyczącej odnawiania me-

talowych hełmów wojskowych produkowanych według wzoru z 1967 r. w trybie 
oświadczenia senatorskiego zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą 
o odpowiedź na następujące pytania:

Ile metalowych hełmów wojskowych produkowanych według wzoru z 1967 r. 
zostało odnowionych od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 24 marca 2021 r.?

Jaki był koszt renowacji tych hełmów?
Czy hełmy te spełniają wymogi współczesnego pola walki?

Z wyrazami szacunku 
Krzysztof Brejza
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Krzysztofa Brejzę

Oświadczenie skierowane do minister rodziny i polityki społecznej  
Marleny Maląg

Szanowna Pani Minister!
W trybie oświadczenia senatorskiego zwracam się do Pani Minister z uprzej-

mą prośbą o odpowiedzi na poniższe pytania.
1. Ile osób (wnoszę o wskazanie w tysiącach) pobierało emeryturę niższą niż 

minimalna według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.?
2. Ile osób (wnoszę o wskazanie w tysiącach) pobierało emeryturę niższą niż 

minimalna według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.?
3. Ile osób (wnoszę o wskazanie w tysiącach) pobierało emeryturę niższą niż 

minimalna według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.?
4. Ile osób (wnoszę o wskazanie w tysiącach) pobierało emeryturę niższą niż 

minimalna według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.?
5. Ile osób (wnoszę o wskazanie w tysiącach) pobierało emeryturę niższą niż 

minimalna według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.?
6. Ile osób (wnoszę o wskazanie w tysiącach) pobierało emeryturę niższą niż 

minimalna według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.?

Z wyrazami szacunku 
Krzysztof Brejza
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Krzysztofa Brejzę

Oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua

Szanowny Panie Ministrze!
W trybie oświadczenia senatorskiego proszę Pana Ministra o odpowiedź na 

następujące pytania:
1. Jakie konkretnie działania w okresie od 1 stycznia 2016 do 25 marca 2021 r. 

podejmowały władze RP w celu powołania międzynarodowej komisji ds. zbada-
nia katastrofy lotniczej z 10.04.2010 r. w Smoleńsku?

2. W szczególności wdzięczny będę za wskazanie dat konkretnych wystą-
pień do rządów państw lub dat wystąpień do właściwych komisji tych państw 
z zakresu badań katastrof lotniczych z wnioskiem o delegowanie specjalistów 
do takiej komisji.

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 Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego dotarło zapytanie dotyczące tzw. orzeczenia 

Trybunału Konstytucyjnego. Zdarzają się ciąże bliźniacze, gdzie jeden płód jest 
zdrowy, a drugi ma wadę letalną, śmiertelną i zagraża życiu pierwszego. Do tej 
pory płód z wadą śmiertelną, zagrażający życiu zdrowego płodu, terminowa-
no. Dzięki temu drugie z bliźniąt mogło przeżyć. W obecnej sytuacji, w związku 
z zakazem terminowania płodów śmiertelnie chorych, życie drugiego z bliźniąt 
skazane jest na śmierć.

W związku z powyższym w trybie oświadczenia senatorskiego zwracam się 
do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o odpowiedź na pytanie. Czy w sytuacji, gdy 
jeden płód jest zdrowy, a drugi ma wadę letalną, śmiertelną, zagrażającą życiu 
pierwszego, aborcja płodu śmiertelnie chorego rzeczywiście skutkować będzie 
ewentualnym poniesieniem konsekwencji karnych?

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 Ministrze!
Według raportu Najwyższej Izby Kontroli pomiędzy rokiem 2015 a 2019 śred-

ni czas trwania postępowania sądowego wydłużył się z 4,2 do 5,8 miesiąca, co 
oznacza wydłużenie czasu rozpoznania spraw aż o 38%.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra w trybie oświad-
czenia senatorskiego z uprzejmą prośbą o odpowiedź na następujące pytania.

1. Dlaczego w czasie rządów Zjednoczonej Prawicy średni czas postępowań 
sądowych wydłużył się aż o 38%?

2. Czy Ministerstwo Sprawiedliwości przeprowadziło analizy własnych dzia-
łań w latach 2015–2019, które doprowadziły do tak znacznego wzrostu przewle-
kłości postępowań sądowych?

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 rosnącą liczbą przypadków zakażeń brytyjską odmianą koro-

nawirusa w Polsce zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o odpo-
wiedź na pytania:

1. Kiedy stwierdzono pierwsze przypadki zakażeń odmianą brytyjską koro-
nawirusa na terenie Polski?

2. Dlaczego nie przeprowadzono testowania osób masowo przyjeżdżających 
do Polski na święta w grudniu 2020 r.?

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 trybie oświadczenia senatorskiego: wdzięczny będę Panu Ministrowi za 

odpowiedź na następujące pytania.
1. Ile było aktywnych punktów szczepień przeciwko COVID-19 według stanu 

na dzień 1 lutego 2021 r.?
2. Ile było aktywnych punktów szczepień przeciwko COVID-19 według stanu 

na dzień 1 marca 2021 r.?
3. Ile było aktywnych punktów szczepień przeciwko COVID-19 według stanu 

na dzień 24 marca 2021 r.?

Z wyrazami szacunku 
Krzysztof Brejza
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Artura Dunina

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów,  
ministra aktywów państwowych Jacka Sasina

Szanowny Panie Ministrze!
W 2020 r. PKN Orlen otrzymał warunkową zgodę na przejęcie innego pol-

skiego giganta naftowego, Grupy Lotos. Tym samym będą musiały być sprze-
dane również różne inne aktywa Lotosu, takie jak choćby terminale paliwowe. 
Środki zaradcze, jakie wyznaczyła Komisja Europejska, obejmują obszary pro-
dukcji i sprzedaży hurtowej paliw, sprzedaży detalicznej paliw, logistyki, asfal-
tów oraz paliwa lotniczego. Jak przypomniał Lotos, ich realizacja wymaga m.in. 
wydzielenia aktywów rafineryjnych ze struktury Grupy Lotos i wniesienia ich 
do zależnej spółki celowej. Następnie 30% udziałów w tej spółce, czyli w rafine-
rii, należy sprzedać.

W związku z zaistniałą sytuacją rodzi się wiele pytań i wątpliwości, które 
chciałbym skierować do Pana Ministra.

1. Jakie są podstawy i główne przyczyny połączenia Orlenu z Lotosem?
2. Jakie składowe elementy struktur Grupy Lotos będą wystawione na sprze-

daż i jakie formy ona przybierze?
3. Czy Pan Minister bierze pod uwagę fakt, iż fuzja Orlenu z Lotosem może 

skutkować utratą setek miejsc pracy?
4. Czy prawdą jest, iż istnieje duże prawdopodobieństwo zakupu części ak-

tywów Grupy Lotos przez podmiot rosyjski?

Artur Dunin 



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 22. posiedzenia Senatu

352

22. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 24 i 25 marca 2021 r.

Oświadczenie złożone 
przez senatora Artura Dunina

Oświadczenie skierowane do ministra – członka Rady Ministrów  
Michała Dworczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana Ministra w kwestii szczepień sportowców, którzy uzy-

skali kwalifikacje olimpijskie i mają szansę zdobyć medale, reprezentując nasz 
kraj na letnich igrzyskach olimpijskich, które odbędą się w Tokio.

Do poruszenia tego tematu zmusiły mnie ostatnie doniesienia na temat na-
szej utalentowanej biegaczki, aktualnej mistrzyni Polski Ewy Swobody, która 
z powodu zakażenia koronawirusem nie wystartowała w halowych mistrzo-
stwach Europy w Toruniu na dystansie 60 m, gdzie miała bronić złotego medalu 
i była jedną z kandydatek do walki o miejsca medalowe.

Obawy o możliwość niewzięcia udziału w zawodach olimpijskich mimo uzy-
skania kwalifikacji ma wielu sportowców, a także ich szkoleniowców. Wysiłek, 
który włożyli w przygotowanie do startu i reprezentowania Polski w tak waż-
nych zawodach, jakimi są igrzyska, może zostać zaprzepaszczony z powodu za-
chorowania na COVID-19.

Mając na uwadze to, iż igrzyska olimpijskie odbywają się raz na 4 lata, a także 
są wielkim przedsięwzięciem na skalę światową, w którym każdy sportowiec 
pragnie wziąć udział, aby reprezentować swój kraj na arenie międzynarodowej, 
proszę o odpowiedź na następujące pytanie: czy bierze Pan pod uwagę możli-
wość szczepienia sportowców, którzy otrzymali kwalifikację olimpijską na letnie 
igrzyska olimpijskie w Tokio?

Artur Dunin 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Artura Dunina

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z dużym wzrostem zachorowań na COVID-19 proszę o udzielenie 

odpowiedzi na następujące pytania.
1. Ile testów zostało wykonanych w całym kraju na zlecenie lekarza pierw-

szego kontaktu w okresie od 1.01.2021 r. do 15.03.2021 r., z podziałem na kon-
kretne województwa?

2. Ile testów zostało wykonanych przez podmioty publiczne (sanepid), a ile 
przez podmioty zewnętrzne (prywatne laboratoria) we wszystkich 16 wo-
jewództwach, z uwzględnieniem liczby wykonanych testów w konkretnych 
województwach?

3. Jaki jest koszt wykonania 1 testu w sanepidzie, a jaki w firmach zewnętrz-
nych (prywatne laboratoria)?

Artur Dunin 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Zygmunta Frankiewicza

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się z prośbą o podjęcie prac legislacyjnych w celu zmiany przepisów 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w szczególności do-
tyczących studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy.

Dokument ten latami nie jest przez gminy dostosowywany do zmieniających 
się warunków. Jednym z powodów jest koszt jego opracowania, najczęściej prze-
kraczający finansowe możliwości większości gmin w Polsce. Treść tego doku-
mentu powinna mieć charakter ogólny, jednakże zakres merytoryczny studium, 
wskazany w art. 10 ustawy, na to nie pozwala. Powstaje więc de facto dokument 
dekretujący fikcję albo zawierający źle rozpoznane zagadnienia.

Klasycznym tego przykładem jest obowiązująca od 10 lat regulacja zawar-
ta w art. 10 ust. 2a ustawy, zgodnie z którą „jeżeli na obszarze gminy prze-
widuje się wyznaczenie obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia 
wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 
100 kW, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie 
oraz w zagospodarowaniu użytkowaniu terenu; w studium ustala się ich 
rozmieszczenie”. Od tego czasu uległo istotnym zmianom prawo energetyczne, 
w 2015 r. weszła w życie ustawa o odnawialnych źródłach energii, a w roku 2016 
– ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, a archaiczny prze-
pis art. 10 ust. 2a nadal obowiązuje.

Za zmianą tego przepisu przemawia fakt, że tylko rozmieszczenie urządzeń 
wytwarzających energię z OZE o mocy przekraczającej 100 kW wymaga zapi-
sania w studium, a nie wymaga takiego zapisu np. lokalizacja elektrowni kon-
wencjonalnych, elektrociepłowni lub innej instalacji do wytwarzania energii 
elektrycznej lub cieplnej o mocy cieplnej większej lub równej 300 MW, które de 
facto zaliczane są do I grupy przedsięwzięć: „zawsze znacząco oddziałujących 
na środowisko”. Zabudowa systemami fotowoltaicznymi zaliczana jest dopiero 
do II grupy przedsięwzięć: „mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko” 
(rozporządzenie Rady Ministrów z 10 września 2019 r.). Chociażby ta różnica sta-
wia znak zapytania co do celowości dalszego obowiązywania przywoływanego 
przepisu.

Ustawa o odnawialnych źródłach energii wprowadziła szereg nowych defi-
nicji, w tym małej instalacji o łącznej mocy większej niż 50 kW i mniejszej niż 
500 kW. W świetle tego stanie się konieczne wyznaczanie w projektach studium 
obszarów rozmieszczenia małej instalacji, co wydaje się nieracjonalne. O ile 
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może być uzasadnione ograniczenie rozmieszczania urządzeń o bardzo dużej 
mocy wytwarzanej z OZE dla celów komercyjnych, o tyle stosowanie tej samej 
miary do urządzeń instalowanych na obiektach mieszkalnych, administracyj-
nych, szpitalach – dla własnych potrzeb – nie znajduje uzasadnienia.

Uważam zatem, że należałoby podjąć prace nad zmianą przestarzałych prze-
pisów, nieprzystających do zmieniających się uwarunkowań.

Z poważaniem 
Zygmunt Frankiewicz
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Gawłowskiego

Oświadczenie skierowane do ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki

Szanowny Panie Ministrze!
Ze środowisk związanych z gospodarką odpadami i ochroną zdrowia pły-

ną wnioski dotyczące podjęcia działań na rzecz zmian w aktach prawnych. 
Zainteresowani wnoszą o zmianę rozporządzenia z dnia 20 września 2010 r. 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco wpływać na środowisko (DzU 
z 2013 r. poz. 1235). Wprowadzenia zmian wymaga �2 pkt 41, dotyczący instalacji 
do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach (DzU z 2019 r. poz. 701, 730, 1403, 1579) odpadów niebezpiecznych, 
w tym składowisk odpadów niebezpiecznych oraz miejsc retencji powierzchniowej 
odpadów niebezpiecznych z wyjątkiem instalacji do unieszkodliwiania odpadów 
zakaźnych w technologii D9 (proces D9 unieszkodliwiania odpadów wymieniony 
w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach), mających wy-
dajność nie większą niż 0,15 Mg na godzinę, których obszar oddziaływania środo-
wiskowego nie przekracza obszaru, do którego tytuł prawny ma wytwórca tych 
odpadów i które uzyskały pozytywną opinię głównego inspektora sanitarnego.

Zainteresowani wnoszą także o zmianę w ustawie o odpadach z dnia 14 grud-
nia 2012 r. (DzU 2013 poz. 21). Proponowana zmiana dotyczy art. 95 ust. 1: 
„Posiadacz odpadów medycznych lub odpadów weterynaryjnych unieszkodli-
wiający te odpady jest obowiązany do prowadzenia procesów unieszkodliwiania 
oraz do ich monitoringu, z uwzględnieniem właściwości odpadów i charakteru 
procesu oraz zgodnie z wymaganiami i sposobami prowadzenia unieszkodli-
wiania odpadów, określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 11”.

Dodatkowo wnoszą o uwzględnienie zasady bliskości i hierarchii postępowa-
nia z odpadami. Zakaźne odpady medyczne lub zakaźne odpady weterynaryj-
ne unieszkodliwia się przez termiczne przekształcanie w spalarniach odpadów 
niebezpiecznych lub w instalacjach, które uzyskały pozytywną opinię głównego 
inspektora sanitarnego, przede wszystkim w miejscu ich wytworzenia, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem zasady bliskości i hierarchii postępowania z odpadami. 
Chodzi również o zakaz unieszkodliwienia zakaźnych odpadów medycznych lub 
zakaźnych odpadów weterynaryjnych we współspalarniach odpadów.

Uprzejmie proszę o przekazanie stanowiska ministra klimatu i środowiska 
w tej sprawie i podjęcie odpowiednich działań.

Z poważaniem 
Stanisław Gawłowski 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Gawłowskiego

Oświadczenie skierowane do ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki

Panie Ministrze!
Zgodnie z zapisami na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska or-

ganami ochrony przyrody, które zajmują się sprawami dzikich zwierząt, są m.in. 
wojewoda, regionalny dyrektor ochrony środowiska, marszałek województwa, 
dyrektor parku narodowego, starosta, wójt, burmistrz albo prezydent miasta. 
Oznacza to, że władze miasta czy gminy, na terenie której znajduje się zwierzę 
potrzebujące pomocy, mają obowiązek mu jej udzielić i zapewnić transport do 
najbliższego ośrodka rehabilitacji zwierząt chronionych.

W związku z tym zwracam się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania.
1. Czy wymaga się szkolenia (jakie rozporządzenie, jaki przepis o tym mówi?) 

z zakresu postępowania z dzikimi zwierzętami przez członków fundacji i sto-
warzyszeń, których statutowym celem jest ochrona zwierząt?

2. Czy fundacje i stowarzyszenia, których statutowym celem jest ochrona 
zwierząt, mogą podejmować działania dotyczące pomocy rannym i chorym dzi-
kim zwierzętom?

3. Jakie konkretnie instytucje w Polsce odpowiadają za pomoc rannym dzi-
kim zwierzętom na terenie miast i gmin?

4. Gdzie można odbyć specjalistyczne szkolenie, chcąc zajmować się pomocą 
dzikim zwierzętom jako członek fundacji/stowarzyszenia?

5. Jakie są przepisy dotyczące pomocy dzikim zwierzętom od roku 2012?

Stanisław Gawłowski 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Gawłowskiego

Oświadczenie skierowane do ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki

Panie Ministrze!
Rozwiązania z zakresu OZE stają się coraz popularniejsze. Zwiększa się licz-

ba osób inwestujących w pozyskiwanie taniej energii ze źródeł odnawialnych, 
w tym promieni słonecznych. Systemy fotowoltaiczne objęte były do tej pory 
różnego rodzaju dofinansowaniami.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o odpowiedzi na pytania.
1. Czy są przewidziane w roku 2021 fundusze na finansowanie takich przed-

sięwzięć, a jeśli tak, to w jakim terminie? Jakie to będą kwoty?
2. Czy ewentualne dofinansowanie będzie udzielone w formie pożyczki, do-

tacji? W jakim podziale procentowym?
3. O środki do jakiej kwoty będą mogły ubiegać się podmioty?
4. Kto będzie beneficjentem ewentualnych planowanych programów?

Stanisław Gawłowski 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Gawłowskiego

Oświadczenie skierowane do przewodniczącego Rady Mediów Narodowych 
Krzysztofa Czabańskiego

Panie Przewodniczący!
Pan Dariusz Jankowski niezgodnie z prawem pełnił funkcję przewodniczące-

go Rady Nadzorczej Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Koszalinie „Radio 
Koszalin” SA w czasie sprawowania funkcji społecznego asystenta posła na Sejm 
RP Czesława Hoca.

Według informacji ze strony sejmowej pan Dariusz Jankowski został zgło-
szony jako społeczny współpracownik posła Czesława Hoca w dniu 22 stycznia 
2020 r. W dniu 9 marca 2021 r. poseł Czesław Hoc złożył oświadczenie z proś-
bą o wycofanie pana Dariusza Jankowskiego z listy współpracowników biura 
w związku z zaprzestaniem pełnienia przez niego funkcji asystenta społecznego.

Wobec tego proszę o informację, jakie działania w tej sprawie zamierza pod-
jąć Rada Mediów Narodowych.

Stanisław Gawłowski 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Beniamina Godylę

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju, 
pracy i technologii Jarosława Gowina

Szanowny Panie Ministrze!
Apeluję o to, aby pilnie rozszerzyć pomoc w ramach tarczy branżowej dla 

przedsiębiorców poszkodowanych w wyniku pandemii koronawirusa o kod PKD 
93.12.Z, czyli działalność klubów sportowych.

Kluby sportowe działające właśnie w ramach tego PKD zostały pominięte 
w tarczach branżowych 6.0, 7.0 i 8.0 i zostały pozbawione jakiejkolwiek pomo-
cy ze strony państwa. Kluby sportowe, w tym jeździeckie, nie mogą korzystać 
z dofinansowań do wynagrodzeń pracowników ani z umorzenia składek ZUS.

Sytuacja klubów jeździeckich, których działalność trzeba pilnie objąć pomocą, 
jest obecnie dramatyczna, ponieważ pandemia COVID-19 i nałożone lockdowny 
dotknęły tę branżę w sposób szczególny. Odwołane zostały zimowe obozy jeź-
dzieckie, jazdy rekreacyjne, a zawody odbywają się bez udziału publiczności, co 
skutkuje brakiem wpływów ze sprzedaży biletów. Dodatkowo od niedawna cały 
świat jeździecki boryka się z problemem występującej u koni choroby wiruso-
wej w związku z wirusem Herpes, w wyniku czego odwołane zostały wszystkie 
imprezy krajowe i międzynarodowe.

W odróżnieniu od innych branż kluby jeździeckie są podmiotami, które nie 
mogą zawiesić działalności i zwolnić pracowników, jako że mają pod opieką 
konie, które muszą być żywione, pielęgnowane i trenowane każdego dnia, co 
przy braku przychodów generuje każdego miesiąca olbrzymie straty finansowe.

Proszę zwrócić uwagę również na fakt, iż dziesiątki klubów sportowych 
działających w Polsce to organizacje pozarządowe, zatrudniające jednak wielu 
pracowników. Nie posiadają one wpisu do rejestru przedsiębiorców, co z kolei 
odbiera im szansę na uzyskanie pomocy ze strony państwa. Dlatego jeszcze raz 
wnoszę o to, aby jak najpilniej rozszerzyć tarczę o wyżej wymieniony kod PKD.

Z wyrazami szacunku 
Beniamin Godyla
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Beniamina Godylę

Oświadczenie skierowane do ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki

Szanowny Panie Ministrze!
Po raz kolejny proszę o wsparcie Ministerstwa Klimatu i Środowiska w tema-

cie pików benzenu występujących na terenie Kędzierzyna-Koźla. W odpowiedzi 
na moje poprzednie oświadczenie w tej sprawie otrzymałem wyniki ze stacji 
pomiarowych oraz dane dotyczące kontroli, które prowadzą służby odpowie-
dzialne za ochronę środowiska.

Okazuje się, że w kilku przypadkach w 2020 r., kiedy w powietrzu pojawił 
się duży pik benzenu, pomiary prowadzone przez służby odbywały się już po 
zakończeniu pików! Przykładowo o północy 8 kwietnia 2020 r. stężenie benzenu 
zaczęło rosnąć, osiągając o godzinie 3.00 w nocy 9 kwietnia 106,7 µg/m3, a pik 
zakończył się ok. 5.00 nad ranem, kiedy stężenie oscylowało wokół wartości 
5,9 µg/m3. Ministerstwo Klimatu i Środowiska udzieliło mi odpowiedzi, że tego 
dnia WIOŚ przeprowadził terenowe pomiary interwencyjne, ale te nie wykazały 
podwyższonych wartości benzenu. Problem jednak jest w tym, że pomiary roz-
poczęły się 9 kwietnia, ale dopiero o godzinie 11.49, czyli kilka godzin po zakoń-
czeniu piku. I nie jest to jedyny taki przypadek. Podobne sytuacje miały miejsce 
w dniach 17 stycznia 2020 r., 5 marca 2020 r., 7 sierpnia 2020 r. i 28 sierpnia 
2020 r., kiedy pomiary prowadzone w trybie interwencyjnym były prowadzone 
zbyt późno. Mam nadzieję, że takie sytuacje nie są regułą, jednak jeśli służby 
działają w ten sposób, to nigdy nie wyjaśnimy, skąd w powietrzu biorą się piki.

W związku z powyższym apeluję o to, aby:
— po pierwsze, pomiary w trybie interwencyjnym odbywały się mak-

symalnie w ciągu 2 godzin od czasu, kiedy stacja pomiarowa na os. Piastów 
w Kędzierzynie-Koźlu zaczyna odnotowywać podwyższone stężenie benzenu;

— po drugie, podczas stwierdzonego piku benzenu zostały przeprowadzone 
mobilne pomiary z użyciem urządzeń pomiarowych typu Rapid, RAPIDplus, 
Drager CMS, Tiger, TigerSelect w lokalizacjach: Blachownia, ul. Owocowa; 
Blachownia, ul. Broniewskiego; Blachownia, ul Szkolna; Kędzierzyn-Koźle, ul 
Naftowa; Kędzierzyn-Koźle, os. Piastów, ul. Chodkiewicza/Kośnego; Kędzierzyn-
Koźle, os. Azoty; Sławięcice; Stara Kuźnia; Stare Koźle; Korzonek; Bierawa, 
w celu sprawdzenia, z jakimi stężeniami benzenu mamy do czynienia podczas 
pików na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego;

— po trzecie, podczas stwierdzonego piku benzenu zostały przeprowadzone 
mobilne pomiary z użyciem urządzeń pomiarowych typu Rapid, RAPIDplus, 
Drager CMS, Tiger, TigerSelect w miejscu, gdzie znajduje się obecna stacja 
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pomiarowa WIOŚ na os. Piastów w Kędzierzynie-Koźlu, celem porównania wy-
ników stacji z odczytami urządzeń mobilnych;

— po czwarte, w pomiarach prowadzonych podczas występowania pików 
benzenu, które odbywać się będą poza terenem zakładów, mogli uczestniczyć 
przedstawiciele strony społecznej oraz zainteresowani tematem czystego po-
wietrza samorządowcy z terenu Kędzierzyna-Koźla.

Z wyrazami szacunku 
Beniamin Godyla
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Oświadczenie złożone 
przez senator Agnieszkę Gorgoń-Komor

Oświadczenie skierowane do minister rodziny i polityki społecznej  
Marleny Maląg

Szanowna Pani Minister!
Przepisy dotyczące pobytu w domu pomocy społecznej odnoszą się do obo-

wiązków alimentacyjnych nakładanych na krewnych mieszkańca DPS. Pobyt 
takiej osoby jest finansowany z jej emerytury bądź renty, jednak pobraniu pod-
lega maksymalnie kwota 70% przysługującego jej świadczenia. Poziom odpłat-
ności za miejsce w domu pomocy społecznej jest obecnie dość wysoki, oscyluje 
w granicach 4 tysięcy zł miesięcznie. Gdy odniesiemy to do polskich realiów 
emerytalnych, to przekonamy się, że większość pensjonariuszy nie jest w stanie 
pokryć tak wysokiej opłaty z przyznanych im świadczeń. W takiej sytuacji organ 
administracyjny poszukuje krewnych pensjonariusza, którzy są zobowiązani do 
świadczeń alimentacyjnych. Wobec tego pozostałą opłatę wnoszą opiekunowie 
/ rodzice / inni członkowie rodziny, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyż-
szy niż 300% kryterium dochodowego, przy czym jednocześnie kwota dochodu 
pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium do-
chodowego na osobę w rodzinie, tj. 528 zł x 3 = 1 tysiąc 584 zł.

Obecne kryterium dochodowe wynosi:
— dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł (wzrost o 11%, z 634 zł),
— dla osoby w rodzinie – 528 zł (wzrost o 3%, z 514 zł),
— kwota z dochodu z 1 ha przeliczeniowego – 308 zł (wzrost o 7%, z 288 zł).
Kwoty te podlegają waloryzacji co 3 lata. Kwota utrzymania w państwowym 

domu pomocy społecznej jest rewaloryzowana co roku przez wojewodę. Kryteria 
dochodowe pozostają niezmienne przez okres 3 lat, mimo ciągłego wzrostu kosz-
tów utrzymania. Taka sytuacja generuje poważne problemy finansowe w rodzi-
nach osób umieszczonych w domu pomocy społecznej. Każdego roku dokonywana 
jest waloryzacja rent i emerytur, wzrasta minimalna pensja, waloryzacji pod-
dawane są różnego rodzaju świadczenia socjalne. Uważam, że coroczna rewalo-
ryzacja kryterium dochodowego byłaby słuszna i zdecydowanie sprawiedliwa.

Wobec powyższego zwracam się do Szanownej Pani Minister z prośbą o od-
powiedź na następujące pytania.

1. Czy słuszne jest, aby opisane kryterium dochodowe poddawane było re-
waloryzacji raz na 3 lata? Jakie argumenty za tym przemawiają?

2. Czy prowadzone są obecnie prace zmierzające do zmiany wskazanej 
terminowości?

Agnieszka Gorgoń-Komor
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Oświadczenie złożone 
przez senator Agnieszkę Gorgoń-Komor

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego

Szanowny Panie Ministrze!
16 marca brałam udział w spotkaniu z mieszkańcami Czechowic-Dziedzic. 

Czechowice-Dziedzice to miasto w południowej Polsce, w województwie śląskim, 
w powiecie bielskim, zamieszkane przez blisko 45 tysięcy osób.

Zostałam zaproszona przez Gminną Radę Seniorów w imieniu 12 tysięcy 
500 emerytów zaniepokojonych pogarszającym się stanem opieki zdrowotnej. 
Podczas spotkania poproszono mnie o wsparcie i pomoc w zabezpieczeniu dla 
mieszkańców dostępu do opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicz-
nych. Przypomnę, że dostęp do opieki zdrowotnej jest zagwarantowany w art. 68 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który gwarantuje prawo do ochrony zdro-
wia każdemu obywatelowi naszego państwa.

Mieszkańcy poinformowali mnie, że są bardzo zaniepokojeni sytuacją szpi-
tala pediatrycznego, któremu, jeśli sytuacja się nie poprawi, może grozić li-
kwidacja. Interwencja w tej sprawie była kierowana już do premiera Mateusza 
Morawieckiego i  ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Mieszkańcy 
Czechowic-Dziedzic od 2018 r. podejmują działania w sprawie poprawy dostę-
pu do usług lokalnej służby zdrowia, kierując prośby i apele do Narodowego 
Funduszu Zdrowia, Kancelarii Prezydenta RP i Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów. Niestety, interwencje te nie przyniosły oczekiwanych przez miesz-
kańców rezultatów.

W przedmiotowej sprawie mieszkańcy kierowali już następujące interwencje.
24 lipca 2018 r. zastępca burmistrza skierował pismo interwencyjne do dy-

rektora NFZ w Katowicach w sprawie przywrócenia refundowanej poradni 
okulistycznej. W uzyskanej odpowiedzi podano, iż nowy konkurs odbędzie się 
w grudniu 2019 r. W efekcie do dnia dzisiejszego brak poradni okulistycznej. 
Pacjentów z Czechowic-Dziedzic odsyła się do przychodni w Kozach, Porąbce, 
Wilkowicach, Bystrej czy Jastrzębiu-Zdroju.

W  sierpniu 2019  r. prezydium zarządu Rejonowego Oddziału PZERiI 
w  Czechowicach-Dziedzicach skierowało społeczny raport o  pogarszają-
cym się stanie opieki zdrowotnej na terenie naszego miasta i gminy, bowiem 
w międzyczasie:

a) nie przywrócono poradni okulistycznej,
b) zlikwidowano dwie przychodnie neurologiczne,
c) zlikwidowano jedyną poradnię endokrynologiczną,
d) zlikwidowano poradnię zdrowia psychicznego,



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 22. posiedzenia Senatu

365

22. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 24 i 25 marca 2021 r.

e) ograniczono fundusze dla NZOZ „Salus” w Czechowicach-Dziedzicach, któ-
ry sprawował opiekę paliatywną nad ok. 120 osobami, co doprowadziło w efekcie 
do likwidacji placówki.

Raport społeczny o pogarszającym się stanie opieki zdrowotnej przesłano 
również do władz samorządowo-administracyjnych miasta i gminy oraz do:

a) Ministerstwa Zdrowia,
b) oddziału NFZ w Katowicach,
c) posłów na Sejm RP,
d) Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej oraz radnych powiatowych.
28 sierpnia 2019 r. burmistrz przyjął delegację Gminnej Rady Seniorów, któ-

ra przedstawiła społeczną ocenę stanu służby zdrowia. Burmistrz posiada w tej 
sprawie informację, lecz stan budżetu miasta i gminy nie daje możliwości fi-
nansowego wsparcia.

2 września 2019 r. skierowano pismo do wiceministra inwestycji i rozwo-
ju, pana Grzegorza Pudy (PiS) z prośbą o pomoc i interwencję w tej trudnej, 
społecznie bolesnej sprawie dotyczącej stanu opieki zdrowotnej, w którym za-
sugerowano podjęcie poselskiej interpelacji nt. rozważenia możliwości zagwa-
rantowania samorządom zwrotu ok. 50% odprowadzonych składek zdrowotnych 
przez mieszkańców oraz zdecentralizowania dysponowania środkami poprzez 
np. społeczne kasy chorych. Pismo pozostało bez odpowiedzi.

29 października 2019 r. skierowano pismo zatytułowane „Społeczny Apel 
Rozpaczy” do pana Stanisława Szweda (PiS), posła na Sejm RP i sekretarza sta-
nu, w sprawie pogarszającego się stanu opieki zdrowotnej mieszkańców poprzez 
likwidację placówek opieki zdrowotnej świadczących usługi refundowane przez 
NFZ. Niestety równocześnie zlikwidowano etat lekarza pogotowia ratunkowe-
go, a w województwie dokonano podziału funduszu pielęgniarskiego na opiekę 
długoterminową, w wyniku której na mieszkańca powiatu bielskiego przypa-
dło 5,23 zł, zaś na mieszkańca powiatu żywieckiego – 16,25 zł. Pismo pozostało 
bez odpowiedzi.

25 listopada 2019 r. przedstawiciele Gminnej Rady Seniorów udali się na spo-
tkanie i rozmowę z panem Stanisławem Szwedem, wiceministrem ds. rodziny, 
pracy i polityki społecznej i posłem na Sejm RP. Spotkanie odbyło się w siedzi-
bie biura poselskiego w Bielsku-Białej. Tematem spotkania był pogarszający się 
stan opieki zdrowotnej mieszkańców oraz brak odpowiedzi na dotychczasowe 
pisma i interwencje kierowane do ministerstwa, oddziału NFZ w Katowicach, 
panów wiceministrów oraz posłów na Sejm.

W wyniku rozmów i dyskusji uzgodniono:
1. W sprawie opieki paliatywnej i przywrócenia kontraktu dla NZOZ „Salus” 

pan minister zadeklarował pomoc i interwencje po uprzednim nawiązaniu 
osobistego kontaktu z przedstawicielem NZOZ „SALUS”. Niestety minister 
nie wywiązał się z deklaracji, co w efekcie doprowadziło do likwidacji opieki 
paliatywnej.

2. W sprawie zlikwidowanych poradni, w tym szczególnie okulistycznej i en-
dokrynologicznej oraz pozostałych pan minister złożył deklarację rozpoznania 
możliwości interwencji i wsparcia w staraniach o ich przywrócenie. Minister nie 
wywiązał się z deklaracji pomocy, przychodnie nadal nie zostały przywrócone.

3. Pan minister zasugerował konieczność zorganizowania niezbędnych spo-
tkań przedstawicieli władz samorządowych i Starostwa Powiatowego w Bielsku-
Białej. Wychodząc naprzeciw powyższej sugestii Gminna Rada Seniorów 
zaprosiła na XVI sesję RM w dniu 12 grudnia 2019 r. pana wiceministra i posła 
na Sejm RP Stanisława Szweda, panią poseł na Sejm RP Mirosławę Nykiel, pana 
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starostę bielskiego Andrzeja Płonkę oraz przedstawicieli władz samorządowych 
gminy. Niestety zaproszeni na spotkanie goście nie przybyli.

W związku z brakiem jakiejkolwiek pomocy mieszkańcy podjęli kolej-
ną próbę interwencji i przesłali w dniu 2 stycznia 2020 r. prośbę o pomoc do 
Kancelarii Prezydenta RP. W efekcie 6 stycznia 2020 r. otrzymano odpowiedź 
z Kancelarii Prezydenta, w której Kancelaria Prezydenta informowała miesz-
kańców: „Rozumiejąc przedstawiony problem oraz trudną sytuację mieszkań-
ców Gminy Czechowice-Dziedzice, z prawdziwą przykrością jesteśmy zmuszeni 
poinformować, że Kancelaria Prezydenta RP nie nadzoruje działalności pod-
miotów leczniczych, jak również Narodowego Funduszu Zdrowia. Jednocześnie 
informujemy, że starając się wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom zwrócili-
śmy się do Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie z prośbą o rozważenie 
możliwości przeprowadzenia analizy przedmiotowej sprawy i podjęcia czynno-
ści z przysługującymi kompetencjami”.

Z uwagi na niedostateczne zainteresowanie problemami mieszkańców 
Czechowic-Dziedzic w zakresie zapewnienia konstytucyjnie zagwarantowanej 
opieki zdrowotnej przez władze państwowe, zwracam się do Pana Ministra o in-
terwencję i pilne zajęcie się sprawą oraz wsparcie lokalnej społeczności miasta 
Czechowice-Dziedzice. Wnoszę również o interwencję w Narodowym Funduszu 
Zdrowia i zabezpieczenie koniecznych środków finansowych, zapewniających 
prawidłowe funkcjonowanie opieki zdrowotnej dla mieszkańców.

Z poważaniem 
Agnieszka Gorgoń-Komor



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 22. posiedzenia Senatu

367

22. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 24 i 25 marca 2021 r.

Oświadczenie złożone 
przez senatora Mariusza Gromkę

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów  
Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Chciałbym zwrócić uwagę na sprawę dotyczącą kolejowego przejścia granicz-

nego Czeremcha – Wysokolitowsk. Na jego modernizację ponad półtora roku 
temu wydano niemalże 30 milionów zł, ale do chwili obecnej na trasie tej nie 
kursuje żaden pociąg.

Istnieje wiele argumentów przemawiających za potrzebą odtworzenia gra-
nicznego oddziału celnego w Czeremsze w powiecie hajnowskim. Uruchomienie 
wspomnianego przejścia granicznego ma kluczowe znaczenie ze względu na ro-
snącą liczbę przewozów towarów między Chinami a Europą. Ta sytuacja spo-
wodowała znaczne obciążenie przejazdu Małaszewicze – Terespol – Brześć. Na 
przejeździe tym kończy się dwutorowa magistrala znajdująca się po stronie bia-
łoruskiej, a trasa prowadząca przez wspomniane przejście stanowi najkrótszą 
i najbardziej opłacalną drogę do Europy. Niestety przepustowość Małaszewicz 
jest na wyczerpaniu, co powoduje konieczność przygotowania alternatywnych 
tras. Część z nich prowadzi przez Polskę, objazdem przez coraz dalsze przejścia 
od Siemianówki aż do Braniewa, ale kolejna część to trasy omijające Polskę, np. 
przez porty w Kaliningradzie i Pireusie, co krzywdzi polskich przewoźników. 
Obecnie pociągi mogą wjechać na Białoruś również przez przejścia w Kuźnicy 
Białostockiej i Siemianówce. Prowadzą do nich jednak linie jednotorowe. Ponadto 
w Siemianówce nie ma sieci trakcyjnej, co wiąże się z koniecznością zatrudnie-
nia dodatkowej lokomotywy spalinowej. Oprócz tego w Czeremsze łączą się tory 
kolejowe prowadzące do Warszawy, Siedlec, Białegostoku i Hajnówki. Można by 
było wykorzystać je do transportu pasażerskiego. Podkreślenia wymaga fakt, 
że modernizacja stacji Czeremcha objęła wyremontowanie 9 torów oraz rampy 
do przeładunku towarów, a także wybudowanie stanowiska do obserwacji wa-
gonów cystern. Przejście graniczne w Czeremsze jest swoistym uzupełnieniem 
Brześcia – Małaszewicz. Jest to najbliższe przejście graniczne, położone zaledwie 
60 km na północ od Brześcia. To oczywiste, że Czeremcha nie stanowi alterna-
tywy dla Małaszewicz. Należy wziąć pod uwagę szeroki zakres przedmiotowy 
towarów przejeżdżających przez to miejsce. Jednakże przekierowanie tu części 
ruchu, chociażby importu węgla i kruszyw, pozwoliłby upłynnić przepływ to-
warów w Małaszewiczach. Podkreślenia wymaga fakt, że Polska jest ważnym 
fragmentem międzynarodowego Nowego Jedwabnego Szlaku, a na otwarciu 
przejścia, oprócz przewoźników, zyskałaby lokalna społeczność oczekująca no-źników, zyskałaby lokalna społeczność oczekująca no-ników, zyskałaby lokalna społeczność oczekująca no-
wych miejsc pracy.
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Podsumowując, należy wskazać, że mimo braku przepustowości i ograniczo-
nej infrastruktury na istniejących przejściach granicznych, a także całkowitej 
modernizacji stacji Czeremcha i jej doskonałego połączenia kolejowego z innymi 
miastami w Polsce, przejście to jest niedoceniane. Jako senator Rzeczypospolitej 
Polskiej zwracam się do Szanownego Pana Premiera z zapytaniem, jakie są szan-
se na uruchomienie ruchu pasażerskiego i towarowego w Czeremsze. Pytam o to 
w kontekście podniesionych przeze mnie argumentów.

Z wyrazami szacunku 
Mariusz Gromko
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego

W dobie panującej pandemii COVID-19 wiele branż gospodarki musiało dra-
stycznie ograniczyć swoją działalność. Jedną z gałęzi bardziej doświadczonych 
ograniczeniami jest branża hotelarska. Nastąpiło maksymalne obostrzenie w ko-
rzystaniu z pokoi hotelowych. Ta sytuacja ma miejsce w całej sieci hotelarskiej. 
Jest jednak na rynku wynajmu lokali pewien znaczący wyłom, omijający wpro-
wadzone ograniczenia. Na wielu stronach internetowych oferujących pokoje 
można znaleźć tysiące ofert wynajmu apartamentów. Stanowi to z pewnością 
duże zagrożenie epidemiologiczne.

W związku z tym proszę o informację, czy jest planowane działanie zmie-
rzające do unormowania sytuacji zgodnie z wprowadzonymi ograniczeniami 
dotyczącymi branży hotelarskiej.

Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do pełniącego obowiązki generalnego dyrektora dróg 
krajowych i autostrad Tomasza Żuchowskiego

W związku z faktem, iż inwestorem odcinka trasy południowej obwodni-
cy Warszawy łączącego węzeł „Puławska” ze wschodnim wylotem autostrady 
A2 z Warszawy w kierunku Siedlec oraz z szosą lubelską (przyszłą S17), gdzie 
w rejonie Góraszki koło Wiązowny powstanie węzeł „Lubelska”, jest GDDKiA, 
zwracam się w następującej sprawie.

Otóż zgłosili się do mnie mieszkańcy miejscowości Majdan, Góraszka 
i Zagórze zwracający uwagę na wyjątkową uciążliwość obwodnicy S2 z uwa-
gi na natężenie hałasu. W Majdanie (gmina Wiązowna), sąsiadującym z dziel-
nicą Wawer, trasa wychodzi z lasów (pod ochroną, bo to Mazowiecki Park 
Krajobrazowy) i jest usytuowana na wysokim nasypie, co powoduje bardzo roz-
ległe rozchodzenie się hałasu. Normy hałasu są bardzo przekroczone zarówno 
w dzień, jak i w nocy, co uniemożliwia normalne funkcjonowanie. Pomiary zle-
cone odpowiednim jednostkom przez mieszkańców wykazują przekroczenie do-
puszczalnej normy hałasu średnio o 5,2 dB za dnia, a o 7,7dB w nocy. Obliczenia 
wykazują, że po otwarciu tunelu na Ursynowie hałas wzrośnie, nastąpi bowiem 
ogromne zwiększenie natężenia ruchu. Ekranów nie ma tam, gdzie są niezbęd-
ne, a niezbędne są wszędzie. Nawierzchnia jest najgłośniejsza, bo betonowa.

W związku z powyższym proszę o informację, jakie będą podjęte działania 
mające na celu poprawę sytuacji.

Jan Maria Jackowski



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 22. posiedzenia Senatu

371

22. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 24 i 25 marca 2021 r.

Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do prezydenta miasta stołecznego Warszawy  
Rafała Trzaskowskiego

Zwracam się już po raz czwarty w sprawie bezpieczeństwa drogowego na 
ul. Meissnera przy wielostronnym skrzyżowaniu drogi dojazdowej między blo-
kami Meissnera  1/3 i Meissnera 7/11. Dziękuję za odpowiedzi na moje dotych-
czasowe oświadczenia. W związku z konkluzją zawartą w ostatniej odpowiedzi 
Pana Prezydenta z dnia 19 stycznia 2021 r., w której stwierdzono, że „zostanie 
przeanalizowana możliwość dodatkowego odsunięcia miejsc postojowych od 
przedmiotowego zjazdu”, proszę o informację, jakie są efekty tej analizy.

Ponadto pragnę zauważyć, że to prawda, iż droga osiedlowa między budynka-
mi Meissnera 1/3 i Meissnera 7/11 nie jest drogą publiczną, ale na tym skrzyżo-
waniu jest wyjątkowo duże natężenie ruchu. Wynika to z faktu zamieszkiwania 
w obu osiedlach ponad 1 tysiąca osób parkujących swoje samochody w garażach 
podziemnych i na miejscach parkingowych, usytuowania dwóch sklepów, dwóch 
przychodni lekarskich, szkoły językowej, biblioteki publicznej oraz faktu, że jest 
to też droga dojazdowa do kościoła p.w. św. ojca Pio.

Do oświadczenia dołączam zdjęcie ilustrujące, jak ograniczona jest widocz-
ność w związku z dokonaną przebudową.

Jeszcze raz zwracam się do Pana Prezydenta o spowodowanie w realizowa-
nej obecnie przez miasto stołeczne inwestycji korekty polegającej na oddaleniu 
miejsc postojowych usytuowanych na prawym pasie jezdni skrzyżowania.

Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Karczewskiego

Oświadczenie skierowane do pełniącego obowiązki głównego inspektora  
ochrony środowiska Marka Chibowskiego

Szanowny Panie Inspektorze!
W związku z informacjami otrzymanymi od mieszkańców i wójta gminy P., 

powiat (…), zaniepokojonych nielegalnym rozlewiskiem chemikaliów zlokalizo-
wanym w miejscowości W., zwracam się do Pana Inspektora o zainteresowanie 
się niniejszą sprawą oraz podjęcie stosownych działań.

Wójt gminy P. na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu 
szkodom w środowisku i ich naprawie (t.j. DzU z 2019 r., poz. 1862 ze zm.) pi-
smem (…) z dnia 20 stycznia 2020 r. dokonał zgłoszenia do Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w Warszawie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia śro-
dowiska na działkach o numerach ewidencyjnych (…) oraz (…) w miejscowości 
W. gmina P. Na wskazanych działkach w dniu 23 listopada 2019 r. ujawniono 
proceder wylewania płynnych odpadów lakierniczych do ziemi.

Realne ryzyko przedostania się chemikaliów do wody i rozprzestrzenienia 
na dalsze obszary wzbudza coraz większy niepokój wśród mieszkańców W. oraz 
okolicznych miejscowości. Właściciele nieruchomości i gospodarstw rolnych 
zlokalizowanych w bliższym i dalszym sąsiedztwie obawiają się skażenia ziemi 
i wody niezbędnej do życia. Boją się o zdrowie swoje i swoich rodzin.

Przeważającą część obszaru gminy P. stanowią w pełni plonujące sady, także 
w miejscowości W., z których pozyskiwane z plonów dochody są jedynym źró-
dłem utrzymania dla mieszkańców.

Zwracam się do Pana Inspektora z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z niniej-
szą sprawą oraz podjęcie działań zmierzających do usunięcia skażenia i przy-
wrócenia ziemi do stanu pierwotnego, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo 
mieszkańców.

Z wyrazami szacunku 
Stanisław Karczewski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Kazimierza Kleinę

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów  
Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
W najbliższych latach nastąpi szybki rozwój inwestycji związanych z ener-

getyką wiatrową na morzu. Przed rokiem 2015 firmy energetyczne otrzymały 
koncesje zezwalające na budowę farm wiatraków na Bałtyku. W latach następ-
nych firmy te prowadziły prace przygotowawcze, środowiskowe, projektowe 
umożliwiające uruchomienie inwestycji.

W roku 2020 została uchwalona przez Sejm i Senat ustawa o promowaniu 
wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Dzięki temu 
nabrały tempa prace umożliwiające uruchomienie tego wielkiego projektu.

Jednym z ważnych elementów budowy tychże farm jest wykorzystanie ma-
łych portów naszego Wybrzeża jako portów serwisowych, obsługujących budo-
wę, a później i serwisowanie wiatraków.

Podczas prac nad budżetem na rok 2021 złożyłem poprawkę, której celem było 
przekazanie środków finansowych dla urzędów morskich z przeznaczeniem na 
przygotowanie naszych portów pod potrzeby przyszłych inwestorów. Poprawka 
ta została uchwalona przez Senat, ale odrzucona przez Sejm, z taką argumen-
tacją, że urzędy morskie dysponują odpowiednimi środkami przeznaczonymi 
na realizacje prac budowlano-modernizacyjnych związanych z offshore’em.

Obecnie widać już, że inwestorzy, którzy będą realizowali projekty na Morzu 
Bałtyckim, podejmują decyzje o lokalizacji swoich centrów serwisowych w na-
szych małych portach. W związku z tym, że pierwsza inwestycja będzie re-
alizowana na wysokości Łeby, właśnie tym portem jest, jak widać, największe 
zainteresowanie odpowiednich firm. Miasto Łeba przygotowało i przeznaczyło 
pod centra serwisowe odpowiednie grunty miejskie. Realizowane są już pierw-
sze transakcje firm inwestujących w offshore z odpowiednimi podmiotami, czy 
to z prywatnymi, czy publicznymi w porcie w Łebie.

Proszę o udzielenie odpowiedzi na wymienione poniżej pytania.
1. Proszę o przekazanie programu rozbudowy i modernizacji małych portów 

naszego Wybrzeża pod kątem potrzeb serwisowych inwestycji offshore’owych. 
Podobno taki program został opracowany.

2. Proszę o udzielenie informacji o inwestycjach portowych w małych por-
tach w roku bieżącym i latach kolejnych pod kątem potrzeb pływających jedno-
stek serwisowych.

3. Czy urzędy morskie spotykają się z inwestorami w sprawie ich oczekiwań? 
Jeżeli tak, to kiedy odbyły się takie spotkania i jakie przyjęto uzgodnienia?
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4. W związku z tym, że większość inwestorów traktuje Łebę jako pierwszy, 
główny port serwisowy, jest pytanie: jakie inwestycje zostaną podjęte w Łebie 
w związku z odpowiednimi inwestycjami offshore’owymi?

Oczywiście w latach następnych w program serwisowy będą się włączały 
kolejne porty (Władysławowo, Ustka, Darłowo). W sprawie tych portów rów-
nież trwają rozmowy.

Sprawa jest bardzo pilna, wymaga odpowiedniego działania administracji 
rządowej, tak aby nie zdarzyło się, że kwestią obsługi będą zajmowały się porty 
zagraniczne, np. położone na wyspie Bornholm.

Kazimierz Kleina
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Kazimierza Kleinę

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów  
Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
W ostatnich tygodniach mogliśmy dowiedzieć się z mediów, że na jednej 

z działających w Polsce ferm wykryto przypadki zarażenia wirusem SARS-
CoV-2 wśród hodowanych na niej norek amerykańskich.

Decyzją Inspekcji Weterynaryjnej cała populacja hodowanych na fermie 
zwierząt została wybita. Działająca na podstawie rozporządzeń wydanych przez 
ministra Grzegorza Pudę Inspekcja Weterynaryjna nie wyraziła zgody na skie-
rowanie zwierząt na kwarantannę. Nie została również powołana komisja rze-
czoznawców, która mogłaby ocenić wartość zwierząt przed ich wybiciem. Jest 
to działanie bardzo krzywdzące z uwagi na ceny pozyskiwanych z nich futer. 
Co więcej, działania Inspekcji Weterynaryjnej nie zostały poprzedzone rzetel-
nymi badaniami i analizami dowodzącymi związku między przenoszeniem się 
wirusa SARS-CoV-2 i jego ewentualnych mutacji a zwiększoną zachorowalno-
ścią wśród ludzi.

W związku z tym kieruję do Pana Premiera następujące pytania:
1. Czy istnieje zagrożenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 za spra-

wą dziko żyjących norek amerykańskich?
2. Jakie mutacje wirusa SARS-CoV-2 wykryto między lutym 2020 r. a lutym 

2021 r. na polskich fermach norek amerykańskich?
3. Na podstawie jakich badań podjął Pan decyzję o  wybiciu norek 

amerykańskich?
4. Czy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeprowadziło wszelkie ana-

lizy formalno-prawne, zanim podjęto decyzję o likwidacji zwierząt na fermie?
5. Czy Ministerstwo Zdrowia posiada wyniki badań potwierdzających zwią-

zek pomiędzy pracą na fermach norek a zwiększoną częstotliwością zarażeń 
wirusem SARS-CoV-2?

6. U ilu pracowników ferm norek amerykańskich stwierdzono zarażenie 
wirusem SARS-CoV-2?

Kazimierz Kleina
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Kazimierza Kleinę

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów  
Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
W latach 2010–2015 została w Polsce zbudowana podstawowa sieć interne-

tu szerokopasmowego. W latach następnych ta sieć miała się rozwijać, aby do 
internetu szerokopasmowego dołączyć każde gospodarstwo domowe. Uważano 
wówczas, że dostęp do szerokopasmowego internetu jest tak ważny dla społe-
czeństwa, jak przeprowadzona w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych elek-
tryfikacja naszego kraju. Powszechny dostęp do szerokopasmowego internetu 
miał być jednym z warunków przemiany cywilizacyjnej społeczeństwa oraz 
rozwoju gospodarczego.

Program ten jest realizowany, ale niestety widać jego wyraźne wyhamowa-
nie. W niektórych gminach proponuje się internet poprzez łącza radiowe, mimo 
że w tych gminach została zbudowana ze środków publicznych infrastruktura 
światłowodu do transmisji internetu szerokopasmowego.

Dzisiaj mieszkańcy, szczególnie małych miejscowości, nie mogą otrzymać 
informacji, kiedy ich domy zostaną podłączone do internetu szerokopasmowego. 
Nie mogą również otrzymać informacji, kto będzie realizował tę inwestycję. Nie 
informuje o tym największy polski operator Orange, który był głównym inwe-
storem w tę sieć za publiczne pieniądze.

W tej chwili jest realizowany program przyłączania do szerokopasmowe-
go internetu wszystkich szkół w Polsce. Podczas prac nad budżetem na rok 
2020/2021 na spotkaniach Komisji Budżetu i Finansów Publicznych informo-
wano mnie, że do sieci internetu szerokopasmowego szkolnego będą mogli pod-
łączyć się mieszkańcy, przynajmniej wokół szkół. Okazało się to niemożliwe, 
tak jak np. w Łebie.

W gminie Cewice w powiecie lęborskim przyłącze internetu szerokopasmo-
wego zostało doprowadzone do większości domów we wsi Osowo. Mieszkańcy 
nie mogą dowiedzieć się, kto i kiedy będzie dostarczał im sygnał. Generalnie in-
formacja o projektowanych i realizowanych inwestycjach przyłączeniowych jest 
praktycznie niedostępna, nie ma jej ani na stronach internetowych, np. Orange, 
ani w punktach obsługi klienta, zaś osoby obsługujące infolinie nie udzielają 
żadnych informacji na ten temat.

Wydaje się, że w tej sprawie zapanował kompletny bałagan. Dlatego proszę 
o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.

1. Proszę o informację, jaki jest program przyłączenia poszczególnych miej-
scowości w powiatach słupskim, lęborskim i wejherowskim.
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2. Kto może udzielić informacji o planowanych inwestycjach? Kto udziela 
informacji o planowanych terminach przyłączenia poszczególnych posesji do 
internetu szerokopasmowego?

3. Kto jest inwestorem w przyłącza ostatniej mili, tzn. czy są to zadania wła-
ściciela posesji, operatora telefonii, samorządu czy jakiegoś innego podmiotu, 
i kto finansuje te zadania?

4. Proszę o wyjaśnienie przypadków szczegółowych, które przedstawi-
łem, a dotyczących gminy miejskiej Łeba i gminy wiejskiej Cewice w powiecie 
lęborskim.

5. Czy jest ogólnopolski program przyłączania gospodarstw domowych do 
internetu? Z jakich źródeł inwestycje ostatniej mili są finansowane? Jaka jest 
rola samorządu w udostępnianiu szerokopasmowego internetu?

Kazimierz Kleina
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Kazimierza Kleinę

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra aktywów 
państwowych Jacka Sasina

Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnim czasie widzimy wyraźny wzrost cen na stacjach benzynowych. 

Ceny te już dzisiaj są wyższe lub takie same jak na stacjach u naszego zachodnie-
go sąsiada. Widać wyraźną tendencję wzrostową, która jest szczególnie bolesna 
dla ludzi w mniejszych miejscowościach, gdzie ceny paliw są ustalane przez tego 
samego sprzedawcę po marżach wyższych niż w dużych i większych miastach.

Wszędzie tam, gdzie nie ma konkurencji pomiędzy stacjami, a tak jest naj-
częściej na prowincji, ceny są bardzo wysokie. Wydaje się, że czasem dochodzi 
nawet do zmowy pomiędzy firmami sprzedającymi paliwo. Ta sytuacja prowa-
dzi do tego, że mieszkańcy obszarów relatywnie biedniejszych za paliwo płacą 
więcej niż mieszkańcy bogatych ośrodków miejskich. Analiza cen paliw na po-
szczególnych stacjach benzynowych wskazywać może, że cena jest narzucana 
przez głównego producenta i dystrybutora paliw, jakim jest Orlen.

Proszę o  podanie uzasadnienia dla ceny paliw obecnie obowiązującej 
w Polsce, która jest porównywalna do ceny paliw u naszego zachodniego sąsia-
da, choć wiele składników kosztowych tej ceny jest dużo niższych w Polsce niż 
w Niemczech (np. koszty pracy i wiele innych).

Czy nie obawia się Pan Minister, że tendencja podnoszenia cen może ulec 
nasileniu, gdy nastąpi połączenie Orlenu i Lotosu?

W związku z tym, że ceny paliw w Polsce i w Niemczech są na porównywal-
nym poziomie, chciałbym zapytać, czy nie poddawaliście państwo analizie kosz-
tów funkcjonowania spółek paliwowych pod kątem racjonalności ich inwestycji 
i finansów. Czy w spółkach tych nie dochodzi do marnotrawstwa, co skutkuje 
przerzuceniem dodatkowych, zbędnych kosztów na barki konsumenta?

Istotnym składnikiem cen paliw jest część kosztów, która zależy od ceny su-
rowca (baryłki ropy). Cena baryłki ropy w ostatnich 10 latach uległa zmianie, 
obecnie jest niższa niż kilka lat temu. Dlaczego cena paliwa na stacjach syste-
matycznie wzrasta i jest znacznie wyższa niż 5 zł/l?

Proszę o zestawienie średniej ceny detalicznej głównych paliw i cen baryłki 
ropy.

Kazimierz Kleina
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Kazimierza Kleinę

Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji 
Mariusza Kamińskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Od wielu lat zabieram głos w sprawie funkcjonowania Policji w miejscowo-

ściach turystycznych w sezonie letnim. Miejscowości te przez większą część roku 
są małymi miastami lub wsiami z normalnie funkcjonującymi komisariatami 
lub posterunkami Policji. W lecie, w okresie od maja do końca września, dzięki 
turystom stają się jednak dużymi ośrodkami.

Przykładowo miasto Łeba, w którym mieszka na stałe ok. 4 tysięcy miesz-
kańców, w sezonie letnim liczy kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców. W czerwcu, 
lipcu i sierpniu ta liczba wynosi ok. 50 tysięcy. Szacuje się, że od połowy lipca do 
połowy sierpnia w Łebie może przebywać w ciągu 1 dnia ok. 100 tysięcy turystów.

Jest oczywiste, że z tak wielką liczbą osób przebywających w jednym miejscu 
wiążą się nowe zagrożenia, z którymi musi poradzić sobie policja. Można po-
wiedzieć, że liczba osób przebywających w Łebie w sezonie letnim jest większa 
niż łączna liczba mieszkańców całego powiatu lęborskiego.

W Komisariacie Policji w Łebie w okresie letnim pracuje nie więcej niż 20 
policjantów. Ci policjanci muszą zapewnić bezpieczeństwo w 100-tysięcznym 
mieście. Do tej pory na szczęście nie doszło do większych tragedii, ale policja 
powinna być przygotowana na różnego rodzaju zagrożenia. A w okresie letnim 
zagrożenia występujące w takich miastach jak Łeba są wielokrotnie większe niż 
w normalnie funkcjonującym, spokojnym powiecie.

Jestem przekonany, że liczba policjantów zabezpieczających miasto w sezonie 
letnim powinna być adekwatna do liczby przebywających w nim ludzi. Według 
informacji, jakie wcześniej otrzymałem z Komendy Głównej Policji, liczba po-
licjantów w miastach 50-tysięcznych jest co najmniej kilkakrotnie większa niż 
w Łebie w okresie letnim.

W trakcie sezonu komisariat policji bardzo często pozostaje zamknięty po 
godzinie 15.00, zaś w soboty i niedziele jest on w ogóle nieczynny, niedostępny 
dla turystów i mieszkańców.

Panie Ministrze, w tym roku występuję w omawianej sprawie nieco wcze-
śniej. Mam nadzieję, że sprawa bezpieczeństwa przebywających w Łebie tury-
stów i mieszkańców zostanie załatwiona lepiej niż w latach poprzednich. 

Pytam więc:
1. Jakie działania podejmą Pan Minister i Komenda Głowna Policji, aby 

Komenda Powiatowa Policji w Lęborku zapewniła bezpieczeństwo turystom 
i mieszkańcom w okresie letnim, a komisariat policji był tak zorganizowany 
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i obsadzony, aby liczba policjantów pracujących w Łebie była adekwatna do wiel-
kości tego wakacyjnego miasta i potencjalnych zagrożeń?

2. Jakie działania podejmie Komenda Główna Policji, aby komisariat w Łebie 
był dostępny dla turystów i mieszkańców w godzinach popołudniowo-wieczor-
nych oraz w soboty i niedziele?

Bardzo wysoko oceniam pracę Komendy Powiatowej Policji w Lęborku i pracę 
policjantów z tej komendy, ale zwracam uwagę, że ich możliwości, ze względu 
na niewielką obsadę, są ograniczone.

Kazimierz Kleina
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Kazimierza Kleinę

Oświadczenie skierowane do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów Tomasza Chróstnego

Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnim czasie widzimy wyraźny wzrost cen na stacjach benzynowych. 

Ceny te już dzisiaj są wyższe lub takie same jak na stacjach u naszego zachodnie-
go sąsiada. Widać wyraźną tendencję wzrostową, która jest szczególnie bolesna 
dla ludzi w mniejszych miejscowościach, gdzie ceny paliw są ustalane przez tego 
samego sprzedawcę po marżach wyższych niż w dużych i większych miastach.

Wszędzie tam, gdzie nie ma konkurencji pomiędzy stacjami, a tak jest naj-
częściej na prowincji, ceny są bardzo wysokie. Wydaje się, że czasem dochodzi 
nawet do zmowy pomiędzy firmami sprzedającymi paliwo. Ta sytuacja prowa-
dzi do tego, że mieszkańcy obszarów relatywnie biedniejszych za paliwo płacą 
więcej niż mieszkańcy bogatych ośrodków miejskich. Analiza cen paliw na po-
szczególnych stacjach benzynowych wskazywać może, że cena jest narzucana 
przez głównego producenta i dystrybutora paliw, jakim jest Orlen.

Proszę o  podanie uzasadnienia dla ceny paliw obecnie obowiązującej 
w Polsce, która jest porównywalna do ceny paliw u naszego zachodniego sąsia-
da, choć wiele składników kosztowych tej ceny jest dużo niższych w Polsce niż 
w Niemczech (np. koszty pracy i wiele innych).

Czy nie obawia się Pan Minister, że tendencja podnoszenia cen może ulec 
nasileniu, gdy nastąpi połączenie Orlenu i Lotosu?

W związku z tym, że ceny paliw w Polsce i w Niemczech są na porównywal-
nym poziomie, chciałbym zapytać, czy nie poddawaliście państwo analizie kosz-
tów funkcjonowania spółek paliwowych pod kątem racjonalności ich inwestycji 
i finansów. Czy w spółkach tych nie dochodzi do marnotrawstwa, co skutkuje 
przerzuceniem dodatkowych, zbędnych kosztów na barki konsumenta?

Istotnym składnikiem cen paliw jest część kosztów, która zależy od ceny su-
rowca (baryłki ropy). Cena baryłki ropy w ostatnich 10 latach uległa zmianie, 
obecnie jest niższa niż kilka lat temu. Dlaczego cena paliwa na stacjach syste-
matycznie wzrasta i jest znacznie wyższa niż 5 zł/l?

Proszę o zestawienie średniej ceny detalicznej głównych paliw i cen baryłki 
ropy.

Kazimierz Kleina
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kobiaka

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów  
Mateusza Morawieckiego

Rada Ministrów tworzy programy pomocowe dla firm, które jako główny 
przedmiot działalności według PKD wykazują gastronomię, hotelarstwo lub 
turystykę. Firmy, które zatrudniając kilka lub kilkanaście osób, nie mają źró-
deł dochodu, prędzej czy później będą musiały upaść. Z tego właśnie względu 
pomoc ze strony państwa jest ze wszech miar słuszna.

Mając to na uwadze, pozwolę sobie zadać istotne pytanie: dlaczego z tego 
wsparcia nie mogą skorzystać firmy, które także działają w wymienionych wcze-
śniej branżach, przy czym zajmują się również produkcją, np. wafli do lodów, i tę 
właśnie działalność wykazują jako pierwszą? Chciałbym nadmienić, że najczę-
ściej są to podmioty gospodarcze zatrudniające dziesiątki osób. Średnio połowa 
z nich to pracownicy produkcyjni, którzy jednak nie są w stanie wypracować 
zysku pozwalającego pracodawcy na uiszczanie podatków i wypłacanie pensji 
drugiej połowie zatrudnionych w firmie. W rezultacie podmiot musi ogłosić 
upadłość i zwolnić kilkudziesięciu pracowników.

Proszę o podanie powodu, dla którego państwo wspiera kucharza z jednej 
restauracji, a nie chce wspierać kucharza z restauracji obok, w przypadku któ-
rej kody PKD ujęto w innej kolejności.

Andrzej Kobiak 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kobiaka

Oświadczenie skierowane do ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej 
Tadeusza Kościńskiego

Panie Ministrze!
Z głębokim zaniepokojeniem wysłuchuję głosów przedstawicieli branży ga-

stronomicznej, którzy posiadają kluby i dyskoteki. Zgłaszają oni duże problemy 
z zachowaniem płynności finansowej w swoich przedsiębiorstwach. Branża ga-
stronomiczna jest jedną z najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19. Ponosi 
ona największe konsekwencje zamrożenia, a także zamknięcia części sektorów 
gospodarki. Lokale gastronomiczne o charakterze klubów i dyskotek zostały za-
mknięte na samym początku pandemii wraz z pozostałymi przedsiębiorstwami 
gastronomicznymi i do dziś nie mogą funkcjonować w normalny sposób.

Specyfika lokali klubowych i dyskotek sprawia, że w aktualnej sytuacji epi-
demicznej nie ma możliwości nawet częściowego wznowienia pracy takich firm. 
Wprawdzie w minionym sezonie letnim niektóre z lokali częściowo wznowiły 
działalność, jednakże ograniczenia co do liczby osób w lokalu oraz zakaz tańca 
praktycznie odebrały sens tego rodzaju działalności. Goście rzadziej wybierali 
takie lokale na miejsce weekendowych spotkań towarzyskich.

Jak szacują właściciele, zmiana specyfiki tych lokali z miejsc zabaw i dysko-
tek na klasyczne zakłady gastronomiczne poskutkowała nawet 60-procentowym 
spadkiem dochodów względem poprzednich lat. Dodatkowe koszty związane 
z zapewnieniem bezpieczeństwa gościom i pracownikom również stały się ob-
ciążeniem dla wielu przedsiębiorstw, które i tak znajdują się w złej kondycji 
finansowej.

Od jesieni ubiegłego roku branża gastronomiczna pozostaje niemalże cał-
kowicie zamknięta. Możliwa jest tylko sprzedaż na wynos. Kluby i dyskoteki 
są całkowicie zamknięte, ponieważ nie mają możliwości świadczenia usług na 
wynos. Skutkiem jest całkowite odcięcie właścicieli takich miejsc od możliwo-
ści zarobkowania.

W związku z tym proszę, aby Pan Minister wskazał, jakie działania planu-
je podjąć rząd w odniesieniu do tej specjalnej grupy przedsiębiorców z bran-
ży gastronomicznej. Jak sygnalizują zainteresowani, obecne formy pomocy są 
niewystarczające.

Z poważaniem 
Andrzej Kobiak 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kobiaka

Oświadczenie skierowane do ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej 
Tadeusza Kościńskiego

Interesanci biura senatorskiego zgłaszają problemy dotyczące braku wsparcia 
sektora badań jakościowych rynku w ramach programów zwalczania skutków 
pandemii COVID-19. Działania przedsiębiorstw z sektora badań rynku cechują 
się wysokimi kosztami prowadzenia działalności w związku z koniecznością 
posiadania przez te przedsiębiorstwa biur i sal badawczych w wielu miastach. 
Obecnie, w związku z potrzebą minimalizacji kosztów w wielu firmach, poten-
cjalni klienci tego sektora rezygnują w oferowanych im usług z powodu braku 
środków na ich realizację.

Wskutek powyższego firmy zajmujące się badaniem jakościowym rynku nie 
realizują zleceń dla klientów, a co za tym idzie popadają w większe zadłużenie 
i zaległości. Omawiany problem wynika m.in. z faktu, że rząd nie ujął tego sek-
tora w tzw. tarczach, a niestety koszty ponoszone przez te firmy są na tyle duże, 
że świadczenia podstawowe z tytułu walki z pandemią nie są wystarczające.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wskazanie planowanych działań pomoco-
wych dla omawianego sektora i odniesienie się do wyżej wskazanego problemu.

Z poważaniem 
Andrzej Kobiak 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kobiaka

Oświadczenie skierowane do ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej 
Tadeusza Kościńskiego

Panie Ministrze!
Przedsiębiorcy zgłaszają problemy dotyczące możliwości korzystania z pro-

gramów pomocowych w zakresie walki z gospodarczymi skutkami pandemii 
COVID-19. Wiele z rządowych programów pomocowych, takich jak tarcze, uza-
leżnia możliwość skorzystania z pomocy od kodu PKD przeważającej działal-
ności przedsiębiorcy. Jednakże wielu przedsiębiorców prowadzących swoją 
działalność od dłuższego czasu przekwalifikowało się i przeniosło do innych 
sektorów. Zdarzają się przypadki, gdy przedsiębiorcy faktycznie prowadzą inną 
działalność niż ta, która wynika ze zgłoszonego kodu PKD. W takiej sytuacji są 
oni wykluczeni z pomocy rządowej, mimo że według stanu faktycznego ta po-
moc im się należy.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie możliwości rozwiązania 
opisanego problemu.

Z poważaniem 
Andrzej Kobiak 
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Oświadczenie złożone 
przez senator Marię Koc

Oświadczenie skierowane do marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego

Szanowny Panie Marszałku!
W dniu 19 marca 2021 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 512) opublikowane zosta-

ło rozporządzenie Rady Ministrów z 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 
epidemii. Rozporządzenie weszło w życie 20 marca 2021 r. i zastąpiło rozporzą-
dzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. o tym samym tytule.

Zgodnie z �22 ust. 1 tego rozporządzenia do dnia 9 kwietnia 2021 r. w urzę-
dach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących 
zadania o charakterze publicznym kierownicy urzędów administracji pu-
blicznej, dyrektorzy generalni urzędów lub kierujący jednostką organizacyjną 
polecają pracownikom wykonywanie pracy zdalnej, z wyjątkiem jednostek or-
ganizacyjnych sądów i prokuratury.

Wyjątkiem jest także sytuacja przewidziana w �22 ust. 2 tego rozporządze-
nia. Otóż kierownik urzędu administracji publicznej, dyrektor generalny urzędu 
lub kierujący jednostką organizacyjną wykonującą zadania o charakterze pu-
blicznym może (ale nie musi) wyłączyć z zakresu pracy zdalnej pracowników 
realizujących zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom lub inne 
zadania niezbędne ze względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu lub jed-
nostki, jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej.

W obecnych okolicznościach, w okresie nasilenia epidemii, zwracam się do 
Pana Marszałka z prośbą o sprawdzenie, czy w Kancelarii Senatu nie docho-
dzi do sytuacji, w których pracownikom omyłkowo nie zlecono pracy zdalnej, 
mimo że ich zadania mogą być wykonywane w tym trybie. Nasi współpracow-
nicy, pracownicy Kancelarii Senatu, stanowią dla nas ważne wsparcie. Warto 
zadbać o zdrowie pracowników oraz ich rodzin.

Z poważaniem 
Maria Koc
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Oświadczenie złożone 
przez senator Marię Koc

Oświadczenie skierowane do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka

Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 22 lutego 2021 r. zgłosili się do mnie rodzice dzieci z głębokim upo-

śledzeniem umysłowym, którzy przedstawili mi aktualnie obowiązujący stan 
prawny swoich dzieci. Dzieci te nie posiadają statusu ucznia, a jedynie status 
uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, co w opinii tychże rodziców 
nosi znamiona dyskryminacji i naruszenia konstytucyjnego prawa do nauki. 
Dzieci te nie mogą też korzystać z systemu wsparcia, jakie otrzymują uczniowie 
szkół specjalnych. Młodociane osoby z orzeczeniem poradni psychologiczno-pe-
dagogicznych o głębokim upośledzeniu umysłowym nie mają również prawa 
w świetle obowiązujących przepisów do zajęć indywidualnych z logopedą, peda-
gogiem, zajęć rewalidacyjnych oraz specjalistycznych, do których uprawnione 
są osoby posiadające status ucznia.

Rozporządzenie z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i or-
ganizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 
szkołach i placówkach, które szczegółowo opisuje sposób i zakres udziela-
nej pomocy, dotyczy wszystkich uczniów, z wyłączeniem osób z głębokim 
upośledzeniem.

W związku z powyższym bardzo proszę Pana Ministra o podjęcie działań ma-
jących na celu umożliwienie osobom z głębokim upośledzeniem realizacji praw 
wynikających z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a w szcze-
gólności realizacji prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształ-
cenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich 
do wieku i osiągniętego rozwoju, poprzez zmianę statusu tych dzieci z uczest-
ników zajęć na uczniów.

Z poważaniem 
Maria Koc
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Oświadczenie złożone 
przez senator Agnieszkę Kołacz-Leszczyńską

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego 
Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
Z informacji, jakie otrzymaliśmy w dniu wczorajszym, wynika, że likwida-

cji ulegnie Wydział Pracy w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu. Moje wystąpienie 
w tej sprawie miało miejsce podczas posiedzenia Senatu RP w dniu 25 marca 2021 r. 
Proszę jednak o pisemną odpowiedź, jakie były przyczyny podjęcia tej decyzji.

Mam nadzieję, że informację o likwidacji tegoż wydziału pani prezes sądu 
otrzymała dużo wcześniej niż tydzień przed wykonaniem decyzji. Moja pierw-
sza prośba jest taka, by udzielił Pan odpowiedzi na pytanie, kiedy informacja 
o podjęciu takiej decyzji została przekazana pani prezes.

A teraz proszę o przyjrzenie się poniższym argumentom i powtórne przeana-
lizowanie swojej decyzji. Nie wiem, czy Pan Minister o tym wie, ale Wałbrzych 
to drugie pod względem wielkości i liczby zamieszkałych obywateli miasto 
na Dolnym Śląsku. Plasuje się zaraz po Wrocławiu. Z usług Sądu Rejonowego 
w Wałbrzychu korzystają także mieszkańcy gmin powiatu wałbrzyskiego, leżą-
cych w niedużej odległości od Wałbrzycha. Likwidacja tego wydziału będzie dla 
nich oznaczać konieczność dojazdów do Świdnicy (ok. 20–45 km). Dopiero tam 
będą oni mogli dochodzić swoich praw. Będzie to ogromnie uciążliwe, szczegól-
nie że mieszkańcy nie będą mogli korzystać z transportu publicznego pomiędzy 
powiatem wałbrzyskim a świdnickim, gdyż taki transport po prostu nie został 
uruchomiony. Decyzja ta jest tym bardziej niezrozumiała w obecnej sytuacji, 
kiedy od ponad roku mamy do czynienia z szalejącą pandemią. Niestety ko-
nieczność wielokrotnych wyjazdów poza powiat wałbrzyski będzie dodatkową 
trudnością dla wszystkich, którzy chcą bronić swoich spraw przed sądem pracy.

Jako Wałbrzych wykonaliśmy ogromny wysiłek, by miasto było przyjazne 
dla naszych mieszkańców, ale także dla osób mieszkających w całym powiecie 
wałbrzyskim. Wszystkie najważniejsze urzędy udało się zgromadzić w jednym 
miejscu, tak aby zapewnić do nich łatwy dostęp, aby nie powodować dodatko-
wych utrudnień i kosztów związanych z dojazdami do różnych innych miejsc.

Likwidacja Wydziału Pracy w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu to bardzo 
zła decyzja, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy powinniśmy w każdy moż-
liwy sposób ułatwiać życie naszym obywatelom.

Proszę o odpowiedź na moje pytanie o przesłanki, które pozwoliły Państwu 
podjąć taką decyzję.

Z poważaniem 
Agnieszka Kołacz-Leszczyńska
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Wojciecha Koniecznego

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z apelem prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, dr. 

n. med. Tadeusza Urbana, oraz rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Katowicach, prof. dr. hab. n. med. Tomasza Szczepańskiego, pragnę zadać 
pytanie: czy możliwe jest zapewnienie każdej ciężarnej kobiecie bezpłatnego 
badania ultrasonograficznego piersi w pierwszym trymestrze ciąży? Aby było 
to możliwe, wystarczy niewielka zmiana w rozporządzeniu ministra zdrowia 
w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej w zakresie świad-
czeń w opiece ambulatoryjnej nad ciężarną z dnia 16 sierpnia 2018 roku i uru-
chomienie przez Narodowy Fundusz Zdrowia środków na sfinansowanie tych 
badań.

Uprzejmie proszę o odpowiedź na zadane pytanie.

Wojciech Konieczny 
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Oświadczenie złożone przez senatorów 
Krzysztofa Kwiatkowskiego i Wadima Tyszkiewicza

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury, 
dziedzictwa narodowego i sportu Piotra Glińskiego

Szanowny Panie Premierze!
Jedną z grup społecznych najbardziej dotkniętych negatywnymi skutkami 

panującej od ponad roku pandemii koronawirusa są twórcy kultury. Zamknięte 
teatry, kina, a także biblioteki, odwołane spektakle, premiery filmowe czy kon-
certy. Zaoferowana przez państwo pomoc dla tej grupy zawodowej, po pierwsze, 
była niewystarczająca, ale przede wszystkim wobec niejasnych kryteriów jej 
rozdziału wywołała wiele kontrowersji, nie tylko wewnątrz środowiska.

Należy podkreślić, iż polska kultura jest jednym z naszych najlepszych „to-
warów eksportowych”. To w tej dziedzinie życia odnosimy największe sukce-
sy na arenie międzynarodowej, łącznie z Nagrodą Nobla, statuetkami Oscara 
i Cezara, a także zwycięstwami w międzynarodowych konkursach muzycznych 
czy plastycznych.

Dlatego też rozwiązanie problemu teraz i kompleksowo na przyszłość powin-
no stanowić jeden z obowiązków organów państwa, poprzez stworzenie specjal-
nego funduszu i ustalenie z udziałem zainteresowanych podmiotów zasad jego 
rozdziału bez arbitralnych decyzji władzy wykonawczej.

Kilka miesięcy temu stosowny projekt ustawy zastał złożony w Sejmie przez 
grupę posłów. Niestety, nie rozpoczęły się nad nim prace, zapewne dlatego, iż 
była to grupa posłów opozycji parlamentarnej. Spotkał się on natomiast z zapo-
wiedzią przygotowania stosownego projektu ustawy przez rząd. Nadal jednak 
taki projekt nie został wniesiony do laski marszałkowskiej.

Dlatego też prosimy o informację, na jakim etapie znajduje się obecnie projekt 
i kiedy wpłynie do parlamentu, a przede wszystkim o tym, jaki będzie termin 
wejścia w życie ustawy, jakie mają być źródła finansowania wsparcia artystów 
i kto będzie uprawniony do skorzystania z takiego wsparcia.

Czy prawdą jest, iż kierowany przez Pana resort planuje pozyskanie środków 
na ten cel z rozszerzenia zakresu obowiązywania tzw. opłaty reprograficznej na 
nowe kategorie urządzeń, m.in. telewizory, smartfony, sprzęt komputerowy? 
Ile procent wartości produktu ma wynosić ta opłata? Czy będzie to jedyne źró-
dło finansowania i czy do funduszu wsparcia trafi 100% pozyskanych z opła-
ty środków? Jeśli bowiem pojawiające się w mediach informacje, iż wsparcie 
dla artystów ma pochodzić wyłącznie z podniesionej opłaty reprograficznej, są 
prawdziwe, oznaczać to będzie całkowite przerzucenie kosztów na konsumen-
tów i wprowadzenie kolejnego quasi-podatku.
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Panie Premierze, zwracający się bezpośrednio do nas ludzie kultury proszą 
o jakiekolwiek konkrety. Mówią wprost, iż wiele obiektów kultury nie podnie-
sie się po pandemii, a ich liczba przyrasta z każdym miesiącem w postępie geo-
metrycznym. Małe galerie czy domy kultury utrzymują się jeszcze wyłącznie 
w wyniku wsparcia samorządu terytorialnego. A to tam zaczynało się wiele mię-
dzynarodowych karier polskich twórców. Państwo polskie musi zrobić wszystko, 
by one przetrwały. Dlatego, oczekując na projekt stosownej ustawy przygotowany 
przez rząd, prosimy o pilną odpowiedź na wszystkie nasze pytania.

Z poważaniem 
Krzysztof Kwiatkowski 
Wadim Tyszkiewicz
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

Oświadczenie skierowane do ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej 
Tadeusza Kościńskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Od początku 2021 r. rząd wprowadził nową możliwość wyboru opodatkowa-

nia tzw. estońskim CIT. Możliwość skorzystania z tej formuły mają podatnicy, 
którzy zgodnie z art. 28j ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT spełnią łącznie następujące 
warunki: złożą zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem, według 
ustalonego wzoru, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 
do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym ma być 
zastosowane opodatkowanie ryczałtem. Wzór tego zawiadomienia resort okre-
ślił w stosownym rozporządzeniu z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie wzorów 
zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek ka-
pitałowych oraz oświadczenia o podmiotach, w których posiada prawa udzia-
łowiec lub akcjonariusz podatnika opodatkowanego ryczałtem od dochodów 
spółek kapitałowych.

Proszę o szczegółową informację, ilu podatników złożyło takie wnioski i ilu 
spełniło określone w rozporządzeniu warunki.

Proszę także, poza informacją o liczbie podatników w skali kraju, o przed-
stawienie liczby wspomnianych wniosków w rozbiciu na poszczególne urzędy 
skarbowe.

Z poważaniem 
Krzysztof Kwiatkowski
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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 obywatelski Adama Bodnara

Zwróciły się do mnie z prośbą o interwencję kobiety urodzone w roku 1953, 
których dotyczyło orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2019 r., 
sygn. P 20/16, stwierdzające w ich przypadku niezgodność art. 25 ust. 1 usta-
wy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych z art. 2 Konstytucji RP.

Realizacja tego wyroku TK nastąpiła w ustawie z dnia 19 czerwca 2020 r. 
o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 
Jednak w opinii zwracających się do mnie kobiet – wbrew podkreślonej w uza-
sadnieniu wyroku przez Trybunał Konstytucyjny konieczności zagwaran-
towania przez ustawodawcę jednolitych zasad zwrotu należnych świadczeń 
– w ustawie tej, jak piszą, „rocznik 1953 został potraktowany nierówno, został 
podzielony”. W ich opinii sytuacja kobiet, które złożyły wniosek o ustalenie pra-
wa do emerytury po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego w 2013 r., 
a następnie odwołały się od decyzji ZUS do sądu i w konsekwencji do chwili 
obecnej pobierały emeryturę wcześniejszą, niczym nie różni się od sytuacji ko-
biet, które nie złożyły takiego wniosku w 2013 r. i również cały czas pobierały 
emeryturę wcześniejszą, a o emeryturę powszechną wystąpiły po raz pierwszy 
po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Jednak zgodnie z przepisami ustawy 
wykonującej wyrok trybunału dla tych 2 grup kobiet ZUS zastosował odmien-
ne zasady ustalania wysokości należnej emerytury. Dla pierwszej grupy wyso-
kość emerytury ustalana jest przy wykorzystaniu parametrów obowiązujących 
w decyzji przyznającej prawo do emerytury powszechnej (podstawa obliczenia 
z daty przyznania emerytury oraz średnie dalsze trwanie życia ok. 254 miesię-
cy), natomiast dla drugiej grupy podstawa obliczenia emerytury (składki i ka-
pitał początkowy) zostaje zwaloryzowana do końca miesiąca poprzedzającego 
miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury, zaś średnie dalsze trwanie 
życia wynosi ok. 209 miesięcy. W opinii zwracających się do mnie kobiet roz-
wiązanie to jest niezgodne z konstytucją i nie respektuje wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego.

Będę wdzięczny za ustosunkowanie się do przedstawionej kwestii i zapro-
ponowanie ewentualnego rozwiązania tego problemu.

Jan Filip Libicki
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Oświadczenie złożone 
przez senator Gabrielę Morawską-Stanecką

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W 2019 r. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach przedsię-

biorstwo INKOM, KRS: (…), NIP: (…), REGON (…), adres siedziby: (…) opracowało 
„Koncepcję przebiegu autostrady A4 bis w ujęciu wariantowym”.

Autostrada ta miałaby być obwodnicą dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii, odciążając istniejącą już drogę A4. Koncepcja została wpisana w Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+.

W wariancie I, II oraz III droga ma przebiegać przez gminę Wyry. Władze samo-
rządowe wraz z mieszkańcami wyrazili swój sprzeciw wobec budowy, tłumacząc, że 
nie przyniesie ona żadnych pozytywnych zmian w funkcjonowaniu samorządu. Co 
więcej, wszystkie podane warianty mają przebiegać przez sam środek gminy, dzie-
ląc ją na dwie odrębne części i przerywając dotychczasowe węzły komunikacyjne.

W jednym z wariantów droga ma przebiegać przez dzielnicę miasta Mikołów, 
Kamionkę, oraz przez dwa bardzo popularne dla tego regionu obszary ekolo-
giczne, tj. Dolinę Jamny oraz Wzgórze Kamionka. Budowa autostrady spowo-
dowałaby utratę dóbr naturalnych tych obszarów.

W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:
1. Kiedy i czy planowane są konsultacje społeczne wśród mieszkańców gmin, 

przez które przebiegać ma trasa? Czy wyniki konsultacji będą miały wpływ na 
wybór któregoś z wariantów? Kto będzie przeprowadzał konsultacje? W jakiej 
formie będą się one odbywać?

2. Kiedy zostanie podjęta decyzja w sprawie wyboru wariantu trasy? Kto będzie 
odpowiedzialny za tę decyzję? Czy ministerstwo posiada opinie ekspertów dotyczące 
planowanych tras? Czyje? Kiedy zostały one wydane? Jaki był ich koszt?

3. Czy w budżecie GDDKiA na rok 2021 zostały zabezpieczone środki na budowę 
tej autostrady? Jeżeli tak, to jaka to jest kwota? Ile będą kosztowały prace wykona-
ne w roku bieżącym? Co w ramach planowanego budżetu zostanie zrealizowane?

4. Czy w  wariantach budowy uwzględnione są ekrany dźwiękochłon-
ne? Na jakich odcinkach trasy? Dlaczego akurat na tych? Kto opiniował ich 
rozmieszczenie?

5. Na kiedy planowane jest rozpoczęcie inwestycji oraz jej zakończenie? Kiedy 
zostanie ogłoszony przetarg na budowę? W jakiej ilości środki mają zostać prze-
kazane na budowę? Kto ma pokryć koszty inwestycji?

Gabriela Morawska-Stanecka
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Oświadczenie złożone 
przez senator Gabrielę Morawską-Stanecką

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Już dziś ok. 20% licealistów cierpi na depresję, w szkołach podstawowych ten 

problem dotyka 4–8% młodych ludzi. Każdego roku wzrasta również liczba na-
stolatków, którzy mają za sobą próbę samobójczą. Szacuje się, że 7% młodych lu-
dzi targnęło się już na swoje życie. Oprócz depresji dzieci i młodzież borykają się 
m.in. z zaburzeniami żywienia i lękowymi. Jak informują eksperci, to ta grupa 
wiekowa jest szczególnie wrażliwa na skutki pandemii COVID-19. Jest ona mniej 
narażona na zarażenie SARS-CoV-2, jednak to młode osoby silnie odczuwają stres 
związany z obecnie panującą sytuacją: izolacją od rówieśników, destabilizacją 
życia rodzinnego, koniecznością zmiany nawyków i utraty bezpiecznej rutyny.

Z badań naukowych przeprowadzonych przez ekspertów PAN (źródło: www.
politykazdrowotna.com; dostęp: 22 marca 2021 r.) wynika, że młodzież może 
niepokoić się gorszymi perspektywami na przyszłość. Gdy dodatkowo wielu ro-
dziców i opiekunów boryka się z poważnymi trudnościami, młode osoby mogą 
stać się ofiarami przemocy słownej, psychicznej i fizycznej, doświadczanej bez-
pośrednio lub pośrednio.

Eksperci zwracają również uwagę na to, że doświadczenie przez dzieci i mło-
dzież różnych form stresu może prowadzić do pojawienia się lub nasilenia szere-
gu chorób psychicznych, jak depresja lub zaburzenia psychotyczne. U niektórych 
z nich może również doprowadzić do zaburzeń zachowania, prób samobójczych, 
samookaleczenia, zaburzenia jedzenia, snu lub przemocy wobec innych.

W związku z tym proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania, w od-
niesieniu tylko do województwa śląskiego.

1. Ile poradni specjalistycznych lub innych ośrodków wsparcia dla dzieci 
i młodzieży znajduje się na terenie województwa? Ile funkcjonuje dziennych 
dziecięcych oddziałów opieki psychiatrycznej? Ilu jest w nich zatrudnionych 
psychiatrów dziecięcych?

2. Czy rodziny mają zapewnioną możliwość korzystania ze stałej opieki spe-
cjalistycznej zapewniającej zarówno wsparcie psychologiczne, jak i odpowied-
nie leczenie? Ile jest przychodni psychologicznych działających na podstawie 
umowy podpisanej z NFZ? Jaki jest obecnie średni czas oczekiwania na wizytę 
w poradni specjalistycznej (psychologicznej) na terenie województwa? Ile wy-
nosił on w roku 2019 i 2020?

3. Jakie działania podjęło ministerstwo, żeby ułatwić dzieciom powrót do 
szkół? Czy stworzyło ofertę pomocy pedagogiczno-psychologicznej w porozu-
mieniu z Ministerstwem Edukacji i Nauki? Jakie są jej główne założenia?
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4. Czy dzieci przystępujące do egzaminu ósmoklasisty oraz tegoroczni matu-
rzyści, którzy narażeni są na dodatkowy stres w związku z obniżeniem pozio-
mu nauczania i trudnościami w bezpośrednim dotarciu do wiedzy, otrzymali 
propozycję pomocy psychologicznej? Na czym ona polegała? Proszę o załącze-
nie szczegółowego opisu i założeń programu. Jeśli nie, to czy w jakikolwiek inny 
sposób ta sytuacja była monitorowana?

5. Ile środków na zorganizowanie opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzie-
ży otrzymały ośrodki znajdujące się na terenie województwa śląskiego w roku 
2019, 2020 oraz 2021? Na co zostały one przeznaczone?

Gabriela Morawska-Stanecka
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Pająka

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości,  
prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
Niniejsze oświadczenie jest drugim składanym przeze mnie na trwają-

cym dwudziestym drugim posiedzeniu Senatu RP traktującym o konsekwen-
cjach wadliwego stosowania zapisu art. 7 ust. 4 ustawy o ochronie zwierząt.

Tematyka oświadczenia dotyczy starszego człowieka, rolnika, pana S.P., 
zam. (…), któremu organizacja o nazwie „(…)” z siedzibą w W. (…) zabrała 
kilkadziesiąt sztuk bydła, trzody chlewnej oraz 2 konie. Po dwuletniej ba-
talii sądowej rolnik uzyskał orzeczenie Sądu Rejonowego w R. (sygn. akt 
II K 1408/18 z dnia 23 maja 2019 r.) będące podstawą do odzyskania zwie-
rząt, jednak prezes organizacji (…), nazywający siebie „komendantem”, nie 
tylko nie odwiózł zwierząt do gospodarstwa, z którego je zabrał, ale wysłał 
wezwanie, aby rolnik sam, na własny koszt zabrał zwierzęta w ciągu 7 dni, 
grożąc, że jeżeli zwierzęta nie zostaną odebrane w tym terminie, to organi-
zacja odda je osobom trzecim do tzw. adopcji.

Stawianie warunków co do terminu odbioru zwierząt, których zwrot wy-
nika z prawomocnego wyroku sądowego, oraz przerzucanie na rolnika kosztu 
transportu zwierząt do miejsca, z którego je zabrano, czyli do gospodarstwa 
S.P., kłóci się z podstawowym poczuciem sprawiedliwości. Co więcej, z prze-
kazanych mi informacji wynika, że organizacja (…) nie oddała wszystkich 
zwierząt, a te, które oddała, były w bardzo złym stanie, znacznie gorszym 
niż w chwili, w której organizacja ta zwierzęta od rolnika zabierała.

Organizacja (…) za pośrednictwem profesjonalnego pełnomocnika, me-
cenas K.T. – Kancelaria Adwokacka (…), na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy 
o ochronie praw zwierząt zażądała za „przechowanie zwierząt”, które rol-
nikowi zabrała, czyli za koszty transportu, utrzymania i leczenia zwierząt 
(z których część padła) pod opieką tej organizacji 356 tysięcy 600 zł 93 gr! 
Wezwanie do zapłaty na taką kwotę mecenas T. skierowała i do właścicie-
la zwierząt, pana S.P., i do Urzędu Gminy J., w której ma on gospodarstwo 
i która wydała decyzję o czasowym odebraniu zwierząt. Wysłanie przez pro-
fesjonalnego pełnomocnika dublujących się wezwań do zapłaty do różnych 
podmiotów co najmniej dziwi i nosi wręcz znamiona próby wyłudzenia. 
Zastanawiające jest, co byłoby, gdyby i urząd gminy, i właściciel zwierząt 
zapłacili rzeczoną należność. Co więcej, część kosztów dotyczyła gatunków 
zwierząt, których organizacja nie mogła odebrać S.P., bo takich zwierząt 
zwyczajnie nie posiadał.
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Podsumowując: rolnik stracił część zwierząt, pożytki, np. mleko od krów, 
które mógłby sprzedać, gdy krowy nie były zabrane przez (…), poniósł koszty 
zwrotu zwierząt, bo sam musiał je przywieźć, i dostał rachunek na kwotę 
356 tysięcy 600 zł 93 gr, w tym faktury za inne zwierzęta, np. kozły, których 
nigdy nie miał, co z kolei wskazuje, że owe koszty były naliczane przez or-
ganizację w sposób co najmniej nieprawidłowy.

Pragnę zadać w tym miejscu pytanie: dlaczego w sytuacji, gdy zwrot 
zwierząt wynika z orzeczenia sądowego, rolnik miałby płacić koszty odzy-
skania zwierząt, natomiast wspomniana organizacja nie poniosła żadnych 
konsekwencji śmierci dużej liczby zwierząt pozostających pod jej opieką po 
odebraniu ich S.P.? Według mojej wiedzy nie poniosła także konsekwencji 
próby obciążenia S.P. i gminy kosztami dotyczącymi innych zwierząt niż 
te odebrane rolnikowi. To oburzające, że zarówno organizacja (…), jak i me-
cenas K.T., która jako profesjonalny pełnomocnik miała pełną świadomość 
skutków prawnych, nie ponieśli żadnych konsekwencji w związku z wysta-
wieniem 2 wezwań do zapłaty tych samych kosztów, tj. wobec właściciela 
zwierząt i Urzędu Gminy J., pomimo że nie są to podmioty, które mogłyby 
być obciążane solidarnie.

Sprawa S.P. to kolejny przypadek wskazujący na konieczność zmiany 
przepisu art. 7 ust. 4 ustawy o ochronie zwierząt, także w kierunku takim, 
by minister właściwy do spraw rolnictwa ustalał w rozporządzeniu maksy-
malne stawki dobowe utrzymania czasowo odbieranych zwierząt i metody 
weryfikacji tych kosztów. Dzięki temu można będzie ukrócić praktykę wy-
stawiania wezwań do zapłaty kwot rzędu setek tysięcy złotych, stanowiących 
zobowiązania niezweryfikowane.

Zwracam się do Pana Ministra o analizę problemu nakreślonego w niniej-
szym oświadczeniu. W odrębnej korespondencji przekażę Panu załączniki 
potwierdzające przekazane informacje.

Z poważaniem 
Andrzej Pająk 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Pająka

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego 
Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze! 
Na dziewiętnastym posiedzeniu Senatu RP w dniu 17 grudnia 2020 r. zwró-

ciłem się do Pana w związku z interwencją w moim biurze senatorskim doty-
czącą drastycznego przykładu pani W.G., 93-letniej kombatantki z K., wobec 
której w związku z fatalnymi zapisami przepisów o uprawnieniach organiza-
cji pozarządowych oraz ustawy o ochronie zwierząt prowadzona jest obecnie 
egzekucja z emerytury w łącznej wysokości niemal 45 tysięcy zł z tytułu kosz-
tów utrzymania psów zabranych jej synowi przez (…) Towarzystwo Opieki nad 
Zwierzętami. Pani G. nie była w tej sprawie oskarżona ani skazana, niestety 
art. 7 ust. 4 obowiązującej ustawy o ochronie zwierząt, wskazując, że koszty 
wynikające z czasowego odebrania zwierzęcia ponosi jego dotychczasowy wła-
ściciel lub opiekun, nie precyzuje, iż dotyczy to wyłącznie osób prawomocnie 
skazanych za znęcanie się nad danym zwierzęciem, co skutkuje praktykami 
obciążania właściciela lub opiekuna zwierząt kosztami utrzymania i leczenia 
zwierząt po ich odebraniu zawsze, nawet gdy nie jest osobą skazaną. Lektura 
i analiza materiałów generowały także obawy co do bezstronności i obiektywi-
zmu policji, prokuratur oraz sądów w K. w rzeczonej sprawie, stąd zwróciłem 
się do Pana Ministra o szczegółową analizę problemu pod kątem merytoryki 
właściwej resortowi sprawiedliwości. 

W tej sytuacji niemałe było moje zdumienie, gdy w odpowiedzi na moje 
grudniowe oświadczenie otrzymałem odpowiedź z dnia 22 lutego br., ale 
z Ministerstwa Finansów, stanowiącą, owszem, wyczerpujące wyjaśnienie, ale 
wyłącznie pojęcia instytucji egzekucji w rzeczonym przypadku pani G. W tej sy-
tuacji pragnę podkreślić, że meritum i treść sprawy w sposób niebudzący żadnej 
wątpliwości podlegają właściwości Ministerstwa Sprawiedliwości i w związku 
z tym w sposób zupełnie świadomy sprawa została w formie oświadczenia se-
natorskiego przekazana do Ministerstwa Sprawiedliwości. Tymczasem kore-
spondencją międzyresortową, pismo znak: BM-I.O520.14.2021 z dnia 12 lutego 
br., została ona przekazana według tzw. właściwości do ministra finansów, fun-
duszy i polityki regionalnej, pomimo że, jak podkreślam, jej charakter i specy-
fika w sposób jednoznaczny sugerują rozpatrzenia problematyki przez resort 
sprawiedliwości. Wyrażam nadzieję, że niezrozumiałe dla mnie przekazanie 
sprawy do innego resortu nie stanowi zabiegu spychologii w celu uchylenia się 
od merytorycznego wyjaśnienia sprawy przez Ministerstwo Sprawiedliwości. 
W związku z tym pozwalam sobie na bieżącym posiedzeniu Senatu RP raz 
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jeszcze złożyć skierowane do Pana Ministra Sprawiedliwości oświadczenie se-
natorskie w omawianej sprawie z koniecznym, jak widać, doprecyzowaniem, że 
interesują mnie wyjaśnienia tegoż resortu co do prawnokarnej odsłony sprawy, 
a nie pobocznego wątku egzekucji. 

W sposób oczywisty w kompetencji ministra sprawiedliwości leżą kwe-
stie prawne wynikające z sytuacji, w której decyzja administracyjna o czaso-
wym odebraniu zwierząt stanowi formę tymczasowego środka stosowanego 
w związku z toczącym się równolegle postępowaniem karnym, w którym we-
ryfikowane są kwestie, czy do znęcania się nad zwierzętami doszło, i ustala się 
osobę sprawcy, a więc wydana jako następna po decyzji o czasowym odebraniu 
zwierząt kolejna decyzja administracyjna w przedmiocie obciążenia kosztami 
wynikającymi z czasowego odebrania zwierząt powinna w sposób oczywisty 
przy ustaleniu kręgu osób zobowiązanych do pokrycia tych kosztów uwzględ-
niać ustalenia w postępowaniu karnym i prawomocne orzeczenie sądu karne-
go w tym zakresie. Całokształt dokumentów opisujących szczegółowo sprawę 
został przekazany w grudniu ubiegłego roku do ministerstwa, zatem nie załą-
czam ich po raz kolejny.

Nadmieniam, że sprawa 93-letniej kombatantki obciążonej kosztami odebra-
nia zwierząt, za których niewłaściwe traktowanie zostały skazane inne osoby, 
nie jest sprawą odosobnioną i do mojego biura spływają też inne skargi w przed-
miocie stosowania przepisu art. 7 ust. 4 u.o.z., a więc problem jawi się jako coraz 
bardziej poważny.

Z poważaniem 
Andrzej Pająk 



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 22. posiedzenia Senatu

401

22. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 24 i 25 marca 2021 r.

Oświadczenie złożone 
przez senatora Sławomira Rybickiego

Oświadczenie skierowane do ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki

W styczniu br. Nadleśnictwo Gdańsk zablokowało możliwość ruchu pojazdów 
na ul. Reja w Sopocie, zamykając należący do Lasów Państwowych szlaban na 
drodze. Droga leśna, tj. ul. Reja w Sopocie, stanowi własność Skarbu Państwa 
i znajduje się w zarządzie Nadleśnictwa Gdańsk. Droga ta od 50 lat jako jedyny 
istniejący dojazd służyła m.in. działkowcom oraz mieszkańcom Sopotu (osiedle 
Leśna Polana). Z ogrodów działkowych, do których ul. Reja stanowi dojazd, może 
korzystać nawet kilka tysięcy działkowców będących głównie osobami w star-
szym wieku i z trudnościami w poruszaniu się. Osiedle Leśna Polana również 
jest zamieszkiwane w części przez osoby starsze.

Miasto Sopot od lat prowadzi negocjacje z Nadleśnictwem Gdańsk w sprawie 
prawnego uregulowania statusu drogi (przejęcia jej na rzecz miasta). Jednak 
mimo wielu prób ze strony miasta, negocjacji i wymiany korespondencji wciąż 
nie udało się zawrzeć stosownego porozumienia. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Gdańsku publicznie zadeklarował nawet gotowość do 
nieodpłatnego przekazania drogi na rzecz Gminy Miasta Sopotu (TVP3 Gdańsk, 
26 maja 2020 r.). Innym proponowanym przez miasto Sopot rozwiązaniem było 
m.in. wprowadzenie ograniczonego ruchu na drodze – zakaz nie dotyczyłby 
działkowców, mieszkańców Leśnej Polany, pracowników leśnych, służb komu-
nalnych i rowerzystów (szlaban pozostałby otwarty). Znaki drogowe ograni-
czające ruch znalazły zastosowanie na wielu leśnych drogach nadleśnictwa. To 
tylko jedna z wielu propozycji oficjalnie wystosowywanych na przestrzeni lat 
przez miasto Sopot.

Każda z takich prób porozumienia kończy się brakiem akceptacji ze strony 
nadleśnictwa. Z kolei koszty dzierżawy zaproponowane przez nadleśnictwo są 
w ocenie miasta nieadekwatnie duże. Tymczasem Nadleśnictwo Gdańsk zde-
cydowało się na najbardziej drastyczne w skutkach rozwiązanie i zamknęło 
szlaban, tym samym uniemożliwiając ruch pojazdów na ul. Reja w Sopocie i cał-
kowicie odcinając od jedynego dojazdu działkowców oraz mieszkańców.

W związku z powyższym proszę o następujące informacje.
1. Jakie jest stanowisko ministerstwa w niniejszej sprawie? 
2. Czy ministerstwo włączy się w proces negocjacji pomiędzy miastem a nad-

leśnictwem? Jeśli tak, to kiedy, a jeśli nie, to z jakich powodów?
3. Czy w ocenie ministerstwa możliwe jest bezpłatne przekazanie własności 

drogi na rzecz Gminy Miasta Sopotu ze względu na charakter i wysoką użytecz-
ność publiczną drogi? Jeśli tak, to kiedy, a jeśli nie, to z jakich powodów?
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4. Czy ministerstwo zaproponuje stronom inne, kompromisowe rozwiąza-
nia? Jeśli tak, to jakie, a jeśli nie, to z jakich powodów? 

5. Czy ministerstwo doprowadzi do otwarcia szlabanu, tak aby w związku 
z brakiem porozumienia nie byli poszkodowani m.in. mieszkańcy oraz dział-
kowcy? Jeśli tak, to kiedy, a jeśli nie, to z jakich powodów?

Z poważaniem 
Sławomir Rybicki
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Oświadczenie złożone 
przez senator Joannę Sekułę

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, do pełno-
mocnika rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień przeciwko wirusowi 
SARS-CoV-2 Michała Dworczyka oraz do prezesa zarządu Polskiego Funduszu 

Rozwoju Pawła Borysa

Od wtorku, czyli 23 marca, mogą zapisywać się na szczepienia młodsze rocz-
niki, m.in. urodzeni w 1957 r., tak jak rodzice jednej z obywatelek. Oficjalnie po 3 
miesiącach od zakażenia ozdrowieńcy mogą być szczepieni. W przypadku tych 
państwa te 3 miesiące minęły 21 marca, ale w centralnym systemie skierowań 
nie ma ich skierowania, infolinia nic nie wie i nic nie może. Kierują do POZ, któ-
ry oczywiście oferuje teleporadę: może w przyszłym tygodniu. Jest prawdopo-
dobne, że w takiej sytuacji znalazło się wielu ozdrowieńców spośród seniorów. 
Ilu zrezygnowanych dało sobie spokój? Rozgrywane jest wszystko PR-owo, ale 
chodzi o prosty gest dla tych wszystkich, którzy przechorowali i mieli zrobiony 
oficjalny test – niech ktoś kliknie w systemie MZ, zaznaczy, że jednak ozdro-
wieńcy mogą się szczepić po 3, a nie po 6 miesiącach – i z tego powodu nie do-
stali automatycznego skierowania. To bardzo proste, technicznie do zrobienia 
od ręki. Trzeba, aby ktoś przypilnował aktualizacji systemu, który będzie od-
zwierciedlał stan prawny na dany dzień. Tego niestety nie ma w naszym kraju, 
jest bałaganiarskie tworzenie prawa i takież jego egzekwowanie. Nie może być 
tak, a podobne sytuacje zdarzają się nie tylko w systemie szczepień, że obywatel 
dzwoniąc na infolinię, słyszy „nic nie można zrobić”. To samo dzieje się w sys-
temie wsparcia przedsiębiorców, którzy w nieskończoność czekają na dofinan-
sowanie w ramach tarczy 2.0, miotając się między bankiem a infolinią PFR. Jak 
długo mają czekać?

Joanna Sekuła
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Adama Szejnfelda

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów  
Mateusza Morawieckiego

Panie Premierze!
Składam na Pana ręce niniejsze oświadczenie, bowiem problemem, który 

jest przedmiotem tego wystąpienia, powinno zająć się wiele resortów rządu, 
a także wiele urzędów centralnych i agencji rządowych, które bezpośrednio lub 
pośrednio podlegają Panu Premierowi. Sprawa dotyczy gminy Wapno.

W Wapnie w województwie wielkopolskim w sierpniu 1977 r. doszło do jednej 
z największych dotychczas katastrof górniczych w Polsce. Potężne zapadlisko, 
głębokie na co najmniej kilkanaście metrów, które wówczas powstało, pochłonę-
ło znaczną część miasta, w tym 40 domów. Miasto miało wtedy ponad 3 tysiące 
mieszkańców, lecz połowa z nich zmuszona była wyjechać. Proponowano im 
wtedy pracę w innych kopalniach i mieszkania. Ok. 900 osób wyjechało do Piły, 
ok. 150 do Wągrowca, sporo osób osiedliło się w Kłodawie, część pojechała na 
Dolny Śląsk. Wielu poszkodowanych podjęło pracę w górnictwie miedziowym, 
ale znaczna liczba ludzi wyjechała za granicę. Dla gminy był to cios, po którym 
w zasadzie nie odzyskała już ona swojego pierwotnego potencjału. Co szczegól-
nie ważne, sytuacja ta wpłynęła na jej rozwój w ciągu następnych dekad. Miasto 
straciło wtedy swój największy potencjał – najważniejszą firmę i znakomitych 
ludzi. Warto przypomnieć w tym miejscu, że w latach 1950–1965 produkcja wa-
pieńskiej kopalni stanowiła ponad połowę wydobywanej w Polsce soli kamiennej. 
W Wapnie funkcjonowała też przez ponad 100 lat, w latach 1823–1932, kopalnia 
gipsu. Przez 21 lat równolegle wydobywano tam i gips, i sól. Po ogromnej kata-
strofie górniczej z 1977 r. kopalnię zamknięto.

Problemy gminy nie zakończyły się po zamknięciu kopalni i likwidacji przed-
siębiorstwa. Ziemia w Wapnie zapadała się w dalszym ciągu i zapada się nadal. 
Tak było m.in. w 2008 i 2017 r., kiedy to na terenach związanych z byłą kopalnią 
powstało zapadlisko na głębokość ok. 3 m. Dziś sytuacja staje się równie nie-
bezpieczna jak 44 lata temu, bowiem niedawno, 26 lutego, doszło do ponowne-
go ogromnego tąpnięcia, skutkiem czego na terenach okołogórniczych powstał 
przeogromny lej. Ma on ok. 30 m średnicy, a jego głębokość, tylko do lustra wody, 
to ok. 8 m. Szacuje się jednak, że jego całkowita głębokość może wynosić nawet 
ok. 30 m. To przerażające i bardzo niebezpieczne, zwłaszcza że w bezpośredniej 
bliskości są domy mieszkalne, przedszkole oraz kościół. Występuje zatem pilna 
potrzeba ewakuacji przedszkola, ale także budynków mieszkalnych. Może ona 
objąć bardzo wiele rodzin, łącznie ok. 200 osób. Biednej gminy, jaką jest Wapno, 
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nie stać na tak wielki wysiłek organizacyjny, a przede wszystkim finansowy. 
Konieczna jest zatem pilna pomoc państwa!

Szanowny Panie Premierze, gminie tej powinna zostać udzielona pomoc, i to 
nie tylko w zakresie ochrony przed dalszymi skutkami szkód górniczych, ale 
także w zakresie wyjścia tej miejscowości z impasu trwającego od lat siedem-
dziesiątych. Miasto, ze względu na możliwe katastrofy pogórnicze, nie może się 
rozwijać. Nie trafiają tu inwestorzy, nie rozwija się gospodarka, a do tego ciągle 
istnieje bezpośrednie zagrożenie dla ok. 200 mieszkańców, którzy powinni zo-
stać przesiedleni w inne miejsce. Gmina jednak nie ma na to pieniędzy. Z uwagi 
na powagę sytuacji oraz uzasadniony strach mieszkańców o swoje zdrowie, życie 
oraz mienie należy działać szybko i skutecznie. Zapytuję zatem Pana Premiera, 
jak Rada Ministrów zamierza pomóc mieszkańcom oraz władzom Wapna w tej 
nadzwyczaj trudnej sytuacji.

Z poważaniem 
Adam Szejnfeld
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Adama Szejnfelda

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów  
Mateusza Morawieckiego

Niniejsze wystąpienie kieruję do Pana Premiera, gdyż w przygotowanie 
odpowiedzi niewątpliwie powinni być włączeni co najmniej minister klima-
tu i środowiska, minister rolnictwa i rozwoju wsi czy minister zdrowia, jak 
i przedstawiciele innych urzędów centralnych i agencji rządowych, które Panu 
Premierowi bezpośrednio lub pośrednio podlegają. Chodzi bowiem z jednej 
strony o ochronę dobrostanu zwierząt, a szczególnie zwierząt objętych ochroną 
prawną, a z drugiej strony o słuszny interes ludzi, w tym rolników i przedsię-
biorców, ale także mieszkańców miast i wsi, mających prawo oczekiwać od pań-
stwa ochrony przed zagrożeniem życia lub zdrowia albo szkodami majątkowymi.

Od dawna wiemy, iż w pobliżu wsi, a nawet na ulicach polskich miast, coraz 
częściej można spotkać zwierzęta, które kiedyś unikały ludzi, a tym bardziej ich 
domostw. Powszechnie widuje się już nie tylko dziki, łanie czy lisy, ale wzrasta 
też liczba podejść do ludzkich zabudowań żubrów i łosi. Poza pojawianiem się 
dzików, które tylko w niektórych sytuacjach mogą być niebezpieczne, i lisów, 
które raczej wywołują szkody jedynie wśród zwierząt domowych, głównie ptac-
twa, zdarzają się przypadki podchodzenia do siedlisk ludzkich – i to nie tylko na 
wsiach, ale także i w miastach – również drapieżników, ostatnio przede wszyst-
kim wilków. Sytuacja ta staje się trudna nie tylko ze względu na zagrożenie, i to 
wzajemne, ludzi i zwierząt, ale też dlatego, że wydaje się, iż nie jest ona w Polsce 
wystarczająco dobrze uregulowana, ani prawnie, ani instytucjonalnie.

Problem ma wiele wymiarów. Np. wymiar zdrowotny. Wiele dziko żyjących 
zwierząt, w tym ptaków i tych dziko żyjących, i tych domowych, roznosi liczne 
choroby bakteryjne, wirusowe oraz pasożyty. Spośród nich można przykłado-
wo wymienić takie, jak: wścieklizna, toksoplazmoza, ornitoza, kampylobakte-
rioza, grypa ptaków, salmonelloza, borelioza, włośnica, tasiemczyca, w tym np. 
bąblowica, itd. Coraz częstszy kontakt dzikich zwierząt ze zwierzętami domo-
wymi, ale też innymi zwierzętami żyjącymi na wsiach i w miastach (np. my-
szy, szczury, koty, gołębie), a także z ludźmi może zwiększać niebezpieczeństwo 
przenoszenia się chorób ze zwierząt na ludzi. Zagrożenie to kiedyś było znacz-
nie mniejsze niż obecnie, gdyż w zasadzie dzikie zwierzęta stroniły od ludzkich 
zabudowań, a już na pewno unikały obecności w mieście i przebywania wśród 
miejskiej infrastruktury.

Innym problemem są szkody ekonomiczne i gospodarcze. Rolnicy i przedsię-
biorcy rolni oraz rybacy narzekają, że gdy zwierzyna wywołuje ogromne szkody 
w ich gospodarstwach, np. gęsi czy łabędzie, które wielkimi stadami, zwłaszcza 
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w okresach przelotów migracyjnych, potrafią obsiadywać i niszczyć uprawy na 
ogromnych powierzchniach, albo kormorany i inne ptactwo wodne, które potrafi 
wyławiać ze stawów hodowlanych tony ryb, to oni nie bardzo mogą podejmować 
jakiekolwiek działania zaradcze chroniące ich interes ekonomiczny i gospodar-
czy. Podobnie jest ze szkodami wyrządzanymi przez bobry. W podnoszonych 
głosach nie chodzi tylko o ewentualne działania „fizyczne” typu odstrzał albo 
odławianie, lecz nawet takie mające na celu jedynie odstraszanie „intruzów”. 
Powoduje to narastanie problemu, gdyż zwierzęta, w tym ptaki, przestały bać 
się ludzi, a więc i nie obawiają się żerować na uprawach rolnych, w lasach i na 
łąkach czy w akwenach wodnych gospodarstw rybackich. Podobne zjawisko 
dotyczy zwierzyny płowej, ale w tym przypadku, choćby w sprawach odszko-
dowań, tradycyjnie tematyka ta jest znacznie lepiej uregulowana.

Niezależnie od opisanych znanych zjawisk obecnie rozwija się nowe, a miano-
wicie coraz częstsze pojawienie się, a wręcz niekiedy i „przeprowadzka” zwierząt 
różnych rodzajów i gatunków z ich dotychczasowych naturalnych ekosystemów 
do środowiska ludzkiego. W tym przypadku mamy do czynienia z procesem zwa-
nym synurbizacją, czyli takim stanem, kiedy dzikie gatunki przystosowują się do 
życia w mieście. Można to zaobserwować choćby na przykładzie różnych gatun-
ków mew, takich, jak: srebrzysta, białogłowa czy śmieszka, które całymi stadami 
przenoszą się do dużych miast. Podobnym zjawiskiem, ale dotyczącym zupełnie 
innych rodzajów zwierząt, bo stawonogów, w tym wielu owadów, czy pajęczaków, 
jest przenoszenie miejsca swojego bytowania i żerowania, m.in. przez kleszcze, 
co wywołuje również bardzo znaczne zagrożenie. Kiedyś, aby narazić się na kon-
takt z tym pajęczakiem z podgromady roztoczy, należałoby wybrać się do lasu czy 
na łąkę. Teraz kleszcze pospolicie występują jednak już także np. w parkach, na 
skwerach czy cmentarzach, a także wśród roślin innego rodzaju zieleni miejskiej, 
a pamiętać trzeba, że po komarach są one drugimi wektorami chorób zakaźnych 
u ludzi oraz pierwszymi u zwierząt hodowlanych i wolno żyjących. Choroby, nie-
które bardzo ciężkie, za które odpowiadają kleszcze, to m.in. borelioza, kleszczowe 
zapalenie mózgu (KZM), anaplazmoza czy też różne inne riketsjozy.

Powszechna atencja dla zwierząt jest wspaniałą cechą obecnej cywiliza-
cji. Ochrona środowiska naturalnego, w tym ekosystemów zwierząt, by mogły 
w nich swobodnie żyć i rozmnażać się w naturalnych, a nie sztucznych warun-
kach, to wielkie osiągnięcie ostatnich dekad. Proces ten zapewne nie jest posu-
nięty wystarczająco daleko i powinien być rozwijany, ale wydaje się, iż należy 
jednak znaleźć równocześnie sposób na odtworzenie pewnego rodzaju równo-
wagi pomiędzy światem ludzi i światem zwierząt. Jedną z metod, poza walką 
z owadami i różnego rodzaju innymi insektami, gdyż jest to odrębne zagadnie-
nie, na pewno powinno być przywracanie i ochrona naturalnych mateczników 
zwierząt. Niestety, w obecnie rozwijającym się świecie ludzi nie jest to zadanie 
łatwe i może być niewystarczające. Dlatego być może potrzebne jest równoległe 
przywracanie także naturalnego strachu dzikich zwierząt przed człowiekiem, 
co paradoksalnie może być często także ich ochroną. I nie chodzi tu tylko o zaha-
mowanie rozwijającej się migracji zwierząt z ich naturalnych ekosystemów do 
miast i wsi, ale też i o szerzące się kłusownictwo. Żyjące bowiem bez obaw przed 
człowiekiem dzikie zwierzęta stają się obecnie zbyt często łatwą ofiarą kłusow-
ników. Np. łosie dorobiły się już miana żywych tarcz, gdyż w przeciwieństwie do 
np. jeleni całkowicie zatraciły strach przed człowiekiem, a więc stają się łupem 
ludzi nieuczciwych. Wspomniane tu tylko przykładowe zjawiska są objawem 
zachwiania naturalnej równowagi w przyrodzie, za którą odpowiedzialny jest 
człowiek, a więc to on powinien starać się naprawić ten stan, który sam wywołał.
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Nie oceniając w tym miejscu całego tak szeroko ujętego zjawiska i jego po-
szczególnych wyżej wskazanych wątków oraz ich skali i uciążliwości, należy 
stwierdzić jednak jedno: w polskim systemie prawa w zasadzie nie ma kom-
pleksowej, systemowej regulacji prawnej przynajmniej wystarczająco odpowia-
dającej na to nowe zjawisko. Co gorsza, nie ma rozwiązań instytucjonalnych, 
które mogłoby wspierać mieszkańców oraz władze, w tym lokalne, w rozwią-
zywaniu sytuacji kryzysowych, np. takich jak głośne ostatnio „wizyty” wilków 
w miejscach życia i pracy ludzi. Nie ma bowiem powołanej wyspecjalizowanej 
państwowej instytucji, do której można byłoby się zwrócić w sytuacjach nad-
zwyczajnych. Wszak nie są nią do końca ani policja, ani straż miejska, ani straż 
pożarna, ani inspekcja sanitarna, ani inspekcja weterynaryjna… Nie są nimi 
też związki łowieckie czy też związki rybackie, ich kompetencje w tym zakresie 
są bowiem prawnie i terytorialnie bardzo ograniczone.

Chciałbym zatem zapytać Pana Premiera, czy rząd dostrzega ten narastający 
problem i czy zamierza mu zaradzić. Jeśli tak, to w jaki sposób?

Z poważaniem 
Adam Szejnfeld
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Adama Szejnfelda

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Ujście to miasto w północno-zachodniej Polsce, w województwie wielkopol-
skim, jedno z najstarszych miast i miejscowości w kraju. Przez Ujście przebiega 
bardzo ważna droga krajowa nr 11, łącząca Śląsk z Wybrzeżem oraz droga woje-
wódzka nr 182. Drogi te przecinają aż 2 rzeki: Noteć i Gwda. Jak można się zatem 
domyślić, by przedostać się z jednej części miasta do drugiej, trzeba przejść lub 
przejechać przez aż 2 mosty.

Niestety, mosty te zostały zbudowane w połowie ubiegłego wieku i są już 
w bardzo złym stanie technicznym. Potwierdza to ekspertyza Zakładu Budowy 
Mostów i Dróg Kolejowych w Instytucie Inżynierii Lądowej Politechniki 
Poznańskiej, która wykazała, że wymagają one praktycznie już nie kapitalne-
go remontu, ale wręcz rozbiórki, co skutkować musi budową nowych przepraw 
przez Noteć i Gwdę.

Codziennie przez Ujście przejeżdżają tysiące aut, w tym oczywiście auta cię-
żarowe i tiry. Brak drogi ekspresowej oraz ciągle nierealizowana budowa obwod-
nicy Ujścia i Piły pogłębia opisany problem oraz zwiększa poczucie zagrożenia 
nie tylko kierowców, ale i mieszkańców Ujścia i okolic. W takiej sytuacji wręcz 
trudno wyobrazić sobie, czym mogłaby się skończyć tutaj katastrofa drogowa 
związana ze złym stanem technicznym opisywanych mostów. A zagrożenie jest 
tym bardziej duże, że Ujście jest położone na terenach bagiennych, a więc wy-
stępujące tu warunki zarówno atmosferyczne, przyrodnicze, jak i mechaniczne, 
potęgują negatywny wpływ na stan konstrukcji mostów.

Ruch tysięcy pojazdów na trasie Śląsk – Pomorze Zachodnie i Pomorze powo-
duje wstrząsy oraz pękanie filarów podtrzymujących mosty. Jest to szczególnie 
groźne w okresie letnim, kiedy droga jest zakorkowana na przestrzeni nawet 
wielu kilometrów. By zniwelować choć trochę nacisk na mosty, postawiono przed 
nimi sygnalizację świetlną, tak aby w przypadku włączenia czerwonego światła 
na głównym skrzyżowaniu miasta pojazdy nie stały w oczekiwaniu na pozwo-
lenie przejazdu na mostach, ale poza nimi. Jest to rozwiązanie niestety jedynie 
krótkoterminowe i nie załatwia sprawy.

W roku 2020 jeden z mostów, i owszem, został wyremontowany, co mia-
ło pozwolić na wyhamowanie degradacji struktury nośnej i umożliwić dalsze 
użytkowanie obiektu na dotychczasowych zasadach, ale niewiele to zmieniło.

Jak można się dowiedzieć, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
podpisała umowę na przygotowanie dokumentacji projektowej nowych mo-
stów, lecz wszystko podobno zatrzymało się na poziomie dokumentacji 
w Ministerstwie Infrastruktury. Władze miasta zatem nie wiedzą, na jakim 
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etapie jest planowanie, projektowanie tej inwestycji oraz jak ma wyglądać jej 
finansowanie. Co najważniejsze, nie wiadomo, jaki jest planowany kalendarz 
realizacji tego niezwykle ważnego zadania.

Jako senator z Wielkopolski, solidaryzując się z władzami oraz mieszkańca-
mi miasta Ujście oraz z wszystkimi tymi, którzy są uzależnieni od przeprawy 
przez rzeki Noteć i Gwdę w Ujściu, pragnę zatem zapytać Pana Ministra: na 
jakim etapie są prace związane z tą inwestycją? Kiedy można spodziewać się 
rozpoczęcia oraz kiedy nastąpiłoby zakończenie budowy nowych mostów oraz 
jak będzie wyglądało finansowanie tej inwestycji?

Z poważaniem 
Adam Szejnfeld



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 22. posiedzenia Senatu

411

22. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 24 i 25 marca 2021 r.

Oświadczenie złożone przez senatorów 
Wadima Tyszkiewicza i Krzysztofa Kwiatkowskiego 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracamy się z zapytaniem, czy rząd rozważa możliwość weryfikacji zasad 

dotyczących regulacji w zakresie pierwszeństwa szczepień przeciw wirusowi 
COVID-19.

Zwracają do nas przedstawiciele różnych grup zawodowych i społecznych, 
wyjątkowo narażonych na zakażenie się koronawirusem, a pominiętych przy 
ustalaniu pierwszeństwa szczepień. Taką grupą zawodową są pracownicy skle-
pów, głównie dyskontów spożywczych, przede wszystkim obsługujący kasy. 
Osoby te każdego dnia mają bezpośredni kontakt z tysiącami ludzi, mniej czy 
bardziej przestrzegającymi zasady bezpieczeństwa epidemicznego. Chodzi za-
tem o zdrowie i życie tych osób, które mogą być także bezobjawowymi trans-
miterami wirusa.

Osoby pracujące w sklepach, przede wszystkim przy kasie, ryzykują własnym 
zdrowiem, a dodatkowo mogą zakazić dziennie wirusem setki osób. Ochrona 
w postaci maseczki i szyby oddzielającej od klientów jest iluzoryczna. Osoby te 
dotykają towarów czy kart lojalnościowych, które przechodzą z rąk do rąk. Jedna 
osoba przy kasie może przyczynić się do transmisji wirusa bardziej niż wiele 
osób pracujących w zawodach objętych pierwszeństwem szczepień.

Prosimy więc o odpowiedź na pytanie, czy rząd brał pod uwagę tę grupę 
zawodową i czy jest świadom zagrożenia związanego z wykonywaniem tego 
zawodu.

Dlaczego właściciel sklepu, który realizuje praktyki zawodowe, w ramach 
których szkoli dwie uczennice w sklepie budowlanym, został już zgodnie z pra-
wem zaszczepiony, a sprzedawczyni pracująca przy kasie, np. w Biedronce, mają-
ca dziennie bezpośredni kontakt z setkami ludzi i z towarami przekazywanymi 
z rąk do rąk, już nie?

Czy rząd planuje weryfikację grup osób uprawnionych do pierwszeństwa 
szczepień?

Wadim Tyszkiewicz 
Krzysztof Kwiatkowski
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Oświadczenie złożone przez senatorów 
Wadima Tyszkiewicza i Krzysztofa Kwiatkowskiego

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o wyjaśnienie, w jaki sposób po-

dejmowane są strategiczne decyzje w resorcie zdrowia.
Kilka dni temu publicznie ogłoszona została przez Pana Ministra decyzja 

o zawieszeniu państwowych egzaminów specjalizacyjnych dla lekarzy rezyden-
tów. Komunikat ten spotkał się ze zdecydowanym, uzasadnionym sprzeciwem 
środowiska lekarskiego, m.in. Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. 
Jana Nielubowicza. W bezpośrednim następstwie tych apeli środowiska specjali-
stów podjął Pan, Panie Ministrze, razem ze swoimi współpracownikami, decyzję 
o cofnięciu zapowiadanego posunięcia. Z całą pewnością był to ruch prawidłowy 
i dziękujemy za to, że w ostatecznym rozrachunku posłuchał Pan tych, którzy są 
w tym aspekcie prawdziwymi fachowcami. Jednakże zastanawia nas i naszych 
wyborców to, w jaki sposób podejmowane są tak kluczowe dla bezpieczeństwa 
państwa decyzje, jaki proces za tym stoi, z kim Pan i Pana resort to konsultuje-
cie, skoro podejmowane są działania tak bardzo krytykowane przez środowi-
sko, że państwo ostatecznie zgadzacie się na cofnięcie zapowiadanych decyzji.

Czy w naszym państwie nie powinna na szerszą skalę istnieć instytucja do-
radcza, której skład będzie wynikał z fachowej wiedzy ludzi, którzy w niej się 
znajdą, a nie z przynależności partyjnej, wierności i poglądów politycznych?

Uprzejmie prosimy Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi i ustosunkowa-
nie się do ostatniego pytania.

Wadim Tyszkiewicz 
Krzysztof Kwiatkowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jerzego Wcisłę

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów  
Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Od 1 stycznia 2021 r., zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych, 

wszystkie sprawy ze skarg na wyroki Krajowej Izby Odwoławczej są rozpozna-
wane przez Sąd Okręgowy w Warszawie, ponieważ tylko tej jednostce powierzo-
no uprawnienia, w miejsce dotychczasowych sądów okręgowych. Ujednolicenie 
ścieżki odwoławczej i ułatwienie wnoszenia skarg można uznać za dobre rozwią-
zanie, jednakże powierzenie tylko jednemu sądowi tak wymagających orzeczeń 
rodzi wiele problemów, które mogą przełożyć się nawet na utratę wielomilio-
nowych dotacji unijnych na inwestycje, o które nieustannie walczą samorządy.

Obecna, szczególna sytuacja, a także niska wydolność sądów doprowadzają 
do długich przeciągnięć spraw, które są niecierpiące zwłoki. Ustawowy termin 
rozpoznania wynosi miesiąc, ale realnie jest to nawet i pół roku, ponieważ sąd, 
któremu powierzono sprawy, orzeka także w zwykłych sprawach cywilnych. 
Takie sytuacje mogą skutkować poważnymi konsekwencjami. Na przykład prze-
ciągające się sprawy dotyczące linii tramwajowych w Olsztynie mogą doprowa-
dzić do utraty środków na inwestycje wartości 365 milionów zł.

W związku z tym proszę Pana Premiera o rozpatrzenie tej kwestii i odpo-
wiedź na następujące pytanie, które jednocześnie jest propozycją dotyczącą 
formy rozwiązania tego problemu: czy byłoby możliwe czasowe przywrócenie 
możliwości orzekania w procedurze odwoławczej, przewidzianej przez prawo 
zamówień publicznych, przez właściwe sądy okręgowe, przy przekazaniu im 
spraw z Sądu Okręgowego w Warszawie?

Z poważaniem 
Jerzy Wcisła 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jerzego Wcisłę

Oświadczenie skierowane do minister rodziny i polityki społecznej  
Marleny Maląg

Szanowna Pani Minister!
Niedawno rząd ogłosił „Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 

2021–2030”, gdzie znalazło się niewątpliwie wiele słusznych postulatów, w tym 
ten, którego realizacja była długo wyczekiwana przez rodziców, tj. zniesienie 
zakazu pracy dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych otrzymujących świad-
czenia pielęgnacyjne (priorytet V).

Jednakże niepokój całego środowiska, a także mój wywołały zbiegające się 
z tym doniesienia medialne o możliwym wprowadzeniu ograniczeń dochodo-
wych dla opiekunów podejmujących aktywność zawodową lub zastosowaniu 
mechanizmu tzw. suwaka, tzn. pomniejszenia wypłacanego świadczenia.

W związku z tym proszę Panią Minister o następujące informacje. Czy praw-
dziwe są sygnały, że rząd pracuje nad wspomnianymi w doniesieniach medial-
nych rozwiązaniami dotyczącymi wprowadzenia mechanizmu suwaka? Jeżeli 
tak, to proszę o informacje, w jakim celu miałyby one zostać wprowadzone, jaki 
efekt rząd zamierza w ten sposób osiągnąć.

Podzielam stanowisko rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnościa-
mi, że jest to wyjątkowo szkodliwe rozwiązanie, które będzie zniechęcało do le-
galnej pracy, ponieważ będzie radykalnie zmniejszało opłacalność pracy. Szara 
strefa niewątpliwie zwiększy się więc o osoby pracujące obecnie legalnie, które 
po zmianie przepisów stracą możliwość poboru świadczenia w pełnym wymia-
rze, przez zbyt wysokie zarobki. Mam nadzieję, że nie jest to efekt zamierzony.

Takie rozwiązanie pogłębi też nierówności. Kryteria dochodowe nie obowią-
zują chociażby w programie 500+. Niezrozumiałe jest więc, dlaczego miałyby 
obowiązywać tutaj. Opieka nad niepełnosprawnym dzieckiem to niesamowicie 
wymagająca praca, pełna nieustannych wyrzeczeń rodziców i opiekunów. Jest 
także bardzo kosztowna, wielu osób na nią nie stać.

Państwo, zgodnie z konstytucją, powinno wspierać i pomagać w zabezpie-
czeniu bytu socjalnego, a nie odbierać szansę na polepszenie sytuacji.

W związku z tym uprzejmie proszę Panią Minister o przeanalizowanie pro-
blemu. Proszę też o odpowiedź na pytania i odniesienie się do ogólnego prze-
słania pisma.

Z poważaniem 
Jerzy Wcisła 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Józefa Zająca

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju, 
pracy i technologii Jarosława Gowina

Szanowny Panie Premierze!
W związku z wątpliwościami, zgłaszanymi przez organizacje zajmujące się 

zarządzaniem bezpieczeństwem pożarowym, dotyczącymi przepisów rozporzą-ństwem pożarowym, dotyczącymi przepisów rozporzą-stwem pożarowym, dotyczącymi przepisów rozporzą-
dzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1065 z późn. zm.) uprzejmie proszę o odpowiedź 
na następujące pytania:

W jaki sposób �209 ww. rozporządzenia dotyczy kwalifikacji – w zakresie 
kategorii zagrożenia ludzi – budynków, w których projektuje się samodzielne 
mieszkania z przeznaczeniem na wynajem długoterminowy, a budynki te po-
siadają przeznaczenie usługowe z uwagi na formę działalności, w tym na prze-
pisy podatkowe, czyli sprzedaży takiej usługi jak wynajem długoterminowy? 
Czy z racji przeznaczenia na samodzielne mieszkania posiadające wszystkie 
funkcje niezbędne do samodzielnego mieszkania i długoterminowy czas wy-
najmu tych mieszkań kwalifikacja tych budynków do kategorii zagrożenia lu-
dzi jako ZL IV, czyli budynki mieszkalne, jest zasadna? Czy z uwagi na funkcję 
usługową takie budynki powinny być kwalifikowane jako ZL V, czyli budynki 
zamieszkania zbiorowego? Takie działanie powoduje wzrost kosztów tej inwe-
stycji z uwagi na dodatkowe wymagania w zakresie przepisów techniczno-bu-
dowlanych i przeciwpożarowych.

Czy miejsca postojowe dla samochodów osobowych, zlokalizowane pod 
budynkiem w obszarze obejmującym powierzchnię terenu przejazdu pod bu-
dynkiem na dziedziniec otwarty, zmieniają kwalifikację takiego przejazdu 
i powodują, że musi on spełniać takie wymagania z przepisów techniczno-bu-
dowlanych jak garaż otwarty?

Józef Zając
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Bogdana Zdrojewskiego

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju, 
pracy i technologii Jarosława Gowina oraz do ministra sprawiedliwości,  

prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Ministrze!
W dobie szalejącej pandemii COVID-19 słyszymy o kolejnych tzw. tarczach 

antykryzysowych – pakiecie rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma 
ochronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią 
koronawirusa. Zadaniem tarcz ma być ustabilizowanie polskiej gospodarki, da-
nie jej impulsu inwestycyjnego, tymczasem przedsiębiorcy przyznają dziś, że 
obecna pomoc, którą oferuje rząd, to za mało, by móc mówić o ratowaniu firm. 
Niepewność dotycząca najbliższych miesięcy sprawia, że przedsiębiorcom trud-
no podejmować jakiekolwiek wiążące decyzje.

Przedsiębiorcy polscy od ponad roku żyją z dnia na dzień. Drastycznie 
ograniczone lub całkowicie zamknięte są całe branże. Wola przetrwania nie 
wystarczy. Przedsiębiorcy powinni mieć dostęp do instrumentów umożliwia-
jących im skuteczną obronę swoich uzasadnionych interesów. Wymienię kilka 
priorytetowych.

Po pierwsze, dostęp do fachowej pomocy prawnej – zwłaszcza dla mikro-, 
małych i średnich przedsiębiorców – gdyż ilość i jakość „produkowanego” w cza-
sie pandemii prawa jest zatrważająca i sprawia trudności interpretacyjne nawet 
niejednemu prawnikowi.

Po drugie, zagwarantowanie przez rząd racjonalnego vacatio legis w odnie-
sieniu do wprowadzanych zmian. Inaczej mówiąc, rząd powinien poważnie trak-
tować przedsiębiorców – jak partnerów, a nie jak trudnych petentów. Wystarczy 
wskazać ostatnie rozszerzenie zakazów i nakazów związanych z epidemią 
COVID-19 (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystą-
pieniem stanu epidemii), obowiązujące od 20 marca br., którego tekst mogliśmy 
poznać dopiero 19 marca. Zatem przedsiębiorcy mieli niecałą dobę na przygo-
towanie się do obostrzeń. W sytuacji ustalonych grafików pracy pracowników, 
realizowanych zamówień czy wreszcie zarezerwowanych miejsc noclegowych 
etc. prowadzi to do niebagatelnych strat!

Po trzecie, gruntowne usprawnienie postępowań sądowych w dobie pande-
mii, zwłaszcza spraw, w których stronami są przedsiębiorcy. Przedłużające się 
sprawy o zapłatę należności za wykonaną pracę, usługę czy dostarczony towar 
to kolejne źródło niezwykle dotkliwych kłopotów (nie tylko finansowych) wie-
lu przedsiębiorców. Ponadto, jak wiemy, pandemia traktowana jest często jako 
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nadzwyczajna zmiana stosunków (klauzula rebus sic stantibus), która umożli-
wia sądową zmianę treści łączących strony umów.

To tylko przykłady spraw, których stronami są przedsiębiorcy. Szybsze dzia-
łanie sądów to pewniejsze jutro polskich przedsiębiorców.

W związku z powyższym apeluję do Pana Premiera, jako osoby odpowiedzial-
nej za pomoc przedsiębiorcom w dobie pandemii COVID-19, i do Pana Ministra 
Sprawiedliwości, jako osoby odpowiedzialnej za stan wymiaru sprawiedliwo-
ści, o zagwarantowanie polskim przedsiębiorcom, mimo pandemii, pewności 
prawa i dobrego tempa jego stosowania. Apeluję, by wszelkie zmiany wprowa-
dzane były z odpowiednim wyprzedzeniem, które umożliwi przedsiębiorcom 
dostosowanie się do zmieniających się realiów i ograniczenie ponoszonych strat.

W zakresie powyższych kwestii zwracam się także z wnioskiem o udzielenie 
przez Ministra Sprawiedliwości odpowiedzi na następujące pytania.

1. Jaki procent rozpraw sądowych w 2020 r. przeprowadzono online?
2. Ile wynosił w 2020 r. średni czas spraw sądowych z udziałem przedsię-

biorców, a ile w tym okresie średni czas rozpoznania spraw cywilnych (ogółem)?
3. Ile przeprowadzono w 2020 r. postępowań upadłościowych?
4. Jakie działania podjął Minister Sprawiedliwości w celu przyspieszenia 

czasu rozpoznania spraw sądowych?
5. Jaki procent spraw nie jest załatwianych w terminie?
6. Jaki jest przeciętny czas trwania spraw gospodarczych dotyczących rosz-

czeń finansowych?
Na zakończenie z pełną stanowczością pragnę podkreślić, że każdy przedsię-

biorca, którego działalność została ograniczona przez państwo w imię wyższego 
dobra, jakim jest zdrowie i życie obywateli, ma prawo do odszkodowania za po-
niesione z tego tytułu straty. Dlatego za wysoce niepokojący uważam wniosek 
premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie rzekomej niezgodności art. 4171 
�1 kodeksu cywilnego z Konstytucją RP. To na rządzie spoczywa odpowiedzial-
ność za niewłaściwy tryb wprowadzenia ograniczeń w drodze rozporządzenia, 
zamiast ustawy, i to rząd powinien tę odpowiedzialność ponieść, nie zaś uchylać 
się od niej, stosując wybiegi prawne.

Przy tej okazji, uwadze, ponowię pytanie o skutki rozmaitych rozwiązań 
dla terminowości rozpatrywania spraw przed sądami zarówno cywilnymi, jak 
również administracyjnymi.

Bogdan Zdrojewski



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 22. posiedzenia Senatu

418

22. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 24 i 25 marca 2021 r.

Oświadczenie złożone 
przez senatora Bogdana Zdrojewskiego

Oświadczenie skierowane do ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej 
Tadeusza Kościńskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Rząd przyjął projekt ustawy likwidującej otwarte fundusze emerytalne. 

W uzasadnieniu czytamy, że jej celem jest wzrost oszczędności emerytalnych 
Polaków poprzez upowszechnienie IKE oraz odbudowanie zaufania do systemu 
emerytalnego. Warto podkreślić fakt, że rząd, przyjmując ten projekt, postawił 
wobec nieodwracalnego wyboru ponad 15 milionów osób, które zdecydować 
muszą, czy wybrać IKE czy ZUS, a cokolwiek wybiorą, najwięcej zyska rząd.

W przypadku wyboru IKE czeka nas bowiem 15-procentowa opłata prze-
kształceniowa od oszczędności zgromadzonych w otwartych funduszach eme-
rytalnych, co według rządu jest sprawiedliwe wobec tych, którzy przeniosą 
pieniądze do ZUS i w przyszłości będą musieli oddać podatek fiskusowi, pod-
czas gdy nie będzie to dotyczyło posiadaczy IKE. Rząd nie wziął jednak pod 
uwagę faktu, że uszczuplenie kapitału na początku inwestycji oznacza, że mniej 
pieniędzy będzie pracowało na przyszłą emeryturę. Plusem takiego rozwiąza-
nia jest zatem tylko możliwość wycofania oszczędności po osiągnięciu wieku 
emerytalnego lub ich dziedziczenie przez bliskich ubezpieczonego. Jeśli nastąpi 
transfer do ZUS, utracimy możliwość dywersyfikacji i dziedziczenia środków. 
Pieniądze nie będą czekały na zusowskich kontach emerytalnych, będą tam 
tylko zewidencjonowane, a w rzeczywistości trafią do państwowego Funduszu 
Rezerwy Demograficznej, który ma zapewniać bezpieczeństwo wypłacalności 
świadczeń z ubezpieczenia emerytalnego, np. w przypadku demograficznego 
niedoboru w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

Panie Ministrze, ponad 15 milionów Polaków czeka trudny wybór, który za-
wsze będzie gorszy niż – niezaproponowana przez rząd w ustawie – opcja po-
zostania w OFE. Niezależnie od tego, jakie członkowie OFE podejmą decyzje, 
państwo zasilone zostanie dochodami i pakietami akcji w prywatnych podmio-
tach. Na reformie systemu emerytalnego zyskają budżet i takie instytucje jak 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Polski Fundusz Rozwoju, który ma zarządzać 
FRD. Nie dziwi więc fakt, że pojawiają się wątpliwości co do rzeczywistych in-
tencji reformatorów. Rodzą one wiele obaw, a także pytań. Kilka z nich wymie-
nię i proszę Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi.

1. Jak zagwarantowane będą prawa kobiet pobierających tzw. okresową eme-
ryturę kapitałową, a chronionych do tej pory przepisami art. 26c ustawy o eme-
ryturach i rentach pobieranych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych?
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2. Czy pobieranie 15-procentowej opłaty za przekazanie środków do IKE 
obejmie również emerytów pobierających emerytury nieprzekraczające 2 ty-
sięcy 500 zł brutto, które, zgodnie z planami rządu, mają zostać zwolnione 
z opodatkowania?

3. Jednym z aspektów wynikających z przedłożonych regulacji dotyczących 
zmian w OFE jest wzrost zaangażowania Skarbu Państwa w akcje spółek no-
towanych na GPW. Autorzy koncepcji zakładają, że ok. 20% wartości aktywów 
zostanie przeniesionych do Funduszu Rezerwy Demograficznej. Jak rozwiąza-
na będzie sprawa przekroczenia zaangażowania w akcje spółek notowanych na 
GPW w przypadku, gdy decyzje o wyborze ZUS to będzie więcej niż zakładane 
20%? 

4. Czy prawdą jest, że środki przekazane do ZUS z OFE nie będą brane 
pod uwagę przy ustalaniu świadczenia z systemu publicznego, a jedynie będą 
uwzględniane w ustaleniu prawa do emerytury minimalnej?

Z poważaniem 
Bogdan Zdrojewski
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i  Administracji Państwowej; sprawozdanie Komisji 
Środowiska

senator sprawozdawca  
Janusz Pęcherz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
senator Janusz Pęcherz  . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
senator Janusz Pęcherz  . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

senator Wadim Tyszkiewicz  . . . . . . . . . . . . . . 43
senator Janusz Pęcherz  . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
senator Wadim Tyszkiewicz  . . . . . . . . . . . . . . 44
senator Janusz Pęcherz  . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45
senator Janusz Pęcherz  . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Klimatu i Środowiska 
Małgorzata Golińska  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Zapytania i odpowiedzi
senator Stanisław Gawłowski  . . . . . . . . . . . . . 48
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Klimatu i Środowiska 
Małgorzata Golińska  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 49
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Klimatu i Środowiska 
Małgorzata Golińska  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . . 50
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Klimatu i Środowiska 
Małgorzata Golińska  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
senator Wadim Tyszkiewicz  . . . . . . . . . . . . . . 51
senator Bogdan Borusewicz  . . . . . . . . . . . . . . 51
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Klimatu i Środowiska 
Małgorzata Golińska  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
generalny dyrektor ochrony środowiska 
Andrzej Szweda-Lewandowski  . . . . . . . . . . . . 52

Otwarcie dyskusji
senator Jadwiga Rotnicka .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52
senator Stanisław Gawłowski  . . . . . . . . . . . . . 53
senator Wadim Tyszkiewicz  . . . . . . . . . . . . . . 55

Zamknięcie dyskusji
Wystąpienie przedstawiciela rządu

sekretarz stanu  
w Ministerstwie Klimatu i Środowiska 
Małgorzata Golińska   . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Punkt 7. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o transporcie drogowym

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury
senator sprawozdawca  
Halina Bieda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury 
Rafał Weber .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 57

Zapytania i odpowiedzi
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . . 58
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury 
Rafał Weber .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Wznowienie obrad
Punkt 9. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
– Prawo o  ruchu drogowym oraz niektórych innych 
ustaw

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury; sprawozdanie 
mniejszości Komisji Infrastruktury

senator sprawozdawca  
Artur Dunin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Zapytania i odpowiedzi
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . .60
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Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury 
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Zapytania i odpowiedzi
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sekretarz stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury 
Rafał Weber .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 67

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 10. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 
w 2021 r.

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej

senator sprawozdawca  
Andrzej Pająk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68

Zapytania i odpowiedzi
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . . 69
senator Andrzej Pająk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 69
senator Wadim Tyszkiewicz  . . . . . . . . . . . . . . 69
senator Andrzej Pająk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 69

Wystąpienie przedstawiciela rządu
prezes Głównego Urzędu  
Statystycznego 
Dominik Rozkrut  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Zapytania i odpowiedzi
senator Krzysztof Brejza  . . . . . . . . . . . . . . . . 70
prezes Głównego Urzędu  
Statystycznego 
Dominik Rozkrut  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
senator Marek Plura .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 71
prezes Głównego Urzędu  
Statystycznego 
Dominik Rozkrut  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Wznowienie obrad
Uzupełnienie porządku obrad

Punkt 10. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 
w 2021 r. (cd.)

Zapytania i odpowiedzi (cd.)
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . . 72
prezes Głównego Urzędu  
Statystycznego 
Dominik Rozkrut  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
senator Wadim Tyszkiewicz  . . . . . . . . . . . . . . 73
prezes Głównego Urzędu  
Statystycznego 
Dominik Rozkrut  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
senator Halina Bieda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
prezes Głównego Urzędu  
Statystycznego 
Dominik Rozkrut  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
senator Danuta Jazłowiecka  . . . . . . . . . . . . . . 74
prezes Głównego Urzędu  
Statystycznego 
Dominik Rozkrut  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
senator Jolanta Hibner  . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
prezes Głównego Urzędu  
Statystycznego 
Dominik Rozkrut  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . . 77
prezes Głównego Urzędu  
Statystycznego 
Dominik Rozkrut  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 77
prezes Głównego Urzędu  
Statystycznego 
Dominik Rozkrut  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – 
Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca  
Agnieszka Kołacz-Leszczyńska  . . . . . . . . . . . . 79

Zapytania i odpowiedzi
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . . 80
senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska  . . . . . . . 80
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80
senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska  . . . . . . . 81

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Edukacji i Nauki 
Tomasz Rzymkowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Zapytania i odpowiedzi
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . . 82
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Edukacji i Nauki 
Tomasz Rzymkowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 82
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Edukacji i Nauki 
Tomasz Rzymkowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
senator Halina Bieda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Edukacji i Nauki 
Tomasz Rzymkowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
senator Ewa Matecka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Edukacji i Nauki 
Tomasz Rzymkowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
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sekretarz stanu  
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sekretarz stanu 
w Ministerstwie Edukacji i Nauki 
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Otwarcie dyskusji
senator Joanna Sekuła .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 86

Zamknięcie dyskusji
Punkt 12. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o  działaczach opozycji antykomunistycznej oraz oso-
bach represjonowanych z  powodów politycznych oraz 
niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej

senator sprawozdawca  
Magdalena Kochan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Zapytania i odpowiedzi
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . . 89
senator Magdalena Kochan .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 89
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . . 89
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90
senator Magdalena Kochan .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rodziny  
i Polityki Społecznej 
Stanisław Szwed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Zapytania i odpowiedzi
senator Bogdan Borusewicz  . . . . . . . . . . . . . . 91
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rodziny  
i Polityki Społecznej 
Stanisław Szwed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . . 92
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rodziny  
i Polityki Społecznej 
Stanisław Szwed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . . 92
senator Robert Mamątow .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rodziny  
i Polityki Społecznej 
Stanisław Szwed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Otwarcie dyskusji
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . . 93
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 94
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Zamknięcie dyskusji
Punkt 14. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o  zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i  chorób za-
kaźnych u ludzi

Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca  
Beata Małecka-Libera  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 96

Zapytania i odpowiedzi
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . . 97
senator Beata Małecka-Libera  . . . . . . . . . . . . . 98

Wystąpienie przedstawiciela rządu
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia 

Anna Goławska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 98
Zapytania i odpowiedzi

senator Alicja Chybicka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 98
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia 
Anna Goławska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 99
senator Dorota Czudowska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 99
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia 
Anna Goławska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 99
senator Beata Małecka-Libera  . . . . . . . . . . . . . 99
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia 
Anna Goławska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100
senator Beata Małecka-Libera  . . . . . . . . . . . . 100
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia 
Anna Goławska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . 100
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia 
Anna Goławska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  101
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  101
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia 
Anna Goławska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  101
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  101
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia 
Anna Goławska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  101
senator Alicja Chybicka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 102
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia 
Anna Goławska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 102
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 102
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia 
Anna Goławska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 102

Otwarcie dyskusji
senator Ewa Matecka  . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
senator Alicja Chybicka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 103
senator Dorota Czudowska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 104
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 104

Zamknięcie dyskusji
Punkt 15. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o Agencji Spójności i Rozwoju

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Ko-
misji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Komi-
sji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

senator sprawozdawca  
Kazimierz Michał Ujazdowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 105

Zapytania i odpowiedzi
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . 106
senator Kazimierz Michał Ujazdowski .  .  .  .  .  .  . 106
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senator Kazimierz Michał Ujazdowski .  .  .  .  .  .  . 109
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senator Kazimierz Michał Ujazdowski .  .  .  .  .  .  .  110
Wystąpienie przedstawiciela rządu

sekretarz stanu  
w Ministerstwie Funduszy  
i Polityki Regionalnej 
Waldemar Buda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
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