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Porządek obrad
23. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach  14 i 15 kwietnia 2021 r. 

1.  Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie wsparcia i wyrównania 
szans dla osób w spektrum autyzmu.

2.  Ustawa o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zaso
bu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

3. Ustawa o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych 
innych ustaw.

4. Ustawa o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczo
wych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej. 

5. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe.

6. Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej.

7. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo lotnicze.

8. Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o stanie 
przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w roku 2020.

 9. Drugie czytanie projektu uchwały wyrażającej uznanie dla Rzecznika 
Praw Obywatelskich Adama Bodnara.

10. Informacja Prezesa Rady Ministrów o stanie przygotowań do urucho
mienia środków z Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej (Next Genera
tion EU).

11. Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rze
czypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec – gru
dzień 2020 r. (przewodnictwo Niemiec w Radzie Unii Europejskiej).

12. Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 230. rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Zaręczenia Wzajemnego Obojga Naro
dów.



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

Obecni senatorowie: według załączonej do protokołu listy obecności.

Obecni goście i przedstawiciele urzędów:

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej  – poseł Bartłomiej Wróblewski

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów  – minister do spraw Unii Europejskiej  
     Konrad Szymański 
 – sekretarz stanu Piotr Naimski

Urząd Lotnictwa Cywilnego  – wiceprezes Michała Witkowskiego

Urząd Regulacji Energetyki  – prezes Rafał Gawin

Rzecznik Praw Obywatelskich  – Adam Bodnar

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich  – Anna Machińska

Ministerstwo Edukacji i Nauki  –  sekretarz stanu  
     Tomasz Rzymkowski

Ministerstwo Funduszy i Polityki  
Regionalnej  – sekretarz stanu Waldemar Buda

Ministerstwo Infrastruktury  – sekretarz stanu Marcin Horała

Ministerstwo Klimatu i Środowiska  – sekretarz stanu Jacek Ozdoba

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej  – sekretarz stanu Stanisław Szwed

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  – sekretarz stanu Ryszard Bartosik





23. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 14 kwietnia 2021 r.

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

Proszę, aby aplikacji w iPadzie nie urucha
miać na terenie gmachu Senatu. Rozumiem, że 
wszyscy państwo znajdujący się w sali posiedzeń 
i w sali nr 217 mają wyłączone aplikacje do zdal
nego udziału w posiedzeniu.

Z kolei państwa senatorów biorących udział 
w posiedzeniu w sposób zdalny proszę o upewnie
nie się, czy państwa iPady są podłączone do za
silania, a kamery w nich włączone. Proszę także 
o zapewnienie takiego położenia iPada i obiekty
wu kamery, aby byli państwo widoczni podczas 
połączenia.

Możecie państwo zapisywać się do pytań i do 
głosu w dyskusji poprzez czat w aplikacji. Wnioski 
o  charakterze legislacyjnym, przemówienia 
w dyskusji oraz oświadczenia prosimy przesyłać 
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 
przesłany państwu uprzednio przez Kancelarię 
Senatu. Do państwa dyspozycji pozostaje także 
specjalny numer telefonu. Pod tym numerem mo
żecie państwo dokonywać konsultacji treści wnio
sków o charakterze legislacyjnym czy zgłoszeń 
problemów technicznych.

Prosimy samodzielnienie nie włączać mi
krofonów. Zabranie głosu będzie możliwe dopiero 
po jego udzieleniu przez marszałka prowadzącego 
obrady oraz po uruchomieniu mikrofonu przez 
informatyka Kancelarii Senatu.

Informuję także, że za 15 minut zablokujemy 
możliwość przyłączania się do posiedzenia. Jeżeli 
ktoś z państwa senatorów nie zdąży dołączyć do 
posiedzenia przed zablokowaniem sesji w aplika
cji bądź ktoś z państwa straci połączenie, prosi
my o kontakt telefoniczny pod numer uprzednio 
państwu przekazany.

Szanowni Państwo, przystąpimy teraz do gło
sowania testowego, które ma na celu wyłącznie 

(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 02)

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

MarSzałek
Tomasz Grodzki 

Otwieram dwudzieste trzecie posiedzenie 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji.

(Marszałek trzykrotnie uderza laską mar - 
szałkowską)

Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam 
pana senatora Rafała Ambrozika, pana senato
ra Wiktora Durlaka, panią senator Agnieszkę 
KołaczLeszczyńską oraz pana senatora Ryszarda 
Świlskiego. Listę mówców w sali posiedzeń pro
wadzić będzie pan senator Wiktor Durlak, a w sali 
nr 217 – pan senator Rafał Ambrozik.

Senatorowie są już na swoich miejscach.
Zatem pozwólcie państwo, że poinformuję, 

że w związku ze stanem epidemii, po zasięgnię
ciu opinii Konwentu Seniorów, podjąłem decyzję 
o nadaniu temu posiedzeniu specjalnej formu
ły. Obrady będą toczyć się jednocześnie w spo
sób tradycyjny oraz z wykorzystaniem środków 
porozumiewania się na odległość w  sposób 
zdalny. Zasady udziału senatorów w posiedze
niach Senatu w sposób zdalny zostały określone 
w art. 67b Regulaminu Senatu.

Państwa senatorów zgromadzonych w sali po
siedzeń oraz w sali nr 217 proszę o zapisywanie się 
do pytań i do głosu w dyskusji u senatorów sekre
tarzy. Przypominam, że w sali posiedzeń będą to 
państwo senatorowie Wiktor Durlak i Agnieszka 
KołaczLeszczyńska, a w sali nr 217 – panowie 
senatorowie Rafał Ambrozik i Ryszard Świlski. 
Senatorom sekretarzom proszę również przeka
zywać wnioski o charakterze legislacyjnym, prze
mówienia w dyskusji oraz oświadczenia.
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ustalenie listy senatorów biorących udział 
w posiedzeniu.

Proszę o oddanie jakiegokolwiek głosu w celu 
potwierdzenia obecności.

Przypominam senatorom korzystającym 
z aplikacji do zdalnego głosowania, że rozpoczęcie 
głosowania, tzw. ankietowanie, w systemie Webex 
spowoduje pojawienie się komunikatu. Aby wziąć 
udział w głosowaniu, klikamy „OK”. I przypo
minam o konieczności wciśnięcia 2 przycisków 
„Przekaż” po oddaniu głosu: w oknie głosowania 
oraz w odpowiedzi na pytanie o potwierdzenie.

Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów i tylu w tej chwili bie

rze udział w posiedzeniu. (Głosowanie nr 1)
Wysoki Senacie, informuję, że w  dniu 

29  stycznia 2021  r. prezes Rady Ministrów 
przekazał Senatowi sprawozdanie z wykona
nia ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie za lata 2016 i 2017. Jest ono za
warte w druku nr 319. Marszałek Senatu skiero
wał to sprawozdanie do Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i  Petycji oraz do Komisji 
Samorządu Terytorialnego i  Administracji 
Państwowej. Informuję, że Komisja Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji zapoznała się 
z tym dokumentem w dniu 7 kwietnia, a Komisja 
Samorządu Terytorialnego i  Administracji 
Państwowej – w dniu 13 kwietnia.

Informuję także, że Sejm na dwudziestym 
siódmym posiedzeniu w dniu 30 marca 2021 r. 
przyjął wszystkie poprawki Senatu do ustawy 
o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz 
niektórych innych ustaw; do ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych 
ustaw; do ustawy o zmianie ustawy o transpor
cie kolejowym; a także do ustawy o zmianie usta
wy o narodowym spisie powszechnym ludności 
i mieszkań w 2021 r. Ponadto Sejm na tym samym 
posiedzeniu przyjął część poprawek Senatu do 
ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym; 
do ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzo
wym oraz niektórych innych ustaw; do ustawy 
o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym 
oraz niektórych innych ustaw; do ustawy o zmia
nie ustawy o udostępnianiu informacji o środo
wisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia
ływania na środowisko oraz niektórych innych 
ustaw; a  także do ustawy o  zmianie ustawy 
o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz 

osobach represjonowanych z powodów politycz
nych oraz niektórych innych ustaw. Sejm odrzucił 
wszystkie poprawki Senatu do ustawy o zmianie 
ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 
i chorób zakaźnych u ludzi.

Wobec niewniesienia zastrzeżeń do pro
tokołu dwudziestego pierwszego posiedzenia 
stwierdzam, że protokół tego posiedzenia został 
przyjęty.

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

Proponuję rozpatrzenie punktów trzeciego, 
czwartego oraz siódmego porządku obrad, mimo 
że sprawozdania komisji w tych sprawach zostały 
dostarczone w terminie późniejszym niż określo
ny w art. 34 ust. 2 Regulaminu Senatu. Jeśli nie 
usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka Izba przy
jęła przedstawioną propozycję.

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

Proponuję uzupełnienie porządku ob
rad o punkt: drugie czytanie projektu uchwa
ły w sprawie wsparcia i wyrównania szans dla 
osób w spektrum autyzmu – i rozpatrzenie go 
jako punktu pierwszego porządku obrad. Jeśli 
nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka Izba 
przyjęła przedstawioną propozycję.

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

Informuję dodatkowo, że głosowanie nad tym 
punktem odbędzie się zaraz po zakończeniu jego 
rozpatrywania.

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

Pan senator Bosacki i pan senator Szwed. 
W pierwszej kolejności pan senator Bosacki.

Senator
marcin Bosacki 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Chciałbym wnieść o uzupełnienie porządku 

obrad o punkt: drugie czytanie projektu uchwa
ły wyrażającej uznanie dla Rzecznika Praw 
Obywatelskich Adama Bodnara – i rozpatrze
nie go jako punktu dziewiątego porządku obrad, 
bezpośrednio po rozpatrzeniu informacji o dzia
łalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz 
o stanie przestrzegania wolności i praw człowie
ka i obywatela w roku 2020.

W uchwale, której projekt po poprawkach 
Komisji Ustawodawczej jest w druku nr 364 S, 



7

23. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 14 kwietnia 2021 r.

Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu

chcemy wyrazić najwyższy szacunek i podzię
kowanie panu Adamowi Bodnarowi za pełnienie 
funkcji, a także – chcę to podkreślić – sprzeciw 
wobec prób odsunięcia go od pełnienia obowiąz
ków, zanim zostanie wybrany jego następca.

Bardzo bym prosił senatorów z drugiej części 
sali o poparcie tego wniosku, ponieważ obecne 
próby odsunięcia pana Bodnara od pełnienia obo
wiązków w sposób oczywisty nie tylko pozbawia
ją obywateli ochrony przez konstytucyjny urząd 
i wybranego legalnie rzecznika praw obywatel
skich, ale również umniejszają prerogatywy par
lamentu, w tym Senatu.

Przypominam, że art. 3 ustawy o Rzeczniku 
Praw Obywatelskich wyraźnie mówi, że Senat 
musi podjąć uchwałę o wyrażeniu zgody na 
powołanie rzecznika. Przypominam, że przez 
ostatnie pół roku raz otrzymaliśmy z Sejmu 
uchwałę o  powołaniu nowego rzecznika po 
zakończeniu formalnej kadencji przez pana 
Adama Bodnara. Przypominam również, 
że ten sam art.  3 ustawy o  Rzeczniku Praw 
Obywatelskich mówi, że jeśli Senat odmawia 
– co zdarzyło się dopiero raz – wyrażenia zgo
dy na powołanie rzecznika, Sejm powołuje na 
stanowisko rzecznika inną osobę. Przepisy tej 
ustawy stosuje się odpowiednio, czyli musi to 
przejść przez całą procedurę. Przypominam też 
– i bardzo proszę o wzięcie tego pod uwagę – że 
ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich wy
raźnie mówi w art. 3, że dotychczasowy rzecz
nik pełni swoje obowiązki do czasu objęcia 
stanowiska przez nowego rzecznika. Wszelkie 
próby powołania innej osoby na to stanowisko, 
nawet jako pełniącej obowiązki, oraz skrócenia 
czasu pełnienia obowiązków przez dotychczaso
wego rzecznika są, jak podkreślam, ogranicza
niem praw obywateli do ich reprezentowania 
przez rzecznika praw obywatelskich oraz pró
bą ograniczania prerogatyw Sejmu i Senatu do 
powoływania i wyznaczania, wyboru rzecznika 
praw obywatelskich.

Bardzo proszę całą Wysoką Izbę o poparcie 
wprowadzenia tego punktu do porządku obrad 
tego posiedzenia Senatu.

MarSzałek
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Szwed.

Senator
aleksander szwed 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wnoszę o wykreślenie punktu: informacja 

Prezesa Rady Ministrów o stanie przygotowań do 
uruchomienia środków z Funduszu Odbudowy 
Unii Europejskiej, tak jak to robiłem na poprzed
nim posiedzeniu.

W mojej opinii Senat nie ma prerogatyw do 
tego, żeby przesłuchiwać poszczególnych mini
strów. Bulwersuje mnie fakt, że z jednej strony 
wyrażają państwo troskę o Fundusz Odbudowy 
Unii Europejskiej, a z drugiej strony proponują 
państwo m.in. takie ustawy jak ustawa o Agencji 
Spójności i Rozwoju, którą procedowaliśmy na 
poprzednim posiedzeniu Senatu i która tak de 
facto – teraz rozpoczęła się już nowa perspekty
wa finansowa – może odebrać Polsce fundusze.

Wnoszę o wykreślenie tego punktu. Dziękuję.

MarSzałek
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Pragnę zwrócić uwagę na to, że dostaliśmy 

informację, że pan minister Buda zaszczyci nas 
obecnością w Senacie podczas debaty nad tym 
punktem, nie wiem więc, czy to jest uzgodnione.

Pan marszałek Pęk.
Potem pan marszałek Borusewicz i pan sena

tor Klich.

Senator
marek Pęk 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ja zgłaszam wniosek przeciwny w stosun

ku do wniosku zgłoszonego przez pana senatora 
Bosackiego.

Przede wszystkim dlatego, że – myślę, że 
będę tu wyrazicielem opinii senatorów Prawa 
i Sprawiedliwości – fundamentalnie nie zgadza
my się z taką laurką i taką oceną działalności 
rzecznika praw obywatelskich. Mamy, powie
działbym, wręcz przeciwne zdanie na temat 
jego roli, jego obiektywizmu, jego troski o prawa 
człowieka i obywatela. Jego zaangażowanie po
lityczne, wielokrotnie pokazywane w Senacie, 



8

23. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 14 kwietnia 2021 r.

Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu

wielokrotne przekraczanie kompetencji konsty
tucyjnych, przypisywanie sobie uprawnień kon
stytucyjnych, których pan rzecznik nie posiada… 
Ale jestem przeciwny również z takiego oto powo
du, że ta uchwała jest niejako polityczną prowo
kacją, polityczną deklaracją, która nie powinna 
z Senatu wychodzić w stosunku do póki co jeszcze 
cały czas urzędującego rzecznika praw obywatel
skich, sprawującego swój urząd. Mało tego, uwa
żam, że jest to również próba wywarcia presji na 
niezawisły Trybunał Konstytucyjny…

(Głosy z sali: Ooo!)
…który tą sprawą…
(Poruszenie na sali)
…który tą sprawą właśnie w tym momencie 

się zajmuje, oczekujemy orzeczenia Trybunału 
Konstytucyjnego w tej sprawie. Państwo jako 
większość senacka po raz kolejny przypisujecie 
sobie również kompetencje, których Senat nie 
posiada.

Podsumowując: jestem przeciwny wprowa
dzeniu do porządku obrad uchwały dotyczącej 
rzecznika praw obywatelskich.

MarSzałek
Tomasz Grodzki 

Mamy wniosek za i wniosek przeciwny. Będzie 
to poddane głosowaniu.

Pan marszałek Borusewicz.

Senator
BoGdan Borusewicz 

Ponieważ pan senator Szwed po raz kolejny 
zgłasza wniosek o skreślenie informacji rządu 
dla Senatu, a takie wnioski, w ten sposób uzasad
niane, wielokrotnie zgłaszał także pan marszałek 
Karczewski, ja chcę wyrazić sprzeciw wobec tego 
wniosku, nie zgodzić się z nim.

Chcę powiedzieć, że w kadencji siódmej PiS 
zgłaszał 13 wniosków o informację rządu, w ko
lejnej kadencji, ósmej, PiS zgłaszał łącznie 19 
wniosków o informację rządu w konkretnych 
sprawach. Te wnioski podpisywał indywidual
nie pan senator Karczewski, podpisywała je tak
że grupa senatorów, wszystkich senatorów PiS, 
w tym również, jak sądzę, pan senator Szwed. 
Mówię o tym dla przypomnienia i sądzę, że tego 
typu wystąpień dotyczących informacji rządu, 

o które mamy prawo się zwracać jako Senat, tego 
typu argumentów przeciwko takim wnioskom już 
nie usłyszymy ze strony PiS. (Oklaski)

MarSzałek
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Klich.

Senator
BoGdan klich 

Dziękuję bardzo.
Trzeba rozszerzyć ten sprzeciw marszałka 

Borusewicza i powiedzieć otwartym tekstem: 
nie jesteśmy tutaj po to, żeby brać kasę, jeste
śmy tutaj po to, żeby reprezentować obywateli 
Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na to, do 
jakiego ugrupowania kto należy. Obywatele ocze
kują informacji o tym planie Marshalla, z którego 
środki mają być rozdysponowane w latach 2021–
2027. To największe pieniądze w ciągu ostatnich 
lat dla Polski. Obywatele mają prawo wiedzieć, 
a my mamy obowiązek zapraszać tutaj tych, któ
rzy ten plan ułożyli. I to jest pierwszy powód, dla 
którego informacja winna być przedstawiona.

(Rozmowy na sali)
Druga sprawa, choć nie musiałbym tego mó

wić, jest taka, że wnioskiem o zdjęcie tej infor
macji z porządku obrad pan senator Szwed chce 
podłożyć nogę swojemu własnemu rządowi. Bo 
rząd skompromitował się przed 2 tygodniami, 
unikając debaty na ten temat. Myśmy sobie po
radzili, przeprowadziliśmy konferencję z udzia
łem kilkunastu tysięcy słuchaczy, którzy zostali 
poinformowani o tym, co jest w Krajowym Planie 
Odbudowy, ale rząd nie miał możliwości, żeby do 
tego się odnieść. Niech pan da szansę rządowi…

(Głos z sali: Ale to nie jest wniosek formalny.)
…na to, żeby odniósł się do uwag, jakie mamy 

do Krajowego Planu Odbudowy.
(Głos z sali: To taka ogólna troska…)
(Głos z sali: Tylko o co?)

MarSzałek
Tomasz Grodzki 

Mamy, Szanowni Państwo, 2 sprawy…
(Senator Sekretarz Wiktor Durlak: Senator 

Szwed chce jeszcze…)
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Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu

Nie będziemy otwierać, Panie Senatorze, dys
kusji. Był wniosek o wprowadzenie punktu, był 
sprzeciw. To nie jest czas na dyskusję senacką. 
Wnioski były jasne, klarowne i zrozumiałe dla 
prowadzącego obrady.

Pierwsze głosowanie.
Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 

pana senatora Bosackiego o uzupełnienie punktu 
porządku obrad o rozpatrzenie projektu uchwa
ły wyrażającej uznanie dla rzecznika praw oby
watelskich i podziękowanie za kadencję, ostatnią 
kadencję rzecznika, że tak to nazwę.

Kto jest za wprowadzeniem tego punktu do 
porządku obrad?

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

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 2)
Punkt zostanie wprowadzony. Głosowanie 

nad tym punktem odbędzie się zaraz po jego 
przeprocedowaniu.

Przystępujemy do głosowania nad drugim 
wnioskiem, zgłoszonym przez pana senatora 
Szweda, o zdjęcie z porządku obrad zaplanowa
nego punktu: informacja Prezesa Rady Ministrów 
o stanie przygotowań do uruchomienia środków 
z Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej (Next 
Generation EU).

Kto jest za zdjęciem tego punktu z porządku 
obrad? Proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie 
przycisku.

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 46 – za, 50 – przeciw, 

1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 3)

Punkt pozostanie w programie obrad Senatu.
Stwierdzam, że Senat zatwierdził porządek 

obrad dwudziestego trzeciego posiedzenia Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji.

Informuję, że w przypadku braku wniosków 
legislacyjnych do punktu pierwszego głosowanie 
w tej sprawie zostanie przeprowadzone bezpo
średnio po rozpatrzeniu tego punktu.

Do rozpatrzenia punktu dotyczącego ustawy 
o zmianie ustawy o pomocy społecznej przystą
pimy dzisiaj. Głosowanie w tej sprawie zostanie 
przeprowadzone po rozpatrzeniu tego punktu.

Głosowanie w sprawie uchwały wyrażającej 
uznanie dla pana rzecznika praw obywatelskich 

również zostanie przeprowadzone dzisiaj, po 
rozpatrzeniu tego punktu i ewentualnych spo
tkaniach komisji. Pozostałe głosowania zostaną 
przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Ponadto informuję, że do rozpatrzenia punktu 
dotyczącego informacji o działalności RPO za rok 
2020 oraz stanie przestrzegania wolności i praw 
człowieka i obywatela przystąpimy dziś ok. 14.00. 
Ponadto w późnych godzinach popołudniowych 
Senat przystąpi do rozpatrzenia punktu: in
formacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pra
cach Unii Europejskiej w okresie lipiec – grudzień 
2020 r. (przewodnictwo Niemiec w Radzie Unii 
Europejskiej).

Informuję, że w przypadku złożenia stosow
nego projektu uchwały porządek obrad będzie 
obejmował drugie czytanie projektu uchwały 
w sprawie uczczenia dwieście trzydziestej roczni
cy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Dla wyjaśnie
nia dodam, że to jest w kontekście Uroczystego 
Zgromadzenia Posłów i Senatorów RP w dniu 
3 maja z udziałem parlamentarzystów Sejmasu 
Litwy. Chodzi o to, że w Sejmie nie jest jeszcze go
towy finalny projekt uchwały, a chcemy, żeby one 
były jednobrzmiące w ustach Sejmu i Senatu. Tak 
że zostanie to rozpatrzone pod koniec posiedzenia.

Ponadto informuję państwa senatorów, że 
dziś o godzinie 12.00 w holu na parterze nastąpi 
otwarcie wystawy „Kadry Komedy”. W związku 
z tym zostanie ogłoszona półgodzinna przerwa.

Ponadto polecam państwa uwadze znajdu
jącą się także w holu na pierwszym piętrze wy
stawę „Walka polskich medyków z pandemią 
koronawirusa”.

Szanowni Państwo Senatorowie, 19 kwietnia 
mija siedemdziesiąta ósma rocznica wybuchu po
wstania w getcie warszawskim. Symbolem pa
mięci o bohaterach tamtych wydarzeń stały się 
żółte żonkile, nawiązujące do kwiatów składa
nych przez Marka Edelmana pod pomnikiem 
bohaterów getta. Papierowe żonkile zostały wyło
żone na państwa pulpitach. Serdecznie zachęcam 
do włączenia się w akcję upamiętniającą powstań
ców i powstanie.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
pierwszego porządku obrad: drugie czytanie pro
jektu uchwały w sprawie wsparcia i wyrównania 
szans dla osób w spektrum autyzmu.

Przypominam, że projekt ten został wniesio
ny przez grupę senatorów i zawarty jest w druku 
nr 358, a sprawozdanie – w druku nr 358 S.
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Witam obecnych na posiedzeniu przed
stawicieli Fundacji JiM, wspierającej osoby 
z autyzmem.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej, pana senatora Jana Filipa Libickiego, 
o przedstawienie wspólnego sprawozdania komi
sji o projekcie uchwały.

Senator SpraWozDaWca
Jan FiliP liBicki 

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Pozwolę sobie zabierać głos z miejsca.
2 kwietnia co roku obchodzimy Światowy 

Dzień Świadomości Autyzmu, a cały kwiecień 
jest takim czasem, kiedy w sposób szczególny sze
rzy się wiedzę o osobach w spektrum autyzmu. 
W związku z tym jako grupa senatorów, których 
pozwalam sobie być reprezentantem, postanowi
liśmy równolegle z uchwałą sejmową podjąć sto
sowną uchwałę senacką w tej sprawie.

Bardzo się cieszę, że przy powstawaniu tej 
uchwały mogliśmy korzystać z wiedzy i kompe
tencji przedstawicieli Fundacji JiM z Łodzi, którzy 
dzisiaj, jak pan marszałek powiedział, są obecni 
na sali, bo zapewne bez tej merytorycznej pomocy 
ta uchwała nie miałaby takiego kształtu, jaki ma 
w tej chwili. Bardzo za to dziękujemy.

Pozwolę sobie teraz przejść do sprawozdania 
połączonych komisji. Komisja Ustawodawcza oraz 
Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
wczoraj obradowały nad tym projektem i efektem 
tych obrad jest taki kształt tej uchwały. Pozwolę 
sobie państwu odczytać tę uchwałę.

„Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia… w sprawie wsparcia i wyrównania szans 
osób w spektrum autyzmu

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, mając na 
uwadze troskę o potrzeby osób w spektrum auty
zmu, ich rodzin i opiekunów, czyli ponad miliona 
obywateli, uznaje, że państwo powinno stwa
rzać im godne warunki do życia i pracy. Żeby to 
umożliwić, muszą istnieć rozwiązania systemo
we, wspierające kreowanie kompleksowej polityki 
skierowanej do wszystkich tych osób.

Biorąc pod uwagę zobowiązania wynikają
ce z uchwał: Karta Praw Osób z Autyzmem oraz 
Karta Praw Osób Niepełnosprawnych, Senat 
Rzeczypospolitej Polskiej stwierdza, że potrzeb
ne jest w szczególności opracowanie i realizacja 

strategii zmierzającej do rozwinięcia obecne
go systemu opieki i wsparcia osób w spektrum 
autyzmu, aby umożliwić im godne i możliwie 
samodzielne funkcjonowanie w dorosłości, ze 
szczególnym uwzględnieniem potrzeby zapew
nienia edukacji włączającej, równych szans na 
rynku pracy oraz nowoczesnego systemu opieki 
i wsparcia.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, stwier
dzając, iż powyższe zobowiązanie wynika 
z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ak
tów prawa międzynarodowego dotyczących osób 
z  niepełnosprawnościami, apeluje do Rządu 
Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie działań ma
jących na celu stworzenie rzeczonej strategii.

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

Kilka słów o przebiegu dyskusji na posiedze
niu połączonych 2 senackich komisji. W dyskusji 
wzięło udział 4 senatorów. Pan senator Gogacz 
zaproponował pewne poprawki natury redak
cyjnej, które zapobiegły pewnym powtórzeniom, 
jakie się znalazły w pierwotnym tekście. Pan se
nator Czerwiński postulował, aby zrezygnować 
z określenia „spektrum autyzmu”, ale po dysku
sji pozostawiliśmy to określenie, ponieważ to jest 
określenie, nazwałbym je, specjalistyczne i po
sługuje się nim środowisko osób zajmujących się 
problematyką autyzmu. Ze strony pana senato
ra Czerwińskiego była też poruszona kwestia… 
Wydaje mi się, że ona w projekcie uchwały jest 
ujęta. O ile możemy powiedzieć, że po wielu latach 
udało się skonstruować coraz lepiej funkcjonujący 
system wsparcia dla dzieci i młodzieży w spek
trum autyzmu… Ta uchwała stara się opisać 
pewien problem, z którym się borykamy, a mia
nowicie taki, że kiedy te dzieci czy młodzież wcho
dzą w dorosłość, ten system wsparcia nie jest już 
taki, jaki był wtedy, kiedy te osoby były dziećmi 
czy młodzieżą. W tej uchwale chcemy zwrócić 
szczególną uwagę właśnie na ten etap, czyli etap 
dorosłości. Była też uwaga ze strony pana sena
tora Jackowskiego, który postulował, aby słowo 
„apel” zamienić na słowo bardziej stanowcze, ale 
wydaje się, że jeśli chcemy przyjąć ten tekst w jak 
największym konsensusie, a  taka przyświeca 
nam intencja, właściwsze byłoby, że tak powiem, 
używanie słów bardziej delikatnych, tak bym to 
określił. Czwartą osobą, która zabrała głos, był 
pan senator Wadim Tyszkiewicz, który wsparł 
nas jako twórców i pomysłodawców projektu tej 
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uchwały. Tyle o przebiegu dyskusji na posiedzeniu 
połączonych komisji.

Bardzo proszę Wysoką Izbę o przyjęcie pro
jektu tej uchwały. Bardzo dziękuję.

MarSzałek
Tomasz Grodzki 

Dziękuje bardzo panu senatorowi.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy 
komisji oraz do upoważnionego przedstawiciela 
wnioskodawców. Te 2 role pełni ta sama osoba – 
pan senator Jan Filip Libicki.

Pan senator Jackowski. Bardzo proszę.

Senator
Jan maria Jackowski 

Dziękuje bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, ja bym prosił, żeby pan se

nator przybliżył ten moment dyskusji, w którym 
mówiono o obecnym poziomie opieki czy wspar
cia ze strony państwa dla osób niepełnospraw
nych ze spektrum autyzmu, ponieważ to była 
dosyć interesująca wymiana zdań. Gdyby pan 
senator zechciał pokrótce Wysokiej Izbie przed
stawić argumenty, które padły… Dziękuję.

Senator
Jan FiliP liBicki 

Ja mogę powiedzieć tak. W tym fragmencie 
dyskusji, o którym mówi pan senator, padły 3 wy
powiedzi. Pan senator Czerwiński mówił o tym, 
że taka uchwała nie powinna mieć kształtu, który 
sugerowałby, że osoby ze spektrum autyzmu i całe 
te środowisko pozostaje jakby w ogóle bez wspar
cia i że potrzebujemy niejako od nowa coś budo
wać. Wskazywał pan senator Czerwiński, o czym 
powiedziałem, prezentując swoje sprawozdanie, 
że ten system wsparcia dzieci i młodzieży po la
tach od startu, że tak powiem, zaczyna funk
cjonować coraz lepiej. Kontrwypowiedzią była 
wypowiedź pana senatora Tyszkiewicza, wskazu
jącego poszczególne wypowiedzi przedstawicieli 
środowiska – cytował je z różnych dostępnych mu 
materiałów internetowych – które na to by nie 
wskazywały. A trzecim głosem był mój głos jako 

inicjatora tej uchwały. Podzieliłem się moim do
świadczeniem, dość bliskim stwierdzeniom pana 
senatora Czerwińskiego. To znaczy, że o ile śro
dowisko uważa, że po latach ten system wsparcia 
dzieci i młodzieży zaczyna funkcjonować w mia
rę sprawnie, o tyle mamy problem wtedy, kiedy 
ta młodzież wychodzi z wieku dziecięcego i mło
dzieńczego. I to jest jedna z przyczyn, dla których 
zaproponowaliśmy tę uchwałę.

Tak przebiegała ta dyskusja – oczywiście w te
legraficznym skrócie. Bardzo dziękuję.

MarSzałek
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Czerwiński.

Senator
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni 
Goście!

Panie Senatorze Reprezentancie Wniosko
dawców, czy nie uważa pan, że tekst tej uchwały 
ma po części charakter, nazwałbym to, konfron
tacyjny? Właśnie dlatego, że o  tych myślach, 
o których pan przed chwilą powiedział i które 
pojawiały się w dyskusji, czyli o tym fakcie, że 
opieka nad dziećmi i młodzieżą w spektrum au
tyzmu w trakcie ich uczęszczania do szkoły jest 
coraz lepsza, nie ma tutaj mowy. Czyli jest jakby 
sugestia, że musimy na nowo układać jakąś stra
tegię. To jest pierwsza kwestia. Można oczywi
ście ulepszać procesy, można ulepszać sam stan 
opieki, przeznaczać więcej środków – to jest jasne 
– ale jednak ta opieka systemowa nad dzieckiem 
z autyzmem, ze spektrum autyzmu w naszej, pol
skiej szkole jest, uważam, na wysokim poziomie, 
naprawdę na wysokim poziomie. I to jest jedno 
pytanie. Tego aspektu tutaj nie ma.

I  jest drugie, znacznie bardziej podstawo
we, pytanie. Otóż: po co państwo powinno się 
opiekować dzieckiem, nazwałbym to ogólnie, 
autystycznym? Powinno stwarzać możliwości 
uspołecznienia tego dziecka, bo to dziecko uspo
łecznione często ma wyrobione, że tak powiem, 
daleko idące różne umiejętności, różne cechy, 
dzięki którym przewyższa przeciętnego ucznia…

(Marszałek Tomasz Grodzki: Panie Senatorze, 
już 2 minuty pan pyta.)
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Już konkluduję, Panie Marszałku.
Czy tak stworzony tekst wzywający, nazwał

bym to, do kontynuacji tej opieki w sferze do
rosłych, ale wyróżnionej, nie będzie skutkował 
tym, że same dzieci, ale także rodzice i nauczy
ciele, którzy pracowali na to, żeby dziecko auty
styczne, wychodząc ze szkoły, mogło uczestniczyć 
w normalnym życiu społecznym, np. poprzez kla
sy integracyjne –po to właśnie się to robi – bę
dzie po prostu stygmatyzowane w przyszłości? 
Pytanie jest takie: czy ten sposób, nazwałbym to, 
wskazywania problemu nie doprowadzi do tego, 
że będziemy dzieci autystyczne stygmatyzować 
już wtedy, kiedy one nie będą potrzebowały pomo
cy? Np. w szkole średniej, bo w szkole podstawo
wej były odpowiednio prowadzone, odpowiednio 
uspołecznione. I chodzi mi o to, czy tutaj nie wy
lewamy dziecka z kąpielą – w przenośni.

MarSzałek
Tomasz Grodzki 

Bardzo proszę o  zwartą odpowiedź pana 
senatora.

Senator
Jan FiliP liBicki 

Bardzo dziękuję.
Panie Senatorze, w odpowiedzi na pytanie 

pierwsze, czy ta uchwała ma charakter konfron
tacyjny, ja powtórzę coś, o czym już mówiłem: 
to pana kolega klubowy, pan senator Jackowski, 
postulował, aby słowo „apeluję” zmienić na sło
wo o zdecydowanie mocniejszym wydźwięku. 
Ja pozwoliłem sobie odradzić panu senatorowi 
Jackowskiemu to sformułowanie, ponieważ wła
śnie chciałem jako inicjator tej uchwały jak naj
bardziej uniknąć takiego konfrontacyjnego jej 
tonu.

Poza tym zwrócę uwagę na jeszcze jedną kwe
stię. Mniej więcej o godzinie 10.00 dość podobnie 
brzmiąca uchwała została przyjęta jednogłośnie 
przez Sejm, czyli przez izbę, w której większość 
ma to ugrupowanie, które w Senacie pozosta
je w opozycji. Być może przyjęcie tej uchwały 
w Sejmie poprzedzało wprowadzenie jakichś po
prawek. Ale ja nie słyszałem o tym, żeby w Sejmie 
zostały przyjęte jakieś poprawki. Z tego, co wiem, 
wynika, że uchwała została przyjęta mniej więcej 

w takim samym kształcie, w jakim jest projekt, 
nad którym dzisiaj procedujemy. A więc w Sejmie 
większość posłów Prawa i Sprawiedliwości nie 
uznawała tonu tej uchwały za konfrontacyjny 
w stosunku do siebie. To jest odpowiedź na py
tanie pierwsze.

Odpowiedź na pytanie drugie jest następują
ca. No, projektowana uchwała ma, że tak powiem, 
charakter intencjonalny, wskazuje na pewien pro
blem. Ja się zgadzam z panem senatorem, bo my 
tutaj apelujemy o stworzenie pewnej strategii. 
Jeśli taka strategia powstanie, to zostanie ona 
poddana debacie parlamentarnej i będziemy nad 
nią dyskutować w Senacie. Wydaje mi się, że to 
wtedy będzie czas na wskazywanie takich słusz
nych uwag natury szczegółowej. Co do uchwały, 
która ma charakter ogólny, która tylko wskazuje 
pewien problem, to wydaje mi się, że nie byłoby 
czymś właściwym, gdybyśmy w taki sposób do
precyzowywali zapisy tejże uchwały. Tyle w tej 
sprawie.

MarSzałek
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Kwiatkowski.
Pozwolę sobie tylko przypomnieć, że o 12.00 

zostanie ogłoszona półgodzinna przerwa.
Pan senator Kwiatkowski.

Senator
krzyszToF kwiaTkowski 

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Pytanie kieruję oczywiście do senatora 

sprawozdawcy.
Czy zgodzi się pan, że projektowana uchwa

ła ma charakter faktograficzny, a nie konfronta
cyjny? Biorę tu pod uwagę, że raport Najwyższej 
Izby Kontroli ogłoszony w czerwcu 2020 r. – 
przytoczę 2 zdania z podsumowania tego ra
portu – oceniał sytuację w Polsce następująco: 
„Opieka nad osobami z autyzmem lub zespo
łem Aspergera w okresie edukacji przebiegała 
poprawnie. Większości uczniów stworzono wa
runki do uzyskania wykształcenia i przygotowa
nia zawodowego, z uwzględnieniem specyfiki ich 
niepełnosprawności. Jednak po zakończeniu edu
kacji osoby dorosłe nie mają już zagwarantowanej 
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kontynuacji wsparcia i pełnego dostępu do sku
tecznej rehabilitacji, umożliwiającej przygotowa
nie ich do pracy i samodzielnego życia. Może to 
oznaczać regres i utratę umiejętności, które osoby 
z autyzmem lub zespołem Aspergera nabywały 
przez wiele lat edukacji, a w konsekwencji prowa
dzić do wykluczenia społecznego”. Czy nie jest tak, 
że projektowana uchwała wskazuje realny pro
blem, który pojawia się po okresie edukacji? Czy 
nie stanowi ona także formy podziękowania dla 
tych, którym podziękować trzeba, szczególnie dla 
rodziców dzieci z zespołem Aspergera i licznych 
organizacji i stowarzyszeń, które wspierają wy
siłki tychże rodziców? Mówię to także jako ojciec 
dziecka z zespołem Aspergera. Dziękuję.

MarSzałek
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Pan senator Fedorowicz.

Senator
Jerzy Fedorowicz 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja nie mam pytań. Chciałbym tylko podzięko

wać senatorowi Libickiemu i wszystkim kolegom, 
którzy pracowali nad tym projektem uchwały. 
Oczywiście nie mam do niego żadnych zastrze
żeń. Dobrze, że zwracamy uwagę na ten problem. 
Mam tutaj swoje doświadczenia, bo wśród moich 
przyjaciół są rodzice dzieci z autyzmem.

Panie Senatorze Czerwiński, proszę pamiętać, 
że projektowana uchwała nie wypomina żadnych 
zaniedbań z przeszłości. Ona tylko przypomina, 
że należy robić więcej dla tych osób, bo problemy 
tych dzieci i dramaty ich rodziców, które są zwią
zane z… No, na to państwo musi zwracać uwagę. 
Jeszcze raz dziękuję.

MarSzałek
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Rozumiem, że to były raczej krótkie komen

tarze. Przypominam, że jesteśmy w trakcie sesji 
pytań.

Pan senator Szwed.

Senator
aleksander szwed 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, oczywiście wszyscy jeste

śmy za tym, żeby wspierać te osoby, żeby wy
równywać szanse osób ze spektrum autyzmu, 
jak najbardziej.

Chciałbym zapytać, czy zanim zainicjował 
pan prace nad taką uchwałą… No bo jest pan 
członkiem senackiej Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej. Czy na posiedzeniu ko
misji były proponowane jakieś zmiany legislacyj
ne, które miałyby wspierać osoby ze spectrum 
autyzmu? Czy zapoznawał się pan też ze stano
wiskiem rządu w kwestii tej strategii, w kwestii 
zmian, które miałyby wspierać osoby z auty
zmem? Czy były tutaj jakieś zmiany w tym zakre
sie postulowane ze strony komisji bądź taż pana 
bezpośrednio? Dziękuję.

MarSzałek
Tomasz Grodzki 

Bardzo proszę.

Senator
Jan FiliP liBicki 

Dobrze. No więc nie będę odpowiadał na de
klaracje pana senatora Fedorowicza, tylko po pro
stu podziękuję panu senatorowi Fedorowiczowi.

Jeżeli chodzi o to, o czym powiedział pan se
nator Kwiatkowski, to ja mogę powiedzieć tylko 
tyle: tak, u źródła naszej intencji zgłoszenia tej 
uchwały było dokładnie to, co zawiera się w tym, 
co pan senator przewodniczący Kwiatkowski od
czytał, czyli ten fragment ze stosownego, że tak 
powiem, raportu Najwyższej Izby Kontroli. Naszą 
uchwałą chcieliśmy wskazać właśnie sytuację, 
która w tym raporcie została opisana.

Jeżeli chodzi o odpowiedź na pytanie pana 
senatora Szweda, to mogę powiedzieć: tak. 
Środowisko zwraca się o to, żebyśmy przeprowa
dzili stosowne posiedzenie tematyczne Komisji 
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej i oczy
wiście takie posiedzenie komisji poświęcone tej 
sprawie także z udziałem przedstawicieli rzą
du, którzy będą mogli się wypowiedzieć na po
siedzeniu komisji… takie posiedzenie komisji 
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przeprowadzimy. Jak dotąd, takie posiedzenie 
komisji się nie odbyło. To tyle w tej sprawie.

MarSzałek
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Wyczerpaliśmy listę pytań.
Otwieram dyskusję.
Do dyskusji zapisali się panowie senatoro

wie Wadim Tyszkiewicz, Jan Maria Jackowski 
i Władysław Komarnicki.

Proszę, pan senator Tyszkiewicz.

Senator
wadim Tyszkiewicz 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
System wsparcia środowiska w spectrum au

tyzmu jest coraz lepszy, to nie ulega wątpliwości, 
mówię to na podstawie swojego doświadczenia, 
na które będę się powoływał, mimo że opozycja 
w Senacie czasami drwi z powoływania się na 
doświadczenie zdobyte w samorządzie. To do
świadczenie wskazuje mi na to, że rzeczywiście 
jest coraz lepiej i system działa coraz lepiej, ale 
przede wszystkim dzięki tak naprawdę samorzą
dom, bo zaangażowanie samorządów i organizacji 
społecznych typu… Akurat w moim mieście to są 
np. warsztaty terapii zajęciowej, w ramach któ
rych wspólnie z samorządem tworzone są coraz 
lepsze warunki. To działa i działa coraz lepiej. Ale 
oczywiście jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia.

Środowisko osób dotkniętych autyzmem, osób 
niosących im pomoc oraz zajmujących się tym 
problemem z radością przyjmuje fakt zaintere
sowania się problemem pacjentów – dzieci, pod
opiecznych i ich rodzin. Dobrze, że te środowiska 
wreszcie zostały zauważone. Na co dzień osoby 
ze spectrum autyzmu spotykają się z mnóstwem 
problemów wymagających pilnego ich rozwiąza
nia, także systemowego. Problemy zaczynają się 
tak naprawdę już na etapie, kiedy rodzice zauwa
żają nieprawidłowości w zachowaniu i rozwoju 
dziecka i zaczynają poszukiwania w kierunku 
możliwości uzyskania diagnozy.

Bardzo często diagnoza ta stawiana jest zdecy
dowanie za późno lub mylnie. Poradnie publiczne 
są przeładowane, co powoduje, że termin konsul
tacji czy badania jest bardzo odległy. Zdarza się, 

że dzieci 3letnie niemówiące oczekują po kilka lat 
w kolejce do logopedy. Często poradnie nie dyspo
nują kadrą z odpowiednim przygotowaniem do 
pracy i diagnozy dzieci ze specyficznymi zabu
rzeniami rozwoju. Jednostki prywatne zaś tego 
typu diagnozy i orzeczenia wystawić nie mogą.

Dużym problemem, zwłaszcza w małych jed
nostkach, jest dostęp do lekarzy specjalistów, 
którzy stanowią wsparcie w diagnozie i terapii. 
Neurolog, psychiatra, audiolog, badania gene
tyczne. Niekiedy aby zdobyć komplet wyma
ganych dokumentów, rodzice wiele miesięcy 
czekają na wizytę u wymienionych specjalistów, 
a dziecko wymagające pilnego podjęcia terapii, 
która ma bardzo duże znaczenie zwłaszcza we 
wczesnym dzieciństwie, zostają pozostawione 
same sobie.

Problemem jest też niska świadomość wśród 
personelu medycznego, pediatrów, pielęgniarek 
środowiskowych, opiekunek żłobków, którzy mo
gliby ukierunkować rodziców na ścieżkę terapeu
tyczną. Niestety z powodu braku odpowiednich 
szkoleń dla pracowników wymienionych jedno
stek wciąż można spotkać np. pediatrów, którzy 
sugerują rodzicom wmawianie dziecku zabu
rzeń, logopedów twierdzących, że jeszcze przyj
dzie czas na mowę, i wiele innych niezgodnych 
z nauką porad.

Zakres otrzymywanej pomocy jest też zbyt 
mały. Dotyczy to chociażby wymiaru godzino
wego zajęć w ramach WWR. Brakuje ośrodków 
terapeutycznych, a także wsparcia dla rodziców, 
wsparcia psychologicznego i metodologicznego, 
bez którego nie nauczą się oni, jak rozumieć swoje 
dziecko. Widoczne są też nierówne szanse w za
kresie dostępu do terapii. Niestety bardzo często 
dostęp do specjalistycznej, nowoczesnej terapii 
oraz specjalistów, którzy zapewniają jej ciągłość 
i  kompleksowość, możliwy jest tylko w  pry
watnych ośrodkach i gabinetach. Wielu rodzi
ców nie może sobie na to pozwolić ze względów 
finansowych.

Edukacja i włączenie do grupy rówieśniczej to 
kolejny problem. Nie każda placówka gwarantuje 
nauczyciela wspomagającego. Szkoły tłumaczą się 
brakiem środków. Zdarza się także, że na to sta
nowisko zatrudniane są osoby niemające żadnego 
przygotowania do pracy z dzieckiem o specyficz
nych potrzebach. W społeczeństwie jest ciągle 
zbyt mała świadomość autyzmu, co powoduje, że 
w szkołach publicznych dzieci te są często nie
chciane i nierozumiane.
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Brakuje opieki wytchnieniowej dla rodziców. 
Należy pamiętać, że osoby autystyczne często wy
magają opieki przez 24 godziny na dobę. Często 
jest tak, że w najbliższym otoczeniu nie ma niko
go, kto mógłby wspomóc rodziców.

Kolejnym aspektem jest usamodzielnie
nie. Terapia prowadzona od najmłodszych lat 
i wsparcie systemowe powinny dawać rodzi
com i dzieciom poczucie bezpieczeństwa, po
czucie, że dziecko nie pozostanie bez opieki 
i będzie mogło w miarę możliwości funkcjono
wać w społeczeństwie.

Bardzo istotnym aspektem z punktu widze
nia środowiska osób ze spektrum autyzmu jest 
uregulowanie ścieżki otrzymywania uprawnień 
terapeuty osób autystycznych. W ostatnim cza
sie pojawia się coraz więcej pseudoterapeutów po 
kursach online, bez gruntownej wiedzy i umiejęt
ności. Osoby te zwodzą rodziców, obiecując niesa
mowite efekty, a jedyny efekt jest taki, że dziecko 
stoi w miejscu lub się uwstecznia. Rodzice tracą 
pieniądze i nadzieję na udaną terapię. Według nas 
ta ścieżka powinna zostać jasno określona, po
winny zostać sprecyzowane wymagania wobec 
takiego terapeuty, tak aby terapia była właściwa 
i korzystna dla dzieci i rodziców.

Kolejny kłopot dotyczy wsparcia ze środków 
PFRON, które właściwie nie obejmuje dzieci ze 
spektrum autyzmu, mimo iż bardzo często są one 
zaliczane do grupy osób niepełnosprawnych oraz 
wymagających specjalistycznego sprzętu, specjal
nego wyposażenia domu itd. Pomoc ta obejmuje 
głównie zakup sprzętu dla osób z dysfunkcjami 
narządu ruchu, wzroku lub słuchu.

Na koniec powiem, że w pełni popierając pro
jekt uchwały, jednocześnie apeluję o dostoso
wanie obecnego systemu wsparcia do realnych 
potrzeb osób ze spektrum autyzmu oraz o włą
czenie w budowanie tego systemu ludzi, którzy 
posiadają najświeższą i najbliższą rzeczywistości 
wiedzę w tym zakresie, tj. pedagogów, terapeu
tów i rodziców. I to jest kwintesencja mojej wypo
wiedzi, którą kieruję do senatora Czerwińskiego. 
Dziękuję bardzo.

MarSzałek
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Głos zabierze pan senator Jan Maria Jackowski.
Po pana wystąpieniu zostanie ogłoszona pół

godzinna przerwa.

Senator
Jan maria Jackowski 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja przyłączam się do tych apeli i podzięko

wań, które zostały złożone na ręce pana senatora 
Libickiego. Dziękuję za tę inicjatywę. Ja też się pod 
nią podpisałem, poparłem ten projekt.

Niemniej jednak chciałbym zwrócić uwagę 
na 2 kwestie związane z tym projektem. Otóż 
przede wszystkim projektowana uchwała nie do
tyczy tylko tych osób ze spektrum autyzmu, któ
re nie mają ukończonych 18 lat. No, w zasadzie 
wokół tego ogniskowała się dyskusja podczas po
siedzenia komisji. Problem jest głębszy i szerszy, 
problem jest bardzo poważny. Dotyczy on nie tyl
ko osób ze spektrum autyzmu, które są niezdolne 
do samodzielnego życia – a takie osoby niestety 
są – ale również innych osób niepełnosprawnych 
niezdolnych do samodzielnego życia. Uważam, 
że państwo polskie ma w tym zakresie ogrom
ną rolę do odegrania. Ponieważ system domów 
pomocy społecznej wygląda, jak wygląda, bar
dzo wielu rodziców, którzy mają takie dzieci – 
zdajemy sobie sprawę, jak dramatyczna może 
być sytuacja życiowa tych dzieci po odejściu ich 
rodziców czy opiekunów prawnych – zakłada 
różne fundacje, tworzy różnego rodzaju inicja
tywy, także o charakterze integracyjnym. To są 
miejsca, gdzie te osoby mogą wspólnie mieszkać 
i wspólnie spędzać czas, gdzie mają zapewnioną 
odpowiednią, profesjonalną opiekę. I to jest ob
szar, który moim zdaniem wymaga szczególne
go wsparcia ze strony państwa, ponieważ jest 
tu pewne widmo wiszące nad rodzicami osoby 
niepełnosprawnej, która nie jest zdolna do samo
dzielnego życia. Podkreślam, jest w tym potężny 
dylemat życiowy, moralny, są to bardzo trudne 
życiowe kwestie. I dlatego to wsparcie ze stro
ny państwa… Ja nie chcę wchodzić w dyskusję, 
czy jest ono odpowiednie, czy nieodpowiednie 
i jak ta sytuacja wygląda. Różne opinie były tu 
zaprezentowane. Zgadzam się z opinią, że sytu
acja, jeżeli chodzi o system szkolny, się polep
sza itd., były też cytowane podczas posiedzenia 
komisji opinie pochodzące ze środowiska rodzi
ców dzieci ze spektrum autyzmu, że jeżeli cho
dzi o poziom wsparcia czy o tę drugą kwestię na 
tym etapie życiowym… To wsparcie jest coraz 
lepsze, niemniej jednak systemowego rozwią
zania wymaga ta druga kwestia, o której przed 
chwilą mówiłem.
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I  wreszcie kwestia dyskusji o  „apeluje”… 
Ja byłem akurat… Mówię tu o ostatnim wier
szu przedostatniego akapitu projektu uchwały: 
Senat apeluje do rządu o podjęcie działań mają
cych na celu stworzenie rzeczonej strategii. Rację 
miał pan senator Czerwiński podczas dyskusji, 
że sama strategia jeszcze problemu nie rozwiąże, 
ona może być narzędziem do realizacji dobrego 
czy bardzo dobrego – to już w zależności od tego, 
jaki będzie ten program czy ta strategia – dzia
łania na rzecz osób niepełnosprawnych. Dlatego 
mnie się wydawało, że warto byłoby tę kwestię 
w projekcie uchwały wzmocnić, wprowadzić tu 
formę bardziej obligatoryjną, ponieważ samo ape
lowanie… No, możemy apelować, ale z apelu może 
nic doraźnie nie wyniknąć – mam nadzieję, że tak 
nie będzie, ale tutaj dmucham na zimne. I dlatego 
proponowałem tutaj zmianę. Ale skoro senator 
Libicki, który był przedstawicielem wnioskodaw
ców, uznał, że taka formuła zapisu jest wystarcza
jąca, to ja nie składałem w tym zakresie poprawek 
i nie zamierzam ich absolutnie składać.

Mam nadzieję, że ta uchwała zostanie podjęta 
i mam nadzieję, że przyczyni się ona w znacznym 
stopniu do podjęcia działań, które w tym zakresie, 
moim zdaniem, są niezbędne ze strony państwa 
polskiego. Dziękuję.

MarSzałek
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Zgodnie z przedstawionymi propozycjami 

zapraszam pleno titulo państwa senatorów na 
otwarcie skromnej wystawy poświęconej wybit
nemu twórcy jazzowemu, doktorowi Krzysztofowi 
Komedzie Trzcińskiemu.

W związku z tym ogłaszam półgodzinną prze
rwę do godziny 12.30.

 
(Przerwa w posiedzeniu od godziny 11 minut 58  

do godziny 12 minut 32)

WiceMarSzałek
BoGdan Borusewicz 

Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu 

pierwszego porządku obrad: drugie czytanie pro
jektu uchwały w sprawie wsparcia i wyrównania 
szans dla osób w spektrum autyzmu.

Przypominam, że przed przerwą w obradach 
senator sprawozdawca przedstawił sprawozda
nie komisji i odpowiedział na pytania senatorów.

Rozpoczęliśmy też dyskusję.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Władysława Komarnickiego.

Senator
władysław komarnicki 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Nie miałem zamiaru dzisiaj zabierać głosu, 

bo uważałem, że sprawy dotyczące autyzmu są 
tak ważne, że tylko jednomyślnie, jednogłośnie, 
bez żadnych pytań możemy przyjąć propozycję 
uchwały.

Chciałbym przede wszystkim gorąco i serdecz
nie podziękować panu senatorowi Libickiemu. 
Dlaczego tak bardzo pan senator Libicki… Bo 
uchwała to jest apel, to jest prośba, a ja chcę się 
podzielić z państwem już nie tym, co mówili moi 
przedmówcy… Mówił znakomicie pan senator 
Libicki. Przeczytał protokół, pod którym się pod
pisuję, pan senator Kwiatkowski. Mówił bardzo 
szczegółowo pan senator Wadim Tyszkiewicz. Ale 
ja chciałbym się podzielić z państwem, z senato
rami tym, co jest dzisiaj istotą rzeczy.

Ja jestem senatorem z okręgu nr 21, z Gorzowa 
Wielkopolskiego. 6 lat temu przyszli do mnie ro
dzice ze łzami w oczach, którzy mówili, że nie ma 
przyjęć dzieci z autyzmem do przedszkola ani do 
szkoły. Pan Bóg ochronił mnie, nie dotknęło to 
mojej rodziny. Muszę państwu powiedzieć, że to 
jest strasznie trudna rzecz dla rodzin, ci rodzice 
przeżywają to strasznie. Proszę państwa, bez po
mocy państwa oni są w beznadziejnej sytuacji. Ja 
przez te 6 lat zaangażowałem się… Muszę o tym 
powiedzieć. Nie miałem zamiaru zabierać głosu, 
ale muszę o tym opowiedzieć, dlatego że jest taka 
znieczulica… Ja nie wiem, czy ona nie wynika 
z tego, że ci, których nie dotyka ta straszna cho
roba, udają, że tego problemu nie ma w naszym 
kraju. A jaki to jest problem? 6 lat temu stowa
rzyszenie zaprosiło mnie do miejsca, w którym 
było pseudoprzedszkole i pseudoszkoła… To było 
w szpitalu psychiatrycznym. Dach przeciekający, 
zapleśniały dywan i ci bezradni nauczyciele oraz 
kierownictwo tego stowarzyszenia. Trafiłem tam 
tylko dlatego, że chciałem pomóc. Ja nie chcia
łem uwierzyć, że można nie przyjąć dziecka do 
przedszkola lub szkoły. I to moje wejście tam… Ja 
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zostałem z tymi dziećmi, z tymi rodzicami i ze 
stowarzyszeniem na 6 lat. Przez 6 lat biegałem 
po wielu przedsiębiorstwach, zaprzągłem do po
mocy wielu ludzi. Trzeba było ich ruszyć do po
mocy, bo potrzeba było 2,5 miliona zł. Znikąd nie 
było pomocy, a pisałem wszędzie. Żeby ruszyć 
sumienia, każdemu opowiadałem historię, któ
rą osobiście przeżyłem. Proszę państwa, jak ktoś 
chciałby się dowiedzieć, jak było i jak jest trud
no tym, którzy są szefami takich stowarzyszeń, 
którzy są pedagogami, to zapraszam do Gorzowa 
Wielkopolskiego na spotkanie z tym stowarzy
szeniem. Państwo polskie, tak jak jest napisane 
w projekcie uchwały, musi wiedzieć o tym, że 
takich dzieci, jak twierdzą naukowcy, jest coraz 
więcej. Tu nie ma tendencji spadkowej – jest ten
dencja zwyżkowa. Ten problem, jak przeczyta
łem w propozycji uchwały, dotyczy ok. 1 miliona 
osób. A jak tragiczna sytuacja jest w domach… Ja 
byłem do kilku zaproszony. Jedno z rodziców, na
wet jak jest biednie w domu, nie może pracować, 
bo to dziecko potrzebuje opieki przez 24 godziny 
na dobę. I muszą o tym wiedzieć wszyscy, któ
rzy o czymkolwiek decydują, jeżeli chodzi o takie 
stowarzyszenia.

I słowo na koniec. Kiedy dziecko kończy wiek 
szkolny, pojawia się poważny problem. Problem 
jest bardzo poważny i cieszę się bardzo, że dzi
siaj został poruszony. My do tego, Panie Senatorze 
Libicki, musimy regularnie wracać. Nie możemy 
ich zostawić tylko z uchwałą, żeby nie było tak, że 
nic nie będzie z niej wynikało. Bardzo dziękuje 
państwu za uwagę. (Oklaski)

WiceMarSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Krzysztofa Kwiatkowskiego.

Senator
krzyszToF kwiaTkowski 

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Uchwały okolicznościowe na ogół podej

mujemy bez dyskusji, ale może jest tak, że to 
Opatrzność czuwała i  dyskusja przy projek
cie tej uchwały się pojawiła, bo ona umożliwia 
troszkę to, żebyśmy poznali fakty, a nie wierzyli 

w propagandę czy w nieuprawnione tezy co do 
tego, jak skutecznie jest rozwiązany problem 
dzieci w szeroko rozumianym spektrum auty
zmu i rodziców tych osób. Bo można powiedzieć 
– i o tym mówiliśmy zresztą, padało to przecież 
i na posiedzeniu komisji – że w czasie, w którym 
te dzieci korzystają z edukacji, ten problem jest 
rzeczywiście w miarę skutecznie rozwiązany. Ale, 
Szanowni Państwo, państwo polskie ma szersze 
obowiązki – to wynika z przepisów. Ma obowią
zek nie tylko zapewnienia edukacji tym dzieciom 
na wszystkich szczeblach kształcenia, ale, zgodnie 
z ustawami to regulującymi, ma także obowią
zek zapewnienia im pomocy, już jako dorosłym, 
w uzyskaniu i utrzymaniu zatrudnienia.

Jak to w praktyce w Polsce wygląda? W prak
tyce osobom z autyzmem i z zespołem Aspergera 
zapewniono oczywiście możliwość kształcenia za
wodowego, przygotowania do pracy już po zakoń
czeniu edukacji. Zaraz powiem państwu, jak to 
przygotowanie przekłada się na realne zatrudnie
nie tych osób. Mówimy o problemie niebłahym. 
Mówimy tu – było to w uchwale – o tym, że jeżeli 
patrzymy na całe spektrum autyzmu… Mówimy 
tu także przecież o rodzinach, bo one muszą się 
włączyć we wspieranie własnych dzieci, którym 
z  tymi problemami przychodzi się zmierzyć. 
Tylko w roku szkolnym 2018/2019 z kształcenia 
specjalnego w szkołach i przedszkolach korzystało 
ponad 50 tysięcy dzieci z niepełnosprawnościami. 
Te statystyki z roku na rok rosną. I co się dzieje 
po zakończeniu edukacji z osobami autystyczny
mi, osobami z zespołem Aspergera? Mogą pod
jąć zatrudnienie na tzw. otwartym rynku pracy. 
Podkreślam „mogą”, bo wskaźnik zatrudnienia 
osób z tymi zaburzeniami jest w Polsce, Szanowni 
Państwo, niższy od 1%, podczas gdy w krajach 
Europy Zachodniej wynosi nawet kilkanaście 
procent. Powtórzę: wskaźnik zatrudnienia osób 
z tej grupy jest w Polsce poniżej 1%. Warto, żeby 
o tej liczbie pamiętali wszyscy ci, którzy się w tej 
sprawie wypowiadają, szczególnie jeżeli mówią, 
że w Polsce mamy doskonały system wsparcia dla 
tych osób, także zawodowego. On jest tak dosko
nały, że z niego korzysta niecały 1%.

Większość osób z autyzmem lub zespołem 
Aspergera wymaga po zakończeniu eduka
cji pomocy w przygotowaniu do pracy i samo
dzielnego życia. Fakt zakończenia nauki nie 
powoduje, że te osoby pozbywają się proble
mów związanych ze swoimi schorzeniami. Nie 
ma czarodziejskiej różdżki, która powoduje, że 
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w momencie, kiedy to dziecko kończy edukację, 
jego zaburzenia nagle znikają. Warto o tym pa
miętać. Oni mogą oczywiście funkcjonować na 
rynku pracy – po to są warsztaty terapii zaję
ciowej, po to są zakłady pracy chronionej, po to 
są zakłady aktywności zawodowej – ale nieste
ty, okazuje się, że wszystkie te narzędzia są da
leko niewystarczające w stosunku do potrzeb. 
Szanowni Państwo, te dzieci mogą uczestniczyć 
w warsztatach terapii zajęciowej oferujących re
habilitację społeczną albo, tak jak powiedziałem, 
rozpocząć pracę na otwartym bądź chronionym 
rynku pracy w zakładzie pracy chronionej lub 
w zakładzie aktywności zawodowej. Niestety – 
i tu rekomenduję lekturę raportu Najwyższej 
Izby Kontroli – takie działania dla tych osób czę
sto były prowadzone tylko formalnie. Świadczy 
o  tym fakt, że tylko w ok. 19% zakładów ak
tywności zawodowej i w 22% warsztatów te
rapii zajęciowej w województwach, w których 
Najwyższa Izba Kontroli prowadziła czynności 
kontrolne, wspierano osoby z autyzmem czy 
z zespołem Aspergera.

A są wspaniałe przykłady pracy z dziećmi. 
Cieszę się, że są z nami na sali przedstawicie
le Fundacji JiM. Dziesiątki razy miałem moż
liwość bycia w państwa siedzibie w Łodzi przy 
ulicy Tatrzańskiej i wiem, jaką wspaniałą pra
cę wykonujecie. Naprawdę chciałbym wam za 
to po prostu serdecznie podziękować. Mam na
dzieję, że efektem tej dzisiejszej dyskusji będzie 
to – bo przed chwilą rozmawialiśmy, pokazali
ście państwo, ile można dobrego zrobić dla wa
szego środowiska, dla dzieci, dla rodziców – że 
za chwilę Komisja Ustawodawcza Senatu wyj
dzie z propozycją zmian legislacyjnych, żeby te 
wstydliwe statystyki się zmieniły, żeby pomoc 
ze strony państwa nie była tylko deklaratoryj
na, ale faktyczna. Mam nadzieję, że za chwi
lę ponad podziałami politycznymi będziemy 
w stanie przyjmować projekty ustaw, które nie 
werbalnie, a realnie będą pomagać osobom ze 
spektrum autyzmu i ich rodzicom. Dziękuję ser
decznie. (Oklaski)

WiceMarSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Aleksandra Szweda.

Senator
aleksander szwed 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni 

Goście!
Tak jak już podkreślałem to w  zadawa

nym pytaniu, oczywiście wszyscy jesteśmy za 
wspieraniem i wyrównywaniem szans dla osób 
z autyzmem. Jest za tym również rząd Prawa 
i Sprawiedliwości, który w mojej ocenie tak dla 
osób z autyzmem, jak i dla osób z innymi niepeł
nosprawnościami uczynił od 2015 r. bardzo wie
le. Warto tutaj jako przykład podać, obok wielu 
programów wsparcia osób niepełnosprawnych 
i nowelizacji wielu ustaw, przyjętą niedawno 
przez Radę Ministrów pierwszą polską strategię 
na rzecz osób z niepełnosprawnościami na lata 
2021–2030, która jest w mojej ocenie ważnym 
krokiem w kierunku poprawy sytuacji i jakości 
życia osób z niepełnosprawnościami w Polsce. 
To pierwszy tak kompleksowy i  długofalowy 
dokument. Strategia na rzecz osób z niepełno
sprawnościami to dokument o charakterze stra
tegicznym, który będzie mapą drogową polityki 
krajowej na rzecz osób z niepełnosprawnościami. 
Prace nad strategią zostały zapoczątkowane pod 
koniec 2016 r. W 2020 r. została ona znacząco roz
szerzona i skonkretyzowana. Przeanalizowano 
ponad 1 tysiąc 600 stron uwag w ramach kon
sultacji społecznych, a robocza wersja strategii 
uzyskała wstępną akceptację ze strony Komisji 
Europejskiej.

Prace nad propozycją konkretnych działań 
zostały poprzedzone diagnozą stanu faktyczne
go, którą oparto zarówno na ogólnodostępnych 
danych statystycznych dotyczących sytuacji osób 
z niepełnosprawnościami w Polsce, jak i na róż
nego rodzaju raportach i opracowaniach dotyczą
cych tej tematyki. Głównym celem strategii jest 
włączenie osób z niepełnosprawnościami w ży
cie społeczne, a jeżeli to tylko możliwe, również 
w życie zawodowe. Współczynnik aktywności 
zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku 
produkcyjnym to w 2018 r. 28,3%, planowana do 
osiągnięcia w 2025 r. wartość pośrednia to 35%, 
a wartość docelowa to 45% w 2030 r.

Dokument składa się z wielu działań strate
gicznych, które pogrupowano i podzielono na ob
szary priorytetowe strategii.

W  ramach osi priorytetowej pierwszej – 
„Niezależne życie” – mamy takie obszary jak 
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wprowadzenie systemowej usługi asystencji oso
bistej oraz opieki wytchnieniowej, ujednolicenie 
i systemowy rozwój mieszkalnictwa wspomaga
nego, wdrożenie kręgów wsparcia, rozpoczęcie 
procesu deinstytucjonalizacji, stopniowego prze
chodzenia z opieki instytucjonalnej do wsparcia 
społeczności lokalnej osoby, zastąpienie instytucji 
ubezwłasnowolnienia modelem wspieranego po
dejmowania decyzji.

W  ramach osi priorytetowej drugiej – 
„Dostępność” – mamy takie obszary jak wdro
żenie uniwersalnego projektowania jednolitych 
standardów dostępności obiektów przestrzeni 
publicznej, zwiększenie dostępności transportu 
publicznego, w tym skrócenie minimalnego czasu 
zgłoszenia potrzeby asysty w transporcie kolejo
wym, rozwój transportu door-to-door, wprowa
dzenie regulacji w  zakresie alternatywnych 
i wspomagających sposobów komunikacji czy 
zwiększenie dostępności audiowizualnych usług 
medialnych dla osób z niepełnosprawnościami.

W ramach pozostałych osi priorytetowych, 
takich jak „Edukacja”, „Praca”, „Warunki ży
cia i ochrona socjalna”, „Zdrowie”, „Budowanie 
świadomości” czy też „Koordynacja”, mamy wiele 
obszarów wsparcia, wsparcia również osób z au
tyzmem. Tak że wiele z tych działań zawartych 
w strategii trzeba ocenić naprawdę pozytywnie. 
Niemniej jednak uważam, że uchwała, którą pro
cedujemy, uchwała w sprawie wsparcia i wyrów
nania szans dla osób w spektrum autyzmu, jest 
jak najbardziej cenna. I dziękując inicjatorowi, 
panu senatorowi Libickiemu, wyrażam dla niej 
pełne poparcie. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WiceMarSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o  zabranie głosu panią senator 

Bogusławę Orzechowską – zdalnie.

Senator
BoGusława orzechowsk a 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Drodzy 
Goście!

Mam nadzieję, że jestem słyszalna. Tak?
Chciałabym serdecznie podziękować panu se

natorowi Janowi Filipowi Libickiemu za uchwa
łę o wsparciu i wyrównaniu szans dla osób ze 

spectrum autyzmu. Jest to oczywiście uchwała 
godna uwagi i godna naszego poparcia.

Z ogromną przykrością przyjęłam twierdzenie 
pana senatora Wadima Tyszkiewicza, że lekarze 
pediatrzy i nauczyciela są niedouczeni i leniwi, że 
są ignorantami, którzy nie są w stanie dobrze roz
poznawać. Może kiedyś tak było, ale w tej chwili 
– tak myślę – dużo się dzieje, dużo się zmieniło. 
Lekarze i nauczyciele, i wszystkie inne osoby, któ
re zajmują się opieką nad osobami ze spectrum 
autyzmu, cały czas podlegają edukacji, cały czas 
się uczą, zdobywają wiedzę i zdobywają umiejęt
ności do rozpoznawania tych chorób.

Panie Senatorze, proszę najpierw zapoznać się 
z realiami, a dopiero później oskarżać tych, którzy 
z tymi dziećmi, z młodzieżą czy z osobami doro
słymi pracują. Ja od wielu lat pracuję z osobami 
ze spectrum autyzmu. One wymagają szczególnej 
troski, najpierw rodziców, ale również… Mówię 
o wychowywaniu, o uczeniu i o leczeniu. Są to 
osoby, które wymagają niesłychanie dużo pracy, 
cierpliwości, determinacji, ale ta praca naprawdę 
bardzo się opłaca. Widzimy, że wśród tych osób są 
naprawdę prawdziwe perełki. Wiele z tych osób ma 
niesamowite zdolności matematyczne czy zdolno
ści do nauki języków. Sama znam wiele osób, które 
naprawdę mają przed sobą ogromną przyszłość.

Rzeczywiście w tej chwili powinniśmy działać 
tak, żeby to, co te osoby zdobyły w trakcie naucza
nia, w trakcie pobytu w grupie przedszkolnej czy 
innej, w szkołach zawodowych… żeby mogły się 
dalej rozwijać, żeby mogły się dalej kształcić, żeby 
mogły zostawać studentami, a nawet nauczycie
lami akademickimi, bo nie ulega wątpliwości, że 
szczególne umiejętności niektórych z tych osób 
mogą być preferencją do takich działań.

Jeszcze raz dziękuję za tę inicjatywę i oświad
czam, że będę jak najbardziej głosowała za. 
Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Pani Senator.
Proszę o zabranie głosu pana Marka Plurę 

– zdalnie.

Senator
marek Plura 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoki Senacie!
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Uchwała, nad którą dyskutujemy, jest jedno
znaczna i jednoznacznie służy celowi, który ja
sno z niej wynika, a którym jest wezwanie rządu 
do podjęcia działań mających na celu stworze
nie strategii na rzecz osób ze spectrum autyzmu. 
Ta uchwała nie zawiera ani pochwał, ani nagan, 
nie odnosi się i nie powinna odnosić się ani do 
tego, co dobre i już zrobione, ani do tego, czego 
jeszcze nie zrobiono. Potrzebna jest nam przede 
wszystkim strategia, potrzebny jest plan dzia
łania, który połączy to, co jest dobrze zrobione, 
z tym, co wciąż jest zadaniem. Być może będzie 
ona początkiem tworzenia takiej właśnie mapy 
drogowej.

Cel został już określony, chociażby w Karcie 
Praw Osób z Autyzmem, nad którą jako poseł na 
Sejm miałem zaszczyt pracować wraz z przewod
niczącym parlamentarnego zespołu do spraw 
osób z  autyzmem, śp. posłem Arkadiuszem 
Rybickim. Wiele zapisów tej karty, ważnych dla 
życia i samodzielności, a także godności osób, któ
rych ona dotyczy, wciąż jeszcze oczekuje na swoją 
realizację.

Bardzo się cieszę, że mamy przyjętą przez 
rząd i zaakceptowaną już w parlamencie Strategię 
na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami, ale jest 
to dokument bardzo ogólny, choć bardzo ważny, 
i potrzeba takiego uzupełnienia, jakim, mam na
dzieję, będzie właśnie strategia na rzecz osób z au
tyzmem, osób ze spektrum autyzmu. Dlatego ja 
również, w imieniu Parlamentarnego Zespołu ds. 
Osób z Niepełnosprawnościami, jako jego prze
wodniczący, dziękuję wszystkim inicjatorom 
powstania tej uchwały, w szczególności panu 
przewodniczemu Janowi Filipowi Libickiemu. 
Myślę, że absolutnie nie muszę zachęcać pań i pa
nów senatorów do głosowania za przyjęciem tego 
projektu, bo dyskusja, również i ta, którą toczymy 
właśnie w tej chwili, pokazuje, że wszyscy mamy 
nie tylko wiele empatii i zrozumienia, ale także 
prawdziwej wiedzy, i jeżeli obserwujemy w tej 
dyskusji spory, to ja bardzo się cieszę, że one są 
naprawdę merytoryczne, i za to także chciałbym 
państwu serdecznie podziękować.

WiceMarSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Poproszę o  zabranie głosu pana senatora 

Jerzego Czerwińskiego.

Senator
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni 
Goście!

Tak jak w przypadku każdego tekstu, który 
wychodzi z tej Izby, podstawowym kryterium po
winno być po prostu kryterium prawdy. Ta dysku
sja, która tutaj miała miejsce, szczególnie pierwszy 
głos w tej dyskusji, niestety tego kryterium nie 
spełniała. Otóż to nie jest tak, że w szkołach, które 
np. prowadzą oddziały integracyjne, czy w przed
szkolach uczą, wychowują, prowadzą zajęcia re
walidacyjne – bo to są 3 główne metody działania 
– osoby, jak to stwierdzono, niedouczone, po kur
sach. To jest po prostu obrażanie tych nauczycieli, 
którzy, specjalistycznie wyszkoleni, po studiach 
wyższych, zajmują się dziećmi, które mają więk
sze potrzeby. Większe potrzeby – tylko i wyłącznie 
tyle. Ja chciałbym przeprosić za ten głos, ale przede 
wszystkim podziękować tym nauczycielom, tym 
pedagogom, tym psychologom, tym lekarzom, 
którzy zajmują się dziećmi ze spektrum auty
zmu, a szczególnie podziękować rodzicom tych 
dzieci, bo to rodzice ponoszą podwójne obciąże
nie, nie tylko wychowaniem i edukacją – bardziej 
wychowaniem – ale przede wszystkim codzienną, 
powiedzmy wprost, terapią. Bez współdziałania 
rodziców ze szkołą nie można uzyskać efektów. 
A jakie powinny być te efekty? Dwie różne grupy… 
Otóż przede wszystkim autyzmu czy ogólnie scho
rzeń z grupy autyzmu, ze spektrum autyzmu nie 
da się wyleczyć, można tylko uspołecznić dzieci, 
no, głównie dzieci, bo one są najbardziej podatne 
na wpływ. Ale te właśnie dzieci, uspołecznione, 
które mogą i potrafią już po szkole działać w gru
pie, w otaczającym je środowisku, mają w więk
szości większe uzdolnienia w jakiejś dziedzinie 
niż przeciętny uczeń. One mogą sobie dać lepiej 
radę na, nazwałbym to, otwartym rynku, tylko 
muszą zostać właśnie uspołecznione. I po to jest 
szkoła, a najpierw przedszkole, im wcześniej się 
to zacznie, tym lepiej… Jeśli w przedszkolu, a po
tem w szkole podstawowej, teraz jeszcze wydłu
żonej o 2 lata, uda się takie dziecko uspołecznić, 
to efekt naprawdę cieszy nie tylko rodziców, ale 
także wychowawców, nauczycieli. Oni widzą, jak 
to dziecko się zmienia, jak jest w stanie nawiązać 
kontakt ze swoimi rówieśnikami, uczestniczyć 
w grupie, a potem jak osiąga bardzo dobre rezul
taty, np. w konkursach czy olimpiadach przedmio
towych. Do tego powinniśmy dążyć, to powinien 
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być pierwszy cel. Rodzicom przecież nie zależy na 
tym, żeby te dzieci potem, przez całe swoje doro
słe życie były wykluczone. Im zależy na tym, żeby 
uczestniczyły w społeczeństwie, utrzymywały 
się samodzielnie, jeśli to jest oczywiście możliwe, 
mówię o lżejszych przypadkach. Nie wolno nam 
stygmatyzować tych dzieci, one nie mogą w życie 
dorosłe wkraczać ze znakiem, z piętnem tego, że 
będą niepełnosprawne już do końca. Nie. One są 
tylko trochę inne pod względem emocjonalnym, 
ale nie z punktu widzenia rozwoju intelektualne
go. To trzeba wyraźnie powiedzieć.

Ta uchwała, niestety, nie mówi wszystkiego, 
a skoro nie mówi wszystkiego, to po części zakła
muje rzeczywistość. Ja przywołam 2 ostatnie aka
pity, najważniejsze. One są decydujące. O co my się 
zwracamy? Apelujemy do rządu o podjęcie działań 
mających na celu stworzenie rzeczonej strategii. 
Jakiej strategii? „Strategii zmierzającej do rozwi
nięcia obecnego systemu opieki i wsparcia osób 
w spektrum autyzmu, aby umożliwić im godne 
i możliwie samodzielne funkcjonowanie w doro
słości, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby 
zapewnienia edukacji włączającej”. No to właśnie 
tak działają szkoły, a na pewno podstawowe, one 
włączają te dzieci do społeczeństwa, gdy tylko 
można. Dzieje się tak np. w oddziałach integra
cyjnych. To jest najlepsza metoda. Jest trójka lub 
pięcioro dzieci w oddziale, jest współpraca, współ
życie w tym sensie, że są kontakty interpersonal
ne z dziećmi, i dobrze prowadząca te dzieci osoba, 
która jest odpowiednio wykształcona. Są zajęcia 
rewalidacyjne, opieka psychologa, pedagoga, cza
sami specjalisty logopedy. Tak po prostu jest.

Oczywiście mogą się zdarzyć sytuacje może 
nie tyle patologiczne, ile niewzorcowe. Wtedy po
winniśmy wymagać od rządu raczej tego, żeby ta
kich sytuacji było jak najmniej. Być może trzeba 
by zwiększyć liczbę kontroli. Ale na pewno nie jest 
normą to, co tu przedstawiano, starając się nam 
wmówić, że dzieci w spektrum autyzmu są pro
wadzone przez osoby niewykształcone. Ja prze
ciwko temu protestuję, bo to jest obrażanie tych 
osób, które bardzo ciężko pracują. Jeszcze raz mó
wię: nie tylko edukacja, nie tylko wychowanie, ale 
także terapia, zajęcia rewalidacyjne.

Oczywiście są problemy, jeśli chodzi np. o psy
chiatrę dziecięcą. Ale tych problemów nie da się 
tak łatwo zlikwidować i one nie powstały nagle, 
w ciągu 1 roku, 2, 4 czy 5 lat. One narastały. Tak, 
punktowo tego typu rzeczy należy zmienić i może 
nie tyle zmusić, ile zaapelować do rządu o zmianę.

A jeszcze czym innym jest kwestia tego, co się 
dzieje, gdy to dziecko wychodzi ze szkoły i staje 
się osobą dorosłą. Jeśli potrafi uczestniczyć w spo
łeczeństwie, utrzymać się samodzielnie, tym le
piej dla tych, którzy je wcześniej prowadzili, dla 
terapeutów, dla nauczycieli, a przede wszystkim 
dla rodziców, bo to na nich, jak mówię, spoczy
wa największy obowiązek. Ale może się zdarzyć 
tak, że niestety będą to osoby niepełnosprawne. 
Wchodzą w dorosłość i co wtedy? System opie
ki musi być inny. Rzeczywiście trzeba stworzyć 
może nie tyle strategię, ile realny program opie
ki nad osobami niepełnosprawnymi, bo przecież 
niepełnosprawność nie musi wynikać z autyzmu. 
Tu mogą być bardzo różne przyczyny. Już do tego 
dorośliśmy, jesteśmy już na takim etapie rozwoju, 
że w naszym państwie możemy zająć się szczegól
nie niepełnosprawnymi.

Ale, tak jak mówię, ta uchwała powinna wy
raźnie rozgraniczyć 2 systemy, 2 rzeczywistości. 
Jedna to jest rzeczywistość szkolna. Nawiasem 
mówiąc, w większości wystąpień państwa było 
akcentowane, że w szkole jak jest, tak jest, ale 
mimo wszystko jest to w  miarę poukładane. 
A druga to jest rzeczywistość opieki nad osoba
mi niepełnosprawnymi dorosłymi.

Ja poprę tę uchwałę. Nie dlatego, że uważam, 
że ona jest idealna, tylko dlatego, że ona zauważa 
problem.

Ale jeszcze raz mówię: problem jest inny 
w przypadku dzieci. Tym problemem nie jest brak 
strategii. Tym problemem mogą być punktowo 
występujące ewentualne sytuacje krytyczne, nie
wzorcowe – tak bym to określił. My już wiemy, jak 
postępować z dziećmi autystycznymi. Wiemy, co 
trzeba zrobić.

A czym innym jest kwestia osób dorosłych. 
Tutaj rzeczywiście jest przed nami dużo do zro
bienia. Ale powinniśmy to też wyraźnie roz
graniczać. Bo inaczej, jak będziemy to mieszać 
w jednym kotle, to po prostu nie będziemy mó
wić prawdy. Czyli tak naprawdę nie zrealizujemy 
celu, ku któremu wzywa ta uchwała – po prostu 
pomocy osobom ze spektrum autyzmu. Dziękuję.

WiceMarSzałek
BoGdan Borusewicz 

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

Wadima Tyszkiewicza.
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Senator
wadim Tyszkiewicz 

Panie Marszałku, ja bardzo krótko. Ja…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę 

bardzo. Ma pan 5 minut.)
Ja chciałbym zaprotestować przeciwko wkrę

caniu mnie w jakąś polityczną sieczkę.
Wybaczcie państwo, ale ja nie wiem, czy to 

polityka odbiera niektórym ludziom zdolność 
słuchania ze zrozumieniem. To ja chciałbym po
wtórzyć, co powiedziałem: ja przedstawiłem głos 
środowiska. To nie jest mój wymysł, który ja sobie 
skądś tam wziąłem – zacytowałem kogoś i powie
działem coś. To jest głos środowiska. To jest skon
sultowane. Każde moje wypowiedziane słowo jest 
skonsultowane ze środowiskiem.

Gdzie ja powiedziałem, że to jest norma? Jak 
śmiecie państwo coś takiego mówić, wkręcać 
mnie i wmawiać mi takie słowa? Powiedziałem: 
„zdarza się także”. Gdzie tu jest słowo „norma”? 
Zdarza się. Zdarza się, bo się zdarza. I tak mówi 
środowisko, które próbuję tu reprezentować. 
Powiedziałem, że pojawiają się pseudoterapeu
ci. Pojawiają się. Środowisko jest wspaniałe, ja 
z nimi pracuję. Nie wiem, kto z wypowiadają
cych się wcześniej miał kontakt z tym środo
wiskiem. Pani senator Orzechowska na pewno 
– chylę czoła. Ja wierzę w to, że pani pracuje, 
ma kontakt z tym środowiskiem i pani je re
prezentuje. Co do innych wypowiedzi to mam 
poważne wątpliwości. Ja wypowiedziałem głos 
środowiska. Powiedziałem „zdarza się”. Nie 
myślałem, że ta uchwała będzie budziła takie 
kontrowersje, że będą wyciągane pojedyncze 
słowa z kontekstu.

Tak, to działa, ten system działa coraz lepiej. 
Dzięki współpracy samorządu przede wszyst
kim i rządu oczywiście, i organizacji społecznych 
to działa coraz lepiej. Ale zdarzają się sytuacje, 
które trzeba wyeliminować, i ten system trzeba 
poprawiać.

A więc chylę czoła przed całym środowi
skiem ludzi, specjalistów, wspaniałych spe
cjalistów, których jest bardzo wielu. Trzeba 
wypracować rozwiązania systemowe, które 
poprawią funkcjonowanie tego systemu, któ
re pozwolą na ścieżkę zawodową, na zdobywa
nie tych kwalifikacji. Chodzi o to, żeby ludzie, 
którzy rzeczywiście potrzebują tej opieki, byli 
zaopiekowani przez ludzi, którzy takie kwali
fikacje posiadają.

A więc jeszcze raz: dementuję, że ja powiedzia
łem, że całe środowisko jest takie. Powiedziałem 
– powtórzę – „zdarza się”.

I  proszę mnie na przyszłość nie wkręcać 
w taką polityczną awanturę. Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
I  proszę o  zabranie głosu panią senator 

Bogusławę Orzechowską – zdalnie.

Senator
BoGusława orzechowsk a 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Następna obraza – słuchanie ze zrozumieniem.
Możliwe, że nie zawsze rozumiem to, co pan 

senator Tyszkiewicz mówi, ale powiedział pan ja
sno. Nie jest możliwe, żeby kilka osób słyszało do
kładnie to samo.

Ja pracuję z dziećmi z autyzmem jako pediatra. 
Z tymi dziećmi pracują nauczyciele, rehabilitanci, 
logopedzi. Było powiedziane, że zdarzają się oso
by, które pokończyły jakieś kursy i mają upraw
nienia. Ja mogę pana zapewnić, że w normalnych 
placówkach pracujących z dziećmi ze spektrum 
autyzmu nie ma takich przypadków. Wszystkie 
osoby, które pracują z tymi dziećmi, mają wyższe 
wykształcenie. Owszem, mogą mieć jakieś dodat
kowe uprawnienia i zrobione wiele dodatkowych 
kursów, ale na pewno nie są to osoby, które na 
jednym kursie zdobyły uprawnienia i nagle do
rwały się do opieki nad takimi dziećmi. Proszę 
nie obrażać środowiska lekarskiego i środowiska 
tych wszystkich, którzy dziećmi z autyzmem się 
zajmują. Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Pani Senator.
Zamykam dyskusję.
Do głosowania przystąpimy za 9 minut.
(Rozmowy na sali)
No, wszyscy muszą przyjść.
(Rozmowy na sali)
Czyli o godzinie 13.20.
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Ustawa o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości zasobu Własności rolnej... 

(Głos z sali: Panie Marszałku, za 4 minuty…)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Za 9 minut to nie 

zdążysz…)
(Głos z sali: Przerwa techniczna…)
Przerwa do godziny…
(Głos z sali: Panie Marszałku, do lekarza by

łem umówiony. Chciałem zagłosować, a nie mogę.)
No, to niech pan chwilę poczeka. A jeżeli pan 

nie będzie mógł zagłosować, to zostanie pan 
usprawiedliwiony. Niech pan się nie przejmuje.

(Rozmowy na sali)
Powtarzam, przerwa do 13.20.

(Przerwa w obradach od godziny 13 minut 11  
do godziny 13 minut 20)

WiceMarSzałek
BoGdan Borusewicz 

Przystępujemy do głosowania nad projektem 
uchwały w sprawie wsparcia i wyrównania szans 
dla osób w spektrum autyzmu.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
96 senatorów głosowało za, nikt nie był prze

ciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 4)
(Oklaski)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie wsparcia i wy
równania szans dla osób w spektrum autyzmu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
drugiego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomo
ści Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz 
o zmianie niektórych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 350, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 350 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, pana senatora Jacka Boguckiego, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator SpraWozDaWca
Jacek BoGucki 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o zmianie ustawy o wstrzymaniu 

sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności 
Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych 

ustaw to projekt rządowy, który został przyjęty 
przez Sejm 17 marca br. Ten projekt wpłynął do 
Senatu, został przekazany do Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. Na posiedzeniu Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi w dniu 8 kwietnia komisja rozpa
trzyła projekt i większością głosów zdecydowała 
o przyjęciu go bez poprawek.

Projekt ten wydłuża okres wstrzymania 
sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności 
Rolnej Skarbu Państwa o 5 lat, czyli do dnia 30 
kwietnia 2026 r. Projekt ten wprowadza ponad
to dodatkowy wymóg. Chodzi o to, aby przy uzy
skiwaniu zgody na sprzedaż, bo taka zgoda jest 
możliwa po złożeniu wniosku przez ewentualnego 
nabywcę i skierowaniu tego wniosku przez dy
rektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 
do ministra rolnictwa… Chodzi więc o to, aby 
w przypadku występowania o taką zgodę dyrek
tor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa był 
zobligowany do tego, aby wskazywać, jakie wzglę
dy społeczne uzasadniają tę sprzedaż. Wprawdzie 
w praktyce i tak takie uzasadnienie następowa
ło, ale nie było zapisane w ustawie jako wymóg 
obligatoryjny.

Ta ustawa jest stosunkowo krótka. W toku 
prac w komisji dyskusja dotyczyła w ogóle gospo
darowania ziemią rolną i sprzedaży, jej koncen
tracji, przyczyn regulowania tego stanu zarówno 
w Polsce, jak i w innych krajach. Już kilka lat 
temu do Komisji Europejskiej trafił dokument, 
raport, w którym podkreślano, iż na świecie, tak
że w Europie, następuje zawłaszczanie ziemi rol
nej przez instytucje finansowe, przez tych, którzy 
nie kupują jej i nie przejmują własności w różny 
sposób w celu prowadzenia działalności rolniczej. 
Taka z jednej strony jakby koncentracja, z drugiej 
strony tego typu przejmowanie ziemi rolnej ma 
miejsce na ogół w państwach pozaeuropejskich, 
w Afryce, w Azji, w Ameryce Południowej, ale 
także w Europie według tego raportu dochodziło 
do tego typu działań. Także w Polsce obserwo
waliśmy zjawisko spekulacyjnego wykupu ziemi 
przez tzw. słupy. Rozmiar tego zjawiska jest trud
ny do oceniania, bo jeśli coś dzieje się nielegalnie, 
w sprzeczności z prawem, to dane są zawsze tylko 
danymi szacunkowymi, niepełnymi.

Ta zmieniana ustawa jest jedną z tych ustaw, 
w ramach których kilka lat temu uregulowano ob
rót ziemią rolną w Polsce. W przypadku ziemi sta
nowiącej własność Skarbu Państwa, ziemi rolnej, 
która jest w zasobie Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa, ten 5letni okres, który obowiązywał 
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do tej pory, został przedłużony o kolejne 5 lat. 
Podstawową formą, z której rolnicy chętnie ko
rzystają, jest dzierżawa gruntów. Te dzierżawy 
obejmują grunty będące w zasobie o powierzchni 
ponad 1 miliona 300 tysięcy ha, więc zdecydowa
na większość ziemi, która jest własnością Skarbu 
Państwa, jest w tej chwili wydzierżawiona.

Wysoki Senacie, w imieniu komisji wnoszę 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

WiceMarSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do se
natora sprawozdawcy.

Pytanie zadaje pan senator Aleksander Szwed.
Proszę bardzo.

Senator
aleksander szwed 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, mam pytanie. W uzasad

nieniu jest stwierdzenie: „Celem wstrzymania 
sprzedaży nieruchomości rolnych z zasobu było 
zahamowanie silnej tendencji wzrostowej cen 
sprzedaży gruntów rolnych oraz – to, o czym 
pan mówił – przeciwdziałanie spekulacyjnemu 
wykupowaniu nieruchomości rolnych przez oso
by krajowe i zagraniczne, które nie gwarantuje 
zgodnego z interesem społecznym wykorzystania 
nabytej ziemi na cele rolnicze”. Chciałem zapy
tać, czy na posiedzeniu komisji była mowa o tym, 
ile osób krajowych i ile osób zagranicznych bądź 
też innych instytucji zagranicznych jest zainte
resowanych wykupem takiej ziemi w Polsce. Czy 
były podawane jakieś statystyki w tym zakresie? 
Dziękuję.

WiceMarSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator
Jacek BoGucki 

Panie Senatorze, trudno mówić o  tym, 
jaki jest poziom zainteresowania wykupem, 

ponieważ ten wykup od 5 lat jest wstrzymany. 
Tak więc tak naprawdę trudno to ocenić i o tym 
na posiedzeniu komisji nie rozmawialiśmy. Była 
mowa o tym, że takie zdarzenia wcześniej mia
ły miejsce, że znaczna część ziemi, także tej, 
która była własnością Skarbu Państwa, trafiła 
wcześniej, kiedy nie było tego typu ograniczeń, 
w ręce podmiotów zagranicznych. Jeśli dobrze 
pamiętam dane, ok. 10% dzierżawionej w Polsce 
ziemi była dzierżawiona formalnie przez pod
mioty zagraniczne. Ale jeśli chodzi o nieformal
ne sprawy związane z wykupowaniem ziemi 
przez tzw. słupy, przez osoby podstawione, 
czyli takie, które spełniają polskie wymogi, to 
takich danych pewnie nie ma. Być może mini
sterstwo dysponuje jakimiś szacunkami, ale my 
o tym na posiedzeniu komisji nie rozmawiali
śmy. Rozmawialiśmy raczej o tym, że właśnie 
zahamowanie tendencji wzrostowych cen zie
mi leżało u podstaw tej ustawy, poza zasadniczą 
kwestią, tj. przeciwdziałaniem sprzedaży zie
mi tym, którzy niekoniecznie rolnictwem chcą 
się zajmować. A przecież są też takie przypad
ki, że ci, którzy kupili ziemię popegeerowską, 
nie uprawiają jej, tylko ją wydzierżawiają sąsia
dom, rolnikom, którzy taką uprawą się zajmują. 
No, przez lata takich ograniczeń nie było. Tak 
że jeśli chodzi o te kwestie, to te 2 cele zostały, 
wydaje się, osiągnięte. Wprawdzie ceny ziemi, 
jeśli chodzi o transakcje na rynku, między rol
nikami, rosną od lat, ale nadal są one w Polsce 
niższe niż w innych krajach Unii Europejskiej, 
a ceny ziemi z Zasobu Własności Rolnej Skarbu 
Państwa ustabilizowały się w ostatnich latach. 
No, jednocześnie ze względu na to, że tutaj nie 
ma sprzedaży, a transakcje pomiędzy rolnika
mi, te w ramach obrotu ziemią prywatną… Te 
kwestie zostały uregulowane w innej ustawie. 
Tutaj trzeba spełniać pewne warunki, które 
uniemożliwiają sprzedaż osobom nieupraw
nionym. Wydaje się, że ten spekulacyjny obrót 
ziemią w Polsce został w ten sposób zatrzymany.

WiceMarSzałek
BoGdan Borusewicz 

Pan senator Aleksander Szwed jeszcze raz 
zgłasza się do pytania.

(Senator Aleksander Szwed: Chciałbym dopy
tać, Panie Marszałku.)

Proszę bardzo.
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Senator
aleksander szwed 

Dziękuję.
Panie Senatorze, tak jak pan powiedział, 

zakup został wstrzymany, tylko że ten okres 
wstrzymania sprzedaży nieruchomości rolnych 
upływa z dniem 30 kwietnia. I stąd taka noweli
zacja. Chodzi o to, żeby ten termin przedłużyć.

Ale chciałbym jeszcze zapytać o coś inne
go. No, wcześniej pytałem o to zainteresowanie. 
Rozumiem, że takich statystyk na posiedzeniu 
komisji nie było. Ale w uzasadnieniu są infor
macje na temat cen gruntów w Polsce. Czy były 
przedstawiane jakieś statystyki, które pokazywa
łyby, jak to się ma do sytuacji w innych krajach 
Unii Europejskiej, zwłaszcza w krajach Europy 
Zachodniej? Bo wiemy, że ta ziemia, mimo że jej 
cena wzrasta rokrocznie, jest jednak – przepra
szam za kolokwializm – łakomym kąskiem dla 
instytucji zagranicznych. Te ceny są jednak sto
sunkowo niskie w stosunku do cen z krajów za
chodnich. Wiemy, że są niskie, ale chodzi o to, czy 
na posiedzeniu komisji były przedstawiane jakieś 
szczegółowe statystyki w tym zakresie. Dziękuję.

WiceMarSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator
Jacek BoGucki 

Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Podczas tego posiedzenia nie omawialiśmy 

takich szczegółowych danych. No, dane na te
mat gospodarki ziemią w Polsce były oczywiście 
przedstawiane wcześniej, podczas innych posie
dzeń komisji, ale na tym posiedzeniu nie omawia
liśmy tego tak szczegółowo.

Aczkolwiek słusznie pan senator zauważył, 
że jest to istotne, szczególnie w obecnym okresie, 
kiedy mamy do czynienia z tak niskim, właści
wie zerowym oprocentowaniem depozytów ban
kowych. Kapitał jest stosunkowo łatwo dostępny, 
więc na pewno istnieje zagrożenie wykupu spe
kulacyjnego. Ktoś może inwestować w ziemię nie 
po to, żeby prowadzić działalność rolniczą, tylko 

choćby po to, żeby osiągać dopłaty unijne, żeby 
wydzierżawiać ją zainteresowanym rolnikom, 
którzy nie mają zdolności do tego, aby taką zie
mię zakupić. Byłoby to na pewno dużym zagro
żeniem, zwłaszcza w połączeniu z tym, o czym 
pan senator wspominał. No, jednak średnia cena 
ziemi jest w Polsce niższa niż w innych krajach, 
szczególnie Europy Zachodniej.

Ale szczegółowo tego nie omawialiśmy. 
Podczas posiedzenia komisji zwracał na to uwa
gę pan przewodniczący komisji, zwracał na to 
uwagę pan europoseł, pan minister Krzysztof 
Jurgiel, a więc taka dyskusja była, ale do szcze
gółowych kwestii dotyczących statystyki się nie 
odnosiliśmy.

WiceMarSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Pan senator Jacek Bury zadaje pytanie.

Senator
Jacek Bury 

Wysoka Izbo! Panie Senatorze!
Mam takie pytanie. Ta ustawa jest jakby prze

dłużeniem ustawy, która została uchwalona 5 lat 
temu, z tym że następują tutaj pewne zmiany. 
Art. 2 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie, dzięki 
czemu pojawia się taka możliwość, by za zgodą 
ministra sprzedawać grunty, tak jak pan wspo
mniał, na cele społeczne czy gospodarczospołecz
ne. Jak widać, na bazie tej zmiany w posiadanie 
ziemi mogą wejść związki wyznaniowe.

Chciałbym zapytać, czy wyłączenie niektórych 
instytucji z tego zakazu nie kłóci się z konstytu
cyjną zasadą równości wobec prawa. Dziękuję.

WiceMarSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator
Jacek BoGucki 

Panie Senatorze, ja już o tym wspominałem, 
ale wyjaśnię jeszcze raz, doprecyzuję. Zapis doty
czący możliwości sprzedaży ziemi w pierwotnej 
ustawie, w art. 2, istniał już wcześniej, była ona 
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możliwa. W przypadku nieruchomości przezna
czonych w planie zagospodarowania, w studium 
uwarunkowań czy w decyzji o warunkach zabu
dowy i zagospodarowania terenu na cele inne niż 
rolnicze była możliwa sprzedaż nieruchomości 
do 2 ha. Ale był tam także ust. 2, który mówił, 
że – ja go zacytuję – minister właściwy do spraw 
rozwoju wsi, na wniosek dyrektora generalnego 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, może 
wyrazić zgodę na sprzedaż nieruchomości lub ich 
części innych niż wymienione w ust. 1, jeśli jest to 
uzasadnione względami społecznogospodarczy
mi. My w ustawie doprecyzowujemy tylko to, że 
dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 
jest zobligowany do tego, aby te względy uzasad
nić, aby przekazać w uzasadnieniu to, jakież to 
względy społecznogospodarcze za tym prze
mawiają. A więc tak naprawdę jest to uściślenie, 
a z drugiej strony uzupełnienie w ustawie, które 
obliguje do tego, żeby minister, podejmując decy
zję, miał pełną wiedzę, jakie względy przemawia
ją za sprzedażą. Tak że tu nie ma ułatwienia, to 
jest raczej jakby doprecyzowanie i wprowadzenie 
do zapisu ustawowego wskazania, w jakim trybie 
i w jakiej procedurze ma się odbywać udzielenie 
takiej zgody.

WiceMarSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Proszę o zadanie pytań pana senatora Jerzego 

Czerwińskiego.

Senator
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Panie Senatorze, ta nowelizacja ma na celu, 

po pierwsze, przedłużenie w czasie, a po drugie 
– tak bym to nazwał – uszczelnienie ustawy mat
ki, jeśli chodzi o sprzedaż nieruchomości rolnych 
Skarbu Państwa. I wszystko byłoby w porządku, 
ale zastanawiam się, czy… Bo mamy art. 2 ust. 1, 
on mówi o pewnych wyjątkach od ogólnej zasa
dy zakazu sprzedaży czy może wstrzymywania 
sprzedaży. Przepisu art. 1 – czyli tego mówią
cego o wstrzymaniu sprzedaży, w tym wypad
ku na 10 lat – nie stosuje się do sprzedaży… I tu 
dotychczas były 4 punkty, a teraz dodaje się pią
ty: „udziałów we współwłasności nieruchomo
ści, o których mowa w pktach 1–4” – czyli tych 

poprzednich. A więc zwiększamy liczbę wyjątków, 
to zaś oznacza, że luzujemy tu tę ustawę. Czy do
brze rozumuję, czy nie? Bo proszę zauważyć, że 
jeżeli zwiększa się liczbę wyjątków, to możliwości 
sprzedaży powinno być więcej.

WiceMarSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Panie Senatorze Spra woz 

 dawco.

Senator
Jacek BoGucki 

Tak by się mogło, Panie Senatorze, wydawać, 
ale tak naprawdę trzeba pamiętać, że pkt 5 odnosi 
się do pktów 1–4, a więc tych wymienionych wcze
śniej. Ten przepis dopuszcza możliwość sprzeda
ży nieruchomości określonych w tych 4 punktach 
bez konieczności uzyskiwania zgody dyrektora 
KOWR i jednocześnie bez naruszania przepisów 
ustawy. W przypadku współwłasności istniała 
wątpliwość, czy można sprzedać w takim razie 
udział we współwłasności przeznaczonej na te 4 
cele, stąd potrzebna była zgoda dyrektora gene
ralnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 
i zgoda ministra. A więc tak naprawdę to, co się 
wprowadza, jest tylko doprecyzowaniem, bo sko
ro można sprzedać całą nieruchomość, to także 
sprzedaż udziałów w tej nieruchomości – na te 
4 cele, a nie na inny dowolny cel – wydaje się lo
gicznym uzupełnieniem tego rozwiązania, a nie 
poszerzeniem. Bo tak naprawdę sprzedawanie 
całości nieruchomości przynosi więcej praw niż 
sprzedaż udziałów w tej nieruchomości.

WiceMarSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Pan senator Aleksander Szwed. Proszę 

uprzejmie.

Senator
aleksander szwed 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, chciałbym jeszcze zapy

tać, czy na posiedzeniu komisji rolnictwa mó
wiono o tym, jak kwestia regulacji sprzedaży 
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gruntów rozwiązana została w innych krajach 
Unii Europejskiej. Wielokrotnie zarzuca się nam, 
że wprowadzamy dosyć rygorystyczny zakaz 
sprzedaży nieruchomości rolnych, ziemi, no ale, 
jak wiemy, w wielu innych krajach są takie pra
wodawstwa krajowe, że te ograniczenia są dużo 
bardziej restrykcyjne. W ocenie skutków regula
cji nie mamy informacji, jak to wygląda w innych 
krajach. Ale czy na posiedzeniu komisji były takie 
pytania i czy ta kwestia była poruszana? Dziękuję.

WiceMarSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator
Jacek BoGucki 

Musimy pamiętać, Panie Senatorze, że ta 
ustawa reguluje tylko sprzedaż nieruchomości, 
a właściwie zakazuje sprzedaży nieruchomości 
własności Skarbu Państwa, a nie dotyczy całego 
obrotu. Przepisy regulujące obrót, o którym pan 
senator mówił, są przepisami szerszymi, obo
wiązującymi zarówno w Polsce, jak i w innych 
krajach Unii Europejskiej. Być może z tego po
wodu nie dyskutowaliśmy o tym, jak to jest w in
nych krajach. Nie analizowaliśmy, jak sprzedaż 
własności zasobów państwowych wygląda w in
nych krajach europejskich. Trzeba pamiętać, że 
w Polsce to są dawne ziemie popegeerowskie, 
a pewnie w państwach Europy Zachodniej takiej 
własności nie ma. W innych państwach dawne
go obozu socjalistycznego takich nieruchomości 
było zdecydowanie więcej. No, w Polsce na szczę
ście udało się, w mojej ocenie, uniknąć nadmier
nej koncentracji ziemi. Jeśli dobrze pamiętam, to 
największe gospodarstwo w Rumunii ma ponad 
60 tysięcy ha. No, trudno mówić o tym, że jest to 
gospodarstwo rodzinne, że jest to typowe gospo
darstwo rolne – to jest wielkie przedsiębiorstwo. 
Na Ukrainie chyba jeszcze większe obszary zo
stały skoncentrowane. Te zapisy mają przeciw
działać takim sytuacjom w Polsce, tak żeby nie 
dochodziło, z jednej strony, do spekulacyjnego… 
No, w Polsce na pewno mamy problem z powięk
szaniem gospodarstw, ale ciągle mówimy o go
spodarstwach rolnych. W tym przypadku chcemy 

spowodować, aby duże obszary nie trafiały do 
tych, którzy rolnictwem nie chcą się zajmować. 
Ale, tak jak mówię, nie porównywaliśmy tego, nie 
było takich danych. Zgadzam się z panem senato
rem, że w części krajów Unii Europejskiej te re
strykcje, te ograniczenia są jeszcze większe, jeśli 
chodzi o obrót ziemią rolną, w części są podobne 
do polskich. Generalnie ziemia rolna w większo
ści krajów Unii Europejskiej jest chroniona, tak 
żeby była, z jednej strony, przeznaczana na cele 
rolnicze, z drugiej strony, żeby trafiała do tych, 
którzy działalność rolniczą na niej prowadzą.

WiceMarSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Dziękuję, Panie Senatorze. Więcej pytań nie 

ma.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 
parlamentarnych został upoważniony minister 
rolnictwa i rozwoju wsi.

Czy pan minister Ryszard Bartosik pragnie 
zabrać głos?

Proszę uprzejmie.

Sekretarz StanU
W MiniSterStWie rolnictWa 
i rozWojU WSi
ryszard BarTosik 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
30  kwietnia 2021  r. upływa okres, na jaki 

wstrzymano sprzedaż nieruchomości wchodzą
cych w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu 
Państwa. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
opracowało projekt ustawy o zmianie ustawy 
o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu 
Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie 
niektórych ustaw.

Omawiana ustawa została uchwalona przez 
Sejm w dniu 17 marca 2021 r. Ustawa przewi
duje przede wszystkim przedłużenie okresu 
wstrzymania sprzedaży nieruchomości Zasobu 
Własności Rolnej Skarbu Państwa o kolejne 5 
lat, tj. do dnia 30 kwietnia 2026 r. Pozwoli to na 
utrzymanie dotychczas osiągniętych w wyniku 
wstrzymania w 2016 r. sprzedaży nieruchomo
ści zasobu celów. Te cele to zachowanie zasady, 
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że dzierżawa jest podstawową formą rozdyspo
nowania nieruchomości rolnej z tegoż zasobu. 
Cieszy się to dużym zainteresowaniem wśród rol
ników indywidualnych, bowiem stwarza możli
wość dogodnego sposobu użytkowania gruntów 
i budynków oraz nie wymaga angażowania przez 
dzierżawców znaczących środków finansowych, 
jak to ma miejsce w przypadku trwałego nabycia 
nieruchomości. Kolejny cel to przeciwdziałanie 
spekulacyjnemu wykupywaniu nieruchomości 
rolnych przez podmioty, które nie gwarantują 
zgodnego z interesem społecznym wykorzystania 
nabytej ziemi na cele rolnicze, a także stabiliza
cja poziomu cen tych gruntów, które są w Zasobie 
Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Utrzymano także zasadę, zgodnie z  którą 
wstrzymanie sprzedaży nieruchomości wchodzą
cych w skład zasobu nie dotyczy nieruchomości 
przeznaczonych na cele nierolne, a zatem tzw. nie
ruchomości inwestycyjnych, oraz nieruchomości 
o powierzchni do 2 ha. Na sprzedaż takich nie
ruchomości nie jest zatem i nie będzie dalej wy
magane uzyskanie przez dyrektora generalnego 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zgody 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie! 
W związku z  tym, że termin obowiązywania 
ustawy uchwalonej w 2016 r. mija niebawem, 
z końcem kwietnia, w imieniu ministra rolnic
twa i rozwoju wsi wnoszę, aby przyjąć tę ustawę 
bez poprawek. Jest to bardzo ważne, ponieważ ta 
ustawa winna wejść w życie z dniem 30 kwiet
nia br., zatem bardzo o to Wysoki Senat proszę. 
Dziękuję bardzo za uwagę.

WiceMarSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miej

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

Proszę o  zadanie pytań pana senatora 
Beniamina Godylę.

Senator
Beniamin Godyla 

Dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Moje pytanie – oczywiście skierowane do pana 
ministra – dotyczy wydłużenia terminu wstrzy
mania sprzedaży ziemi, która jest zasobem wła
sności Skarbu Państwa. Ja uważam, że to jest 
bardzo krzywdzące… Później zadam pytanie. To 
jest bardzo krzywdzące dla rolników, którzy się 
chcą rozwijać. Są młodzi rolnicy, którzy tak na
prawdę nie mogą dzierżawić tej ziemi dłużej niż 3 
lata, nie umieją ułożyć sobie jakiegoś biznesplanu, 
nie mogą zakupić maszyn czy czegokolwiek, bo to 
nie daje im gwarancji dalszego bytu. Zakupić zie
mi nie mogą od państwa, choć ona mogłaby być 
tańsza. Zostaje tylko zakup ziemi, można powie
dzieć, od osób prywatnych.

Jestem akurat z Opolszczyzny, tam jest głód 
ziemi. Mieszkam na wsi, czuję to i wiem, że mło
dzi nie chcą przejmować gospodarstw po rodzi
cach, bo to są małe gospodarstwa, oni w żadnym 
stopniu nie mogą się rozwinąć, bo jest zakaz… I ta
kie moje pytanie: czy myśleliście państwo w mi
nisterstwie nad definicją aktywnego rolnika? Po 
co my mamy tu robić obostrzenia, wprowadzać 
zakazy? Wprowadźmy definicję aktywnego rolni
ka, żeby sprecyzować, kto jest rolnikiem, i niech 
on kupuje tę ziemię. Po co te zakazy? To jest nie
potrzebne, zamiast pomóc temu rolnictwu, my je 
jeszcze dołujemy… Mielibyśmy wtedy dużo spraw 
załatwionych, nawet z KRUS. Bo wtedy składkę 
KRUS płaciłby rzeczywiście rolnik, a nie ten, co 
ma hektar pola czy… Mówimy o tych tzw. słupach. 
Tych słupów już by wtedy nie było.

Tak że proszę odpowiedzieć, czy w ogóle my
ślicie nad definicją aktywnego rolnika. No, wtedy 
takie zaostrzenie nie byłoby potrzebne. Dziękuję.

WiceMarSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo.

Sekretarz StanU
W MiniSterStWie rolnictWa 
i rozWojU WSi
ryszard BarTosik 

Najpierw odniosę się do pierwszej części pana 
wypowiedzi, a następnie udzielę odpowiedzi na 
zadane pytanie. Szanowny Panie Senatorze, jeżeli 
chodzi o dzierżawę, to ta forma wykorzystywania 
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ziemi z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 
cieszy się dużą popularnością. Rolnicy wydzier
żawiają ją nie tylko na 3 lata, ale i na dłuższy 
czas. Te sprawy są rozpatrywane przez oddziały 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Umowy 
są przedłużane, bo rolników z ich dochodami czę
sto nie stać na zakup ziemi. Zgoda, jest głód ziemi, 
ale ten głód jest też zaspokajany poprzez wydzier
żawianie ziemi z naszych zasobów.

Problem, który pan podjął, dotyka szerszego 
zagadnienia, m.in. ustawy o gospodarowaniu 
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. To 
jest zupełnie inna ustawa. Trwają prace nad jej 
nowelizacją. Zastanawiamy się, jak ją dostoso
wać, jak dostosować przepisy o gospodarowaniu 
do dzisiejszej i przyszłej rzeczywistości na wsi. 
Uważamy, że ten okres 5 lat jest niezbędny do 
tego, aby przygotować się do zbywania tego za
sobu w przyszłości. W dniu dzisiejszym ustawa 
o wstrzymaniu sprzedaży jest jednak konieczna. 
Zresztą rolnicy są zadowoleni z tej formy korzy
stania z zasobów Skarbu Państwa.

Jeśli chodzi o pytanie drugie, to pan minister 
Grzegorz Puda zapowiedział prace – no, takie 
prace już trwają – dotyczące określenia statu
su gospodarstwa rolnego, statusu rolnika. One 
są na bardzo wstępnym etapie, ale ta zapowiedź 
jest zobowiązująca. Prace w tym zakresie trwa
ją i myślę, że w niedługim czasie będziemy nad 
tym debatować w naszym parlamencie. Dziękuję 
bardzo.

WiceMarSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Pan senator Aleksander Szwed. Proszę bardzo.

Senator
aleksander szwed 

Dziękuje bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, w zasadzie chciałbym wrócić 

do tych pytań, które już zadałem. No, pierwsze 
pytanie – ta kwestia była już podnoszona – do
tyczyło tego, że okres wstrzymania sprzedaży 
nieruchomości upływa, tak jak pan minister po
wiedział, z dniem 30 kwietnia. Różne osoby z kra
ju i zagranicy, które są zainteresowane wykupem 
ziemi, nie wiedzą, czy my w tej nowelizacji ten 

okres przedłużymy, czy nie. Czy jest tu jakieś za
interesowanie? Jak to wygląda, jeśli chodzi o ten 
wykup? Czy są kierowane jakieś wnioski w zakre
sie wykupu tych ziem?

Wcześniej pytałem również o cenę nierucho
mości. No, cena ziemi rolnej w Polsce rzeczywi
ście wzrasta, ale jest ona ciągle stosunkowo niska, 
niższa niż w innych krajach. Chciałbym zapytać, 
jak to wygląda w innych krajach, jak wyglądają 
tam te restrykcje, jeśli chodzi o sprzedaż ziemi. 
Pytam o inne kraje, a zwłaszcza o kraje Europy 
Zachodniej. No, wiemy, że zakupienie hektara zie
mi w Niemczech czy we Francji jest praktycznie 
niemożliwe. Z jednej strony często podnosi się 
tę kwestię, a z drugiej strony zarzuca się nam, 
że wprowadzamy pewne restrykcje, jeśli chodzi 
o wyprzedaż nieruchomości rolnych z Zasobu 
Własności Rolnej Skarbu Państwa. Czy ma pan 
taką wiedzę? Jeżeli nie, to proszę ewentualnie 
o odpowiedź na piśmie.

WiceMarSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz StanU
W MiniSterStWie rolnictWa 
i rozWojU WSi
ryszard BarTosik 

Dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jeśli chodzi o te zaporowe przepisy, które unie

możliwiają nabywanie ziemi od roku 2016, to 
w pewien sposób wzorowaliśmy się na przepisach 
z innych krajów, gdzie rzeczywiście, tak jak pan 
senator powiedział, zakup ziemi rolnej jest prak
tycznie niemożliwy. My jesteśmy w specyficznej 
sytuacji, bo posiadamy w zasobie Skarbu Państwa 
tzw. grunty popegeerowskie, stąd ustawa, którą 
przedstawiamy, którą chcemy przedłużyć, stąd te 
przepisy. Jak powiedziałem wcześniej, ustawą to
warzyszącą tym przepisom – to jest tylko wyjątek 
dotyczący zakazu – jest ustawa o gospodarowaniu 
Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa. Tę 
ustawę też analizujemy.

Jeżeli chodzi o to, czy jest zainteresowanie, 
to powiem, że w związku z tym – pan senator 
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Bogucki wcześniej o tym mówił – że ten zakaz 
obowiązywał, w sposób naturalny tego zaintere
sowania nie było. Są dzierżawcy zagraniczni, to 
jest pozostałość po wcześniejszym okresie, kiedy 
ustawa nie obowiązywała. My zainteresowania 
nie widzimy, bo po prostu nie ma sprzedaży. Ja 
w tej chwili nie dysponuję informacjami… Być 
może w oddziałach wojewódzkich Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa takie zapytania 
były. Zobowiązuję się, że po rozeznaniu się w sy
tuacji udzielę panu senatorowi odpowiedzi w for
mie pisemnej. Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Pani senator Joanna Sekuła.

Senator
Joanna sekuła 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, chcę zapytać o kwestię doty

czącą tego, czy są w tej ustawie jakieś wyłączenia, 
które dotyczyłyby tego, kto może nabywać ziemię. 
To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Czy prowadziliście państwo 
konsultacje ze środowiskami rolników, jakimiś 
związkami, stowarzyszeniami, które wyraziły
by swoją opinię na temat istniejącego ogranicze
nia w obrocie ziemią? Czy przewidujecie państwo 
możliwość otwarcia sprzedaży, np. dla powstają
cych spółdzielni rolniczych? Dziękuję.

WiceMarSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz StanU
W MiniSterStWie rolnictWa 
i rozWojU WSi
ryszard BarTosik 

Wyłączenia są zapisane, jest ich bardzo 
mało. Podstawowym zapisem jest ten, że do 2 ha 

powierzchni… że Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa może dokonać takiej sprzedaży.

Oczywiście konsultacje trwały…
(Senator Joanna Sekuła: Przepraszam. A czy 

są inne wyłączenia?)
Tak, o tych wyłączeniach była mowa. One do

tyczą związków wyznaniowych. I to w zasadzie 
jest wszystko, ale jeśli…

(Senator Joanna Sekuła: A czy jest jakieś uza
sadnienie dla tego wyłączenia?)

Tym uzasadnieniem są cele społeczne, o któ
rych rozstrzyga Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa. Ośrodek daje swoją opinię ministrowi 
rolnictwa i rozwoju wsi, który podejmuje decyzję 
w tym zakresie.

Jeśli chodzi o konsultacje dotyczące omawia
nego projektu, to oczywiście były one prowadzone. 
Jak pamiętam, jeden z postulatów Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawodowego Rolników 
Indywidualnych „Solidarność” został w tym pro
jekcie uwzględniony. Może ktoś zapyta: a dlaczego 
tylko jeden? Jak widzimy, projekt ustawy jest bar
dzo krótki i w zasadzie dotyczy on przedłużenia 
zakazu sprzedaży o kolejne 5 lat. Dziękuję.

WiceMarSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Pani Senator, za chwilę, dobrze? W następnej 

turze.
Pan senator Jerzy Czerwiński.

Senator
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Mi ni 
strze!

Jeśli pan nie będzie mógł odpowiedzieć, nie ma 
pan danych, to prosiłbym od razu o odpowiedź 
na piśmie. Mianowicie wspomniana ustawa, 
tzn. ustawa matka, miała na celu zapobiec bezre
fleksyjnej – tak bym to nazwał – sprzedaży zie
mi z zasobów Skarbu Państwa. Obowiązuje ona 
mniej więcej 5 lat.

Prosiłbym o dane, jak było przez poprzednich 
5 lat, ile ziemi po prostu sprzedano z tych zaso
bów przed wejściem w życie wspomnianej usta
wy, czyli w latach 2011–2016, i jak jest teraz, ile tej 
ziemi sprzedano. I te dane, w reżimie tej ustawy, 



Ustawa o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości zasobu Własności rolnej  
Skarbu państwa oraz o zmianie niektórych ustaw

31

23. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 14 kwietnia 2021 r.

proszę podzielić jakby na 2 grupy: jedna to wyłą
czenia ustawowe, czyli z ust. 1, a druga to wyłą
czenia, nazwałbym to, uznaniowe, czyli z ust. 2. 
Nie wiem, czy jasno się wyraziłem.

(Przewodnictwo obrad obejmuje marszałek 
Tomasz Grodzki)

MarSzałek
Tomasz Grodzki 

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz StanU
W MiniSterStWie rolnictWa 
i rozWojU WSi
ryszard BarTosik 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Takie dane dostarczymy. Ja w tej chwili nimi 

nie dysponuję, Panie Senatorze. Ale chcę tyl
ko ogólnie powiedzieć, że wspomniana ustawa 
wzięła się stąd, że mieliśmy problem z tym, że 
ziemia była sprzedawana niekoniecznie na cele 
rolnicze, bardzo często w celach spekulacyjnych 
bądź innych. Jak sobie dobrze przypominam, był 
taki ogromny postulat związków zawodowych. 
Odbywały się protesty. Myśmy pochylili się nad 
tym problemem i dzięki tej ustawie wtedy, w roku 
2016, wspomniana sprzedaż ziemi została zaha
mowana. Ale jeśli chodzi o szczegółowe dane, to 
oczywiście zobowiązuję się panu senatorowi je 
dostarczyć. Dziękuję bardzo.

MarSzałek
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Teraz pytanie zadaje pan senator Szwed.

Senator
aleksander szwed 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, w zasadzie chciałbym dopy

tać w związku z tym, co wcześniej… I też ewen
tualnie jeżeli nie ma pan takiej wiedzy, to będę 
prosił o odpowiedź na piśmie.

Chodzi mi o ziemię dzierżawioną przez osoby 
z kraju i z zagranicy w ramach nieruchomości 

zasobu własności rolnej Skarbu Państwa. Ile jest 
ewentualnie takich osób? Jaka to jest skala? Ile 
hektarów jest dzierżawionych w tej chwili? No, bo 
to jest też informacja, ile osób potencjalnie będzie 
później zainteresowanych wykupem tych nieru
chomości. Będę prosił o rozszerzenie tej informa
cji, o którą wcześniej prosiłem, ewentualnie na 
piśmie, również o tę informację. Dziękuję.

MarSzałek
Tomasz Grodzki 

Bardzo proszę.

Sekretarz StanU
W MiniSterStWie rolnictWa 
i rozWojU WSi
ryszard BarTosik 

Oczywiście, Panie Senatorze, taką informa
cję dostarczymy. Niemniej jednak chcę zwrócić 
uwagę na to, że w dyskusji wykraczamy – i to 
bardzo dobrze, broń Boże tego nie krytykuję – 
poza zakres omawianej ustawy, mówimy tutaj 
już o ustawie o gospodarowaniu zasobem rolnym 
Skarbu Państwa. Ale oczywiście, takie informa
cje dostarczę.

Cudzoziemcy, którzy chcą prowadzić gospo
darstwa, użytkować ziemię rolną w Polsce… Jest 
zapis ich dotyczący, o zamieszkiwaniu, o czasie 
zamieszkiwania na terenie kraju. Są inne obwaro
wania. Szczegółowe informacje co do liczby i tych 
zasad dostarczymy panu senatorowi. Dziękuję.

MarSzałek
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pani senator Sekuła.

Senator
Joanna sekuła 

Gdybym ja mogła również poprosić o dane 
dotyczące liczby transakcji, które zostały zawar
te w tym ostatnim 5letnim okresie, z uwzględ
nieniem wyłączeń dotyczących związków 
wyznaniowych…

I poprosiłabym jeszcze o odpowiedź na moje 
trzecie pytanie, które zadałam, czyli czy przewi
dujecie państwo możliwość udostępnienia ob
rotu ziemią spółdzielniom rolniczym. Bo jeżeli 
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konsultacje dotyczyły tylko jednego związku za
wodowego, NSZZ „Solidarność”, to jak rozumiem, 
były to bardzo ograniczone konsultacje. Jakoś tak 
się zdarza, że w konsultacjach uczestniczy obec
nie wyłącznie Solidarność. I mam na to również 
kilka przykładów z mojego okręgu.

Niemniej jednak bardzo ważne jest dla mnie 
uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy przewidu
jecie państwo możliwość obrotu, sprzedaży ziemi 
spółdzielniom rolniczym, bo aktywność w tym 
zakresie jest priorytetem. Dziękuję.

MarSzałek
Tomasz Grodzki 

Bardzo proszę.

Sekretarz StanU
W MiniSterStWie rolnictWa 
i rozWojU WSi
ryszard BarTosik 

Dziękuję bardzo.
Przepraszam, Pani Senator, rzeczywiście nie 

odpowiedziałem na to pytanie.
Ta ustawa w jednoznaczny sposób ograni

cza sprzedaż ziemi z zasobu Skarbu Państwa, 
w związku z tym takiej możliwości na podstawie 
tej ustawy nie ma. To pytanie dotyczy też zasad 
gospodarowania. Tego dotyczy odrębna ustawa, 
którą – jak już wcześniej powiedziałem – anali
zujemy i będziemy próbowali dostosowywać do 
obecnej rzeczywistości i potrzeb na wsi.

W każdym razie przyjmujemy ustawę, która 
zakazuje sprzedaży przez kolejne 5 lat, i tutaj nie 
ma mowy o spółdzielniach rolniczych. Niemniej 
jednak nikt nie zabrania dzierżawy takiej ziemi 
i możliwe jest co jakiś czas organizowanie prze
targów dotyczących dzierżawienia ziemi będącej 
w zasobie Skarbu Państwa oraz gospodarowanie 
na ziemiach dzierżawionych.

Jeśli chodzi o pozostałe kwestie, to oczywiście 
przekażę pani senator informacje na piśmie.

MarSzałek
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Czy pan senator Mężydło chce zadać pytanie, 

czy zapisuje się do dyskusji? Pytam, bo nie mamy 
tutaj pewności.

Czy pan senator Mężydło zdalnie chce zapisać 
się do zadania pytania, czy do dyskusji?

Nie słyszymy pana, Panie Senatorze, tylko 
widzimy.

No, niestety…
(Senator Antoni Mężydło: …Zadać pytania i za

brać głos w dyskusji.)
Teraz słychać.
Proszę.

Senator
anToni mężydło 

Dobrze.
Ja chcę zadać pytanie panu ministrowi, a póź

niej również chcę zabrać głos w dyskusji, krótki 
głos w dyskusji.

Panie Ministrze, ja nie dyskutuję z tym, jaką 
politykę prowadzi rząd, i ja tę całą reformę prze
prowadzoną w 2016 r., choć mi się nie podobała, 
zaakceptowałem. Jednak ten projekt ustawy nie 
współgra z uzasadnieniem, są nawet sprzeczności 
w uzasadnieniu. Pierwszym celem tej ustawy ma 
być ograniczenie wzrostu cen nieruchomości rol
nych, a przecież ta ustawa zmniejsza podaż. Panie 
Ministrze, widać to również w uzasadnieniu, tam, 
gdzie przedstawiacie diagramy, jak rozjeżdżają 
się ceny ziemi w obrocie prywatnym z cenami zie
mi Agencji Nieruchomości Rolnych. No, gdy ogra
nicza się podaż ziemi, to automatycznie wzrasta 
jej cena, a ta ziemia już dzisiaj w obrocie prywat
nym w niektórych regionach osiąga taką cenę, że 
jest ona porównywalna do cen w bogatych kra
jach zachodnich. W tej sytuacji opłacalność dla 
rolników staje się coraz bardziej problematyczna.

Dlatego pana pytam: jak ten pierwszy cel zre
alizować? Przecież ograniczenie podaży ziemi 
będzie powodowało jeszcze większy wzrost cen 
w obrocie prywatnym. Gdybyście chcieli to ogra
niczyć i udostępnić tę ziemię rolnikom, to powin
niście raczej obniżyć… Niech pan mi wytłumaczy, 
na czym to ma polegać. W jaki sposób… Jaką kon
cepcję ekonomiczną chcecie zastosować, żeby ten 
efekt uzyskać? Efekt będzie akurat odwrotny, tak 
jak to było widać w poprzednich latach, w czasie 
obowiązywania tego zakazu. Dziękuję bardzo.

MarSzałek
Tomasz Grodzki 

Bardzo proszę.
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Sekretarz StanU
W MiniSterStWie rolnictWa 
i rozWojU WSi
ryszard BarTosik 

Dziękuję bardzo.
My w uzasadnieniu nie odnosimy się do cen 

ziemi w obrocie prywatnym, bo to jest zupeł
nie inna sprawa. Jeśli chodzi o ziemie w zasobie 
Skarbu Państwa, stoimy na stanowisku, że win
na ona być dzierżawiona. A jeśli miałaby być ona 
sprzedawana, jeśli mielibyśmy zmieniać usta
wę o gospodarowaniu ziemią w zasobie Skarbu 
Państwa, musimy się do tego odpowiednio przy
gotować. Muszą być też do tego przygotowani rol
nicy, ponieważ chcielibyśmy, aby ta ziemia, jeśli 
miałaby być sprzedawana, trafiała rzeczywiście 
do gospodarstw rodzinnych, do rolników indy
widualnych. Rolnicy indywidualni są zadowole
ni z tej formy dzierżawy, w tej chwili uczestniczą 
w przetargach. Umowa dzierżawy jest zawierana 
na wiele lat. Ponadto modyfikujemy formę dzier
żawienia. Kończą się dzierżawy dużego areału, 
dzielimy je na mniejsze części, mniejsze kwartały, 
aby mogli skorzystać z tego rolnicy indywidualni. 
I uważamy, że to przedłużenie powinno nastąpić. 
Dzięki temu rolnicy będą mogli się przygotować, 
jeśli będą ewentualne decyzje dotyczące sprzeda
ży tej ziemi. Ale chcielibyśmy to przeprowadzić 
tak, aby ziemia trafiała do rąk rolników indywi
dualnych, aby nie tworzyły się duże latyfundia 
bądź żeby ziemia nie trafiała do tych, którzy po 
prostu dysponują wolnymi środkami finansowy
mi i nie traktują ziemi rolniczej jako ziemię pod 
uprawy, tylko traktują ją tak… Kupują ją, aby ulo
kować gdzieś swój kapitał. Dziękuję bardzo.

MarSzałek
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Czerwiński.

Senator
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Mini  
strze!

Teraz mam pytanie szczegółowe dotyczące 
treści ustawy, noweli, a właściwie tego, czego 

w treści ustawy według mnie nie ma, a być 
może warto by było umieścić. Chodzi o przepi
sy przejściowe. Ja ogólnie jestem za tym, żeby 
ta ustawa, ta nowelizacja obowiązywała, ale 
zawsze w przypadku przepisów przejściowych 
mogą być problemy. Otóż jedyny przepis w tym 
zakresie dotyczy wniosku dyrektora general
nego KOWR do ministra. No i dobrze. Ale jest 
pytanie: jak będzie stosowana ustawa w mo
mencie, kiedy np. dzisiaj ktoś złożyłby wnio
sek o kupno dużego areału ziemi? I teraz tak: 
normalnie państwo zasłonilibyście się… wska
zalibyście art. 1, że nie sprzedajemy… Ale to 
obowiązuje przez 5 lat zgodnie z dotychczaso
wą treścią. Wniosek jest złożony, powiedzmy, 
dzisiaj. Ustawa wchodzi w życie 30 kwietnia, 
ale wniosek był złożony jeszcze pod rządami 
starej ustawy, czyli z obowiązującym okresem 
5letnim. Co z wnioskiem, który nie był rozpa
trzony i będzie rozpatrywany po 30 kwietnia? 
Które przepisy zastosujemy: stare czy nowe? 
Ktoś powie: wiadomo, że nowe. To nie jest ta
kie oczywiste, bo na ogół domyślnie, jeśli nie 
ma przepisów przejściowych, stosuje się stare 
przepisy, a stare mówiły o okresie 5 lat. I ko
niec, nie ma ochrony.

Pytanie: czy nie należałoby dla ostrożności 
takiego przepisu przejściowego tutaj umieścić?

MarSzałek
Tomasz Grodzki 

Panie Ministrze, bardzo proszę.

Sekretarz StanU
W MiniSterStWie rolnictWa 
i rozWojU WSi
ryszard BarTosik 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Jeżeli chodzi o tę ustawę, to przede wszystkim 

chodzi tutaj o przedłużenie obowiązywania do
tychczasowych przepisów. Stoję na stanowisku, 
że takie rozwiązanie, o którym pan mówi, nie jest 
konieczne. Ustawa czy nowelizacja ustawy prze
szła przez cały proces legislacyjny. Legislatorzy 
w Sejmie, w Senacie, a także ministerialni nie 
zwrócili na to uwagi, w związku z tym nie ma 
takiej potrzeby, na jaką pan senator wskazuje. 
Dziękuję bardzo.
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MarSzałek
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Szwed.
Ja tylko przypomnę, że na sztywno na godzi

nę 14.00 mieliśmy zaplanowany raport rzecznika 
praw obywatelskich. Nie chciałbym przerywać 
procedowania tego punktu i mam wolę doprowa
dzić je do końca. Bardzo proszę o rozwagę przy 
procedowaniu.

Senator
aleksander szwed 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Już ostatnie pytanie.
Panie Ministrze, chciałbym zapytać tak de fac

to… chciałbym po części rozwinąć to, o co pytał 
pan senator Czerwiński, i zapytać o procedurę.

W ustawie mamy wskazane wyłączenia, jest 
możliwość, żeby związki wyznaniowe nabyły 
gdzieś ziemię. Rozumiem, że odbywa się to na 
podstawie decyzji wydanej przez dyrektora gene
ralnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 
A co będzie w momencie, kiedy dyrektor uzna, że 
wyłączenia nie ma, i wyda decyzję negatywną? 
Czy od takiej decyzji można się odwołać? Mówię 
o decyzji wydanej przez dyrektora generalnego 
KOWR. Jeżeli tak, to na jakich zasadach? Jak wy
gląda procedura? Czy w ogóle jest przewidziana 
jakaś procedura w tym zakresie? Pytam, bo usta
wa chyba tego nie przewiduje.

MarSzałek
Tomasz Grodzki 

Bardzo proszę.

Sekretarz StanU
W MiniSterStWie rolnictWa 
i rozWojU WSi
ryszard BarTosik 

Odwołania w tym zakresie nie ma. Ta decy
zja zawsze jest wsparta stanowiskiem ministra. 
Odwołania w tym zakresie nie przewidujemy.

MarSzałek
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.

Otwieram dyskusję.
Jako pierwszy głos zabierze pan senator Bober.
Dziękuję bardzo.
(Senator Ryszard Bober: Ryszard za Ryszarda, 

Panie Marszałku, tak że krótko…)
Wszystkie Ryśki to fajne chłopaki.

Senator
ryszard BoBer 

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Państwo 
Senatorowie!

Rzeczywiście procedujemy bardzo waż
ną ustawę. Ustawę, która tak naprawdę mówi 
o przyszłości polskiej wsi, o  tym, jak ma wy
glądać polskie rolnictwo. Ona wywołuje bardzo 
dużo emocji. Myślę, że po części zupełnie niepo
trzebnych. Niemniej odniosę się do kilku kwestii, 
które zostały przytoczone przez państwa senato
rów, chociażby do drażliwego punktu, pytania, na 
które pan minister nie chciał wprost odpowie
dzieć. Chodzi o wyłączenia dotyczące związków 
wyznaniowych.

Otóż, Państwo Senatorowie, na tym etapie 
procedowania nie możemy złożyć takiego wnio
sku, bo będzie on niekonstytucyjny. On dotykałby 
3 ustaw, łącznie z konkordatową. Musiałoby być 
pierwsze, drugie czytanie w Sejmie, jak również 
procedowanie na tej sali, dlatego proszę, aby ten 
wniosek nie został poparty. Senat może wnieść 
inicjatywę dotyczącą oddzielnej ustawy, ale na 
tym etapie procedowania nie możemy tego wnio
sku procedować jako konstytucyjnego.

Chcę odnieść się do kilku kwestii, bo rzeczy
wiście są tu sprzeczności. Tak naprawdę obrót 
ziemią w Polsce od roku 2005 został zahamowa
ny. Należałoby podzielić… Czas, kiedy Polska nie 
była w Unii, to jeden etap. Wtedy ziemia rolni
cza tak naprawdę nie miała wartości, mieliśmy 
potężne połacie odłogów i nie było zainteresowa
nia. Potem, po wejściu do Unii, kiedy pojawiły się 
dopłaty, zainteresowanie ziemią rolniczą nagle 
zaczęło wzrastać. Nie w pierwszym okresie, ale 
potem już tak. Na początku rolnicy też nie wierzy
li, że będą dopłaty, że będą dopłaty na moderniza
cję gospodarstw, że mechanizm wspólnej polityki 
rolnej będzie dotyczył również Polski. Potem, kie
dy się przekonali, że to nie są środki wirtualne, 
tylko środki, które wprost poprawiają sytuację ich 
gospodarstw i rodzin, nagle rozpoczęła się sprze
daż zasobów, sprzedaż ziemi rolniczej.
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Tak naprawdę nie ma dużej sprzedaży, sprze
daż w tym okresie została definitywnie wstrzy
mana. Mówiono, że słupy kupowały polską 
ziemię. Pan minister pewnie przedstawi staty
styki. To jest margines, to jest procent. Większość 
ziemi, która jest dzierżawiona przez zagranicz
ne podmioty z udziałem kapitału polskiego… To 
jest w formie spółek. W tej ustawie jest również 
ograniczenie dotyczące przenoszenia udziałów. 
Z mocy tej ustawy takie akty prawne, jeżeli ktoś 
będzie chciał przenieść, zbyć udziały na rzecz 
osób trzecich, nie będą ważne, bo my tutaj to bę
dziemy ograniczali.

Ale, Panie Ministrze, było tu już podnoszo
ne, na tej sali, że tak naprawdę każdy rolnik ma 
3 matki. Ta matka trzecia, ziemia, jest dla nie
go wszystkim i on o tę ziemię dba. I nie mów
my o tym, że dzierżawa jest najlepszą formą, jaka 
może być, zagospodarowania tej ziemi, bo każ
dy, kiedy w krótkim okresie… A jeżeli pan mini
ster prześledzi, to dowie się, że te dzierżawy są 
podpisywane rzeczywiście na krótki okres, 2–5 
lat, w zależności od tego, jakiego regionu, jakich 
areałów to dotyczy, ale takie są. I tam w sposób 
właściwy nie będzie prowadzona gospodarka 
ani działalność rolnicza. A przytoczę tu chociaż
by przykłady, kiedy najlepsza ziemia, pierwszej 
klasy, wydzierżawiona jest za bardzo wysoki 
czynsz i nagle ona jest wykorzystana na produk
cję trawników. Czyli co roku ktoś ścina 5 cm naj
lepszej ziemi, zwija i sprzedaje trawniki. No, nie 
powstrzymamy pewnej działalności i nie ukró
cimy. Nie jesteśmy w stanie zapisać pewnych 
ograniczeń w formie ustawowej, a tutaj następu
je ewidentna degradacja tych najlepszych ziem.

Jednak rzeczywiście stoimy przed wyzwaniem, 
o którym mówił tutaj chociażby senator Godyla, że 
należy zdefiniować aktywnego rolnika. To musi 
nastąpić, bo dopóki tego nie będzie, to młodzi rol
nicy nie będą chcieli przejmować gospodarstw, a to 
jest chyba największy problem polskiego rolnictwa, 
że brak następców, że oni nie widzą perspektyw. 
Nowy Ład – ale Nowy Ład wymusza również ogra
niczenia i precyzję w stosowaniu środków do pro
dukcji rolnej. Tam, na małym areale nikt przecież 
tego nie zrobi. Jeżeli będziemy sztucznie ogranicza
li areał i rozwój tych małych gospodarstw – szcze
gólnie młodych rolników – to naprawdę będziemy 
mieli również problem z Nowym Ładem, z wpro
wadzeniem i zapisaniem pewnych priorytetów, 
które muszą się tam znaleźć. A Komisja Europejska 
wpisała jako priorytet: aktywny rolnik, kto to jest 

rolnik. I my musimy wspólnie z ministerstwem, 
również przy udziale Senatu do takich rozwiązań 
i konkluzji dojść.

Ja uważam, że rzeczywiście to ograniczenie do 
2 ha jest ograniczeniem sztucznym, bo są działki, 
areały mające 2,30, 2,50, 3 ha – różnie to wygląda. 
Ja zgłoszę poprawkę dotyczącą ograniczenia do 
5 ha, którą zgłosiłem na posiedzeniu komisji, ona 
nie uzyskała tam akceptacji, ale proszę, żebyśmy 
ją przyjęli. Przecież, tak naprawdę, w tej chwili 
KOWR na terenie danego województwa decyduje, 
która ziemia jest do sprzedaży. Nie ma w tej chwili 
takiej możliwości, żeby ktokolwiek, nie rolnik, ją 
kupił. Przecież tam są procedury dotyczące izby 
rolniczej, opiniowania, od sołtysa, poprzez radę 
gminy, poprzez izbę rolniczą – każdy ma wkład 
w decydowaniu o tym, czy można taką ziemię 
sprzedać, czy nie. I myślę, że upieranie się co do 
tego… No, a 2 czy 5 ha… No, miałem spór z pa
nem przewodniczącym komisji na ten temat, ale 
ja pozostaję przy swoim, tu możemy się rozminąć.

Będziemy popierali tę ustawę z jednego tyl
ko powodu, takiego, że obecny na posiedzeniu 
komisji minister rolnictwa, europoseł Jurgiel, 
powiedział, że rzeczywiście są przygotowane 
gruntowne podstawy do zmiany gospodarowa
niem zasobami ziemi. I tylko to mnie przekonuje, 
że takie działanie i takie rozwiązania będą sku
teczne i wówczas nie będą potrzebne żadne zapi
sy, żadne ustawy, które będą ograniczały obrót 
ziemią rolniczą. Dziękuję bardzo.

MarSzałek
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Głos zabierze zdalnie pan senator Antoni 

Mężydło.

Senator
anToni mężydło 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, praktycznie nie odpowiedział 

mi pan na moje pytanie, bo pewnie prawda jest 
trochę inna, niż pan chce tutaj powiedzieć. Mnie 
nie chodzi tylko o to, czego dotyczy ta ustawa, 
bo pan mówi, że ta ustawa dotyczy tylko obrotu 
ziemią państwową, czyli KOWRu, ale tu chodzi 
o całą politykę rolną i ja myślę, że to jest najważ
niejsze. I dlatego, Panie Ministrze, mój klub ze 
względu na to, że ta ustawa jest sama w sobie 
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wewnętrznie sprzeczna, ale również dlatego, że 
my sądzimy, że własność prywatna jest tą własno
ścią – zresztą Polska to pokazała w różnych okre
sach – która najbardziej efektywnie wykorzysta 
tę ziemię… Uważamy, że ta własność powinna być 
własnością rolników. Tym bardziej że istnieje – 
i o tym mówili tutaj moim poprzednicy – ogrom
ny głód ziemi. I myślę, że to, o czym tu mowa, 
powinno być uregulowane w sposób rynkowy. 
Dlatego, Panie Ministrze, mój klub, ale ja szcze
gólnie, nie będziemy mogli poprzeć tej ustawy, tak 
jak tutaj zadeklarował senator Bober. My będzie
my głosowali przeciw tej ustawie, bo uważamy, że 
warunki rynkowe nie pozwalają na to, żeby dalej 
hamować rozwój rolnictwa poprzez ograniczenie 
wielkości gospodarstw. Tym bardziej, że starzy 
rolnicy wymierają, następcy nie mają ziemi i nie 
mogą tej ziemi nabywać, bo państwo ją groma
dzi i wydziela na bardzo krótkie umowy dzier
żawy. Umowa dzierżawy jest dobra, akurat jeśli 
chodzi o nieruchomości rolne, jeżeli taka umowa 
jest na 15 czy 30 lat. Na taki okres rolnik może 
kupić sprzęt i ten sprzęt się nie zmarnuje, bo on 
zostanie zamortyzowany w ciągu takiego czasu.

Również jeśli chodzi o model gospodarki rol
nej… Mogą być różne modele. Wiemy, że istnieje 
model farmerski, który jest bardzo efektywny pod 
każdym względem, i pod względem ekologicznym, 
bo większe maszyny, technologicznie bardziej 
rozwinięte pozwalają używać mniej środków 
chemicznych ze względu na to, że mają takie me
chanizmy, które mogą ograniczyć… A efekt będzie 
lepszy. I również efektywność ekonomiczna ta
kiego gospodarstwa jest znacznie większa i wte
dy dostępność żywności jest większa. Ale jeżeli 
już państwo chcecie model taki trochę związany 
z tym… Chodzi o to, co przedstawiliście w 2016 r., 
model gospodarki trochę związany z taką refor
mą rolną, to my to możemy zaakceptować. Ale 
nie może to prowadzić do tego, że będziemy 
ograniczali działalność rolniczą poprzez to, że 
ziemia będzie w zasobach państwa, a państwo 
będzie działało na zasadzie swojego widzimisię. 
Dlatego będziemy głosowali przeciwko tej usta
wie. Dziękuję bardzo.

MarSzałek
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Głos zabierze pan senator Jerzy Chróścikowski.

Senator
Jerzy chróścikowski 

Jakby sprowokowany do tego, żeby jednak 
wyrazić swój głos… Bo też procedowaliśmy to na 
posiedzeniu naszej komisji i rzeczywiście mieli
śmy różne podejścia, była dyskusja. Chcę zwró
cić uwagę… Tutaj jedna z pań senator zwracała 
uwagę, że nie była to szeroko konsultowana usta
wa. Przeważnie organizacje dostają zestaw… Jest 
80 organizacji, które się wypowiadają lub się nie 
wypowiadają. Wiem, że wiele organizacji się wy
powiedziało na temat tej ustawy i zgłaszało swoje 
uwagi. I to nie jest tylko 1 związek. Takie zdanie 
tu padło, że tylko 1 związek brał… Wiem, że izby 
się wypowiadały, wiem, że wiele innych organi
zacji się wypowiadało. Tak że ta ustawa rzeczy
wiście była konsultowana i nie można powiedzieć, 
że nie. Niemniej jednak rzeczywiście, jeśli cho
dzi o związek RI „Solidarność”, to zgłosiliśmy 
kilkadziesiąt poprawek, z tym że dotyczyły one 
szerszego zakresu działania, nie tylko tej jednej 
ustawy, nad którą dzisiaj dyskutujemy. Bo my mó
wimy o małym elemencie tego, co jest, a oczeku
jemy zmian, które wynikają z tej drugiej ustawy.

Ponadto, jak wspomniał na posiedzeniu komi
sji pan minister Jurgiel, był przygotowany mate
riał, prace zespołu itd. i nie zostało wdrożone… 
I jest apel o to, żeby podjąć te dalsze działania. 
Myślę, że czas się nad tym pochylić i doprecyzo
wać. Bo te poprawki, które my zgłaszaliśmy, na
wet ostatnio, powinny też być uwzględnione w tej 
drugiej ustawie.

Czy obrót ziemią i cena ziemi… No, cena ziemi 
zależy od tego, czy jest sprzedaż. Jak nie ma sprze
daży, to tej ceny nie ma.

Ale ja chcę przypomnieć, że przede wszyst
kim w zasobie Skarbu Państwa było ponad 4 mi
liony ha, dzisiaj jest chyba niecałe 1,5 miliona. To 
świadczy o tym, że prawie 2,5 miliona ha zostało 
sprzedane. A sprzedawane było na początku za 
1 tysiąc zł za 1 ha, potem za 3 tysiące zł za 1 ha. 
Jak nie było jeszcze chętnych na 1 ha za 3 tysiące, 
to były dzierżawy na 30 lat. Gdzieś w okolicach 
2000 r. – nie wiem dokładnie, który to był rok 
– były dzierżawy wydłużane do 30 lat, więc one 
jeszcze trwają. I pewnie jeszcze ponad 10 lat będą 
funkcjonowały te umowy, które z początkiem 
2000 r. były podpisywane.

I tu jest największy problem, który jest pro
blemem nie całej Polski, bo to jest problem Ziem 
Zachodnich i Północnych. Tam jest największy 
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problem. I największe strajki były właśnie tam 
– w Szczecinie i na Dolnym Śląsku. To tam były 
największe protesty. A dlaczego były te protesty? 
Dlatego że dopuszczenie przepisu przejściowego 
przy negocjacjach, mówiącego, że 12 lat obowiązuje 
zakaz sprzedaży polskiej ziemi… I, jak pamiętamy, 
weszliśmy w 2016 r., kiedy ten zakaz nie obowią
zywał. A pierwsza zmiana ustawy, która została 
wykonana, miała miejsce w 2015 r. W 2015 r., kiedy 
zakończyliśmy strajk w tzw. zielonym miastecz
ku – dokładnie 27 czerwca, jak dzisiaj pamiętam, 
bo przewodniczyłem temu strajkowi – uzyskali
śmy od pani Ewy Kopacz gwarancję, że w usta
wie o ograniczaniu sprzedaży ziemi, nazwijmy 
to, wolnej, będzie zastosowana taka zasada, jaka 
jest we Francji, w Niemczech. We Francji jest tzw. 
SAFER, tj. instytucja, która się tym zajmuje. Tam 
kupić, nabyć ziemię – jeśli się nie jest Francuzem 
– to jest naprawdę wielka sztuka. I myśmy oczeki
wali, że taka ustawa będzie. I ona została zagwa
rantowana przez panią Kopacz. Rozmawialiśmy 
wtedy w kancelarii premiera na temat tego, że ta 
gwarancja będzie. Czyli to nie jest pomysł aku
rat Prawa i Sprawiedliwości wdrożony w 2016 r. 
Rzeczywiście pan minister Jurgiel wstrzymał 
sprzedaż tej ziemi. Bo przecież w każdej chwi
li bez ustawy mógł wstrzymać sprzedaż ziemi, 
jak uznał, że ta ziemia nie jest do sprzedaży. I nie 
potrzeba było żadnej ustawy. Jeśli kiedyś agencja 
uznała, a dzisiaj KOWR uzna, że nie chce sprze
dać, to nie sprzeda. I nawet jeśli ten przepis nie 
wszedłby w życie teraz, to decyzja ministra może 
być taka, że on nikomu nie sprzedaje tej ziemi – bo 
on nie musi, on może sprzedać. A ten zapis został 
wprowadzony po to, żeby jednoznacznie zdefinio
wać, że taka jest wola parlamentu, że tak ma być.

I ja jestem za tym, żeby oczywiście na dzień 
dzisiejszy ograniczyć sprzedaż tej ziemi i dopra
cować pewne zasady. Chodzi o to, żebyśmy mieli 
gwarancję co do tego, że to my lokalnie chcemy 
nabywać tę ziemię, a nie spółki. Poza tym w mo
mencie, kiedy nie byłoby zakazu, to spółki za
graniczne domagałyby się – czego chcą już od 
lat – kupienia tej ziemi na prawach pierwszeń
stwa. Przecież ja o tym wiem. Są składane moni
ty. Przez różne państwa, przez ambasadorów są 
składane monity. Nie będę wymieniał ambasado
rów, bo szkoda tutaj na to czasu, ale takie ciśnie
nie jest. No, przecież te spółki zagraniczne, które 
mają dzierżawę, będą miały, jeśli nie będzie zaka
zu sprzedaży, prawo pierwszeństwa. Oczywiście 
państwo może sprzedać, nie musi.

Jest też problem z ustawą o dzierżawach, któ
rej nie mamy. Na Zachodzie trwałość dzierżaw 
jest podstawą, bym powiedział. I tu powinniśmy 
powiedzieć sobie: ustalmy ustawę o dzierżawie – 
i takie postulaty były – która ma być trwała dla 
osób prywatnych, a nie tylko dla Skarbu Państwa, 
który zasobem się zajmuje. Bo rzeczywiście, jeśli 
ja mam inwestować… Niejeden rolnik powie tak: 
ja chcę dzierżawić.

A przykład mogę podać taki, jak podałem na 
posiedzeniu komisji. Kiedy byłem w Szczecinie, 
jeździłem z rolnikami ciągnikiem. Jeden z tych 
rolników kupił ziemię. Kupił, bo go zmuszono. 
I on mówi tak: ja bym tej ziemi nie kupował, 
tylko że mnie zmuszono do kupienia. Bo wtedy 
były takie założenia i trzeba było wprowadzić 
do budżetu państwa dochody ze sprzedaży zie
mi w wysokości ponad 2 miliardów. I co wtedy, 
w tych ostatnich latach robiono? Albo kupujesz 
na prawach pierwszeństwa, jako dzierżawca, 
albo puszczamy w przetarg, jeśli odmawiasz. 
Rolnicy byli więc wtedy nawet zmuszeni, głów
nie na Ziemiach Zachodnich, do kupowania ziemi 
z dzierżaw na prawach pierwszeństwa. I oni dzi
siaj są w najtrudniejszej sytuacji. Kupili ziemię, 
dzisiaj efektywność ekonomiczna, można powie
dzieć, jest niewielka, oni nie są w stanie spłacić 
rat, które mają, z krótkimi terminami… Myśmy 
złożyli wniosek o to, aby tym rolnikom, którzy 
zakupili na prawach pierwszeństwa, wydłużyć 
możliwość… Nie byłoby żadnej straty finansowej, 
jeszcze państwo by miało czy agencja by miała 
odsetki od tego, bo przecież te odsetki są liczone… 
Dzisiaj kredyt jest tańszy niż te odsetki, które rol
nicy mieli wtedy przy zakupie ziemi. Bo oni płacą 
dalej. I trzeba to zrobić, bo nie możemy doprowa
dzić do tego… Ci rolnicy teraz mówią: to co, może 
zrobicie w ten sposób, że skoro my jako upadłość, 
można powiedzieć… skoro jest przejmowanie zie
mi przez agencję, to może ją teraz od nas odku
picie, może my w tej chwili ją wydzierżawimy, 
a państwo nam odda pieniądze. No, takich pomy
słów jest wiele, ale ja o tym nie mówię, tylko to, 
co rolnicy mówią. A mówią: jak nas możecie zo
stawić w tej chwili, kiedy my nie jesteśmy w sta
nie funkcjonować? W tej chwili rolnicy wyraźnie 
mówią, że dzierżawa powinna być trwała, nie 5 
lat, tylko minimum 15 lat powinna funkcjonować, 
żeby rolnik wiedział… I tak jak ten rolnik mówi: 
mój syn ma 40 lat; gdybym ja tej ziemi nie musiał 
kupić, to ja bym chętnie poczekał i synowi przeka
zał dzierżawę, żeby była możliwość przekazania 
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dzierżawy, nie tylko na wypadek śmierci – bo jest, 
na wypadek śmierci jest możliwość przekazania 
– żebym ja mu tę dzierżawę przekazał i on niech 
podejmie decyzję, czy kupi tę ziemię, czy będzie 
dzierżawił. Bo zmuszanie, tak na siłę, czasami jest 
po prostu nieefektywne, zmuszanie do gospoda
rowania, nieraz dzieci w ogóle nie chcą przejmo
wać gospodarstw. Dzisiaj w większości jest tak, 
że nie chcą przejmować gospodarstw. Mamy na
prawdę problem młodego pokolenia, które przej
muje gospodarstwa albo nie, a jeśli przejmuje, 
to z różnych względów… Nie chcę tu wchodzić 
w szczegóły, jak to faktycznie wygląda, bo wszy
scy wiedzą, jak to praktycznie jest.

Proszę państwa, proszę oczywiście o możli
wość przegłosowania tej ustawy jak najszybciej, 
gdyż termin jest trzydziestego, a trzydziestego to 
jest tuż, tuż. My już i tak nie zachowujemy konsty
tucyjnego terminu dla pana prezydenta na pod
pisanie, bo powinien jak najszybciej podpisać, 
w związku z czym nie chciałbym, żebyśmy jeszcze 
jakieś poprawki zgłaszali… Ale skoro ma być jesz
cze procedowanie nad zmianą ustawy i te prace 
trwają, to zastanówmy się nad tym, czy rzeczywi
ście dopuścić ewentualnie do tego, żeby te areały 
były większe, no bo na dzisiaj, powiem szczerze, 
nie widzę uzasadnienia, tak bez szerszego opra
cowania… To, co…

(Marszałek Tomasz Grodzki: 10 minut, Panie 
Senatorze.)

Już kończę.
To, co pan minister Jurgiel powiedział: trzeba 

zadbać o tzw. obszary rolnicze i powinno się zde
finiować, co to znaczy „obszary rolnicze”, prze
strzeni rolniczej. I powinno się zdefiniować też, 
co jest ważne dla nas – to wczoraj na konferencji 
padało – żebyśmy naprawdę określili cele, jakie 
mamy realizować. Nie tylko handel dla handlu, 
nie obrót dla obrotu… Naprawdę wstrzymaliśmy 
te procesy, które się działy wtedy, dzisiaj jest 
bezpieczniej i, możemy powiedzieć, spokojnie, 
stąd prośba do pana ministra o podjęcie inten
sywnych prac nad pełną nowelizacją nie 1, ale 2 
ustaw. Dziękuję.

MarSzałek
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Informuję, że lista mówców została wy  

czerpana.

Dla porządku informuję, że państwo sena
torowie Aleksander Szwed, Ryszard Świlski, 
Agnieszka KołaczLeszczyńska, Janusz Pęcherz, 
Beniamin Godyla i Robert Mamątow złożyli swoje 
przemówienia w dyskusji do protokołu*.

Informuję, że wnioski o charakterze legisla
cyjnym na piśmie złożył pan senator Ryszard 
Bober.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry

wanej ustawy odbędzie się pod koniec posiedzenia 
Senatu, a najpierw zbierze się komisja, z uwagi na 
zgłoszone wnioski o charakterze legislacyjnym. 
Zatem proszę Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
o ustosunkowanie się do przedstawionych wnio
sków i przygotowanie sprawozdania.

Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunko
wać do przedstawionych wniosków?

Można z miejsca, Panie Ministrze, tylko trzeba 
włączyć mikrofon.

Sekretarz StanU
W MiniSterStWie rolnictWa 
i rozWojU WSi
ryszard BarTosik 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie.
Ze względu na krótki termin wejścia w życie 

tej ustawy ja bym jednak bardzo prosił o przyjęcie 
jej bez poprawek. Rozumiem, że została zgłoszo
na poprawka przez pana senatora, ale gdyby pan 
senator mógł zweryfikować jeszcze swoje stano
wisko, to byłbym wdzięczny. Jeśli nie, to bardzo 
proszę o szybkie przyjęcie proponowanej ustawy. 
Dziękuję bardzo.

MarSzałek
Tomasz Grodzki 

Tym bym się, Panie Ministrze, nie martwił, 
bo komisja pewnie zbierze się jeszcze dzisiaj albo 
jutro rano, a głosowanie nad ustawą odbędzie 
się jeszcze na tym posiedzeniu. Proszę się nie 
martwić.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Ryszard Bartosik: Dziękuję bardzo.)

Przystępujemy do rozpatrzenia punk-
tu ósmego porządku obrad: informacja 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączniu.
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o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich 
oraz o stanie przestrzegania wolności i praw czło
wieka i obywatela w roku 2020.

(Senatorowie klubu Prawa i Sprawiedliwości 
wychodzą z sali)

Tekst informacji zawarty jest w druku nr 322. 
Marszałek Senatu otrzymaną informację skiero
wał do Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji. Komisja ta zapoznała się z informacją na 
posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2021 r.

Pragnę powitać obecnego na posiedzeniu 
Senatu rzecznika praw obywatelskich… (Oklaski) 
…pana Adama Bodnara. (Oklaski) Witam rów
nież zastępcę rzecznika, panią Annę Machińską. 
(Oklaski)

Proszę pana rzecznika o  zabranie głosu 
i przedstawienie informacji.

rzecznik praW obyWatelSkich 
adam Bodnar 

Szanowny Panie Marszałku! Szanowna Pani 
Marszałek! Szanowne Panie i Szanowni Panowie 
Senatorowie!

Stoję przed Wysokim Senatem, aby przedsta
wić „Informację o działaniach Rzecznika Praw 
Obywatelskich w 2020 roku”, z uwagami o stanie 
przestrzegania wolności i praw człowieka i oby
watela. Do tego zobowiązuje mnie konstytucja. 
Ale tak naprawdę to chciałbym dzisiaj opowie
dzieć paniom i panom senatorom o świecie, w któ
rym przyszło nam żyć w minionych kilkunastu 
miesiącach, jakie przypadły na ostatni rok mojej 
kadencji jako rzecznika. Chciałbym opowiedzieć 
o tym świecie nie tylko z pozycji urzędnika pań
stwowego realizującego ściśle określone zadania, 
lecz także, a może przede wszystkim, z pozycji 
człowieka żyjącego w środku Polski i europejskiej 
rzeczywistości, człowieka do głębi przejętego tym, 
co się dzieje z naszym losem, z naszymi indywi
dualnymi codziennymi problemami, ale także 
z naszym otoczeniem, z funkcjonowaniem pra
wa, instytucji publicznych, z naszym państwem 
i naszą rolą w międzynarodowym otoczeniu.

Czemu to jest takie ważne? Ponieważ naród, 
państwo, nasza cywilizacja i wartości są tylko 
tam, gdzie jest człowiek, tylko tam, gdzie za naj
ważniejszą zasadę stawiamy ochronę godności 
człowieka, która, tak jak stwierdza art. 30 kon
stytucji, stanowi źródło wszystkich praw i wol
ności. A więc jeśli nie postawimy człowieka i jego 
godności w centrum widzenia naszego świata, to 

– proszę wybaczyć – będziemy tylko teoretyzo
wać, a nie mówić o realnym życiu.

Zanim sięgnę do liczb, dat, statystyk, inter
wencji rzecznika, chciałbym zwrócić państwa 
uwagę na to, że mamy dzisiaj do czynienia z dwo
ma potężnymi kryzysami i z  jednym cudem. 
Przepraszam za użycie słowa „cud”, ale uważam, 
że funkcjonuje ono także w języku świeckim i jest 
najlepszym określeniem na zjawiska, które wy
mykają się naszej wyobraźni.

Pierwszy kryzys jest oczywisty. Dotyczy za
grożeń dla naszego zdrowia, dotyczy gwarancji 
naszego prawa do ochrony zdrowia. Zdominował 
nasze życie indywidualne i zbiorowe – wiąże się 
z pandemią, ale nie tylko, bo ma charakter znacz
nie głębszy, w pewnym sensie egzystencjalny, 
jak również dotyczy przyszłości całego globu. 
Postawił przed nami wiele dylematów, wiele trud
nych wyborów, a przede wszystkim uświadomił 
nam, jak kruche jest nasze bezpieczeństwo zdro
wotne, jak silne są ograniczenia, jeśli chodzi o na
szą wiedzę, tempo i możliwości badań naukowych 
czy zdolność do reagowania na nowy typ zagrożeń 
w masowej skali. Ten kryzys zwrócił też uwagę, 
że żyjemy w świecie organicznym, współzależ
nym, ściśle związanym z naszym stosunkiem do 
innych ludzi, ale także do przyrody i do klimatu. 
Każe nam się zastanowić, jak wiele musimy zro
zumieć, jak wiele zmienić, abyśmy w przyszłości 
nie byli już tak bezradni wobec masowych zgo
nów i ofiar koronawirusa bądź innego wirusa czy 
też wobec śmierci z powodu innych chorób, któ
rym nie możemy zaradzić. I nie bez przyczyny, 
czytając stanowiska przedstawicieli różnych or
ganizacji międzynarodowych – począwszy od se
kretarza generalnego ONZ, przez szefów Komisji 
Europejskiej – widzimy, że oni dostrzegają w tym 
kryzysie w zasadzie najpoważniejsze zjawiska 
globalne od czasu II wojny światowej.

Drugi kryzys jest nie mniejszym wyzwa
niem, bo wiąże się z funkcjonowaniem naszego 
zbiorowego życia. W minionych kilkunastu mie
siącach znaleźliśmy się w środku gigantyczne
go crash testu – albo można by tu użyć terminu 
z języka finansów: stress testu. Nasze państwo, 
nasze prawo, nasze lokalne struktury, oprócz 
swych codziennych, niemałych przecież proble
mów do rozwiązania, z dnia na dzień znalazły 
się pod silną presją nowych potrzeb. Kolejne lock
downy, kolejne ograniczenia, zamykanie szkół, 
zakładów pracy, a także czasowo granic państwo
wych, ograniczenia w mobilności spowodowały, 
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że wszystko zaczęło trzeszczeć. Niewydolność 
państwa w wielu dziedzinach życia zaczęła być 
szczególnie widoczna, a każda błędna decyzja 
rządzących czy nieodpowiedzialna wypowiedź 
przekładały się na narastający chaos i dezorien
tację wśród obywateli. Gwałtownie zaczęły rosnąć 
koszty funkcjonowania państwa i koszty codzien
nego życia, przy czym mam tutaj na myśli nie tyl
ko koszty ekonomiczne. Dało o sobie znać m.in. 
nadmierne upartyjnienie struktur państwowych, 
mało wydajny system opieki zdrowotnej czy nie
właściwie reformowany system sprawiedliwości. 
Zaobserwowaliśmy, jaki wpływ na nasze życie 
może mieć kryzys praworządności, ale także nurt 
antykonstytucyjny, o którym przecież mówiłem 
w swoim przemówieniu w Senacie 13 sierpnia 
2020 r. Innymi słowy, zobaczyliśmy w przyspie
szonym tempie, w jakim kierunku zmierzamy 
jako państwo, dostrzegło to zresztą także wiele 
dobrze nam życzących środowisk politycznych 
w Europie czy w Stanach Zjednoczonych. Wydaje 
mi się czy wręcz jestem przekonany, że wyjście 
z tego kryzysu jest obecnie zadaniem najtrud
niejszym i najpilniejszym, ponieważ głównymi 
ofiarami tego kryzysu są obywatele, ci najsłabsi, 
których prawa i wolności wymagają od nas dzisiaj 
szczególnej ochrony.

Ale powiedziałem także, że jest to czas cudu. 
Otóż żyjemy… Co jest tym cudem? To, że żyjemy, 
funkcjonujemy, nie tracimy nadziei. Te 2 potęż
ne kryzysy nie zmogły nas, a siły witalne i men
talne naszego społeczeństwa okazują się równie 
potężne. Szczególny i prawdziwy podziw budzi 
mobilizacja i zdolność racjonalnego reagowania 
różnych środowisk zawodowych i społecznych. 
Nie przestaje zadziwiać środowisko medyczne, 
ten społeczny fenomen radzenia sobie w skrajnie 
wyczerpujących warunkach. Chciałbym w tym 
miejscu wszystkim osobom związanym ze śro
dowiskiem medycznym – nie tylko lekarzom 
i pielęgniarkom, ale także ratownikom, sanita
riuszom, salowym, diagnostom laboratoryjnym, 
osobom zarządzającym szpitalami, placówkami 
medycznymi, osobom dostarczającym towary do 
szpitali i innych jednostek ochrony zdrowia, oso
bom, które dbają o pacjentów także w miejscach 
zamkniętych, takich jak domy pomocy społecznej 
czy zakłady opiekuńczolecznicze – bardzo ser
decznie podziękować. (Oklaski) Ale chciałbym też 
powiedzieć, że heroizm pojawił się także w wielu 
innych środowiskach – wśród nauczycieli, wśród 
prawników, wśród ludzi z  opieki społecznej, 

wspaniale zareagowało także wiele środowisk 
kościelnych. Pojawili się też niezwykli eksperci, 
tacy jak prof. Simon czy dr Grzesiowski, przepro
wadzający nas przez zdrowotne trudny pande
mii i przez próbę zrozumienia tego, co się dzieje 
– choć z tego tytułu spotkało ich sporo przykrości.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Gabriela Morawska-Stanecka)

Ale ja chciałbym powiedzieć, bo to ma szcze
gólny związek z  biurem rzecznika, o  osobie, 
która nas wszystkich zawstydziła – nas wszyst
kich tutaj, w tej sali, dziennikarzy, polityków, 
Ministerstwo Zdrowia, instytuty medyczne… 
Rzecznika praw obywatelskich także ta osoba za
wstydziła. Jest to 19letni Michał Rogalski, twórca 
potężnej bazy danych o koronawirusie, z której 
wszyscy zaczęliśmy w którymś momencie korzy
stać i zorientowaliśmy się, że to jest jedyna dobra, 
porządna baza danych. I nie bez przyczyny Michał 
Rogalski został laureatem Nagrody Rzecznika 
Praw Obywatelskich im.  Pawła Włodkowica. 
Członkowie kapituły jednomyślnie za nim gło
sowali, w tym wszyscy dotychczasowi rzecznicy 
praw obywatelskich. I to jest ten cud, który obser
wowaliśmy. Dlaczego to jest cud? Bo wydawało 
nam się… Mnie jako rzecznikowi wydawało się, że 
znam nasze społeczeństwo jak mało kto, bo prze
cież zajmuję się szczegółowo jego problemami, 
odbyłem mnóstwo wizyt, spotkań regionalnych, 
stale prowadzę dwustronną komunikację z oby
watelami. A jednak czuję się zaskoczony tym fe
nomenem empatii, odporności na stres, mądrym 
zachowaniem, nawet w obliczu wojen ideowych 
i prowokacji ze strony rządzących. I to zaskoczyło 
moją wyobraźnię. Dzisiaj – i to chciałbym szcze
gólnie podkreślić – jest to źródłem wielkiej na
dziei na powrót do normalności, cokolwiek byśmy 
rozumieli pod tym pojęciem.

Szanowna Pani Marszałek! Szanowne Panie 
i Panowie Senatorowie! Kilka słów o faktach do
tyczących działalności rzecznika praw obywa
telskich. W 2020 r. do biura rzecznika wpłynęło 
72,5 tysiąca pism i różnych innych sygnałów od 
obywateli. To był wzrost o 22% w porównaniu 
z sytuacją w roku poprzednim. Prawie 40 ty
sięcy osób zadzwoniło do biura po informa
cję. Tych pism i telefonów było znacząco więcej 
niż w 2019 r., a wiązało się to ze stanem epide
mii i ograniczeniem wielu podstawowych praw 
i wolności. Cieszę się, że obywatele w tym trud
nym czasie zaufali rzecznikowi. Rzecznik starał 
się odpowiadać na to zaufanie nie tylko poprzez 



informacja o działalności rzecznika praw obywatelskich oraz o stanie przestrzegania wolności  
i praw człowieka i obywatela w roku 2020

41

23. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 14 kwietnia 2021 r.

liczne interwencje indywidualne, ale też poprzez 
kilkaset opinii, stanowisk i wystąpień do władz, 
poprzez przyłączenie się do 188 postepowań ad
ministracyjnych i sądowych czy do kilkunastu 
spraw, o których zresztą będę mówił później, 
które się toczyły i  toczą przed Trybunałem 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskim 
Trybunałem Praw Człowieka.

Oczywiście dominującym tematem były 
ograniczenia praw i wolności obywateli w świe
tle wprowadzonych przepisami zakazów i naka
zów wynikających z ogłoszenia stanu epidemii. 
Ustawy, ale także rozporządzenia, które przekra
czały granice ustaw, zwiększały uprawienia władz 
kosztem praw obywateli i dlatego obywatele czę
sto skarżyli się, dopytywali o kwestie związane 
z zakazem gromadzenia się, przemieszczania, ko
niecznością poddawania się kwarantannie i izo
lacji, zwłaszcza po powrocie z zagranicy. Wiele 
kontrowersji wzbudzały kwestie – podejmowa
liśmy w odniesieniu do nich interwencje –doty
czące np. zakazu wstępu do lasów i parków czy 
nakazu noszenia maseczek. Obowiązek noszenia 
maseczek został wprowadzony na poziomie odpo
wiednio regulowanym ustawowo dopiero jesienią 
zeszłego roku.

Wiele pytań wiązało się z niejasnością prze
pisów, często zmienianych z dnia na dzień, czy 
z rozbieżnością wynikającą z przekazów medial
nych a faktycznym egzekwowaniem tych przepi
sów przez służby porządkowe. Często widzieliśmy 
nierówność wobec prawa, to, że w odniesieniu do 
niektórych obywateli służby działają bardzo in
tensywnie, a w odniesieniu do innych przemil
czają albo udają, że nie zauważają określonego 
problemu.

Pojawiały się także skargi na działanie orga
nów inspekcji sanitarnej. Wiele skarg dotyczyło 
pandemii i naruszeń zasad i norm bezpieczeń
stwa epidemicznego. Liczną grupę spraw stano
wiły problemy związane z sytuacją w domach 
pomocy społecznej i w zakładach opiekuńczo
leczniczych, ale zajmowaliśmy się też grupami 
wykluczonymi i dyskryminowanymi w kontek
ście pandemii, które ucierpiały i cierpią szcze
gólnie. Pomyślmy choćby o dostępie do edukacji 
dzieci z autyzmem. Nie da się prowadzić działań 
edukacyjnych za pomocą komputera dla dzieci 
z autyzmem, po prostu jest to prawie niemożliwe. 
Pomyślmy też o tym, jak się w tym trudnym okre
sie czuły osoby dotknięte kryzysem bezdomności, 
skoro z dnia na dzień nie mogły nawet przebywać 

na ulicy, bo nastąpił lockdown. Jeżeli już mówimy 
o tych, którzy są najbardziej dotknięci tym wła
śnie kryzysem… Mnóstwo skarg dotyczyło osób 
pozbawionych wolności, które przecież mają zna
cząco ograniczone jakiekolwiek kontakty z własną 
rodziną ze względu na zamknięcie miejsc pozba
wienia wolności dla osób z zewnątrz, nie wspomi
nając o mieszkańcach domów pomocy społecznej.

Interweniowaliśmy też w różnych kwestiach 
związanych z  zagwarantowaniem prawa do 
ochrony zdrowia, w kontekście przesuwania ko
lejek do świadczeń, w kontekście porodów rodzin
nych, ograniczeń z tym związanych. Pod koniec 
2020 r. apelowaliśmy o jasny i przejrzysty pro
gram szczepionkowy.

Sporo interwencji dotyczyło zagadnień w sys
temie oświaty, w tym zwłaszcza problemu nie
równości dostępu do edukacji oraz problemu tzw. 
znikania dzieci z systemu, tego, że dzieci były 
w szkole, a nagle, kiedy szkoły zaczęły posługi
wać się aplikacjami, okazało się, że tych dzieci nie 
ma i nie wiadomo, jak to sprawdzić, nie wiadomo, 
kto powinien to sprawdzić, bo policja zajmuje się 
innymi rzeczami i brakuje koordynacji działań 
poszczególnych organów państwa.

Epidemia koronawirusa spowodowała tak
że wpływ nowego rodzaju spraw, przynajmniej 
w kontekście działalności biura rzecznika, tj. 
skarg przedsiębiorców na sposób i podział środ
ków w  ramach pomocy finansowej państwa. 
Chciałbym tu wyraźnie podkreślić, że bardzo 
ważną rolę w tym kontekście odegrał i cały czas 
odgrywa rzecznik małych i średnich przedsię
biorców, który, mam wrażenie, każdego dnia sta
ra się być po stronie przedsiębiorców. Wydaje mi 
się, że to była dobra decyzja, żeby ten rzecznik 
został powołany.

Gdy myślimy o pandemii, szczególnie teraz, 
gdy jesteśmy w kwietniu 2021 r., powinniśmy 
sobie przypomnieć, co się działo dokładnie rok 
temu, w kwietniu 2020 r. Wtedy została podjęta 
decyzja o organizacji wyborów korespondencyj
nych, wyborów wyłącznie korespondencyjnych. 
Rząd nie ogłosił stanu klęski żywiołowej, a to spo
wodowało szereg różnych konsekwencji, związa
nych z procesem podejmowania decyzji. Wybory 
miały być przeprowadzone korespondencyjnie 
10 maja, a gdy nie doszły do skutku – ostatecznie 
odbyły się w czerwcu i w lipcu – w tym czasie biu
ro rzecznika zostało dosłownie zalane skargami 
na i potencjalne, i konkretne naruszenie praw wy
borczych, ponieważ zasady procesu wyborczego 
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zmieniono w trakcie gry. Dobrze wiemy, że świę
tą zasadą jest to, że nie zmieniamy reguł wy
borczych później niż na 6 miesięcy przed datą 
wyborów. Co więcej, obywatele czuli się zaniepo
kojeni tym, że na podstawie w zasadzie projektu 
ustawy poleca się Poczcie Polskiej przygotowa
nie i przeprowadzenie wyborów koresponden
cyjnych. Doszło do bezprawnego przekazywania 
danych wyborców. To też spowodowało zaintere
sowanie rzecznika, co zresztą zaowocowało wy
rokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Warszawie, stwierdzającym bezprawność dzia
łania prezesa Rady Ministrów, wyrokiem, który, 
chciałbym podkreślić, jest fundamentem zasady 
legalizmu, bo nie można podejmować decyzji, gdy 
nie ma przepisu, który by na to pozwalał, anty
cypując, że ten przypis być może kiedyś zostanie 
przyjęty.

Wspomniałbym tu jeszcze o jednej sprawie, 
o tym, że w tym okresie wielu obywateli prote
stowało przeciwko takiej sytuacji i byli za to po 
prostu karani, także pojedyncza osoba, która sta
ła i trzymała jakąś kartkę z jakimiś postulatami 
protestu. Już to dawało policji podstawę do tego, 
żeby taką osobę spisywać i wykorzystywać do 
tego przepisy związane z pandemią. Pamiętamy 
też wydarzenia pod radiową Trójką, spisywanie 
obywateli, którzy się tam wtedy gromadzili, a na
stępnie prowadzenie postępowań przez inspekcję 
sanitarną i rozpoznawanie tych spraw przez sądy 
administracyjne. Jeżeli wspominamy ten okres, 
to chciałbym też przypomnieć – a wiem, że dla 
Wysokiej Izby to jest ważny temat – że w kwiet
niu i maju obserwowaliśmy protesty przedsię
biorców, protesty, które były niezwykle dotkliwie 
rozpędzane przez policję. Już wtedy policja poka
zywała różne mechanizmy działania, które mogą 
być uznawane za sprzeczne ze standardami praw 
człowieka.

Ale oczywiście nasza rzeczywistość prawna 
i polityczna nie dotyczyła tylko i wyłącznie pande
mii i wyborów, ich konsekwencji i tego szczegól
nego aspektu naruszenia, czyli naruszenia prawa 
do ochrony zdrowia, tego, że – jak myślę – wielu 
obywateli straciło zaufanie do systemu zdrowia, 
przekonanie, że ich ochroni.

Były także różne problemy dotyczące grup 
szczególnie traktowanych czy szczególnie dys
kryminowanych. Chciałbym tu wspomnieć 
o prawach osób homoseksualnych, biseksual
nych i transpłciowych, bo przecież zeszły rok 
to był rok dyskusji na temat słynnych uchwał 

samorządowych przeciwko ideologii LGBT. 
Zeszły rok to był rok homofobicznych wypowie
dzi przedstawicieli władz, włącznie z prezyden
tem Andrzejem Dudą, na temat osób LGBT. Zeszły 
rok był rokiem podważania przez przedstawicieli 
władz konstytucyjnych gwarancji ochrony praw 
tych osób. To wszystko miało fundamentalny 
wpływ na debatę, na poczucie bezpieczeństwa, 
ale także na wydarzenia, które miały miejsce 
7 sierpnia 2020 r., czyli na zatrzymanie 48 osób, 
wywiezienie tych osób na posterunki Policji, 
skandaliczne traktowanie tych osób. To wyda
rzenie, które przejdzie niestety do tej złej histo
rii Rzeczypospolitej. To wszystko wywiązało się 
w kontekście demonstracji solidarnościowej po 
zatrzymaniu Margot i decyzji o tymczasowym 
aresztowaniu w sierpniu 2020 r. Cieszę się – bo 
mimo wszystko są pewne powody do radości – że 
w 4 przypadkach sądy administracyjne uchyliły 
uchwały przeciwko ideologii LGBT. To naprawdę, 
i wiem to z wielu źródeł, zostało dobrze odebrane, 
nie tylko przez środowiska osób LGBT, ale także 
przez społeczność międzynarodową, która do
strzegła, że może jednak sądy w Polsce są w stanie 
stać na straży normlanych, zwyczajnych wartości 
konstytucyjnych, które zakładają, że nie możemy 
kogoś po prostu arbitralnie wykluczać i mówić, że 
nie ma on prawa do tego, aby być równoprawnym 
obywatelem.

Inny problem to prawa kobiet. W trakcie wa
kacji dyskutowaliśmy – także w Senacie odby
wała się przecież debata – na temat groźby czy 
zapowiedzi wypowiedzenia konwencji stambul
skiej. Ta groźba nie zakończyła się dobrze, po
nieważ premier złożył wniosek do Trybunału 
Konstytucyjnego i ten wniosek czeka na rozpo
znanie. Kto wie, czy któregoś dnia nie zostanie 
podjęta decyzja, aby ten wniosek został rozpozna
ny. Ale przede wszystkim 22 października 2020 r. 
Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, który za
ostrzył przepisy antyaborcyjne i który wywołał 
masowe protesty w całym kraju. Widoczna była 
wtedy stopniowo zaostrzająca się reakcja policji 
wobec protestujących. Zatrzymania, brutalne sto
sowanie środków przymusu bezpośredniego, za
mykanie w tzw. kotłach, wywożenie do komend 
poza Warszawą, tak aby tylko utrudnić kontakt 
z adwokatami, radcami prawnymi czy po prostu 
utrudnić nawet zwyczajne demonstracje solidar
nościowe. Niestety, okres pandemii i związane 
z pandemią restrykcje zostały wykorzystane do 
tłumienia wolności organizowania pokojowych 
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zgromadzeń. Jestem wdzięczny nie tylko mojej za
stępczyni, rzeczniczce Hannie Machińskiej, ale 
także przedstawicielom Krajowego Mechanizmu 
Prewencji Tortur oraz nieludzkiego i poniżające
go traktowania, że w zasadzie w czasie każdego 
zatrzymania, które miało miejsce od 7 sierpnia 
w zasadzie do dzisiaj, a nawet do ostatniej nie
dzieli, ci przedstawiciele Krajowego Mechanizmu 
Prewencji Tortur i pani rzeczniczka Machińska 
często osobiście byli na tych posterunkach i chro
nili ludzi, dbali o ich prawa. To pokazuje, jak waż
ne jest to, że urząd rzecznika jest niezależny. Bo 
my nie zastanawiamy się, czy nasza interwencja 
komuś zaszkodzi, czy nie, czy demonstrant jest 
akurat związany z Marszem Niepodległości, czy 
jest akurat związany ze środowiskami kobiecymi. 
Dla nas ważne jest to, że gdy został on zamknię
ty i wiemy czy też możemy mieć podejrzenia, że 
Policja może nie stosować standardów praw czło
wieka, to nasi przedstawiciele w tym pomiesz
czeniu dla osób zatrzymanych mogą być obecni 
i mogą monitorować sytuację. I myślę, że napraw
dę wielu osobom w tym czasie pomogliśmy albo 
przynajmniej uchroniliśmy je przed jakimiś gor
szymi konsekwencjami.

Ale to nie była tylko obecność na komisaria
tach, bo także przystępowanie do spraw, szcze
gólnie tych, które toczyły się w kontekście decyzji 
wydawanych przez inspekcję sanitarną, skarże
nie tych decyzji do sądów administracyjnych, 
a także składanie kasacji od wyroków nakazo
wych, które były wydawane, a np. te osoby nie 
zdążyły ich zaskarżyć.

27 stycznia 2021 r. rząd w końcu opubliko
wał orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. 
Trzeba o tym pamiętać, bo od tego dnia kobie
ty nie mają prawa do decyzji o kontynuowaniu 
ciąży lub jej terminacji z powodu nieuleczalnych 
wad płodu. W mojej ocenie obecny stan prawny 
jest sprzeczny ze standardami międzynarodo
wymi, zwłaszcza z orzecznictwem i interpretacją 
Międzynarodowego paktu praw osobistych i po
litycznych. W zasadzie bardzo porównywalna do 
polskiej sytuacji jest sytuacja ze sprawy Mellet 
przeciwko Irlandii. Ten standard prawny ocenio
no i stwierdzono, że brak możliwości przerwa
nia ciąży w sytuacji wady letalnej płodu narusza 
prawo dotyczące zakazu tortur oraz nieludzkie
go i poniżającego traktowania. To jest wyzwanie, 
z którym wszyscy będziemy musieli się prędzej 
czy później zmierzyć, i nasze prawo będzie mu
siało być pod tym względem zmienione.

Tym, co także nas wszystkich dotyczy
ło w 2020 r., był kryzys praworządności. Tych 
etapów, tych wydarzeń, tych aktów prawnych 
i działań, które były związane z kryzysem pra
worządności w 2020 r., było naprawdę sporo. Nie 
sposób ich wszystkich szczegółowo omówić, ale 
może zasygnalizowałbym tu kilka najważniej
szych spraw.

Przede wszystkim na początku 2020 r. została 
przyjęta tzw. ustawa kagańcowa, która znaczą
co ograniczyła możliwość protestowania przez 
sędziów w obronie niezależności sądownictwa, 
a także uniemożliwiła czy utrudniła weryfiko
wanie procesu nominacji sędziowskich z punktu 
widzenia zgodności z prawem Unii Europejskiej. 
8  kwietnia Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej wydał postanowienie zawiesza
jące działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu 
Najwyższego, co nie spowodowało, że izba prze
stała działać, bo wydane zostały postanowienia, 
które pozbawiały immunitetu oraz zawieszały sę
dziów. Mam tutaj na myśli sędzię Beatę Morawiec 
oraz sędziego Igora Tuleyę. Wcześniej na innych 
podstawach został zawieszony także sędzia Paweł 
Juszczyszyn. Te osoby stały się symbolem tego, 
co się dzieje z praworządnością. W państwie 
członkowskim Unii Europejskiej 3 sędziów zo
stało zawieszonych za to, że starali się być uczci
wi i działać zgodnie z prawem. To powinno być 
dla nas wszystkich memento, nie możemy o tym 
zapominać. Oni nie mogą orzekać pomimo tego, 
że są ludźmi uczciwymi.

Mieliśmy także przymusowe przeniesienia 
prokuratorów, którzy z dnia na dzień musieli 
zmieniać miejsce zamieszkania i służby, jechać 
z Warszawy do Śremu, z Warszawy do Lidzbarka 
Warmińskiego, z  Warszawy do Jarosławia, 
z Wrocławia do Krakowa czy z Goleniowa do 
Kwidzynia. Wyobraźmy sobie, że ktoś nam któ
regoś dnia mówi: „Słuchaj, dzisiaj jest piątek, od 
poniedziałku pracujesz 400 km dalej. Kompletnie 
mnie nie obchodzi, czy znajdziesz sobie miejsce 
zamieszkania, co z twoimi rodzicami, dziećmi, 
psem, czy chorujesz, czy nie chorujesz”. A to się 
dzieje i ma fundamentalny wpływ na to, jak funk
cjonuje prokuratura.

Chciałbym podkreślić, że pomimo tych 
wszystkich trudnych sytuacji dla sędziów i pro
kuratorów sędziowie w wielu przypadkach po
kazali swoją siłę, swoją integralność moralną 
i swój profesjonalizm, wydając wielkie wyroki 
z punktu widzenia standardów praw człowieka. 
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O niektórych z nich mówiłem, ale dodałbym tu 
jeszcze te, które niestety prawie w ogóle nie zo
stały wzięte pod uwagę przez Policję. Są to mia
nowicie te wyroki, które oceniały zachowania 
policji w czasie demonstracji, które stwierdza
ły, że zatrzymania były bezzasadne, nielegalne, 
nieprawidłowe, które oceniały stosowanie środ
ków przymusu bezpośredniego. To, że sędziowie… 
Powiedziałbym tak: gdzieś nad nimi szaleją bu
rze, wieją wichry, które zrywają dachy domów, 
a oni jednak siedzą w tych pałacach, w tych do
mach sprawiedliwości i wiedzą, że cały czas po
winni się zachowywać przyzwoicie. Wydaje mi 
się, że obywatele powinni być im za to wdzięczni.

Był to także rok, kiedy Biuro Rzecznika Praw 
Obywatelskich i my wszyscy byliśmy bardzo 
zainteresowani tym, co się działo poza grani
cami naszego kraju, w sądach, które postrzega
my czasami jako sądy, które są dla nas obce, 
choć tak naprawdę nie są one obce, bo to rów
nież są sądy naszych obywateli. Mam na myśli 
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz 
Europejski Trybunał Praw Człowieka. Cieszę się, 
że jako rzecznik mogłem uczestniczyć w 2020 r. 
w kilkunastu sprawach, które były rozpatry
wane przed Trybunałem Sprawiedliwości UE 
w  Luksemburgu. Umożliwiła to konstrukcja 
procedury prejudycjalnej, dzięki której sądy pol
skie mogą w toku zawisłych przed nimi spraw 
zwracać się do Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej z pytaniami dotyczącymi wykład
ni prawa unijnego. Jeżeli rzecznik jest stroną 
postępowania krajowego, to wtedy automatycz
nie staje się także stroną postępowania przed 
Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
w Luksemburgu.

Przedstawiciele rzecznika uczestniczyli 
w sprawach dotyczących postępowań dyscypli
narnych wobec sędziów. To były sprawy sędziego 
Tuleyi i sędzi Maciejewskiej. W swoim wyroku 
trybunał stwierdził, że nie można karać sędziów 
za treść wyroków i za realizację ich uprawnień 
europejskich. Rzecznik uczestniczył także w spra
wie dotyczącej sędziów, którzy kwestionowa
li brak możliwości odwoływania się od decyzji 
Krajowej Rady Sądownictwa w zakresie nomina
cji do Sądu Najwyższego. Wydany w marcu tego 
roku wyrok trybunału stwierdza, że to wyłącze
nie jest w polskich warunkach wysoce wątpliwe. 
Rzecznik uczestniczył także w rozprawach, któ
re dotyczyły sędziego Żurka i sędzi Frąckowiak. 
W tych sprawach rozstrzygnie się nie tylko to, jaki 

wpływ na niezależność sędziego może mieć sytu
acja, w której został on nominowany z rażącym 
naruszeniem prawa unijnego, ale także to, jak na
leży traktować orzeczenia wydane przez takiego 
sędziego. To wszystko, co dzieje się w Trybunale 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej – mam na 
myśli nie tylko te sprawy, które wymieniłem, ale 
także sprawy prowadzone na wniosek Komisji 
Europejskiej, wynikające z skarg naruszeniowych 
Komisji – będzie miało wpływ na kształt polskiej 
rzeczywistości prawnej. Taką mam przynajmniej 
nadzieję.

Przypominam sobie, że po tym, jak Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał słyn
ny wyrok w sprawie państwa Dziubaków, wyrok 
dotyczący kredytów denominowanych w wa
lutach obcych, mówiliśmy, że jest to właśnie 
sąd naszych obywateli. I rzecznik uczestniczył 
w  kilku postępowaniach, które zmierzały do 
wyinterpretowania różnych norm abuzywnych 
w sprawach konsumenckich. Te orzeczenia mogą 
mieć fundamentalne znaczenie z punktu widze
nia kształtowania podejścia naszych sądów do 
wykorzystywania, używania w codziennej pra
cy standardów prawa unijnego. W toku są kolej
ne sprawy, w których uczestniczy rzecznik praw 
obywatelskich.

Ale 2020  r. był ciekawy z  jeszcze jednego 
względu. To także wiąże się ściśle z działalno
ścią rzecznika praw obywatelskich. Chodzi mia
nowicie o to, że jest jeszcze drugi sąd, Europejski 
Trybunał Praw Człowieka, który w ostatni pią
tek był przecież wymieniany w  nagłówkach 
głównych gazet. No, było tak ze względu na od
rzucenie listy polskich kandydatów na sędzie
go Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 
Dlaczego mówię o Europejskim Trybunale Praw 
Człowieka? Ponieważ akurat w 2020 r. trybunał 
zdecydował się na zakomunikowanie szeregu 
spraw dotyczących Polski, kilkunastu spraw do
tyczących wymiaru sprawiedliwości, kilkuna
stu spraw dotyczących nieuznawania w Polsce 
związków osób tej samej płci, a także wielu po
jedynczych spraw dotyczących standardów in
wigilacyjnych, braku prawa do legalnej aborcji, 
standardów traktowania osób pozbawionych wol
ności czy nawet ograniczenia dostępu do budyn
ków sejmowych i gwarancji wolności słowa w tym 
właśnie kontekście.

Rzecznik praw obywatelskich, korzystając 
z dobrych praktyk innych urzędów, innych orga
nów tego typu, ale także ze swoich wcześniejszych 
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doświadczeń, jako przyjaciel sądu, amicus cu
riae, przedstawił trybunałowi w Strasburgu opi
nie w 15 sprawach. W ubiegłym roku było to 11 
spraw. Jedna z tych spraw, co ciekawe, dotyczyła 
Islandii. Ktoś mógłby zadać pytanie: co nas ob
chodzi Islandia, co nas obchodzą standardy is
landzkie? Otóż w tej sprawie też przedstawiliśmy 
opinię przyjaciela sądu. Dlaczego? Ponieważ jest 
to sprawa Ástráðsson przeciwko Islandii, która 
ma fundamentalne znaczenie dla określenia re
lacji między władzą wykonawczą a procesem no
minacji sędziowskich. I to jest sprawa zakończona 
wyrokiem Wielkiej Izby Trybunału, w którym 
stworzono standard, który będzie służył do oce
ny polskich procesów nominacyjnych. Już 19 maja 
odbędzie się rozprawa w sprawie sędziego Jana 
Grzędy przeciwko Polsce. To będzie pierwsza 
rozprawa przed Europejskim Trybunałem Praw 
Człowieka od 8 lat. Przez 8 lat wszystkie sprawy 
były rozpatrywane pisemnie. Teraz ta rozprawa 
się odbędzie.

Chciałbym także podkreślić, że wraz z pa
nią rzeczniczką Machińską odbyłem wizy
tę służbową w  Europejskim Trybunale Praw 
Człowieka w Strasburgu. Rozmawialiśmy z pre
zesem Róbertem Spanó na temat znaczenia tych 
spraw dla tego, co się w Polsce dzieje, dla stan
dardów praworządności. Liczę na to, że trybu
nał w Strasburgu w ciągu najbliższych miesięcy, 
najbliższych lat będzie miał istotne znaczenie 
dla dyskusji na temat różnych sytuacji zwią
zanych z  naruszeniami praw człowieka. To 
jest istotne, ponieważ w przypadku Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej mamy do 
czynienia zazwyczaj z tzw. abstrakcyjną kontro
lą norm, czyli badamy, czy dane przepisy, dane 
uregulowania są zgodne z  prawem unijnym. 
A Europejski Trybunał Praw Człowieka różni się 
tym, że rozstrzyga konkretne sprawy indywidu
alne, sędziego Tuleyi czy Żurka, sprawę Mikołaja 
Pietrzaka, pana Zuchniewicza, pani B.B., pana 
Drozda. Są to sprawy konkretnych osób, których 
prawa zostały naruszone, a dobrze wiemy, że tych 
naruszeń praw jest sporo i że nie wszystkie osoby 
są w stanie doczekać się sprawiedliwości w kraju.

W tym kontekście chciałbym powiedzieć i za
sygnalizować, że to, co nas czeka w najbliższych 
latach, to potężna dyskusja na temat rozwiązania 
problemu ograniczania uprawnień emerytalnych 
dla osób, które były związane ze strukturami 
podległymi MSWiA przed 1989 r. Trybunał wła
śnie zasygnalizował kilkanaście polskich spraw, 

które tego dotyczą, i prawdopodobnie prędzej czy 
później te sprawy zakończą się tzw. wyrokiem 
pilotażowym, który trzeba będzie komplekso
wo wykonać i naprawić sytuację tych osób, któ
re zostały pokrzywdzone. Jestem przekonany, że 
będzie to kosztowne dla naszego państwa. Ale 
może to dobrze, że mamy jeszcze nadzieję w po
staci Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 
że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
także staje się dla nas coraz ważniejszy.

W 2020 r. rzecznik praw obywatelskich wraz 
z biurem zajmował się różnymi problemami. 
Nie sposób ich wymienić. Ten raport roczny jak 
zwykle jest… Naprawdę staramy się pisać krótko 
i na temat, ale tych tematów naprawdę jest spo
ro. Czasami jednego dnia podejmujemy kilka in
terwencji, które zasługują na upublicznienie czy 
poinformowanie osób zainteresowanych, dzien
nikarzy, polityków o tym, dlaczego interwencja 
w danej sprawie jest istotna.

Cieszę się, że w 2020 r. udało się osiągnąć 
kilka wymiernych sukcesów. Myślę, że popra
wa sytuacji frankowiczów i to, że dzięki bardzo 
konsekwentnym działaniom informacyjnym 
oraz strategicznym, sądowym mogą oni coraz 
skuteczniej dochodzić swoich uprawnień przed 
sądami, to jest w dużej mierze zasługa Biura 
Rzecznika Praw Obywatelskich, zasługa Forum 
Konsumenckiego, także zaangażowania prof. Ewy 
Łętowskiej, która honorowo nam doradza i poma
ga w tych sprawach. Bardzo się cieszę, że mogłem 
na szczeblu europejskim, międzynarodowym, ale 
także w kraju pochwalić się tym, że sądy w Polsce 
potrafią stać po stronie osób LGBT i uchyliły 4 
uchwały lokalnych samorządów przeciwko ide
ologii LGBT. Zwłaszcza chciałbym podkreślić 
wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Gliwicach, który moim zdaniem przejdzie do 
historii, jeśli chodzi o uzasadnienie, dlaczego 
używanie tego typu słów, że ktoś jest przeciwko 
ideologii LGBT, to jest de facto atak wymierzony 
w prawa osób homoseksualnych, biseksualnych 
i transpłciowych.

We wrześniu 2020 r. z kolei Sąd Najwyższy 
w uchwale 7 sędziów stwierdził, że przy obniże
niu świadczeń emerytalnorentowych pracowni
ków i funkcjonariuszy służb PRL trzeba oceniać 
ich indywidualne czyny, a nie samą przynależ
ność do służby. Zatem Sąd Najwyższy przekre
ślił zasadę, która została wprowadzona ustawowo 
16 grudnia 2016 r. , czyli zasadę odpowiedzialno
ści zbiorowej, przeciwko której Senat – pamiętam 
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to dobrze – protestował, ale ponieważ zagadnie
nie to było wtedy powiązane z przyjęciem budże
tu, nie było szansy na to, aby wtedy, już na etapie 
legislacyjnym, poprawić przepisy. To były także 
wyroki… to był wyrok wojewódzkiego sądu ad
ministracyjnego w sprawie nieważności decyzji 
premiera nakazującej Poczcie Polskiej zorganizo
wanie wyborów korespondencyjnych, ale także 
rzeczy, których może szersza publiczność już na
wet nie widzi, a dla nas były ważne. To np. zmia
ny dotyczące książeczek mieszkaniowych, jeszcze 
z czasów PRL. Otóż rozszerzono katalog czynności 
uprawniających do otrzymania premii gwaran
cyjnej, o co od lat rzecznik zabiegał.

To wszystko – nie tylko to, ale też wiele innych 
rzeczy – było możliwe dzięki olbrzymiemu zaan
gażowaniu moich współpracowników i współ
pracowniczek. Było to możliwe dzięki temu, że 
w zasadzie z dnia na dzień, w połowie marca uda
ło się przejść na pracę zdalną, co z kolei było moż
liwe dzięki wysiłkowi dyrekcji generalnej biura 
rzecznika i naprawdę świetnemu poziomowi in
formatyzacji naszego urzędu.

Mam taką, można powiedzieć, dodatkową sa
tysfakcję, że przez te 5 lat udało się stworzyć na
prawdę nowoczesną instytucję, nie tylko urząd, 
który się zajmuje w sposób tradycyjny prawa
mi i wolnościami jednostki, że nawet przy tych 
wszystkich ograniczeniach budżetowych, któ
rych Wysoka Izba jest świadoma, udało nam się 
dzięki naprawdę wielkiej woli i zaangażowaniu 
od wewnątrz przekształcać i tworzyć jak najlep
szy urząd. Chciałbym moim współpracownikom 
i współpracowniczkom bardzo serdecznie za to 
podziękować. (Oklaski)

Szanowna Pani Marszałek! Szanowni Pań
stwo Senatorowie! Wszystko wskazuje na to, że 
jest to moje ostatnie wystąpienie w roli rzecz
nika praw obywatelskich przed Wysokim 
Senatem, dlatego chciałbym serdecznie podzię
kować panu marszałkowi, pani marszałek, całe
mu kierownictwu Senatu i każdemu senatorowi 
z osobna za wspaniałą współpracę w ciągu tych 
prawie 6 lat. Dziękuję też pracownikom Senatu, 
ze strony których zawsze spotykała mnie i biu
ro rzecznika życzliwość oraz wsparcie. Jednak 
jak się kończy misję, to nie znaczy, że wszystko 
się zrobiło, co należy. Liczę na to, że wiele mo
ich pomysłów, pomysłów moich współpracow
ników i współpracowniczek będzie w Senacie 
przedmiotem dalszych prac, prac ustawodaw
czych zwłaszcza. Mamy cały czas niezałatwiony 

problem naruszenia praw w Krajowym Ośrodku 
Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym 
w Gostyninie. Musimy poprawić sytuację w za
kresie problemów identyfikowanych przez Zespół 
„Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur” w jed
nostkach policyjnych, mam przygotowaną listę 
12 problemów, które należy rozwiązać legislacyj
nie, i mam nadzieję, że stanie się to przedmiotem 
prac senackich. Przekazałem także do Senatu pro
jekt, nad którym pracowałem przez wiele mie
sięcy z ekspertami, który nazywa się „Osiodłać 
Pegaza” i który dotyczy stworzenia komplekso
wej i dostosowanej do warunków nowoczesne
go państwa demokratycznego regulacji nadzoru 
nad służbami specjalnymi, nad wszelkimi nad
użyciami, które w działalności służb specjalnych 
mogą się pojawić, a które mogą skutkować naru
szeniem prawa do prywatności. Przedstawiłem 
szereg innych pomysłów, już bardzo szczegó
łowych, które są przedmiotem prac Komisji 
Ustawodawczej Senatu i bardzo dziękuję za to, że 
Komisja Ustawodawcza te działania podejmuje. 
Chciałbym przede wszystkim podkreślić jedno: 
wierzę, że Senat dalej będzie miejscem, w którym 
jest przestrzeń do nieograniczonej debaty, prze
strzeń do debaty opartej na zasadach pluralizmu, 
debaty merytorycznej, ale debaty, która jest także 
otwarta dla organizacji społeczeństwa obywatel
skiego. To jest niezwykle ważne, żeby Senat taką 
przestrzeń dla społeczeństwa obywatelskiego cały 
czas tworzył.

Oczywiście nie wiem, jakie rozstrzygnię
cie zostanie wydane jutro przez Trybunał 
Konstytucyjny – czy zwycięży lojalność wobec 
państwa i jego konstytucji oraz obowiązek za
pewnienia ciągłości ochrony praw i wolności 
obywateli, czy też być może nastąpi próba dosto
sowania interpretacji konstytucji, interpretacji 
prawa do sytuacji politycznej, jak to w zasadzie 
bez ogródek przedstawiali posłowie wniosko
dawcy. W każdym razie należy liczyć się z tym, 
że obecna władza polityczna będzie chciała roz
szerzyć swój wpływ i na ten obszar działania in
stytucji publicznych, jaki obejmują kompetencje 
rzecznika praw obywatelskich. Dlatego na Senat 
Rzeczypospolitej spada dzisiaj szczególna odpo
wiedzialność za przyszłość polskiego państwa, 
za losy praw polskich obywateli. Jesteście, Panie 
i Panowie Senatorowie, ostatnią instancją, która 
ma polityczną legitymację do obrony konstytucyj
nej roli rzecznika praw obywatelskich. Od tego, 
na wybór jakiej osoby na to stanowisko wyrazicie 



informacja o działalności rzecznika praw obywatelskich oraz o stanie przestrzegania wolności  
i praw człowieka i obywatela w roku 2020

47

23. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 14 kwietnia 2021 r.

zgodę, zależy, czy kontynuowana będzie pięk
na historia urzędów, której bohaterami w ciągu 
minionych już ponad 30 lat byli wybitni rzecz
nicy tacy jak prof. Ewa Łętowska, prof. Tadeusz 
Zieliński, prof. Adam Zieliński, prof. Andrzej 
Zoll, dr Janusz Kochanowski oraz pani prof. Irena 
Lipowicz. To są osoby, które zbudowały autorytet 
tego urzędu i zdobyły zaufanie obywateli. A być 
może w pewnym sensie zakończy się historia 
niezależności tego urzędu i dołączy on do obo
zu władzy, pozbawiając obywateli elementarnej 
ochrony. Głęboko wierzę, że dadzą państwo radę 
obronić niezależność konstytucyjnej roli rzeczni
ka praw obywatelskich. Jeszcze konstytucja i pra
wa obywatelskie nie zginęły, póki o nie walczymy. 
(Oklaski)

WiceMarSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo serdecznie dziękuje za wyczerpujące 
sprawozdanie.

I proszę o pozostanie przy mównicy.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zadać 

pytanie rzecznikowi praw obywatelskich, panu 
Adamowi Bodnarowi?

Do pytań zgłosili się senatorowie.
Proszę o zadanie pytania przez pana senatora 

Kazimierza Ujazdowskiego.
Pan senator Ujazdowski jest z nami, zdalnie? 

Nie. Jeżeli się połączy, to zada pytanie.
To poproszę pana senatora Krzysztofa Brejzę.

Senator
krzyszToF BreJza 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, niesamowita praca pana 

oraz całego biura. To sprawozdanie – punkt po 
punkcie, strona po stronie – pokazuje ogrom 
problemów wychwyconych przez państwa. To 
sprawozdanie jest taką instrukcją, jak naprawić 
Rzeczpospolitą, za co w imieniu Senatu dziękuje
my, będziemy korzystać z tego materiału.

Mam jedno pytanie. Normatywny charakter 
ma również preambuła do konstytucji i w tej pre
ambule mowa jest o tym, że obywatele mają pra
wo do państwa rzetelnego i sprawnego. Proszę 
podsumować ten rok, rok przygotowania pań
stwa, administracji, władzy do pandemii, rok 

braku kadr medycznych, braku przeszkolonych 
pracowników obsługujących respiratory, braku 
respiratorów, braku zapowiadanej fabryki produ
kującej maski, załamania diagnostyki, potężne
go załamania, nieprzygotowania służby zdrowia, 
skutkującego zgonami nie tylko osób chorych na 
COVID, ale i chorujących na inne schorzenia: no
wotworowe, kardiologiczne i wiele, wiele innych. 
Czy państwo po tym roku było przygotowane i czy 
obywatele mieli pewność, że żyjąc w państwie 
PiS, żyją w państwie rzetelnie i sprawnie funk
cjonującym, tak jak to powinno wynikać – i wy
nika – z konstytucji?

WiceMarSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuje.
Proszę bardzo.

rzecznik praW obyWatelSkich 
adam Bodnar 

Faktycznie preambuła ma znaczenie norma
tywne, w sensie wskazywania i celów funkcjono
wania naszego państwa, i zadań oraz wartości, 
którymi powinniśmy się kierować. Wczoraj 
w Trybunale Konstytucyjnym, odpowiadając na 
pytania, o tym mówiłem, że musimy brać pod 
uwagę chociażby to, że z preambuły wynika obo
wiązek zagwarantowania na zawsze praw i wol
ności obywatelskich. Zwracam uwagę na te słowa 
– na zawsze. A jeżeli na zawsze, to musi być ku 
temu instrumentarium, które obronie praw oby
watelskich będzie służyło.

W 2020 r. państwo polskie przechodziło swo
isty stress test w zakresie tego, czy jest wystar
czająco sprawne i czy jest rzetelnie przygotowane 
do poradzenia sobie z taką sytuacją, i nieste
ty, z przykrością muszę stwierdzić, że w wielu 
przypadkach ten test oblało. Pewnie wiele istnień 
dałoby się uchronić, gdyby była większa konse
kwencja, lepsze przygotowanie, lepsze doinwesto
wanie, większy szacunek dla służb medycznych, 
lepsza koordynacja wysiłków, większe zaangażo
wanie samorządów lokalnych, mniejsza centrali
zacja. Myślę, że będzie wielkim wyzwaniem dla 
nas na przyszłość to, jak ten okres przemyśleć, 
zweryfikować, pewne rzeczy sprawdzić. Ja wy
obrażam sobie, że jeżeli zakończy się już okres 
pandemii… Bo teraz cały czas jesteśmy, można 
powiedzieć, w walce, tak? No, to jest sytuacja 
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prawie wojenna. Ale nawet sytuacja wojenna nie 
usprawiedliwia różnych nadużyć i naruszeń czy 
chociażby braku konsekwencji w działaniach. 
Dlatego myślę, że jeżeli dojdziemy do tego mo
mentu, w którym będzie przestrzeń do normal
nej, zwyczajnej, bezpiecznej debaty w Polsce, do 
weryfikowania różnych informacji, to wszystko 
to, co się działo w Polsce między w zasadzie po
czątkiem 2020 r., a tym – wyobrażanym pewnie 
– dniem w przyszłości, na który czekamy, czy
li dniem, który zostanie ogłoszony końcem pan
demii, będzie zasługiwało na porządną komisję 
śledczą. Ale porządną, a nie taką, która by słu
żyła tylko i wyłącznie jakimś codziennym grom 
politycznym. Chodzi o komisję śledczą, która 
przygotuje raport z przesłaniem, które będzie 
następujące: wyciągamy wnioski z wszystkich 
błędów i wypaczeń, dokonujemy rozliczeń tych 
osób, które popełniły błędy zawinione – bo zdaję 
też sobie sprawę z tego, że było sporo błędów po 
prostu nieumyślnych i trudno ludzi, którzy nagle 
znaleźli się w trudnej sytuacji, za błędy nieumyśl
ne obwiniać – a przede wszystkim uczymy się, jak 
zorganizować państwo polskie pod względem za
gwarantowania powszechnego dostępu do opieki 
zdrowotnej. I moim zdaniem gruntowne zasta
nowienie się nad tym, po co mamy art. 68 kon
stytucji i co oznacza zasada równego dostępu do 
opieki zdrowotnej, będzie jednym z najważniej
szych wyzwań dla każdego kolejnego rzecznika, 
ale tak naprawdę także dla nas wszystkich, bo tu 
nie chodzi o rzecznika, tu nie chodzi o jedną in
stytucję – tu chodzi o wszystkie siły polityczne.

Tak samo wyzwaniem dla społeczności mię
dzynarodowej będzie przeformułowanie katalogu 
praw człowieka, bo prawo do zdrowia jest w kata
logu praw człowieka, ale tak trochę na marginesie 
– tak? – i trochę gdzieś z boku. Nie jest to prawo, 
które ma tak mocne gwarancje jak chociażby wol
ność zgromadzeń czy wolność słowa. My zaś po
winniśmy zdać sobie sprawę z tego, że pandemia 
nas uczy, iż musimy na poziomie globalnym za
gwarantować powszechne przestrzeganie prawa 
do ochrony zdrowia.

WiceMarSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Proszę o  zadanie pytania pana senatora 

Kazimierza Ujazdowskiego.

Senator
k azimierz michał uJazdowski 

Przepraszam, ale pracujemy w 2 salach, stąd 
to spóźnienie.

Pan… Ja też serdecznie dziękuję za to sprawoz
danie… Zresztą wszyscy będziemy jeszcze wyra
żać swoje stanowiska w dyskusji.

Przed chwilą mówił pan o ochronie zdrowia 
i o prawie do opieki zdrowotnej, ale ja chcę zapy
tać o inny wątek, który jest podjęty w sprawoz
daniu, jednak jest nie mniej istotny, mianowicie 
o skutki pandemii i zdalnego nauczania dla dzie
ci i młodzieży. Wiadomo powszechnie, że bardzo 
duża część młodzieży została, wskutek nadzwy
czajnych zajęć i nadzwyczajnego czasu, wyłączona 
z procesu edukacji. Bardzo interesują mnie pana 
rekomendacje dotyczące działań urzędu, pań
skich i działań w przyszłości, dotyczące tej sfery 
i tego, jak uniknąć radykalnych szkód i jak wy
równać straty. To jest też kwestia przedefiniowa
nia praw jednostki. Jak wyrównać straty, które 
dzieci i młodzież poniosły wskutek wyłączenia 
poważnej grupy młodego pokolenia z systemu 
edukacji? Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Proszę.

rzecznik praW obyWatelSkich 
adam Bodnar 

Oczywiście te straty są ewidentne, bo chodzi 
zarówno o cały drugi semestr w 2020 r., jak rów
nież w zasadzie o cały rok szkolny do tej pory, 
poza kilkoma tygodniami. To spowodowało nie
równość w dostępie do edukacji i zachwianie… Bo 
okazało się, że w zależności od tego, kim jesteśmy, 
gdzie mieszkamy, do jakich szkół mamy dostęp 
albo do jakiej sieci informatycznej, ta edukacja 
może być lepsza lub gorsza. Ale tu nie tylko cho
dzi o kwestie technologiczne i komunikacyjne, bo 
jest wielu fantastycznych nauczycieli i uczniów, 
którzy sobie z tym doskonale poradzili i być może 
efekty ich pracy są nawet lepsze niż wcześniej. 
Chodzi o zastanowienie się nad tym, jak to cało
ściowo wygląda.
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Druga kwestia z tym związana to są problemy 
zdrowia psychicznego. Każdy specjalista, każda 
organizacja pozarządowa zajmująca się zdrowiem 
psychicznym dzieci i młodzieży powie, że ten 
okres ma po prostu dramatyczne skutki dla życia 
dzieci ze względu na oddzielenie od rówieśników. 
To także dotyczy tej kwestii, o której mówiłem, 
czyli sytuacji dzieci z niepełnosprawnościami, 
które mają gigantyczny kłopot. Jak rozmawia 
się z rodzicami dzieci ze spektrum autyzmu, to 
oni mówią, że czasami oznacza to cofnięcie w te
rapii o 3, 4 lata. Ten wysiłek był zainwestowa
ny w to, żeby dziecko mogło lepiej funkcjonować 
w rzeczywistości społecznej, a z powodu wpro
wadzenia edukacji zdalnej to jest po prostu cof
nięcie. Chciałbym podkreślić, że to nie jest moja 
rekomendacja, ale uważam, że to jest zagadnie
nie, które należy wziąć poważnie pod uwagę. 
Takie głosy się pojawiają w debacie publicznej. 
Wydaje mi się, że dobrze byłoby zorganizować 
w Senacie Rzeczypospolitej – i to może być moja 
rekomendacja – debatę na temat tego, czy nie na
leżałoby niejako powtórzyć całego roku szkolnego 
2020/2021. Ja wiem, że to mogłoby spowodować 
mnóstwo zamieszania i mieć dużo konsekwencji, 
ale jeżeli chcemy faktycznie nadrobić zaległości, 
to być może trzeba uznać, że ten rok się odbył, ale 
to był taki rok, który nie był wystarczający dla 
osiągnięcia tej równości edukacyjnej. Być może 
cały rok dla całego rocznika należałoby powtó
rzyć. Zachęcam Senat do podjęcia debaty na ten 
temat. Wydaje mi się, że jest sporo osób ze śro
dowiska oświaty, które chciałyby na ten temat 
porozmawiać.

WiceMarSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Proszę o zadanie pytania pana senatora Marka 

Plurę – zdalnie.

Senator
marek Plura 

Dziękuję, Pani Marszałek.
Wielce Szanowny Panie Rzeczniku!
W swoim raporcie poruszył pan kwestie doty

czące mniejszości narodowych i etnicznych, za co 
jestem bardzo wdzięczny. Polskie prawo, według 

mnie naruszając zasady konstytucyjne, enume
ratywnie wymienia te mniejszości, choć konsty
tucja zgodnie z prawem naturalnym i z prawem 
człowieka pozwala na to, by każdy sam, według 
siebie określał, do jakiej grupy etnicznej, naro
dowej czy językowej należy. Ja jestem przedsta
wicielem osób o tożsamości śląskiej, posługuję 
się językiem śląskim, a mimo to w moim kraju 
nie mogę w pełni korzystać z praw, jakie z tego 
tytułu mi przysługują, i w pełni chronić swojej 
tożsamości. Mimo iż nie ma tego w omawianym 
raporcie, wiem, że występował pan w kwestii ję
zyka śląskiego, tożsamości śląskiej, także języka 
wilamowickiego, do premiera. Stąd moje pytanie: 
czy mógłby pan ten wątek swojego wystąpienia 
tutaj przedstawić i wypowiedzieć się w kwestii 
praworządnego traktowania obywateli polskich 
o tych tożsamościach etnicznych, narodowych czy 
językowych, które nie są wymienione w ustawie 
o mniejszościach? Dziękuję.

WiceMarSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Proszę bardzo.

rzecznik praW obyWatelSkich 
adam Bodnar 

Dziękuję bardzo.
To jest zagadnienie, które już tak bardzo kom

pleksowo i konkretnie podjęliśmy na początku 
2021 r., ale oczywiście sygnały trafiały w 2020 r. 
To, co głównie interesowało w 2020 r., to była sy
tuacja mniejszości romskiej, bo tutaj było najwię
cej problemów. Udało się nawet pewien postęp 
uczynić w kontekście słynnej osady – mówię 
„słynnej”, bo tam było już tyle delegacji parlamen
tarnych, że nie sposób policzyć – mianowicie osa
dy w Maszkowicach koło Nowego Sącza.

Jeśli chodzi o  Ślązaków, to polskie prawo 
przewiduje 3 możliwości: mniejszość narodowa, 
mniejszość etniczna oraz język regionalny. Ja 
uważam, że powinniśmy przynajmniej na razie 
podjąć porządną debatę na temat uznania języ
ka śląskiego za język regionalny, co więcej, taka 
jest rekomendacja komitetu do spraw mniejszo
ści narodowych i etnicznych, komitetu, który 
działa na poziomie Rady Europy. I tego dotyczyło 
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wystąpienie. Jest jeden bardzo prosty argument 
przemawiający za tym, nie tylko kwestia uznania 
tożsamości i możliwości praktykowania, kształ
towania, posługiwania się językiem śląskim jako 
językiem regionalnym, ale moim zdaniem kom
pletny brak logiki w tym, że mamy język kaszub
ski, który jest językiem regionalnym, a nie mamy 
języka śląskiego. Ja bardzo się cieszę z tego, że jest 
język kaszubski, ale pytam: dlaczego Ślązacy nie 
mają mieć dokładnie takich samych uprawnień? 
W zasadzie na tym opierało się moje wystąpienie.

Tak samo mamy jeszcze taką szczególną spo
łeczność, niewielką, mianowicie społeczność 
z Wilamowic, która także domaga się tego, aby 
posługiwać się językiem wilamowickim, który, 
można powiedzieć, trochę gdzieś tam przypo
mina jakiś taki język staroniderlandzki. Skoro 
mamy taki, można powiedzieć, klejnot naszej 
kultury, zachowała się grupa osób, która tym ję
zykiem włada, to dlaczego nie stworzyć dla niej 
uregulowania prawnego i nie określić, zapisać, 
że ta grupa może się posługiwać także językiem 
wilamowickim? Może to da szansę na to, że ten 
język przeżyje i będą go używały kolejne pokole
nia? A to też jest ważne, bo na świecie obserwuje
my proces umierania różnych języków, którymi 
władają mniejszości. Rolą nowoczesnego państwa 
jest dbanie o przetrwanie języków.

Oczywiście w kontekście Ślązaków i języka 
śląskiego ta potrzeba jest… Tu nie chodzi o prze
trwanie, jestem przekonany, że ten język prze
trwa, tylko chodzi o poważne potraktowanie 
Ślązaków jako osób, które chcą się posługiwać 
językiem regionalnym, językiem śląskim.

WiceMarSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Proszę o  zadanie pytania pana senatora 

Bogdana Klicha.

Senator
BoGdan klich 

Pani Marszałek! Szanowni Państwo!
Trzeba bardzo podziękować panu rzeczniko

wi nie tylko za jego pracę w ostatnim roku, ale 
za całokształt jego dokonań. Był tam, gdzie być 
powinien, stał obok człowieka, a nie obok insty
tucji, występował w imieniu obywatela, a nie 
w sprawach procedur, wykazał ogromną wiedzę, 

determinację i osobiste zaangażowanie w to, żeby 
rzeczywiście rzecznik, urząd rzecznika praw 
obywatelskich miał należny szacunek w społe
czeństwie. Myślę, że już w tej chwili, przed za
kończeniem swojej kadencji, przed zakończeniem 
swojej służby, bo kadencja się zakończyła, można 
powiedzieć, że należy do najlepszych rzeczników 
w ciągu ostatniego 30lecia. Tyle tego, co trzeba 
powiedzieć w tej chwili.

Wielokrotnie mieliśmy okazję słuchać opinii 
pana Adama Bodnara w tej Izbie, wielokrotnie 
też podzielał on nasz pogląd na to, co się dzieje 
z polską demokracją. Mamy świadomość tego, 
że jeśli jutro tzw. Trybunał Konstytucyjny wyda 
orzeczenie o tym, że zostanie przerwana ciągłość 
instytucji stworzonej jeszcze za czasów komu
nistycznych w Polsce po to, żeby uwiarygodnić 
władców PRL w oczach obywateli i świata, w koń
cówce PRL, kiedy system już się sypał, instytucji 
niezbędnej dla funkcjonowania demokratycznego 
społeczeństwa, to rzeczywiście będzie to ozna
czało koniec państwa prawa w Polsce. Będzie to 
oznaczało ostateczne zwinięcie parasola, który 
jest nad wolnościami i prawami obywatelskimi 
i który pozwala mówić o tym, że demokracja jest 
oparta na wolności.

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-
Stanecka: Panie Senatorze, proszę o pytanie.)

Ja nigdy nie zadawałem panu pytania, któ
re chcę zadać w tej chwili, mianowicie pytania 
o to, jak pan sobie wyobraża odbudowę demokra
tycznego państwa prawa po kataklizmie, który 
w ciągu ostatnich 6 lat przetaczał się nad polskim, 
demokratycznym państwem prawa.

My jako Platforma Obywatelska przedłożyli
śmy w naszym programie projekt aktu odnowy 
demokracji. To jest nasz własny projekt dotyczą
cy tego, w jaki sposób odbudować w Polsce de
mokrację opartą na wolności. Wiemy przecież, że 
demokracji bez gwarancji prawnych dla wolności 
i praw obywatelskich po prostu nie ma. Jaki jest 
pański pogląd na to, jak powinna być w Polsce 
odbudowywana demokracja oparta na wolności 
w momencie, kiedy zakończy się ten ciemny okres 
w naszej historii najnowszej?

WiceMarSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.
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rzecznik praW obyWatelSkich 
adam Bodnar 

Dziękuję serdecznie za pytanie.
Pytanie jest bardzo trudne, ponieważ wyma

gałoby kompleksowej, długiej odpowiedzi. Można 
by się zastanowić nad takimi przesłankami wyj
ściowymi do dyskusji nad odbudową demokra
tycznego państwa prawa. Przede wszystkim 
można to analizować zarówno na poziomie pew
nej idei, jak i na poziomie tego, co byłoby możliwe 
do zrobienia w danych warunkach politycznych. 
My nie wiemy, jak te warunki polityczne będą 
wyglądały. Przykładowo: nawet jeżeli mogłaby 
istnieć przestrzeń do rządzenia państwem przez 
osoby, które głęboko wierzą w wartości demokra
tyczne, w członkostwo Polski w Unii Europejskiej, 
w lojalność w stosunku do partnerów zagranicz
nych, w moc obowiązywania umów międzyna
rodowych… Nie oznacza to, że wszystkie organy 
konstytucyjne państwa będą to podzielały, co 
może utrudniać proces naprawy.

Powiedziałbym tak. Niezależnie od tego, jak 
myślimy o różnych ograniczeniach, to w takiej sy
tuacji przede wszystkim nie ma dróg na skróty. 
Odbudowa może się odbywać tylko i wyłącznie 
poprzez ścisłe przestrzeganie reguł konstytucyj
nych, ścisłe przestrzeganie zasady legalizmu, da
wanie każdego dnia przykładu przez wszystkich 
rządzących obywatelom. To powinno się opierać 
na korzystaniu z najlepszych wzorców wewnątrz 
kraju, bo przecież mamy wielki dorobek konsty
tucyjny, a także recypowaniu wzorów z innych 
państw, w zależności od tego, gdzie te zmiany 
należałoby przeprowadzić. Myślę, że w tym za
kresie Polsce mogłyby być pomocne organizacje 
międzynarodowe, które mają wielkie doświadcze
nie. Uważam, że gdybyśmy byli w Polsce w takim 
momencie, że rzeczywiście musielibyśmy po
prawić wymiar sprawiedliwości, to nie wystar
czyłoby tylko przygotowanie tu i ówdzie ustawy 
i wprowadzenie jej w życie. Moim zdaniem trze
ba byłoby stworzyć kompleksowy, wieloletni pro
gram oparty na współpracy z takimi instytucjami 
jak Bank Światowy, OBWE czy Rada Europy, tak 
żeby program reformy zakorzenić w stabilnych, 
międzynarodowych strukturach. Uważam, że 
ta odbudowa powinna polegać nie tylko na we
wnętrznym odbudowywaniu instytucji, ale też 
na pokazaniu światu, że Polska wraca do tych 
państw, które są orędownikami wartości demo
kratycznych na całym globie. Drodzy Państwo, 

ja sobie ostatnio przypomniałem, że Polska w la
tach osiemdziesiątych, nawet w tych mrocznych 
latach, była w stanie promować na arenie mię
dzynarodowej przygotowanie i przyjęcie w 1989 r. 
konwencji o prawach dziecka. Wyobraźmy sobie 
teraz, że my obecnie dyskutujemy o tym, że Polska 
promuje tego typu instrumenty międzynarodowe. 
No, to brzmi prawie jak science fiction. A prze
cież Polska mogłaby być aktywnym uczestnikiem 
światowej debaty na temat praw człowieka i po
przez to, że się angażuje w to za granicą, bardziej 
zakorzeniać to, co się dzieje wewnątrz, w tych 
wartościach, w które wierzymy i które są po pro
stu dziedzictwem ruchu Solidarności. Ale wydaje 
mi się, że do tego wszystkiego najważniejsze jest 
odzyskanie etosu naszego członkostwa w struktu
rach europejskich, zwłaszcza w Unii Europejskiej, 
i traktowanie tego w ten sposób, że to jest na
sza Unia Europejska, a  nie jakiś zewnętrzny 
w stosunku do nas podmiot. Nie bez przyczy
ny mówiłem o Trybunale Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej jako o naszym trybunale.

A druga rzecz to jest odzyskanie etosu służby 
państwu. I to jest chyba najważniejsza rzecz. Bo 
jak się w Polsce czasami mówi, że to jest kwestia 
zmiany jednej czy drugiej ustawy… No nie. My 
musimy odzyskać etos służby sędziowskiej. On 
jest i on na pewno jest wzmacniany teraz, w tych 
czasach, przez tych, którzy są odważni. Ale czy 
to dotyczy wszystkich 10 tysięcy sędziów? To jest 
odzyskanie etosu służby prokuratorskiej, etosu 
policjanta, etosu służby cywilnej, także etosu pra
cowników Służby Więziennej czy wreszcie etosu 
pracowników mediów publicznych. Na każdym 
poziomie musimy wytyczyć kierunek, określić, 
że umawiamy się na poważne ugruntowanie i do
kończenie także tych reform, które nie zostały 
zrealizowane wcześniej. Ja mówiłem o projekcie 
„Osiodłać Pegaza”. Przecież to jest wielka wina 
całego okresu transformacji, że nigdy się nie 
udało uchwalić żadnej porządnej ustawy, która 
by doprowadzała do rzeczywistego nadzoru nad 
służbami specjalnymi. Minęło dwadzieścia kilka 
lat i nie było takiej ustawy, pomimo podejmowa
nych prób i sygnałów, które były wysyłane prze
cież wcześniej. Czy jeżeli chodzi o prokuraturę 
– była próba podjęta w 2009, 2010 r., rozdzielenia 
urzędów ministra sprawiedliwości i prokurato
ra generalnego, ale to się nie zakorzeniło, a póź
niej trafiło to niestety na 2015 r. i mamy sytuację, 
którą aktualnie obserwujemy. Czy służba cywil
na, która już podążała w dobrym kierunku, już 
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zaczęliśmy tworzyć ten korpus służby cywilnej, 
i teraz jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Ale 
żeby odzyskać ten etos, to nie tylko musimy się 
umówić, że to będzie robione na poziomie usta
wowym, że zostaną przyjęte odpowiednie ustawy, 
ale my musimy przekonać ludzi, którzy będą two
rzyli te służby, do tego, że oni wierzą w tę służbę 
państwu i że nie zostaną oszukani, nie zostaną 
postawieni w takiej sytuacji, że zainwestują w ja
kiś model swojej kariery zawodowej, model służ
by ileś lat swojego życia, a po kilku latach ktoś im 
powie: przepraszamy, ale teraz wracają stare po
rządki. To będzie bardzo trudne, być może to jest 
wyzwanie na pokolenie, ale my o tym wyzwaniu 
już teraz musimy mówić. Dziękuję.

WiceMarSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Proszę o  zadanie pytania pana senatora 

Władysława Komarnickiego.

Senator
władysław komarnicki 

Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Rzeczniku, Panie Ministrze, ja się przy

łączam do tych wszystkich gratulacji, które miały 
miejsce przed chwilą, dlatego że wykonał pan he
roiczną robotę i miał pan w stosunku do poprzed
ników niesamowitego pecha, że musiał pan się 
borykać z obecnie rządzącymi, których wyobraź
nia o prawach obywatela jest co najmniej nie na 
czasie i nie na miejscu.

Ale zostawmy tę stronę, ja chciałbym zadać 
konkretne pytanie. Panie Rzeczniku, państwowa 
instytucja, jaką jest NIK, oficjalnie wydała ostat
nio dokument w sprawie afery GetBack. W tym 
dokumencie słowa pana ministra Banasia brzmią 
mniej więcej w taki sposób: „Państwo komplet
nie nie zdało egzaminu. Mało tego, funkcjona
riusze tego państwa są umoczeni w aferę. Mało 
tego, prokuratura do dnia dzisiejszego robiła 
wszystko, żeby nie wyjaśnić afery”. Wiem, że 
NIK zwrócił się do Komisji Europejskiej, do dy
rektoriatu sprawiedliwości, z wnioskiem, żeby 
Komisja Europejska zajęła się wyjaśnieniem afe
ry GetBack. A dlaczego tak jest? Kiedy państwo 
nie wypełnia obowiązku wobec obywatela, do tego 

jeszcze pokrzywdzonego, to Polakom zostaje tylko 
krzyk w Unii Europejskiej. No bo gdzież pójdą? 
Przecież nie do Białorusi.

Panie Ministrze, chciałbym powiedzieć, że 
obecny przewodniczący Komisji Ustawodawczej, 
który też był swego czasu prezesem NIK i przygo
towywał większą część tego raportu, jest zgodny 
z obecnym prezesem, który publicznie powie
dział, że państwo zawiodło. Panie Ministrze, 
Panie Rzeczniku, ja głęboko wierzę, że ustawka 
PiS nie wyjdzie jutro u pani Przyłębskiej, głębo
ko wierzę, że pan jeszcze zostanie, stąd apeluję 
do pana, żeby był pan uprzejmy zająć się tą ma
kabryczną sprawa, bo dotyczy ona kilkunastu ty
sięcy bardzo pokrzywdzonych obywateli. Jakby 
liczyć skrzywdzonych, że tak powiem, rodzinnie, 
to byłoby ich prawie 100 tysięcy. To jest moje py
tanie do pana, bo głęboko wierzę, że pan jeszcze 
zostanie.

WiceMarSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.

rzecznik praW obyWatelSkich 
adam Bodnar 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze, za pytanie.
Tematem GetBack oczywiście się zajmujemy, 

cały czas monitujemy odpowiednie organy wła
dzy, zwłaszcza prokuraturę, ale także Komisję 
Nadzoru Finansowego. Jesteśmy w kontakcie 
z pokrzywdzonymi. Jakieś 2 miesiące temu by
łem w Senacie, w sali wyżej, na posiedzeniu, 
które było zorganizowane przez senacki zespół 
do spraw osób pokrzywdzonych przez GetBack. 
Rozmawialiśmy wtedy z senatorem Czarnobajem 
i  z  panem przewodniczącym Kwiatkowskim. 
Faktycznie zgadzam się z  tym, że Krzysztof 
Kwiatkowski przygotował podwaliny pod raport 
ogłoszony później przez prezesa Banasia.

Wydaje mi się, że prędzej czy później trzeba 
będzie stworzyć mechanizm kompensacyjny dla 
osób pokrzywdzonych, nie da rady inaczej. Jeżeli 
tego nie zrobimy, to będzie jeszcze jedna droga, 
bardzo trudna i czasochłonna. Jest to oczywiście 
postępowanie przed Europejskim Trybunałem 
Praw Człowieka i być może uzyskanie za ileś lat 
wyroku pilotażowego. Jeżeli państwo polskie nie 
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zapewnia ochrony prawnej, to takie możliwości 
prawne też się pojawiają.

W ostatnim czasie uwaga mojego zespołu była 
skupiona przede wszystkim… Mam jeden zespół 
w biurze, który zajmuje się tego typu sprawami, 
bardzo nieliczny zespół. Jest to ten sam zespół, 
który zajmuje się tematami związanymi z pan
demią, zespół kierowany przez pana dyrektora 
Piotra Mierzejewskiego. Nasza uwaga była skon
centrowana na przygotowywaniu skarg nadzwy
czajnych, bo termin upływał 2 kwietnia. Jeśli 
mnie pamięć nie myli, to przygotowywaliśmy jed
no wystąpienie i jedną bardzo konkretną… Chodzi 
o przyłączenie się do konkretnej sprawy sądowej, 
która dotyczy GetBack. Myślę, że zainteresowa
nie biura jest zainteresowaniem w granicach na
szych możliwości. Chciałbym podkreślić, że one 
są w tym zakresie niestety skromne kadrowo, ale 
robimy, co się da.

Oczywiście zgadzam się z twierdzeniem, że 
ten problem się szybko nie skończy i że on cały 
czas będzie wracał. Raport Najwyższej Izby 
Kontroli to jest w zasadzie akt oskarżenia, tak 
bym to nazwał. To jest akt oskarżenia wskazujący, 
że tyle instytucji zawiodło i postawiło obywateli 
w trudnej sytuacji. Można by pytać, czy kiedyś nie 
powstanie komisja śledcza, która dotyczyłaby tego 
konkretnego problemu, ale dla ludzi komisja śled
cza… dla nich ważna jest szansa na przynajmniej 
częściowe odzyskanie pieniędzy, dlatego mecha
nizm kompensacyjny ze względu na zawinienie 
państwa polskiego będzie tu po prostu niezbędny.

WiceMarSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Proszę o  zadanie pytania pana senatora 

Krzysztofa Brejzę.

Senator
krzyszToF BreJza 

Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, ostatnie lata to czas istotnego 

osłabienia kontroli nad działalnością służb. O tym 
pan już wspominał. Chciałbym zapytać o system 
do inwigilacji Pegasus, ponieważ on opiera się na 
technologii, w przypadku której faktycznym dys
ponentem pozyskiwanych danych o obywatelach 

Polski – a wbrew temu, co mówił szef CBA, ten 
system został zakupiony i stosuje się go w Polsce 
– jest firma zagraniczna. I teraz mam takie pyta
nie: czy to jest zgodne z polskim prawem, w tym 
również prawem konstytucyjnym? Czy stoso
wanie Pegasusa jest zgodne z zasadą legalizmu? 
On jest stosowany poza kontrolą sądową i ma 
znacznie szerszy zakres niż klasyczna kontrola 
operacyjna. Czy docierały do pana informacje 
o możliwej bezprawnej inwigilacji dziennikarzy, 
pracowników mediów lub chociażby polityków? 
I wreszcie takie pytanie: czy stosowanie tego sys
temu jest zgodne z dyrektywami i wskazaniami 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
w zakresie konieczności istnienia niezależnego 
systemu kontroli nad służbami?

WiceMarSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Proszę bardzo.

rzecznik praW obyWatelSkich 
adam Bodnar 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Ja może tak trochę przekornie odpowiem na 

to pytanie. Otóż my się zajmujemy Pegasusem, 
tak jakbyśmy dążyli do… Ta nazwa, ta meto
dologia, ten mechanizm – to wszystko jest dla 
nas, dla mnie też, jakoś szczególnie atrakcyj
ne. No, oczywiście analizowaliśmy te informa
cje, które wynikały z raportu Najwyższej Izby 
Kontroli, a które mówiły, że środki z Funduszu 
Sprawiedliwości zostały przekazane Centralnemu 
Biuru Antykorupcyjnemu. Wszystko wskazuje na 
to – a przynajmniej śledztwa dziennikarskie na to 
wskazywały – iż za te właśnie środki zakupiono 
system Pegasus.

Otóż ja bym chciał powiedzieć, że nasze pra
wo, niezależnie od kwestii Pegasusa, już od 2014 
czy 2015 r. jest po prostu wadliwe, sprzeczne ze 
standardami praw człowieka, z orzeczeniami 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
w sprawie Digital Rights Ireland czy w sprawie 
Tele2, a także z dyrektywą dotyczącą retencji 
danych telekomunikacyjnych. Co więcej, zmia
ny dotyczące działalności służb, te wprowa
dzone w 2016 r., jeszcze ten problem pogłębiły. 
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Wprowadzono zasadę, że można wykorzysty
wać w pracy prokuratorskiej dowody, które zo
stały zdobyte nielegalnie. No, przecież ten przepis 
nie został uchylony, on został jedynie zakwestio
nowany w niektórych orzeczeniach sądowych, 
m.in. Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Co wię
cej, w 2017 r. powstał raport Komisji Weneckiej na 
ten temat. To się wydarzyło, zanim jeszcze zaczę
liśmy rozmawiać o Pegasusie. Minęły już 4 lata.

Ja co roku mówię o  tym tutaj, w  Senacie. 
Podejmuję też różne interwencje, wystosowu
ję różne wystąpienia – zwracam się kolejno do 
premiera, do ministra spraw wewnętrznych, do 
ministra sprawiedliwości – które pozostają bez 
jakiegokolwiek echa.

Przed Europejskim Trybunałem Praw 
Człowieka w  Strasburgu toczy się sprawa ze 
skargi Mikołaja Pietrzaka, Barbary Grabowskiej
Moroz, Dominiki Bychawskiej oraz Wojciecha 
Klickiego, czyli adwokatów i aktywistów, którzy 
mówią: nasze przepisy są tak nieprecyzyjne i tak 
niespójne, że stwarzają ryzyko inwigilacji. I dla
tego ich sprawa została przyjęta do rozpoznania. 
Prawdopodobnie w tym roku będziemy znali wy
rok trybunału strasburskiego.

Uważam, że nie powinniśmy na to patrzeć wy
łącznie z punktu widzenia jednej technologii, choć 
oczywiście jest ona – wszystko na to wskazuje – 
niezwykle inwazyjna. Powinniśmy na to patrzeć 
kompleksowo, całościowo. Z jednej strony po
trzebne jest doprecyzowanie przepisów, a z dru
giej strony stworzenie mechanizmu nadzoru nad 
działalnością służb specjalnych. Zarówno opinia 
Komisji Weneckiej, jak i postępowania, które się 
toczą, a także wszystkie wnioski rzecznika, które 
były w tych kwestiach przedstawiane, powinny 
nam posłużyć do tego, żeby to ponaprawiać.

Ale podkreśliłbym też to, że musimy umówić 
się co do tego, że to naprawimy. No, ja się boję cze
goś takiego, że nawet jeżeli powstanie przestrzeń 
polityczna do dokonania tej zmiany, to znowu bę
dzie tak, że ktoś powie: no nie, służby tego jed
nak potrzebują, nie będziemy tutaj nic zmieniali. 
W dobie, kiedy informacja stanowi najważniejszy 
towar, kiedy mamy do czynienia z takimi maso
wymi zjawiskami dezinformacji, kiedy informa
cją można grać i wykorzystywać ją politycznie, 
kiedy można na różne sposoby sprawdzać i uprze
dzać ruchy aktywistów, polityków, działaczy, fun
damentalnie ważne jest to, żeby po prostu służby 
były pod tym względem poddane kontroli, żeby
śmy tutaj stworzyli jasne reguły.

Czy znam przykłady? Ostatnio Fundacja 
„Panoptykon” organizowała konferencję na ten 
temat, w której uczestniczyły takie osoby jak 
Ryszard Petru, jak Janusz Kaczmarek, były pro
kurator krajowy, jak aktywiści Greenpeace’u, 
jak aktywiści związani z innymi organizacjami, 
którzy opowiadali o różnych sytuacjach, kiedy po 
prostu czuli się, że są inwigilowani, albo kiedy 
uprzedzano ich działania. Co więcej, my dyskutu
jemy w czasach, kiedy np. dowiadujemy się z me
diów, że znana wszystkim wybitna aktywistka 
Marta Lempart ubiegała się o pracę w ABW. I na
gle informacje wypływają… I tyle. Nikt nie pono
si z tego tytułu odpowiedzialności, że ona kiedyś 
taką aplikację faktycznie złożyła. Ale ona ją zło
żyła, kierując się poczuciem zaufania do państwa, 
a nie tym, że ta informacja później zostanie wy
korzystana na jej niekorzyść. Tak że to jest jeden 
z tych elementów takiej fundamentalnej odbudo
wy państwa polskiego i jeden z grzechów zanie
chania przez ponad 20 lat polskiej demokracji.

WiceMarSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Proszę o  zadanie pytania pana senatora 

Stanisława Lamczyka.

Senator
sTanisław lamczyk 

Dziękuje bardzo, Pani Marszałek.
Panie Rzeczniku, Panie Ministrze, również 

dołączam się do życzeń, do gratulacji i podzięko
wań za pana pracę. Cieszę się tym bardziej, że 
osobiście mogłem panu wręczyć konstytucję, któ
rej pan bronił, w języku kaszubskim. I z tego się 
bardzo cieszę.

Mam pytanie o udział w orzekaniu sędziego 
delegowanego jako przesłanka nienależytej ob
sady sądu albo składu sędziowskiego sprzecz
nego z przepisami prawa. Jak wiemy, sędzia ma 
prawo wykonywania powierzonej mu władzy ju
rysdykcyjnej tylko w sądzie wskazanym w akcie 
powołania przez prezydenta. Przez wyznaczenie 
w tym akcie konkretnego sądu następuje, z jednej 
strony wskazanie miejsca służbowego, zwanego 
także siedzibą sędziego, a z drugiej – określenie 
zakresu terytorialnego jego władzy. Jak wiemy, 
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o ograniczeniu władzy sędziowskiej do miejsca 
siedziby mówi też konstytucja – art. 180 ust. 2 – 
jak również w odniesieniu do obywatela – art. 45 
konstytucji, który gwarantuje, że sędzia z dane
go terenu właśnie będzie go jakby obsługiwał. Jak 
wiemy, obecna władza przerzuca w tej chwili sę
dziów, np. sędziego z sądu rejonowego deleguje 
do apelacji. Często materiały są bardzo trudne, 
a bardzo szybko wydaje się wyrok. Dlatego chciał
bym zapytać pana rzecznika o stanowisko w tej 
kwestii. Co będzie z tymi wyrokami, z tymi pro
cesami, które się odbywają właśnie przez delego
wanie sędziów?

WiceMarSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.

rzecznik praW obyWatelSkich 
adam Bodnar 

Oczywiście delegacja może wpływać… Może 
inaczej. Zacznę od tego, że delegacja od zawsze, 
od dawien dawna, była stosowana w wymiarze 
sprawiedliwości jako pewien mechanizm pro
mocji sędziego i sprawdzenia, czy sędzia da so
bie radę w sądzie wyższej instancji. Czyli było to 
swoiste docenienie zasług sędziego i powierzenie 
mu dalszych obowiązków, zanim ten sędzia do
stanie nominację do sądu wyższej instancji. Czyli 
przykładowo, jakiś dobry sędzia sądu rejonowe
go w którymś momencie dostawał delegację, żeby 
mógł orzekać w sądzie wyższej instancji i w ten 
sposób się mógł sprawdzić. W momencie, kiedy 
to wszystko opiera się na kryteriach profesjona
lizmu, ale jednoczesnego, głębokiego szacunku dla 
reguł, że ta delegacja w żaden sposób nie wpływa 
na poziom niezależności tego sędziego i są, moż
na powiedzieć, wyćwiczone w ramach systemu 
wymiaru sprawiedliwości pewne zasady postę
powania, to nie widziałbym aż tak wielkiego za
grożenia dla sądzenia spraw. Oczywiście mogą się 
pojawiać sytuacje, że być może ktoś wydał jakiś 
wyrok, bo właśnie chciał, w cudzysłowie, zrobić 
karierę. Ale wydaje mi się, że przy odpowied
nim etosie sędziów i dbania o ten etos to niebez
pieczeństwo jest minimalne. Kłopot się pojawia 
wtedy, kiedy te delegacje zaczynają przypominać 

bardziej pewne mechanizmy… kiedy po prostu 
czynniki polityczne mają wpływ na te nominacje, 
bo to może doprowadzić po prostu do wypacze
nia funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, 
co więcej, może doprowadzić do tego, że sędzia 
nie tylko ma się wykazać, jak jest gdzieś delego
wany, ale np. może się bać tego, że zostanie odwo
łany z delegacji, co się wiąże z konsekwencjami 
osobistymi, finansowymi, z prestiżem. I w ten 
sposób można rzeczy rozgrywać. Tak że wydaje 
mi się, choć nie chciałbym wydawać jakichś ogól
nych sądów, że w przypadku gdyby dochodziło do 
wydawania wyroków z udziałem takich sędziów 
delegowanych, to należałoby bardzo dokład
nie sprawdzić, jaki był wpływ czynnika władzy 
wykonawczej na delegację, na karierę sędziego. 
Wydaje mi się także, że to jest takie z zagadnień, 
które będzie musiało być analizowane chociaż
by w świetle kryteriów z tej sprawy Ástráðdsson 
przeciwko Islandii, bo ten wyrok jest naprawdę 
fundamentalny z punktu widzenia określenia re
lacji między władzą wykonawczą a sądowniczą.

No, ale żeby to wszystko naprawić, to musi być 
w ogóle przestrzeń do tego, żebyśmy na poważ
nie dyskutowali o wymiarze sprawiedliwości. Na 
razie jedynie jakaś kontrola instancyjna łącznie 
z nadzwyczajnymi środkami zaskarżenia do Sądu 
Najwyższego może dawać szansę na taką kontro
lę, ale to byłyby i tak sytuacje ad casum, a nie sy
tuacje, które miałyby powszechne zastosowanie. 
Przypomnijmy, jak wielki wpływ ma obecnie 
minister sprawiedliwości na obsadę stanowisk 
prezesów sądów, jak wielkie znaczenie mają pre
zesi sądów dla kariery poszczególnych sędziów 
i różnych decyzji personalnych dotyczących tych 
sędziów. Krajowa Rada Sądownictwa, no, nie wy
konuje swojego mandatu, bo przecież w 2020 r. zo
stała… już nawet się pogubiłem, nie pamiętam, 
czy już została wykluczona, czy tylko cały czas 
jest zawieszona w członkostwie w Europejskiej 
Radzie Rad Sądownictwa. To są sprawy, które 
w ogóle były nie do wyobrażenia jeszcze 5, 6 lat 
temu, kiedy na poważnie rozmawialiśmy o tym, 
jak powoli reformować wymiar sprawiedliwości.

WiceMarSzałek
GaBriela morawsk a sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
To było ostatnie pytanie. Bardzo serdecz

nie dziękuję panu rzecznikowi i proszę o zajęcie 
miejsca.
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Otwieram dyskusję.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Kazimierza Michała Ujazdowskiego.

Senator
k azimierz michał uJazdowski 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Rzeczniku!
Wyrażę uczucia bardzo dużej grupy senato

rów, dziękując panu za działalność w roku 2020, 
a w ogóle nie przesądzamy tego, iż to jest koniec 
działalności. I mamy pełną świadomość, że to 
miało miejsce w sytuacji nadzwyczajnej, bo pana 
poprzednicy wskazywali na naruszanie praw 
jednostki, na niedoskonałości systemu prawne
go w Polsce, ale nie stawali wobec konieczności 
konfrontowania się z działaniami, które naru
szają fundamenty demokracji konstytucyjnoplu
ralistycznej, zawłaszczania instytucji państwa, 
a także nigdy rzecznik praw obywatelskich wcze
śniej nie działał w warunkach tak trudnych jak 
pandemia i jej konsekwencje dla życia społeczne
go, dla praw jednostki.

Ja chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że trak
tuję ten moment jako optymistyczny, a nie pesy
mistyczny, i chcę powiedzieć, że pana praca nie 
pójdzie na marne. Pana praca nie pójdzie na mar
ne i proszę mieć pewność, że ona posłuży odbu
dowie demokracji konstytucyjnopluralistycznej 
w Polsce, i to posłuży szybko. Nie tylko dlatego, że 
obóz władzy kruszeje, ale także z tego względu, 
że władza monopolistyczna, która destruuje pra
wo, sama pozbawia się oparcia, bo każda władza 
trwała musi respektować reguły prawne. Władza, 
która je narusza, skazuje się na prowizoryczność. 
To świetnie opisał prof. Roman Rybarski w książ
ce opublikowanej w latach trzydziestych pod ty
tułem „Siła i prawo”. Ta władza, niszcząc prawo, 
niszcząc reguły, sama pozbawia się możliwości 
długiego trwania. A zatem proszę mieć pewność, 
że pana dorobek i dorobek pana współpracow
ników posłuży temu, co jest zasadniczym zada
niem nie tylko opozycji politycznej w Polsce, ale, 
myślę, polskiej wspólnoty politycznej, tj. odbudo
wie demokracji konstytucyjnej z niezależnością 
sądownictwa, z niezależnością służby cywilnej, 
z respektem dla samorządu terytorialnego, z re
spektem dla wolnych mediów.

I uważam, że możemy dokonać tego sami, 
dlatego że Polska nie jest krajem zacofanym. My 
nie potrzebujemy szczególnej pomocy instytucji 
międzynarodowych, potrzebujemy uczestnictwa 

w obiegu międzynarodowym. Możemy dokonać 
tego sami. A jedną z bardzo mocnych podstaw tego 
planu rekonstrukcji będzie dorobek pańskiej pra
cy, ten wieloaspektowy dorobek pańskiej pracy, bo 
składa się na to nie tylko sprzeciw wobec naru
szania tego, co nazywam demokracją konstytu
cyjnopluralistyczną, ale także wiedza o tym, jak 
zgodnie z prawem reagować w sytuacji nadzwy
czajnej. Bo z pandemią obecna władza walczy czę
stokroć bez podstaw prawnych, naruszając prawa 
przedsiębiorców i prawa obywatelskie.

Ale jest ta sfera niezwykle ważna, czyli sfe
ra odbudowy państwa wysokiej jakości – i  to 
państwa lepszego niż to, które było przed 2015 r. 
Bo uzmysłowiliśmy sobie słabość i niską jakość 
wielu instytucji publicznych w Polsce, usług pu
blicznych w Polsce, a przede wszystkim ochrony 
zdrowia, edukacji, funkcji socjalnych państwa. 
Dorobek rzecznika praw obywatelskich i pana 
współpracowników będzie jednym ze źródeł 
nie tylko rekonstrukcji reguł cywilizowanych, 
ale i zbudowania w Polsce instytucji publicz
nych o wysokiej jakości. A bez instytucji publicz
nych o wysokiej jakości – wymienię te, które są 
dla ludzkiej egzystencji jakże istotne: w zakresie 
ochrony zdrowia i edukacji – trudno mówić o re
alizacji praw socjalnych, praw ekonomicznych, 
praw edukacyjnych w takim wymiarze, jaki sobie 
życzymy. A myślę, że aspiracje społeczne, szcze
gólnie aspiracje młodego pokolenia, rosną.

I proszę mi wierzyć, że ten czas, w którym 
będzie możliwa rekonstrukcja po zniszczeniach, 
przyjdzie szybciej, niż myślimy, a dorobek pana 
poprzedników, pana osobisty i pana współpra
cowników będzie jedną z podstaw działań ozdro
wieńczych w Polsce. Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

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

Sławomira Rybickiego.

Senator
sławomir ryBicki 

Pani Marszałek! Wysoki Senacie! Panie 
Profesorze!

Dziękuję za obszerną, kompetentną i, moż
na powiedzieć, wyjątkową informację, któ
ra potwierdza w  kolejnym roku, że jest pan 
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rzecznikiem praw obywatelskich w bardzo trud
nych czasach, w okresie, kiedy obóz sprawują
cy władzę, rząd Prawa i Sprawiedliwości – to 
trzeba nazwać – razem ze swym zapleczem po
litycznym dokonał demontażu większości insty
tucji demokratycznego państwa prawa, łamiąc 
zasady trójpodziału władzy, będącego w istocie 
gwarantem przestrzegania praw człowieka i oby
watela w Polsce, zawłaszczając i upolityczniając 
Trybunał Konstytucyjny, który przestał pełnić 
swoją ustrojową rolę, upolityczniając prokuratu
ry, zawłaszczając KRS i Sąd Najwyższy w części. 
Zamach na niezależność sądownictwa i nieza
wisłość sędziowską dopełnia obrazu niszczenia 
przez ostatnie lata fundamentów państwa prawa, 
budowanego przez ostatnie pokolenia Polaków, 
a będącego marzeniem wielu pokoleń Polaków.

Wysoka Izbo! Jesteśmy świadkami tego, jak 
na naszych oczach rozgrywa się – być może 
ostateczny – akt rozprawy obozu władzy z de
mokratycznym porządkiem w Polsce, a miano
wicie likwidacja ostatniego niezależnego organu, 
ostatniego niezależnego urzędu, który pan tak 
profesjonalnie i godnie, tak odpowiedzialnie re
prezentuje. Partia rządząca przy pomocy swo
ich byłych funkcjonariuszy, wybranych legalnie 
i nielegalnie do Trybunału Konstytucyjnego, 
zwanego – to trzeba powiedzieć – Trybunałem 
Julii Przyłębskiej… Wolałbym mówić o Trybunale 
Konstytucyjnym, który jest filarem troski o pra
wa człowieka, ale wiemy, że tak nie jest. Tenże 
trybunał w sposób niezgodny z konstytucją – i to 
się rozgrywa na naszych oczach – chce pozbawić 
urzędu pana profesora, próbując podporządkować 
obozowi władzy ten ostatni bastion niezależności 
w Polsce.

Jednocześnie w przestrzeni publicznej poja
wiają się informacje, i to padające z ust ważnych 
polityków obozu władzy, że wybrany przez Sejm 
kandydat na rzecznika będzie pełnić obowiązki 
rzecznika praw obywatelskich. To oczywiście jest 
niezgodne z konstytucją, która nie przewiduje in
stytucji pełniącego obowiązki. Nie ma w polskim 
porządku prawnym takiej instytucji jak pełniący 
obowiązki rzecznika praw obywatelskich. Pan po 
prostu je pełni – uznajemy to, z pełną świadomo
ścią konsekwencji tego słowa.

Jest to też jakaś próba marginalizacji Senatu, 
próba, być może, obejścia naszej demokratycz
nie wyrażanej woli, może jakaś presja na Senat, 
aby uległ propozycjom personalnym obozu wła
dzy. Ale art. 209 konstytucji mówi wprost, że 

rzecznika powołuje Sejm za zgodą Senatu, a więc, 
jeśli przestrzega się porządku prawnego, to nasz 
głos powinien i będzie w tej sprawie się liczyć.

Wysoka Izbo, na tej sali powinny mocno wy
brzmieć – po raz kolejny zresztą – słowa, które 
wypowiadaliśmy przy okazji wyrażania zgody 
na objęcie funkcji rzecznika przez pana ministra 
Piotra Wawrzyka. Mówiliśmy, że nie ma naszej 
zgody na wybór na tak ważną funkcję, funk
cję rzecznika praw obywatelskich, osoby, która 
reprezentuje obóz władzy, animuje tę władzę, 
wspiera, tworzy i uczestniczy w tworzeniu prawa, 
które niszczy dorobek demokratycznej Polski. Nie 
poprzemy kandydata reprezentującego wprost lub 
pośrednio władzę, która łamie choćby zasady wol
ności zgromadzeń, uruchamiając i wykorzystując 
cały aparat represji, aby nękać i ścigać protestują
cych podczas demonstracji, demonstracji zwoły
wanych często właśnie w obronie praw człowieka. 
Nie poprzemy jako większość, jako demokratycz
na większość Senatu, kandydatur wywodzących 
się z obozu, który ogranicza niezależność sądów 
i niezawisłość sędziów. Przecież to prowadzi do 
ograniczania, pozbawiania obywateli gwarancji, 
że sądy orzekną w ich sprawie bezstronnie, w spo
sób całkowicie wolny od politycznych nacisków. 
Nie zgodzimy się na rzecznika praw obywatel
skich, którego zaplecze polityczne ogranicza pra
wa kobiet, wprowadza całkowity w istocie zakaz 
aborcji, grozi wypowiedzeniem konwencji anty
przemocowej, ogranicza dostęp do antykoncepcji 
awaryjnej, do edukacji seksualnej. Nie zaakceptu
jemy kandydatury na rzecznika praw obywatel
skich przedstawiciela obozu władzy, obozu, który 
zarządza, rządzi przy użyciu strachu, i którego 
przedstawiciele często używają w przestrzeni 
publicznej języka przemocy, nienawiści, wyklu
czenia, pogardy, co w konsekwencji prowadzi do 
wzrostu liczby ataków na tle narodowościowym, 
religijnym, orientacji seksualnej czy z powodu po
glądów politycznych, jak to było w przypadku śp. 
prezydenta Pawła Adamowicza.

Nie zgodzimy się na kandydata, który bierze 
udział w tworzeniu prawa, wspiera obóz wła
dzy – o tym mówił dzisiaj pan rzecznik w swoim 
wystąpieniu – poprzez tworzenie prawa, któ
re ogranicza prawa obywateli do prywatności, 
poprzez niekontrolowaną inwigilację ze strony 
rządu, który nieustająco rozszerza uprawnienia 
służb specjalnych, gromadzi i przetwarza po
nad miarę dane osobowe obywateli, który pod 
pretekstem zapobiegania terroryzmowi stosuje 
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bez szczególnej kontroli podsłuchy i obserwacje 
obywateli. Jesteśmy jako obywatele poddani po
wszechnej inwigilacji. Nie ma na to naszej zgody.

Polsce, obywatelom Polski potrzebny jest 
rzecznik, który będzie zdecydowanie reago
wać na nadużycia władzy, każdej władzy, żeby 
było jasne, ale szczególnie takiej, która używając 
podporządkowanych sobie instytucji, ściga nie
zależnych, niewygodnych sędziów i prokurato
rów. Rzecznik, który będzie miał odwagę stanąć 
po stronie obywateli, również sędziów polskich, 
i przystąpić do postępowań przed Europejskim 
Trybunałem Praw Człowieka. Są bowiem takie 
postępowania, przykładem jest sędzia Tuleya czy 
sędzia Żurek. Będziemy oczekiwać, że przyszły 
rzecznik praw obywatelskich, tak jak będący na 
tej sali pan Adam Bodnar, będzie miał odwagę 
przystąpić do takich postępowań.

Polska potrzebuje rzecznika, który sta
nie po stronie ściganych przez organy państwa 
demonstrantów, bitych przez policję kobiet. 
Potrzebujemy rzecznika praw obywatelskich, 
który będzie interweniował, gdy zagrożone będą 
konstytucyjne prawa obywateli w zakresie do
stępu do obiektywnej informacji, wolnego słowa. 
Będzie reagował na przejmowanie przez spółki 
Skarbu Państwa i instytucje podległe rządowi 
wolnych mediów. Potrzebujemy rzecznika, któ
ry stanie po stronie słabszych i wykluczonych, 
represjonowanych za swoje poglądy, orientację 
seksualną, narodowość, wyznanie, za swoje po
glądy polityczne.

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
10 minut, Panie Senatorze)

Kończę.
Panie Profesorze, jeszcze raz dziękuję za od

powiedzialną pracę, pracę dobrze służącą ochro
nie praw i wolności obywatelskich, dobrze służącą 
Polsce. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WiceMarSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

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

Aleksandra Pocieja.

Senator
aleksander PocieJ 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Rzecz  
niku!

Art.  208 konstytucji: „Rzecznik Praw 
Obywatelskich stoi na straży wolności i praw 
człowieka i obywatela określonych w Konstytucji 
oraz w innych aktach normatywnych”. Ta nor
ma konstytucyjna nie jest zupełną abstrakcją, 
nie jest wyodrębniona z pewnej całości, tak jak 
by to chcieli obecnie rządzący wszystkim wytłu
maczyć. Mamy przecież orzecznictwo Trybunału 
Konstytucyjnego, oczywiście tego Trybunału 
Konstytucyjnego, który był konstytucyjnie usta
nowiony, a nie tego kadłubka, z którym mamy 
do czynienia w  dniu dzisiejszym. Ale oprócz 
tego mamy przecież europejską konwencję praw 
człowieka, mamy Radę Europy, wreszcie mamy 
Europejski Trybunał Praw Człowieka z jego orze
czeniami – a do wszystkich tych przywołanych 
przeze mnie ciał i konwencji sami zgłosiliśmy ak
ces. I to wszystko nas obowiązuje, tak jak obowią
zuje nas prawo wewnętrzne. Oś sporu, w który 
pan historycznie się wdał, na tym właśnie polega, 
że próbują nam różni, często domorośli, prawnicy 
wmawiać, że oto tam jest coś, co jest obce, a tylko 
to, co ci geniusze wymyślą na miejscu, jest czymś, 
co obowiązuje. I chciałbym odnieść się również… 
A więc to jest ten pierwszy problem, o którym 
chciałem mówić. Problem: czy my jesteśmy da
lej, również w sensie prawnym, częścią Europy, 
czy nas z tego porządku europejskiego prawnego 
się wyprowadzi?

A to jest pierwsze, co chciałbym podkreślić 
– że był pan przez te 5 lat kotwicą… jedną z ko
twic, jedną z najważniejszych kotwic, które nas 
trzymały w rodzinie europejskiej pod względem 
norm prawnych. Nawet jeżeli były one tutaj ła
mane, to był człowiek, który o tym nie bał się mó
wić. Formułowano pod pana adresem zarzut, iż 
był pan zbyt wyraźny, polityczny, ale to przecież 
jest rola rzecznika praw obywatelskich. On musi 
być głosem maluczkich, którzy nie są słyszani, 
ponieważ gdzieś utkwili w trybach nieludzkiego 
prawa bądź nieludzkiego wymiaru sprawiedliwo
ści. To głos, że są krzywdzeni przez system, przez 
ślepe akceptowanie nieprawnych, niezgodnych 
z konstytucją rozporządzeń, działań bądź ustaw. 
I musi być ktoś taki, kto się nie boi, musi być ktoś 
taki, kto się na tym zna i kto będzie o tym mówił.

Aby nie stanąć przed zarzutem, że te moje 
tezy są tylko i wyłącznie na użytek pańskiej oso
by, chciałbym się tutaj powołać na 2 kolegów 
z Prawa i Sprawiedliwości – na panów senato
rów Seweryńskiego i Mamątowa, z którymi by
łem w ósmej kadencji w tej samej komisji praw 
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człowieka i praworządności, którą w tej chwili 
kieruję. I jedną z pierwszych osób, jakie tam spo
tkałem, była pani rzecznik Irena Lipowicz, która 
będąc rzecznikiem w tamtych czasach, punkto
wała rząd Platformy Obywatelskiej. I było to nor
malne. Co więcej, my wtedy – marszałkiem był 
pan marszałek Borusewicz – nie mieliśmy żad
nego problemu z tym, żeby oddać tę komisję opo
zycji, czyli PiS. I jedyny zarzut, jaki ja miałem do 
pani prof. Lipowicz, wspaniałej zresztą, to było… 
Ja mówiłem: gdzie pani jest? Jeżeli są problemy, 
które pani u nas na posiedzeniu komisji przedsta
wia, jeżeli ten rząd w jakiś sposób czemukolwiek 
się sprzeniewierza, to ma pani obowiązek krzy
czeć i być medialną, tak jak był medialny prze
cież wcześniej rzecznik Kochanowski. W związku 
z tym stawianie jakiegokolwiek zarzutu, że sły
chać było pana rzecznika, jest zarzutem absur
dalnym i niegodnym. Bo pan jest po to i po to jest 
ten urząd, żeby pana było słychać.

Czy to jest polityka? Pewnie w jakimś stop
niu to jest polityka. Ale wszyscy, żeby się odnieść 
do takich prostych kliszy, do prostego zrozumie
nia, wszyscy jesteśmy kibicami, a przynajmniej 
większość z nas. Możemy nie lubić drugiej dru
żyny. Lubimy futbol, oczywiście chcemy, żeby na
sza drużyna wygrywała. No ale żeby cokolwiek 
na tym boisku mogło się dziać normalnego, musi 
być sędzia. I ten sędzia nie może być sędzią z pił
karskiego pokera, bo tego nie da się oglądać. Jeżeli 
zawodnik jednej drużyny brutalnie, niezgodnie 
z regułami, które wszyscy znamy, fauluje zawod
nika drugiej drużyny, to stawiam pytanie: czy ja 
nie znam się na tym, nie widzę, co tam się wy
darzyło? Często słyszeliśmy tutaj ten argument: 
no, Trybunał Konstytucyjny – nikt nie dodawał, 
że ten, który opanowali – się nie wypowiedział. 
To dlaczego wy mówicie o konstytucji? No to ja 
się powołuję na ten prosty przykład: jak ktoś ko
goś skopie niezgodnie z regułami, to ja to widzę. 
I musi być ktoś taki… Ja tu użyłem takiego porów
nania, jest system VAR, wprowadzony niedawno 
do piłki nożnej, dzięki któremu można wszyst
ko sprawdzić. I to, że jest ktoś na zewnątrz, nie
zależny od tego układu politycznego, kto mówi 
„sekundkę, bo ja mam tutaj nagrane, że było ina
czej”, jest podstawową naszą gwarancją, bez któ
rej zginiemy.

Art. 2 ustawy o rzeczniku praw obywatelskich 
stanowi: „Rzecznikiem może być obywatel polski 
wyróżniający się wiedzą prawniczą, doświadcze
niem zawodowym oraz wysokim autorytetem ze 

względu na swe walory moralne i wrażliwość spo
łeczną”. To jest bardzo suche stwierdzenie, bo, jak 
już wcześniej mówiłem, tu musi być pasja, musi 
być odwaga i musi być zaangażowanie. Ciężka 
praca, którą ja obserwowałem, będąc w Senacie 
czy to w opozycji, czy jak w tej chwili, w więk
szości… Widziałem pańskie zaangażowanie, kie
dy pan przychodził tutaj i sprawozdawał. Jak pan 
przychodził tutaj i sprawozdawał, to widać było, 
że pan wie, o czym pan mówi. To nie było tak jak 
w przypadku pani Julii Przyłębskiej, która raz 
przyszła, sprawozdała coś za okres 3 lat wcześniej, 
i zniknęła od tego czasu.

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-
Stanecka: Panie Senatorze, 10 minut.)

Już kończę.
Chcę tylko powiedzieć – nie będę korzystał 

z tych 5 minut, minutę poproszę – że swoimi 
działaniami rządzący, jak mi się wydaje, choć 
może to jest górnolotne, stworzyli giganta. Gdyby 
pańska kadencja przypadła na normalne czasy, to 
może kończyłby pan jako człowiek anonimowy – 
dobry, lepszy czy gorszy. Ale tym wściekłym ata
kiem, który przeżywaliśmy wcześniej, na prof. 
Rzeplińskiego, na Trybunał Konstytucyjny, ale 
i na pana, zabieraniem pieniędzy, tym ciągłym 
szarpaniem medialnym niejako „zrobiono” pana.

Bardzo górnolotnie zakończę jednym zdaniem 
z „Troi”, ekranizacji „Iliady”: „Jeżeli kiedyś ktoś 
będzie opowiadać moją historię, niech powie, że 
kroczyłem z gigantami. Ludzie rodzą się i giną 
niby zboże, ale pewne imiona nigdy nie zginą. 
Niech opowiedzą, że żyłem w czasach Hektora, 
że żyłem w czasach Achillesa”.

Bardzo dziękuję, że moja kadencja przypadła 
na pańską kadencję. (Oklaski)

WiceMarSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

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

Krzysztofa Brejzę.

Senator
krzyszToF BreJza 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Ministrze! Panie Rzeczniku!
Chciałbym panu podziękować za pana odwa

gę i za pana siłę do reagowania w tych trudnych 
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czasach. Gdy rządzący nie byli w stanie przygo
tować służby zdrowia do pandemii w kolejnych 
falach, pan reagował w sprawie kolejek w szpita
lach, w sprawie brakujących karetek, w sprawie 
zgonów, załamania diagnostyki. Pan reagował, 
jako jedyny urząd rangi konstytucyjnej miał pan 
odwagę to sygnalizować. Reagował pan w spra
wie braku tlenu, w sprawie wyłączania oddziałów, 
w sprawie braku respiratorów, w sprawie prze
kładanych zabiegów. Reagował pan w sprawie 
przewlekłości spraw w sądach. Wielokrotnie pan 
sygnalizował i reagował w sprawie szykanowania 
sędziów, prokuratorów, szykanowania wolnych 
mediów, w sprawie tej czarnobiałej fotografii 
ostatnich kilku lat. Co do sprawy brutalności 
policji – miał pan odwagę być z protestującymi, 
być po ich stronie. Pan reagował, gdy złamano 
rękę jednej z tych młodych dziewczyn. Pan re
agował, kiedy szykanowano tzw. polską babcię, 
wywożąc ją co jakiś czas, kiedy wywożono ludzi 
pod Warszawę. Reagował pan, gdy nadużywano 
środków przymusu bezpośredniego, psikając ga
zem pieprzowym ludziom w twarz, również par
lamentarzystom, opozycji.

I powiem tak: dzieje się historia i pan do tej 
historii przejdzie, już przechodzi. Wczoraj też 
mieliśmy do czynienia z takim historycznym 
momentem. Po tych wieloletnich próbach znisz
czenia pana, po tym kombajnie, który niszczył 
pana tylko dlatego, że miał pan odwagę, jako 
jeden z niewielu obejmujących urząd tej rangi, 
pełnić służbę dla Rzeczypospolitej i dla obywa
teli Polski, na ich rzecz, pan wczoraj – jakże 
symbolicznie – stał przed siedzącym prokura
torem stanu wojennego. Można powiedzieć, że 
historia zatoczyła koło: pan stoi, a prokurator 
stanu wojennego siedzi i  łaskawie pana wy
słuchuje. Chciałbym powiedzieć, że ten obraz 
przejdzie do historii, ten moment przejdzie do 
historii.

I chciałbym prosić, żeby pan się niczym nie 
przejmował, bo wszystko jeszcze wróci do nor
malności. Wszystkiego, co dobre. Raz jeszcze dzię
kuję w imieniu Senatu. (Oklaski)

WiceMarSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

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

Michała Kamińskiego.

Senator
michał k amiński 

Pani Marszałek! Wysoki Senacie! Szanowny 
Rzeczniku Praw Obywatelskich!

Kiedyś, jak mówił o tym Churchill, od Triestu 
nad Adriatykiem po Szczecin nad Morzem 
Bałtyckim zapadła nad Europą żelazna kurtyna, 
która oddzielała świat wolności od świata zniewo
lenia. Na naszą – moją i pana, Panie Rzeczniku – 
młodość przypadł czas, w którym Polska najpierw 
stała się poligonem walki z tym komunistycz
nym totalitaryzmem, a później stała się poligo
nem i symbolem przemian, drogi od zniewolenia 
do wolności. Na moje i pana, Panie Rzeczniku, 
dojrzałe lata niestety przypada czas, w którym 
nasza ojczyzna odgrywa rolę dokładnie odwrot
ną. W roku 2015 stała się poligonem światowej 
walki inspirowanego przez Moskwę prawicowe
go totalitaryzmu, który, tak jak niegdyś podzielił 
Europę, od Triestu nad Adriatykiem po Szczecin 
nad Bałtykiem, tak dzisiaj dzieli cały świat i całą 
naszą cywilizację. Dzieli na zwolenników i prze
ciwników wolności. I  znowu w  tym wielkim 
światowym zmaganiu Polska stała się ważnym 
aktorem. Bo to w Polsce, w 2015 r., przetestowano 
te same metody propagandy, siania nienawiści, 
wykorzystywania nienawiści do wyimaginowa
nych imigrantów, wyimaginowanych zagrożeń, 
które to metody rok później przyniosły podobny 
skutek w Stanach Zjednoczonych. Ten sam język, 
te same metody z 2015 r. zostały zaaplikowane, 
zostały, że tak powiem, zainstalowane – bardzo 
często zresztą tak naprawdę chyba przez tych 
samych ludzi, którzy swojej inspiracji szukali 
w Kremlu – w Stanach Zjednoczonych. I ta wal
ka między siłami wolności i siłami zniewolenia 
została w Polsce, tak jak mówię, w sposób bar
dzo widoczny wprowadzona do naszego obiegu 
w roku 2015 r.

I pan, Panie Rzeczniku, stał się – zapewne 
wbrew pana intencjom – bardzo ważnym akto
rem w tej walce, która się toczyła. Bo miarą pro
blemu – Panie Rzeczniku, nie obrazi się pan z całą 
pewnością na mnie za te słowa – jaki w Polsce 
mamy, miarą choroby naszego narodu jest to, że 
urząd rzecznika praw obywatelskich i pana osoba 
odgrywają dziś w debacie publicznej tak istotną 
rolę. W normalnym kraju rzecznik praw obywa
telskich nie jest w samym środku debaty publicz
nej. Bo w normalnym kraju, Szanowni Państwo, 
prawa obywatelskie nie muszą być przedmiotem 
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sporu między władzą i obywatelem, nie muszą 
być przedmiotem sporu pomiędzy poszczególny
mi aktorami sceny politycznej. A w Polsce tak się 
stało. W Polsce coś, co, gdy pan zaczynał swą mi
sję, mogło się wydawać prawicową, populistycz
ną, ale uprawnioną w demokracji próbą korekty 
systemu, u końca pana misji jako rzecznika praw 
obywatelskich, wraz z zawartym w Budapeszcie 
sojuszem z Salvinim, stało się jawną próbą im
plementacji w Najjaśniejszej Rzeczypospolitej 
moskiewskich wzorców. I ten wielki spór, który 
dzisiaj dzieli cały świat zachodni, w Polsce wi
doczny jak w soczewce, jest sporem, w którym 
pan stanął po dobrej stronie.

I chciałbym, żebyśmy wszyscy doskonale ro
zumieli, że dzisiaj rozmawiamy o rzeczniku praw 
obywatelskich kończącym swoją misję nie jako 
politycy opozycyjni wobec rządu, nie jako prze
ciwnicy polityczni Prawa i  Sprawiedliwości. 
Dzisiaj tę debatę prowadzimy jako zatroska
ni o naszą wolność obywatele Rzeczypospolitej. 
I w tych sporach, które dzieliły Polaków od roku 
2015, pan Adam Bodnar, jako rzecznik praw oby
watelskich, nie stawał po stronie opozycji prze
ciwko rządowi. Stawał po stronie obywateli, po 
stronie wolności, przeciwko tym, którzy tym oby
watelom wolność chcieli odbierać. I myślę, Panie 
Rzeczniku, że ta fundamentalna w pana misji za
sada podmiotowości naszej wolności jest zasadą, 
która musi po panu na tym urzędzie zostać, choć 
miejmy nadzieję, że przyjdą w Rzeczypospolitej 
takie czasy, w których rzecznik praw obywatel
skich nie będzie w centrum debaty, bowiem prawa 
obywatelskie jako takie będą, jak to powinno być 
w normalnym kraju, rzeczą zupełnie bezsporną. 
W Polsce niestety tak nie jest.

Oczywiście można dzisiaj sobie wyobra
zić… Przejdę tutaj do spraw stricte ideologicz
nych, w związku z którymi pan był wielokrotnie 
oskarżany. Co więcej, wspomniałem o tym na po
czątku, był czas, kiedy naród polski doświadczał 
lewicowego totalitaryzmu. Ale dzisiaj w Polsce 
nie z lewej strony istnieje zagrożenie naszej wol
ności, bo to nie w lewicy rękach są dzisiaj służ
by, policja, telewizja publiczna i cały gigantyczny 
aparat represji państwa polskiego, który stał się 
w istocie narzędziem nauczania jednej z chrze
ścijańskich denominacji. I wydaje się, że pan 
bardzo dobrze diagnozował to niebezpieczeń
stwo dla polskiej wolności, jakim jest zaburze
nie rozdziału Kościoła od państwa. Walka z tym 
zagrożeniem nie ma nic wspólnego z poglądami 

na poszczególne aspekty nauczania Kościoła, ta
kiej czy innej filozofii. I to jest niezwykle istotne, 
Panie Rzeczniku, przy dyskusji o wyborze pana 
następcy. Otóż nie chciałbym, by ktokolwiek przy 
wyborze rzecznika praw obywatelskich kierował 
się poglądami, światopoglądem rzecznika praw 
obywatelskich. Ci wszyscy, którzy poparli pana 
Adama Bodnara, nie zgadzając się z nim przed 
5 laty w sprawach światopoglądowych, mogą dzi
siaj mówić: dokonaliśmy dobrego wyboru, bo był 
obiektywnym rzecznikiem, który walczył o na
szą wolność. Bo nie wybieramy rzecznika praw 
obywatelskich jako socjaliści, konserwatyści, 
liberałowie, jakkolwiek byśmy siebie nazywali. 
Wybieramy go jako obywatele chcący mieć za
gwarantowaną swoją wolność. I dlatego nie jest 
istotne, czy następca pana, Panie Rzeczniku, bę
dzie miał takie czy inne poglądy religijne bądź 
ich nie będzie miał. Istotne jest to, czy będzie sza
nował rozdział Kościoła od państwa, czy będzie 
szanował polską konstytucję, czy będzie szanował 
wolność, demokrację i te wszystkie zasady, które 
leżą u podstaw tego, co jest, jak sądzę, najwięk
szym sukcesem w dziejach naszej cywilizacji, 
ostatnich sześćdziesięciu paru lat, czasu nawet 
dłuższego, po II wojnie światowej, czy nawet od 
momentu założenia Unii Europejskiej, a jeszcze 
przedtem Wspólnoty Europejskiej. Zachód zaczął 
się jednoczyć w oparciu o wartości wyrastające 
ponad tradycyjny spór na linii lewica – prawica. 
I ten projekt liberalnej demokracji po II wojnie 
światowej okazał się sukcesem – sukcesem dla 
tych, którzy mogli w nim partycypować od razu 
po roku 1945, i dla tych, którzy tak jak my, dopiero 
po roku 1989 mogli w tym wielkim sukcesie par
tycypować. I to wszystko, co widzimy za swoimi 
oknami, to, co nam się tak podoba – w każdym 
wymiarze, nie tylko czysto estetycznym – i co sta
nowi tę zasadniczą różnicę między Polską, jaką 
pamiętamy z naszej młodości, a obecną, zawdzię
czamy właśnie temu, że Polska stała się częścią 
Zachodu, że na Zachodzie, a nie na Kremlu szu
kała inspiracji, podniety do działania.

Dzisiaj, Panie Rzeczniku, kończy pan swo
ją misję w kraju, w którym rzeczy, wydawałoby 
się, oczywiste oczywiste nie są. Kończy pan swo
ją misję w kraju, w którym bardzo wielu obywa
teli zastanawia się, czy to po 1989 r. powszechne 
przekonanie, że kolejne pokolenia Polaków będą 
oddawały swoim następcom Polskę w lepszym 
stanie… Bo po roku 1989 towarzyszyło nam to 
przekonanie, że niezależnie od tego, że pewne 
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rzeczy wychodzą nam lepiej lub gorzej, wiemy, że 
kolejne pokolenia Polaków będą żyły lepiej. Dzisiaj 
ta wiara, wiara w przyszłość została zachwiana. 
Pan, Panie Rzeczniku, swoją misją tę wiarę utrzy
muje i pana spuścizna jako rzecznika praw oby
watelskich na pewno po panu zostanie. To, czego 
na koniec mogę panu życzyć i do czego mogę pana 
zachęcać, to aby pan pozostał aktywnym uczest
nikiem polskiego życia publicznego, bo jest pan 
nam potrzebny. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WiceMarSzałek
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Proszę o  zabranie głosu pana marszałka 

Bogdana Borusewicza.

Senator
BoGdan Borusewicz 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie 
Rzeczniku!

Przyznam się od razu, a mogę to zrobić po kil
ku latach, że zastanawiałem się, czy pana poprzeć 
w tym staraniu o urząd rzecznika. Wiedziałem, 
że różnimy się światopoglądowo. Zastanawiałem 
się, czy pan będzie niezależnym rzecznikiem, nie
zależnym także od swojego światopoglądu. Otóż 
po tych 5 latach muszę powiedzieć, że poparcie 
pana i wybór pana nie był błędem. To, że pan był 
rzecznikiem, było niezmiernie ważne dla nas 
wszystkich, dla prawa, dla praworządności, dla 
podstawowych praw człowieka. Stał pan na straży 
tych wszystkich wartości, których, jak się okaza
ło, musimy bronić, tak, musimy bronić, bo są nam 
po kolei zabierane.

Zabierane są i  przejmowane przez wła
dze instytucje: Trybunał Konstytucyjny, Sąd 
Najwyższy. Podjęto próbę zagarnięcia sądów, 
która zaczęła się od bardzo niewielkiej, jak się 
wydawało, rzeczy, mianowicie od podporządko
wania ministrowi sprawiedliwości dyrektorów 
sądów, czyli administracji. Wielu wydawało się, 
że to jest nic, no, sądy muszą być sprawnie zarzą
dzane w skali całego kraju. To był pierwszy krok. 
I tak obserwowaliśmy, co się dzieje krok po kroku.

Kiedy oglądam posiedzenie organu, który się 
nazywa Trybunał Konstytucyjny, i przesłuchanie 
pana przez byłego prokuratora stanu wojennego 

Piotrowicza, który usiłuje wydobyć oświadczenie, 
że pan jest pełniącym obowiązki rzecznikiem, 
a nie rzecznikiem, to muszę powiedzieć, że nie 
załamuję rąk. Zdaję sobie sprawę, w jakiej jeste
śmy sytuacji.

Oczywiście fatalnie, że musi pan odchodzić, że 
ta instytucja, bardzo ważna, mająca swoje kom
petencje, których inni, jak np. Senat, nie mają, 
choćby możliwość przystępowania do spraw są
dowych… Pan, kończąc kadencję… Może tak: po
dejmując decyzję o zakończeniu pana kadencji, 
pozbawia się wielu obywateli polskich możliwości 
dochodzenia swoich praw. Tu nie chodzi tylko o to, 
że przejmuje się tę instytucję, że obecna władza 
przejmie tę instytucję, bo dla mnie jasne jest to, 
że tak się stanie, ale o to, że w ten sposób pozbawi 
się możliwości obrony obywatela, który ma i bę
dzie miał konflikty z władzą, a władza w kontak
cie z obywatelem jest znacznie silniejsza niż ten 
obywatel. A więc, Panie Rzeczniku, pana rola była 
bardzo ważna. Wobec tego, co zapewne jutro się 
wydarzy, Senat nadal będzie stał na straży pra
worządności i prawa w Polsce, będzie robił to, co 
będzie mógł robić. Takie są nasze zobowiązania.

Oprócz różnych przymiotów rzecznika, m.in. 
wykształcenia i doświadczenia, ustawa wymienia 
także posiadanie autorytetu. Pan ten autorytet 
zdobył. Miał pan nie tylko te przymioty, które były 
konieczne z punktu widzenia instytucji, z punk
tu widzenia prawa do objęcia tego stanowiska, 
ale też charakter, niezależny charakter i odwagę. 
Tego oczywiście nie da się zapisać, człowiek musi 
to sam wewnętrznie wypracować.

Dzięki panu ta instytucja była niezależna, 
można się było na niej opierać. Mogliśmy pro
sić pana o obiektywne oceny kolejnych kroków 
prawnych, kolejnych ustaw. Rzecznik praw oby
watelskich oceniał ustawy ograniczające wolność, 
służące przejęciu Sądu Najwyższego. Wcześniej 
oceniał także ustawy dotyczące Trybunału 
Konstytucyjnego, które z kolei spowodowały to, 
że mamy do czynienia z pozorami. Mamy do czy
nienia z instytucją, która nazywa się tak samo, 
jak się nazywała, a która działa według pewnych 
zmienionych reguł. Tam, gdzie jest wymagana 
niezawisłość, często widzimy usłużność – nie 
niezawisłość, ale usłużność wobec tych, którzy 
obecnie rządzą.

Panie Rzeczniku, chciałbym panu podzięko
wać za ten autorytet, który pan zdobył, za pana 
charakter i odwagę. Jestem pewien, że będzie pan 
nadal potrzebny, że będziemy wspólnie działali. 
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Niezależnie od tego, gdzie pan będzie funkcjo
nował, pana wiedza i pana autorytet będą nadal 
potrzebne Senatowi, będą nadal potrzebne sena
torom. Dziękuję za to wszystko.

No, ja niestety nie mam złudzeń co do tego, 
jakie będzie jutrzejsze orzeczenie. Nie mam złu
dzeń, bo ten organ, który nazywa się tak, jak się 
nazywa, pokazał już, w jaki sposób funkcjonuje. 
To nie był przypadek, że 10 razy odraczano roz
prawę. Jutro, kiedy Sejm wskaże członka PiS jako 
kandydata na rzecznika, nieprzypadkowo pana 
kadencja zostanie przerwana. Tak, pana kadencja 
zostanie przerwana, a uzasadnienie będzie takie 
– no, było już widać takie przymiarki – że kon
stytucja nie przewiduje sytuacji, w której rzecznik 
po upływie kadencji dalej pełni swoje obowiązki. 
A przecież z taką samą sytuacją mamy do czynie
nia, jeżeli chodzi o prezesa Narodowego Banku 
Polskiego, jeżeli chodzi o szefa IPN. Taka sama 
sytuacja dotyczyła także kilku innych rzeczników 
praw obywatelskich. A więc konstytucja tego nie 
przewiduje, faktycznie nie przewiduje, ale sytu
acja tego wymaga. Są takie możliwości, taki był 
uzus. A konstytucja nie przewiduje też pełniące
go obowiązki rzecznika, który zostanie wskaza
ny przez Sejm po to tylko, żeby wyminąć Senat, 
żeby wyminąć konstytucję, w której zapisano, 
że rzecznik praw obywatelskich wybierany jest 
przez Sejm za zgodą Senatu. Taki będzie zapew
ne rezultat, takie będzie orzeczenie ciała, którego 
nazwy nie chcę przytaczać, bo to ciało nie ma nic 
wspólnego ani z trybunałem, ani z konstytucją. 
Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Kamiński)

WiceMarSzałek
michał k amiński 

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

Krzysztofa Kwiatkowskiego.

Senator
krzyszToF kwiaTkowski 

Panie Marszałku! Panie Rzeczniku! Pani 
Rzecznik! Panie i Panowie Senatorowie!

Najbardziej głuchy ten, kto słuchać nie chce. 
Mówię to, patrząc na salę senacką, na tę jej część, 

gdzie powinni siedzieć wszyscy ci, którzy chcą 
wysłuchać informacji o  stanie przestrzega
nia wolności i praw człowieka oraz obywatela 
w Polsce. Jest głęboko symboliczne, że w trakcie 
przedstawiania tej informacji świecą pustkami 
fotele senatorów PiS. Ani jeden do tej pory nie 
znajdował się na sali…

(Głos z sali: Jest, jest.)
Cieszymy się z tego.
(Senator Bogdan Borusewicz: Jeden jest.)
Cieszymy się z tej symbolicznej obecności. 

Informacja o działalności rzecznika praw oby
watelskich to jedna z najważniejszych informa
cji, z jakimi można się zapoznać w parlamencie.

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Bardzo 

proszę o spokój panów senatorów.)
Dziś już wiemy… Można powiedzieć, że tu, 

w parlamencie przygotowujemy się już do tego, co 
nieuchronne, co będzie po rządach PiS, bo prze
cież za chwilę te rządy pożegnamy. Widzimy to 
już wszyscy. Teraz, przygotowując się do tego 
okresu, wiemy jedno: w trudnym dniach, któ
re już mijają, pan przez cały czas stał na straży 
praw i wolności obywatelskich, w każdej sytuacji. 
W sytuacji, w której policjant łamał rękę mani
festującej dziewczynie, w sytuacji, kiedy urzęd
nik nielegalnie zamykał fryzjerowi zakład, bez 
wystarczającej podstawy prawnej, w sytuacji, 
kiedy uniemożliwiano kobietom legalne demon
strowanie ich poglądów i upominanie się o ich 
prawa, czy w sytuacji, kiedy ograniczano prawa 
mniejszości. Upominał się pan o służbę zdrowia 
dla pacjenta, o edukację, w centrum której jest 
dziecko, i o potrzeby tych wszystkich, o których 
państwo zapominało. Można powiedzieć, że naj
większe złodziejstwo jest wtedy, kiedy próbuje 
się okraść kogoś z nadziei. Pan był strażnikiem 
– Polki i Polacy przez te najtrudniejsze lata nie 
zostali okradzeni z nadziei. Za to chciałbym ser
decznie podziękować.

Dziękuję za jeszcze jedną rzecz. Jest pan wy
jątkowym rzecznikiem w kontekście współpra
cy z parlamentem. Byłem zaskoczony, bo kiedy 
dzisiaj przygotowywałem się do tego spotkania, 
analizowałem to, o czym pan pisze na kilku
set stronach podsumowujących pańską aktyw
ność jako rzecznika praw obywatelskich, nagle 
do mnie dotarło, że ten raport trzeba uzupeł
nić o jeszcze jedną rzecz, o pańskie wsparcie dla 
parlamentu, a w sposób szczególny dla Senatu, 
w kontekście tego, co jest naszym obowiązkiem 
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– tworzenia prawa. W tej kadencji parlamentu, 
która jest za nami tylko w części, bo minęło tyl
ko 1,5 roku, Senat przyjął 6 projektów inicjatyw 
ustawodawczych dzięki pańskiej inspiracji, dzięki 
pańskim pismom, podpowiedziom, wskazówkom 
i rekomendacjom. Jako przewodniczący Komisji 
Ustawodawczej Senatu chciałbym za to serdecz
nie podziękować. Takie projekty jak ten o pań
stwowej kompensacie przysługującej ofiarom 
niektórych czynów zabronionych… Upomniał się 
pan o to, zwrócił pan uwagę na to, że ta instytucja 
w Polsce jest martwa. Państwo polskie w prak
tyce nie realizuje obowiązku kompensaty, mimo 
licznych zmian w tym zakresie. Propozycje co do 
przyznania terminu i zasad wypłaty tych kom
pensat mają szansę to zmienić. Projekt senacki 
w tej sprawie jest już Sejmie.

Upominał się pan nie tylko o tych, którzy są 
tu i teraz w Polsce, ale także o tych, którzy kie
dyś, w przeszłości wiele dla państwa polskiego 
zrobili. To dzięki pańskiej inspiracji przygotowa
liśmy projekt ustawy o uznaniu za nieważne orze
czeń wydanych wobec osób represjonowanych za 
działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa 
Polskiego. Bo to pan zwrócił uwagę, że przesłan
ka domicylu do podstawy uznania za nieważne 
tych orzeczeń, czyli obowiązek zamieszkiwania 
na terenie Polski… że to nie jest przesłanka, która 
powinna być bezwzględnie obowiązująca. Bo nie 
można wykluczać tych, którzy, będąc Polakami, 
dzisiaj już w naszym kraju nie mieszkają.

To pan upomniał się o zmianę kodeksu po
stępowania karnego oraz ustawy o kosztach są
dowych, zwracając uwagę, że koszty sądowe, 
które dzisiaj wypłaca państwo polskie tym, któ
rzy realizują ustawowy obowiązek i stawiają się 
na sprawie… że to naraża państwo polskie na 
śmieszność, naraża na śmieszność tę instytucję, 
jako że państwo polskie nie jest w stanie nawet 
zrefundować kosztów tym, na których nakłada 
obowiązki stawiennictwa przed sądem.

Panie Rzeczniku, to pan upomniał się 
o zmianę kodeksu postępowania karnego, któ
ry umożliwia, reguluje możliwość uzyskania od
szkodowania za niesłuszne skazanie, tymczasowe 
aresztowanie lub zatrzymanie. Jakże często jeste
śmy w ostatnich latach świadkami niesłusznych 
aresztowań lub zatrzymań, które później są oce
niane przez sąd jako niezasadne, niemające pod
stawy prawnej. I dziękuję także za tę inicjatywę 
ustawodawczą, którą dzięki pańskiej inspiracji 
mogliśmy przygotować.

Jest pan nawet z tymi, którzy są w najtra
giczniejszej sytuacji. Dziękuję za projekt objęcia 
prawem do zasiłku pogrzebowego nowej grupy 
uprawnionych, a konkretnie rodziców dziecka 
martwo urodzonego. Jakże często ci, którzy na 
ustach mają pełno frazesów o tym, jak szczególnie 
chcą dbać o dzieci nienarodzone, później rodziców 
po tragicznych finałach, tragicznych sytuacjach 
zostawiają samych sobie. Dziękuję za tę inicjaty
wę ustawodawczą.

I także projekt zmiany kodeksu postępowania 
karnego w kontekście zmiany przesłanek umożli
wiających wniesienie przez osobę pokrzywdzoną 
przestępstwem subsydiarnego aktu oskarżenia… 
Jakże często zapominamy, że wymiar sprawiedli
wości jest dla poszkodowanego, a nie dla same
go siebie. To wszystko to tylko te projekty, które 
w ostatnich kilkunastu miesiącach dzięki pań
skiej aktywności mogliśmy tutaj, w Senacie przy
gotować i przegłosować.

Ale dziękuję, także jako prezes Najwyższej Izby 
Kontroli, również za możliwość wspólnej pracy 
przez wiele lat. Dziękuję za to, że upominał się 
pan często o tych, o których nikt wcześniej upo
minać się nie chciał. Przypomnę jedno zdarzenie 
z naszej wspólnej pracy. To był wrzesień 2017 r., 
konferencja, której pan był gospodarzem, a której 
jako prezes NIK mogłem być gościem. Konferencja 
dotyczyła wsparcia osób żyjących z  chorobą 
Alzheimera i ich rodzin. To dzięki aktywności biu
ra rzecznika i także kontroli NIK pokazaliśmy, że 
w Polsce choroba Alzheimera to jest choroba, która 
dotyka nie tylko osobę chorą, ale także jej rodzinę. 
Rodzinę, którą państwo pozostawia samej sobie 
w najbardziej dramatycznych sytuacjach, kiedy 
kosztem ogromnych wyrzeczeń trzeba wspierać 
chorą osobę bliską. I to upominanie się o tych, 
o których nikt wcześniej upomnieć się nie chciał, 
to jest naprawdę piękny symbol pańskiej kaden
cji na stanowisku rzecznika praw obywatelskich.

Kiedy mówimy o właśnie takich sytuacjach jak 
choroba Alzheimera, to często mówimy o osobach 
najstarszych. Ale potrafił pan także – jest o tym 
mowa nawet w tym raporcie, o którym dzisiaj 
mogliśmy dyskutować – upominać się o tych, któ
rzy są naszą przyszłością. Dla mnie szczególnym 
fragmentem tego raportu jest część dotycząca 
psychiatrii dzieci i młodzieży w czasie pandemii. 
Jak smutno koreluje ona z wcześniejszymi rapor
tami NIK, w których była mowa o zapaści w kon
tekście dostępności lecznictwa psychiatrycznego 
dla dzieci.
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Tak jak już było powiedziane na tej sali, cza
sami jest tak, że ludzie odchodzą, ale niektó
rzy po takim odejściu mają prawo powiedzieć 
„Zostawiłem po sobie ogromny dorobek, zostawi
łem coś, co służy innym ludziom”, a niektórzy nie 
mają możliwości dokonania takich podsumowań. 
Pan ma absolutne prawo do tego, żeby dzisiaj jesz
cze raz z moich ust usłyszeć słowa podziękowa
nia za tę ogromną aktywność, za lata wspierania 
najsłabszych, upominania się o pokrzywdzonych, 
walki o tych, którzy są mniejszością w stosunku 
do większości. Za tę pracę ogromnie dziękuję i ta 
praca już z nami zostanie. (Oklaski)

WiceMarSzałek
michał k amiński 

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

Marcina Bosackiego.

Senator
marcin Bosacki 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Rzeczniku, wiele słów powiedziano już 

podczas tej debaty, słów podziękowania pod pana 
adresem. Ja mam nadzieję… Albo inaczej: nie wy
kluczam, że nie jest to pana ostatnie sprawozdanie 
z pana prac przed tą Izbą, ponieważ wykluczam 
co innego, czyli obsadzenie pana stanowiska lub 
pełnienie funkcji, którą pan sprawuje, przez ko
goś, kto nie zostanie zaakceptowany przez Senat.

Wzywał pan do tego, aby Senat zaakcepto
wał tylko kogoś, kto zagwarantuje, że na pana 
stanowisku będzie osoba, która nie jest od tego, 
aby wykonywać polecenia partii rządzącej, tylko 
dbać o prawa i wolności obywatelek i obywateli. 
Chciałbym panu zacytować fragment projektu 
uchwały, który będziemy procedować i, mam na
dzieję, przegłosujemy już pod pana nieobecność, 
po zakończeniu tego punktu, ale chciałem jednak 
zapewnić pana słowami z projektu tej uchwały, że 
tak właśnie się stanie. Mam nadzieję, że Wysoki 
Senat, mimo nieobecności prawie połowy senato
rów, podejmie dzisiaj uchwałę, która będzie mó
wiła, iż „Senat Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia 
współobywateli – w tym pana, Panie Rzeczniku 
– że przy wyborze następcy Adama Bodnara 
zgodzi się jedynie na kandydata gwarantującego 

pełnienie urzędu w interesie obywateli, a nie par
tii rządzącej”.

Mam również nadzieję, że Wysoki Senat po
dejmie uchwałę, w której wyraźnie powie, że 
przerywanie panu pełnienia zadań rzecznika 
praw obywatelskich będzie czynem nielegal
nym. Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich, 
ustawa, która jest zapowiadana w konstytucji, 
ponieważ oczywiście pana urząd jest urzędem 
konstytucyjnym, w art. 3 mówi absolutnie jasno: 
dotychczasowy rzecznik – czyli w tym wypad
ku pan – pełni swoje obowiązki do czasu objęcia 
stanowiska przez nowego rzecznika. Zatem żad
ni pełniący obowiązki, żadni kandydaci wybrani 
tylko przez Sejm, bez zgody Senatu, nie mogą peł
nić tych obowiązków. Chcę, żeby wszyscy obywa
tele to jasno usłyszeli. Jeśli tak się stanie, będzie 
to czynność nielegalna.

Wreszcie, po trzecie, chciałbym zacytować 
panu fragment tego – na razie – projektu uchwa
ły, który, mam nadzieję, stanie się już dzisiaj 
wolą całej Izby uchwałą: Senat Rzeczypospolitej 
Polskiej wyraża najwyższy szacunek i podzięko
wanie panu za pana pracę na stanowisku rzecz
nika praw obywatelskich.

To, co pan powiedział w swoim sprawozda
niu… Powiedział pan wiele ważnych rzeczy, ale 
jedna do mnie bardzo mocno przemówiła i chciał
bym ją rozwinąć. Mianowicie tak naprawdę py
tanie o niezależność pana urzędu jest pytaniem 
o kształt państwa polskiego. Bo albo jest tak, że 
budujemy – to znaczy nie my budujemy, ale bu
duje się – w naszej wspólnocie narodowej i wspól
nocie obywatelskiej państwo, w którym wszystko 
zależy od woli politycznej tych, którzy w danym 
momencie rządzą, wszystko: sądy, media, służby 
specjalne, obie izby parlamentu itd., potencjalnie 
niezależne konstytucyjnie urzędy, takie jak pań
ski, albo rzeczywiście te urzędy są niezależne. 
Albo budujemy państwo wszystkich obywateli, 
albo budujemy państwo partyjne. Albo władze się 
nawzajem kontrolują i równoważą – taka jest kon
stytucyjna rola pana urzędu – albo mamy jedno
władztwo, czyli wszystko zależy od woli prezesa 
partii rządzącej. Chcę pana absolutnie zapew
nić i zapewnić obywateli, że Senat będzie nadal, 
nawet gdyby pana w dalszym sprawowaniu tej 
funkcji zabrakło, bił się o to, aby nasza wspólna 
Rzeczpospolita Polska była państwem wszystkich 
obywateli. I jestem przekonany – tu przyłączam 
się do słów senatora Ujazdowskiego – że ten dzień 
nadejdzie już rychło. Bardzo dziękuję. (Oklaski)
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WiceMarSzałek
michał k amiński 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Kolejnym mówcą jest pan senator Jerzy Wcisła.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator
Jerzy wcisła 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie 
Rzeczniku! Panie Ministrze! Panie Profesorze!

Odnosząc się do sprawozdania, które pan dzi
siaj przedstawił, z pana działalności, i przyłącza
jąc się do wszystkich podziękowań i gratulacji, 
chciałbym dołączyć podziękowania w sprawie 
tych przypadków, w których pan pomóc nie mógł. 
Takie się zdarzały i mi, i osobom, które także 
z mojego polecenia u pana się pojawiały. Jednak 
te osoby zawsze wychodziły od pana ze wska
zówką, kto i jak może czy powinien im pomóc. 
Bardzo często te rady ratowały ich życie od po
ważnych kłopotów, często w znaczeniu egzysten
cjalnym. Nie będę o tych przypadkach opowiadał, 
ale chciałbym podzielić się drobną ref leksją. 
Spotykałem się z tym, że zwracano się do pana, 
tytułując pana mianem ministra. Ja też to przed 
chwilą zrobiłem, bo to dobry zwyczaj, bo mini
ster to ten, który według źródłosłowu ma służyć 
i pomagać. I bardzo się cieszę, że jest pan pierw
szym rzecznikiem praw obywatelskich, którego 
osobiście poznałem, i to na długo przedtem, nim 
pan tę funkcję zaczął pełnić. Poznałam pana wła
śnie w sytuacji, gdy pan pomagał, służył osobom, 
które takiej pomocy potrzebowały, wówczas jako 
wolontariusz. Cieszę się, bo pana służba będzie 
dla mnie wzorcowym odniesieniem dla każdego 
kandydata, który kiedyś pana zastąpi. I to nie tyl
ko pod względem kwalifikacji merytorycznych, 
ale przede wszystkim osobowych, koniecznych 
do sprawowania funkcji rzecznika obywateli. I za 
wyznaczenie tego wysokiego pułapu oczekiwań 
wobec rzecznika – podkreślam: rzecznika oby
wateli, a nie tych czy innych partii politycznych – 
bardzo dziękuję, bardzo gorąco dziękuję. (Oklaski)

WiceMarSzałek
michał k amiński 

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

Władysława Komarnickiego.

Senator
władysław komarnicki 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Nie miałem zamiaru zabierać głosu, ale moi 

wyborcy piszą do mnie – pomimo że się uspra
wiedliwiłem i powiedziałem, że ja podzięko
wałem panu ministrowi w ramach zadawania 
pytania – bo chcą, żebym podziękował tu z mów
nicy, i  robię to oczywiście z wielką radością 
i przyjemnością.

Panie Ministrze, poprzeczka została przez 
pana podniesiona tak wysoko, że ja się dziwię 
– jeżeli pan w ogóle odejdzie – że jakiś działacz 
partyjny chce zająć pańskie miejsce. Bo ileż on 
będzie musiał się natrudzić, żeby zlikwidować 
to wszystko, co pan przez 6 lat uczynił. A czy on 
będzie moralnie przygotowany do tego, żeby sta
nąć pod pręgierzem opinii publicznej i powie
dzieć, dlaczego likwiduje coś, za co przez 6 lat 
świadome społeczeństwo biło panu brawo, Panie 
Rzeczniku? Stojąc tutaj przed panem jako sena
tor ziemi gorzowskiej, jestem dumny, że miałem 
okazję i przyjemność z panem tyle lat – bo jestem 
drugą kadencję – tutaj obradować. Przyłączam się 
szczególnie do tych słów, które mówiły o profesjo
naliście. Pańskie sprawozdanie jest profesjonal
ne. Zarządzałem zespołami ludzkimi i potrafię 
wyczuć, kto improwizuje, a kto tak naprawdę od 
serca merytorycznie sprawozdaje.

I jeszcze jedno, Panie Rzeczniku. Niech pan 
nie znika, błagam, z  życia publicznego. Dla 
pana w naszym kraju jest dostojne miejsce, 
które pan wskaże, a ci, którzy kiedyś w przy
szłości będą rządzić naszym krajem, na pewno 
nie dadzą panu spokoju, żeby pan gdzieś tam 
odpoczywał, a nie ciężko pracował. Pan jest 
człowiekiem pracy, tytanem pracy, odważnym 
i mądrym człowiekiem i Rzeczypospolita takich 
ludzi potrzebuje.

Już tak naprawdę na koniec chcę panu po
dziękować – prosiły mnie o to 2 stowarzysze
nia zajmujące się dziećmi z autyzmem – za to, 
że pan zaakcentował swoją obecność i pozwo
lił trochę szturchnąć ministerstwo, które w tej 
sprawie mocno spało. Dzisiaj chciałbym bar
dzo serdecznie za to podziękować, bo ja przy 
dzieciach z autyzmem jestem też 6 lat, tyle, ile 
trwa pana kadencja. I bardzo panu dziękuję. 
Proszę senatorów o brawa dla pana rzecznika 
za wsparcie dzieci z autyzmem. Dziękuję bar
dzo. (Oklaski)
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WiceMarSzałek
michał k amiński 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Przyłączyłem się do tych oklasków.
Bardzo proszę o zabranie głosu panią marsza

łek Gabrielę MorawskąStanecką.
Bardzo proszę, Pani Marszałek.

Senator
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Szanowny Panie Marszałku! Szanowny Panie 
Rzeczniku! Szanowni Państwo!

Rzecznik praw obywatelskich – brzmi dum
nie. Ja powiedziałabym „rzecznik praw człowie
ka”, dlatego że przez tę niezwykle trudną kadencję 
pan był rzecznikiem praw człowieka. Pan pozo
stał człowiekiem, który w tych trudnych, bar
dzo trudnych politycznie czasach, został jednym 
z ostatnich bastionów demokracji państwa prawa 
i właśnie praw człowieka, zawsze na posterun
ku, za wszelką cenę gotów bronić tych wartości 
bez kalkulowania, ilu politykom może się nara
zić. Bo tak naprawdę, tak jak mówi art. 5 kon
stytucji, Rzeczpospolita ma zapewnić wolności 
i prawa obywatelom. I należy się zgodzić w 100% 
z tym, co powiedział pan wczoraj – że nie moż
na zagwarantować praw obywatelom, a działa
niom instytucji publicznych zapewnić rzetelności 
i sprawności, kiedy uniemożliwia się i utrudnia 
funkcjonowanie instytucji, które stoją na straży, 
w tym instytucji rzecznika praw obywatelskich.

Nie ulega wątpliwości, że żyjemy dzisiaj 
w okresie próby – wtedy, kiedy atakuje się nas za 
poglądy, za wierność swoim ideałom, ale również 
za światopogląd, za orientację seksualną, za to, 
skąd pochodzimy, czy za stanie po stronie prawa, 
za obronę państwa prawa czy obronę konstytucji. 
I dotyczy to wszystkich grup społecznych. I wła
śnie w tym czasie próby to pan, narażony na bez
precedensowe ataki polityczne, ale też osobiste 
– o czym my doskonale pamiętamy – był zawsze 
dla nas i dla mnie osobiście wzorem spokoju, god
ności i wierności złożonemu ślubowaniu.

I chciałbym, żeby właśnie o tym złożonym 
przez nas wszystkich ślubowaniu zawsze pamię
tać i żeby wzorem wypełniania swojej misji, wzo
rem służby państwu polskiemu i obywatelom był 
właśnie Adam Bodnar. Dumna jestem, że mogłam 
wykonywać mój mandat w okresie, kiedy pan był 

rzecznikiem praw obywatelskich. Bardzo dzięku
ję. (Oklaski)

WiceMarSzałek
michał k amiński 

Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
Informuję, że l ista mówców zosta ła 

wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Czy rzecznik praw obywatelskich, pan Adam 

Bodnar, chciałby jeszcze zabrać głos i ustosun
kować się do wystąpień senatorów w dyskusji?

Bardzo proszę, Panie Rzeczniku.

rzecznik praW obyWatelSkich 
adam Bodnar 

Szanowny Panie Marszałku! Szanowne Panie 
i Szanowni Panowie Senatorowie!

Chciałbym wyrazić wdzięczność w imieniu 
własnym, w imieniu całego Biura Rzecznika Praw 
Obywatelskich za te wszystkie dobre słowa na te
mat naszej pracy, naszej służby, ale jednocześnie 
chciałbym powiedzieć, że jak słuchałem państwa 
i państwo wymieniali różne rzeczy, które zrobi
liśmy czy które udało się zrobić, to towarzyszyło 
mi poczucie głębokiej pokory, co można było jesz
cze zrobić albo co można było zrobić lepiej, albo 
w którym momencie jeszcze mocniej należało 
krzyczeć. Bo każdy z tych wymienianych przez 
państwa przykładów, których było bardzo wiele, 
zaraz przywodzi nam w biurze na myśl – także 
mnie – te rzeczy, te pomysły, te działania, które 
być może jeszcze trzeba było podjąć, aby trochę 
lepiej zadbać o prawa i wolności obywatelskie. 
A jednocześnie kiedy ma się to poczucie odpo
wiedzialności w stosunku do 38 milionów oby
wateli… nie tylko obywateli, wszystkich osób, 
które są poddane jurysdykcji państwa polskiego, 
to zawsze jest konkretna osoba, konkretna grupa 
społeczna, konkretna jednostka, która albo jest 
niezadowolona, albo gdzieś nie otrzymała tej po
mocy, a powinna była ją otrzymać. I to powoduje 
takie poczucie naprawdę wielkiej pokory, że być 
może nie wszystko się udało zrobić tak, jak nale
żałoby to zrobić. Ale wierzę, że kiedyś będzie taki 
czas, kiedy instytucja, jaką jest właśnie urząd 
rzecznika praw obywatelskich, będzie funkcjo
nowała w taki sposób, że będzie miała absolutnie 
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pełne możliwości – także takie czysto praktycz
ne, kadrowe – działania i nikt nie zostanie w tej 
ochronie praw i wolności obywatelskich pomi
nięty. Chciałbym to powiedzieć, bo to jest w tej 
pracy z jednej strony wieczne poczucie misji, ale 
z drugiej strony poczucie winy, że nie wszystkim 
można pomóc tak, jak chciałoby się pomóc, i że są 
pewne okoliczności, które czasami mogą być nie
zależne nawet od najlepszej woli rzecznika.

Chciałbym jednak powiedzieć jeszcze o 2 spra
wach. Mówiliśmy o różnych przemianach, które 
w Polsce nastąpiły, ale nie powiedzieliśmy o jed
nej, a mianowicie takiej – i ja to widzę bardzo 
wyraźnie jako osoba wywodząca się z sektora 
pozarządowego, z sektora społeczeństwa obywa
telskiego, jako osoba, która wywodzi się ze świa
ta prawniczego – Drodzy Państwo, że obywatele 
przez ostatnich kilka lat nauczyli się znacznie le
piej, znacznie skuteczniej bronić swoich praw. To 
jest coś absolutnie nieporównywalnego w stosun
ku do sytuacji z 2014 czy 2015 r., kiedy oczywi
ście mieliśmy organizacje pozarządowe, mieliśmy 
aktywnych adwokatów, radców prawnych, osoby 
zaangażowane… Ale jeżeli sobie wyobrazimy, że 
teraz mamy i organizacje zajmujące się profesjo
nalnie ochroną środowiska i prawami konsumen
tów, i organizacje, które walczą o niezależność 
sądów, jeżeli pomyślimy o słynnym już Komitecie 
Obrony Sprawiedliwości, który przecież nawią
zuje do tradycji KORowskich, jeżeli pomyślimy 
o „Wolnych Sądach”, o tym, jak się wzmocniły 
takie organizacje jak Helsińska Fundacja Praw 
Człowieka, Fundacja „Panoptykon” i mógłbym tak 
długo, długo wymieniać… Organizacje zajmujące 
się prawami osób z niepełnosprawnościami, zaj
mujące się prawami osób LGBT, dyskryminacją 
ze względu na wiek, ruchy miejskie czy wreszcie 
opozycja uliczna, tzw. opozycja uliczna, ci, któ
rzy swoim przykładem, swoją obecnością czy to 
w Świnoujściu, czy Cieszynie, czy w Warszawie… 
Ale podkreślam ten Cieszyn, bo to jest wielka od
waga stać na rynku w Cieszynie samodzielnie 
i protestować. Wiem, że wczoraj w Świnoujściu 
były panie, które stały i okazywały solidarność 
rzecznikowi praw obywatelskich. To jest coś ab
solutnie niesamowitego. My dostrzegamy tylko 
te momenty, kiedy są te chwile przełomowe, jak 
lipiec 2017 r., skandowanie za ścianą „Senatorze, 
jeszcze możesz”, jak protesty przed Pałacem 
Prezydenckim, Sądem Najwyższym i wiele in
nych, oczywiście Strajk Kobiet i protesty, gi
gantyczne demonstracje po wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego… Ale skoro obywatele nauczyli 
się dbać o swoje prawa i walczyć o nie i być może 
rzecznik praw obywatelskich im w tym pomagał, 
i też pokazywał swoim przykładem, jak należy to 
robić, to teraz nasza wielka odpowiedzialność po
winna polegać na tym, by ich w tym wzmacniać 
i chronić, dbać o to, żeby oni mogli wykonywać 
swoją własną indywidualną misję, niezależnie 
od tego, czy są aktywistami, aktywistkami czy 
adwokatami, adwokatkami, czy są po prostu 
osobami, które swoim ciałem, swoją obecnością 
w przestrzeni publicznej pokazują, na czym po
lega walka o najważniejsze wartości. To jest tak
że walka o dziennikarzy lokalnych, walka o tych, 
którzy na szczeblu lokalnym rozliczają władzę, bo 
oni mają znacznie trudniej niż ktokolwiek inny. 
I myślę, że to jest ta dbałość o społeczeństwo oby
watelskie szeroko rozumiane, o te przestrzenie 
pluralizmu, który wciąż jeszcze w niektórych 
miejscach w Polsce mamy. To jest odpowiedzial
ność każdego z nas na tej sali, ale to jest także 
moja odpowiedzialność.

I odpowiadając na te pytania czy uwagi, po
wiem, że ja oczywiście dalej się poczuwam do 
odpowiedzialności za dbałość o te wartości i o to, 
żeby te wartości konstytucyjne były realizowa
ne. W tym kontekście chciałbym powiedzieć, że 
w 2016 r., kiedy już były, już nastąpiły te ważne 
przemiany dotyczące Trybunału Konstytucyjnego 
i już było dość oczywiste, w którym kierunku 
podążają zmiany, że to nie jest tylko i wyłącznie 
kwestia wymiany kilku sędziów i niezaprzysię
żenia tych, którzy zostali legalnie powołani, już 
pojawiły się momenty niepublikowania wyro
ków, nastąpiły zmiany w mediach publicznych, 
w prokuraturze, w służbie cywilnej, pamiętam, 
że dostąpiłem zaszczytu, odwiedził mnie w ga
binecie przy ul. Długiej prof. Karol Modzelewski, 
ten Karol Modzelewski. Ja wcześniej w ogóle nie 
wyobrażałem sobie tego, że ja będę miał zaszczyt 
obcować z osobą, która tak wiele znaczyła dla pol
skiej historii, która już w tym 1965 r. postanowiła 
z Jackiem Kuroniem walczyć o wolność, a później 
w pewnym sensie kontynuowała misję i wzmac
niała ruch opozycji demokratycznej.

Ja pamiętam, że prof. Karol Modzelewski wte
dy, w 2016 r., mówił o 2 rzeczach, mówił o tych 
wszystkich przemianach, które miały miejsce 
w Polsce, i mówił, że nie na taką rewolucję się 
umawiał, że to powinna być rewolucja, która opie
ra się na wolności, równości i braterstwie, a tego 
braterstwa zabrakło. I to było dla mnie ważne 
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adama bodnara

przesłanie, żeby akcentować potrzebę ochrony 
tzw. praw socjalnych w czasie mojej misji, nie za
pominać o tym, żeby nie koncentrować się tylko 
i wyłącznie na tych rzeczach, które były w bie
żącym, powiedziałbym, porządku debaty pu
blicznej, ale właśnie szukać, gdzie obywatele tej 
ochrony praw socjalnych potrzebują. I nikt się nie 
spodziewał, że okres pandemii tak głęboko nam 
udowodni, jak bardzo ta ochrona praw socjal
nych jest ważna dla naszej demokracji. Prof. Karol 
Modzelewski używał wtedy sformułowania „pań
stwo policyjne”, mówił, że to wszystko zmierza 
w kierunku państwa policyjnego. Niektóre osoby 
traktowały to z pewnym powątpiewaniem: za
raz, jakie państwo policyjne, o co chodzi. Jeżeli 
jednak przyjrzymy się wydarzeniom z ostatnie
go roku, kiedy właśnie przepisy, niejednoznaczne 
przepisy, nadmiernie wprowadzane, są używa
ne do tego, aby obywateli ograniczyć w swoich 
prawach, to zobaczymy, jak wielką rację miał 
prof. Modzelewski. Zanim doszło do tego spotka
nia, pan prof. Modzelewski już dostrzegł moje 
starania, widział moją próbę walki o Trybunał 
Konstytucyjny, też o niezależną prokuraturę, 
składałem wnioski w tym zakresie do trybunału, 
o niezależne media publiczne, był nawet wniosek, 
który zakończył się 13 grudnia 2016 r. dobrym re
zultatem, tylko że później został całkowicie zigno
rowanym przez władzę. Prof. Karol Modzelewski 
jak taki wielki generał duchowy powiedział: no to 
teraz pan jest żołnierzem frontowym. Ja chciał
bym powiedzieć, Panie Profesorze, gdziekolwiek 
pan profesor jest: melduję wykonanie zadania 
obrony praw obywatelskich na odcinku misji 
rzecznika praw obywatelskich. (Oklaski)

WiceMarSzałek
michał k amiński 

Bardzo dziękuję rzecznikowi praw obywatel
skich, panu Adamowi Bodnarowi, za przedsta
wienie informacji.

Panie Rzeczniku, ta w  istocie formalna 
i grzecznościowa formułka, którą każdy wice
marszałek musiałby w tym momencie odczy
tać, jest w tym momencie, jak sądzę, czymś dużo 
większym niż po prostu grzecznościową formuł
ką. Ja w imieniu wszystkich zgromadzonych tu 
senatorów panu, Panie Rzeczniku, za pana pra
cę… (Oklaski) …i za pana obronę naszej wolności 
bardzo, bardzo dziękuję. (Oklaski)

Stwierdzam, że Senat zapoznał się z informa
cją o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich 
oraz o stanie przestrzegania wolności i praw czło
wieka i obywatela w roku 2020.

Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo Senatorowie! Panie 

i  Panowie Senatorowie! Zgodnie z  zapowie
dzią przystąpimy teraz do rozpatrzenia punktu 
dziewiątego, będzie to drugie czytanie projektu 
uchwały wyrażającej uznanie dla Rzecznika Praw 
Obywatelskich Adama Bodnara. Po rozpatrzeniu 
tego punktu zostanie przeprowadzone głosowa
nie w tej sprawie. Następnie rozpatrzymy punkt 
szósty, tj. ustawę o zmianie ustawy o pomocy spo
łecznej. Po zakończeniu tego puntu przeprowadzi
my głosowanie nad tą ustawą.

Przystępujemy do rozpatrzenia punk-
tu dziewiątego porządku obrad: drugie czyta
nie projektu uchwały wyrażającej uznanie dla 
Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara.

Przypominam, że projekt ten został wnie
siony przez grupę senatorów. Projekt zawarty 
jest w druku nr 364, a sprawozdanie – w druku 
nr 364 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
senator Ewę Matecką, o przedstawienie sprawoz
dania komisji o projekcie uchwały.

Bardzo proszę, Pani Senator.

Senator SpraWozDaWca
ewa maTeck a 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Proszę mi pozwolić zwrócić się jeszcze do pana 

rzecznika praw obywatelskich. Szanowny Panie 
Rzeczniku, proszę uczynić mi ten zaszczyt i zło
żyć swój autograf na sprawozdaniu z pana pracy 
za rok 2020.

(Głos z sali: Właśnie to robi.)
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przedstawiam sprawozdanie Komisji 

Ustawodawczej o projekcie uchwały wyrażają
cej uznanie dla Rzecznika Praw Obywatelskich 
Adama Bodnara, zawartym w druku nr 364.

Marszałek Senatu w dniu 13 kwietnia 2021 r. 
skierował do Komisji Ustawodawczej projekt 
uchwały wyrażającej uznanie dla Rzecznika Praw 
Obywatelskich Adama Bodnara w celu rozpatrze
nia go w pierwszym czytaniu. Komisja na posie
dzeniu w dniu 14 kwietnia 2021 r. rozpatrzyła 
w  pierwszym czytaniu przedstawiony przez 
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Drugie czytanie projektu uchwały wyrażającej uznanie dla rzecznika praw obywatelskich  
adama bodnara (cd.)

wnioskodawców projekt uchwały, wprowadziła 
do niego poprawki i wnosi o przyjęcie przez Senat 
jednolitego załączonego projektu uchwały.

W  trakcie debaty nad projektem uchwały 
przedstawiono wniosek o odrzucenie projektu 
uchwały w całości. Wniosek ten został odrzuco
ny. Poprawki złożone w trakcie debaty dotyczyły 
wprowadzenia do tekstu projektu uchwały za
pisów równobrzmiących z zapisami zawartymi 
w konstytucji.

Wysoka Izbo, przeczytam teraz projekt uchwa
ły Senatu Rzeczypospolitej wyrażającej uzna
nie dla Rzecznika Praw Obywatelskich Adama 
Bodnara.

„Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża naj
wyższy szacunek i podziękowanie panu Adamowi 
Bodnarowi za jego pracę na stanowisku Rzecznika 
Praw Obywatelskich. Pan Adam Bodnar stał i stoi 
na straży praw i wolności człowieka i obywatela 
oraz standardów demokratycznych.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża sta
nowczy sprzeciw wobec prób odsunięcia pana 
Adama Bodnara od pełnienia jego obowiązków, 
zanim zostanie wybrany jego następca. To nie
zgodne z prawem oraz ugruntowaną już tradycją 
państwową. Usunięcie Rzecznika przed wyborem 
jego następcy pozbawiłoby obywateli podstawo
wego wsparcia ze strony urzędu konstytucyjnego.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej zapew
nia współobywateli, że przy wyborze następcy 
Adama Bodnara zgodzi się jedynie na kandydata 
gwarantującego pełnienie urzędu w interesie oby
wateli, a nie partii rządzącej.

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

WiceMarSzałek
michał k amiński 

Dziękuję bardzo pani senator sprawozdawcy.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy 
komisji oraz do upoważnionego przedstawiciela 
wnioskodawców.

Przypominam, że wnioskodawcy upoważni
li do ich reprezentowania senatora Aleksandra 
Pocieja.

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

Otwieram dyskusję.

Informuję, że nikt nie zapisał się do głosu.
Informuję również, że pani senator Agnieszka 

KołaczLeszczyńska złożyła przemówienie do 
protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Ogłaszam przerwę do godziny 18.30.
(Głos z sali: A głosowanie?)
I wtedy odbędzie się głosowanie.

 
(Przerwa w obradach od godziny 17 minut 50  

do godziny 18 minut 31)

WiceMarSzałek
michał k amiński 

Panie i Panowie Senatorowie, bardzo proszę 
o zajęcie miejsc.

(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę również o zaprzestanie aktyw

ności towarzyskiej, że tak to określę.
Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-

wiątego porządku obrad: drugie czytanie projek
tu uchwały wyrażającej uznanie dla Rzecznika 
Praw Obywatelskich Adama Bodnara.

Przystępujemy do głosowania nad przedsta
wionym projektem uchwały.

Kto z pań i panów senatorów jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 53 senatorów, 51 – za, 2 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 5)
(Oklaski)
Stwierdzam, że Senat przyjął projekt uchwały.
(Przewodnictwo obrad obejmuje marszałek 

Tomasz Grodzki)

MarSzałek
Tomasz Grodzki 

Panie Marszałku, zapraszamy. Razem wręczy
my te regalia. Pana marszałka Borusewicza rów
nież zapraszamy. Zaprosilibyśmy wszystkich, ale 
nie ma miejsca.

Nie mogę sobie odmówić komentarza, że brak 
udziału w głosowaniu ze strony partii rządzącej 

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączniu.
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jak mało co pokazuje jej szacunek dla praw oby
watelskich, a w zasadzie jego kompletny brak. To 
wymaga poważnego skomentowania.

Kończy się ten dzień, w którym zaszczycił nas 
pan swoją obecnością. Było dla nas wielkim hono
rem móc wysłuchać pana sprawozdania. Pozwoli 
pan rzecznik, że mimo wszystko będę życzył po
wodzenia i wiary w to, że do jutra jeszcze różne 
rzeczy mogą się zdarzyć.

Przekażemy tekst tej uchwały, a także skrom
ny medal Senatu. On ma znaczenie czysto hono
rowe, ale proszę mi wierzyć, że trzeba dobrze 
zasłużyć, żeby go otrzymać. Gratuluję.

(Wszyscy wstają)
(Głos z sali: Brawo!)
(Oklaski)

rzecznik praW obyWatelSkich 
adam Bodnar 

Traktuję to jako wyraz uznania nie tylko dla 
mojej pracy, ale i dla pracy całego biura, całego 
kierownictwa. Bardzo się cieszę, że jest ze mną 
pani dr Hanna Machińska.

(Głos z sali: Brawo!)
(Oklaski)
(Rozmowy na sali)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Michał Kamiński)

WiceMarSzałek
michał k amiński 

Dziękuję bardzo wszystkim paniom i panom 
senatorom. Dziękuję jeszcze raz panu rzecznikowi 
praw obywatelskich.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szó-
stego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o pomocy społecznej.

(Rozmowy na sali)
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 348, 

a sprawozdanie komisji – w druku nr 348 A.
Proszę sprawozdawcę Komisji Rodziny, 

Polityki Senioralnej i  Społecznej, senatora 
Ryszarda Majera, o przedstawienie sprawozda
nia komisji. Bardzo proszę pana senatora.

(Rozmowy na sali)
A państwa senatorów obecnych na sali bardzo 

proszę o zachowanie ciszy i spokoju.
Bardzo proszę. Chwileczkę poczekajmy na 

pana senatora. Mieliśmy przerwy, więc to jest 
w pełni zrozumiałe.

Bardzo proszę pana senatora o złożenie spra  
wozdania.

I bardzo proszę o ciszę.

Senator SpraWozDaWca
ryszard maJer 

Bardzo dziękuję.
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka 

Izbo!
Mam przyjemność przedstawić sprawoz

danie z posiedzenia Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i  Społecznej w  sprawie uchwalo
nej przez Sejm w dniu 17 marca 2021 r. ustawy 
o zmianie ustawy o pomocy społecznej.

Ta regulacja prawna, oczekiwana, Szanowni 
Państwo, od dawna, bierze pod uwagę zarówno 
interes osób, które są odbiorcami systemu pomo
cy społecznej, jak również interes osób pracują
cych w obszarze polityki społecznej, poprzez ich 
profesjonalizację. Ustawa przewiduje m.in. dopre
cyzowanie definicji dochodu – tzn. pomniejszenia 
przychodu o koszty jego uzyskania; zmianę obo
wiązywania zweryfikowanych co 3 lata kryteriów 
dochodowych; zmianę górnej granicy wysokości 
zasiłku okresowego dla osoby samotnie gospo
darującej, która jest ustalana kwotowo, do wy
sokości różnicy między kryterium dochodowym 
osoby samotnie gospodarującej a jej dochodem, 
ale nie więcej niż 418 zł miesięcznie. Nowelizacja 
przyjmuje, że górna granica zasiłku nie może 
przekroczyć kwoty kryterium dochodowego na 
osobę w rodzinie. Ustawa wprowadza także moż
liwość przyznawania usług opiekuńczych lub 
specjalistycznych usług opiekuńczych w trybie 
pilnym, uzasadnionym nagłą zmianą stanu oso
by, dla której te świadczenia będą realizowane. 
To bardzo ważna regulacja, ponieważ powodu
je przyspieszenie i zastosowanie pewnej doraź
ności wprowadzania tych usług. W nowelizacji 
przewiduje się również zniesienie obowiązku od
płatności za usługi udzielane w trybie dziennym 
w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi., a także dopuszczenie wspólnego 
skierowania małżonków lub rodzica z dorosłym 
dzieckiem do tego samego domu pomocy spo
łecznej, nawet jeżeli kwalifikują się do różnych 
typów placówek. To wynika, Drodzy Państwo, 
m.in. z sygnałów, jakie płynęły ze strony pomo
cy społecznej, o tym, że często 2 osoby wymaga
ją tego, żeby trafiły do domu pomocy społecznej, 
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a ponieważ domy pomocy mamy w różnych kate
goriach, one trafiały do różnych jednostek; tutaj 
zachowujemy taką możliwość, żeby były w jednej 
jednostce. Modyfikujemy wymagania w zakresie 
kwalifikacji opiekunów w niektórych placówkach 
– schroniskach dla bezdomnych, w schroniskach 
dla bezdomnych z  usługami opiekuńczymi, 
w noclegowniach – z preferencją na rzecz do
świadczenia uzyskanego w praktyce świadcze
nia pracy z osobami, dla których są przeznaczone 
te placówki. Modyfikujemy obowiązki podmiotu 
prowadzącego placówki całodobowej opieki dla 
osób niepełnosprawnych. I wreszcie pojawiają się 
zmiany odnoszące się do uprawnień do wykony
wania zawodu pracownika socjalnego i warun
ków pracy w tym zawodzie, a także stopni awansu 
i oceniania.

Przez długi czas, Drodzy Państwo, była ocze
kiwana zmiana dodatku za pracę socjalną w te
renie. Ten dodatek, przypomnę, wynosił przez 
wiele lat 250 zł, a teraz jest podniesiony do kwo
ty 400 zł miesięcznie. To jest oczywiście zmiana, 
można powiedzieć, niewielka, niemniej bardzo 
ważna dla pracowników socjalnych, którzy stoją, 
często w sposób mało zauważalny, na pierwszej 
linii frontu walki z COVID, szczególnie tam, gdzie 
mamy do czynienia z kwestiami opiekuńczymi.

Wreszcie: ustawa ta konsumuje, Drodzy 
Państwo, przedmiot jednej z naszych inicjatyw, 
które podjęliśmy jako Senat, mianowicie możli
wość kierowania osób do rodzinnego domu pomo
cy społecznej w gminie sąsiedniej. Intencją Senatu 
było wprowadzić taką możliwość. Do tej pory ro
dzinny dom pomocy społecznej… Oczywiście jest 
to sytuacja dość niszowa, bo takich rodzinnych 
domów mamy w skali kraju trzydzieści kilka. 
Tam mogły być kierowane jedynie osoby z gmi
ny, na terenie której ten rodzinny dom pomocy 
funkcjonował. W tej chwili ustawodawca to zmie
nia i daje szansę, żeby dana osoba była kierowana 
również do gminy ościennej, co jakby zwiększa 
możliwości funkcjonowania tych domów. Mamy 
nadzieję, że przyczyni się to do zwiększenia licz
by tych placówek, które są bardzo pożądanymi 
ośrodkami w systemie pomocy społecznej.

Jedną z  ważniejszych kwestii, Drodzy 
Państwo, jest to, że podwyższono kary pienięż
ne: za niezrealizowanie zleceń pokontrolnych – 
będzie to od 500 zł do 12 tysięcy zł, do tej pory było 
to stosownie 200–600 zł; za prowadzenie bez ze
zwolenia placówki opieki całodobowej – tutaj kary 
zostały podniesione do 10 tysięcy zł i 20 tysięcy zł, 

a w przypadku placówek dla powyżej 20 osób 
do 30 tysięcy zł; za prowadzenie przez placów
kę działalności po uprawomocnieniu się decyzji 
o nałożeniu kary pieniężnej – od 40 tysięcy zł do 
60 tysięcy zł.

Podczas posiedzenia komisji zostały zgło
szone wnioski dotyczące poprawek. Komisja po 
przeprowadzeniu dyskusji wszystkie te popraw
ki przyjęła i prosi Wysoki Senat o uwzględnienie 
ich w głosowaniu.

W dyskusji brali udział m.in. pan przewod
niczący senator Libicki i pani przewodnicząca 
senator Kochan. Wnioski, które pojawiały się 
w trakcie posiedzenia komisji, były dyskutowa
ne z panem ministrem Szwedem, który część 
tych wniosków uznał za stosowne. Ponieważ nie 
mieszczą się one w przedmiocie ustawy, mogą 
być pretekstem do kolejnych, dalszych rozważań 
w zakresie zmian ustawy o pomocy społecznej.

Proszę Wysoką Izbę o przyjęcie ustawy wraz 
z poprawkami, które zaproponowała Wysoka 
Komisja. Bardzo dziękuję.

WiceMarSzałek
michał k amiński 

B a r d zo d z ięk uję  pa nu sen at or ow i 
sprawozdawcy.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do se
natora sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Bardzo proszę, pan senator Bogdan 
Zdrojewski, który zada pytanie z sali nr 217.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator
BoGdan zdroJewski 

Bardzo dziękuję.
Panie Marszałku, w jednej kwestii chciałbym 

się wypowiedzieć i zadać pytanie. Przed tym 
punktem nie pojawiła się powtórnie informacja 
pana marszałka zapowiadająca ewentualne gło
sowanie nad ustawą w dniu dzisiejszym, zaraz 
po zakończeniu tej debaty. Wiem, że projekt usta
wy został przegłosowany w Sejmie 17 marca, więc 
mamy jeszcze de facto 2 czy 3 dni na głosowanie.

Chciałbym usłyszeć od sprawozdawcy, skąd 
ta pilność, skąd ten tryb, skąd zapowiedziane 
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poprzednio głosowanie i czy ono w dniu dzisiej
szym rzeczywiście nastąpi. Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę.

Senator
ryszard maJer 

Ta pilność wynika bezpośrednio z prośby mi
nisterstwa rodziny, pracy i polityki społecznej, 
którą ministerstwo skierowało do pana mar
szałka Senatu. Ona wynika z treści tej ustawy. 
Mamy tu zmiany, które tak naprawdę wchodzą 
w życie z końcem tego miesiąca. Jeżeli my to dzi
siaj uchwalimy, to jest szansa, że Sejm przyjmie 
albo odrzuci nasze poprawki na jeszcze trwają
cym posiedzeniu.

WiceMarSzałek
michał k amiński 

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

ra Wadima Tyszkiewicza.

Senator
wadim Tyszkiewicz 

Panie Marszałku! Panie Senatorze!
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Też zdal

nie. Bardzo proszę, Panie Senatorze.)
Mam pytanie. Czy podczas dyskusji padła 

kwota pieniędzy, jaką będą musiały wyłożyć sa
morządy? Bo ja wyczytałem – chyba że pan sena
tor to sprostuje – że koszty wprowadzenia zmian 
proponowanych w projekcie ustawy o pomocy 
społecznej rząd szacuje na ponad 1 miliard zł 
w perspektywie 10 lat. Zdecydowana większość 
kosztów to będą wydatki… Przy czym większe 
wydatki z tego tytułu poniosą jednostki samorzą
du terytorialnego, ok. 600 milionów zł, zaś budżet 
państwa poniesie wydatki rzędu 410 milionów. 
Czy tak jest w istocie? Czy może pan podać kwotę 
wszystkich wyliczonych wydatków, które będzie 
musiał ponieść rząd i samorząd? Dziękuję.

WiceMarSzałek
michał k amiński 

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

Senator
ryszard maJer 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jeśli chodzi o główne kwoty, które niosą za 

sobą zmiany ustawy, to wynikają one ze zwięk
szenia wydatków na pracowników socjalnych 
z kwoty 250 zł do 400 zł miesięcznie. Jest to pula, 
która co prawda jest wypłacana przez samorząd, 
ale pochodzi z dotacji rządowych. Tak że te koszty, 
jeśli chodzi o środki przeznaczone na zwiększenie 
wynagrodzeń pracowników socjalnych za pracę 
w terenie z 250 zł do 400 zł, będzie ponosiła ad
ministracja rządowa i będzie te środki przekazy
wała samorządowi, tak samo jak to się dzieje w tej 
chwili w przypadku dodatku 250 zł na miesiąc 
dla każdego pracownika socjalnego pracującego 
w terenie. O tym była dyskusja na posiedzeniu 
komisji, tak przekazał pan minister Szwed. Jeżeli 
chodzi o inne kwoty, które wynikają z tej ustawy, 
to myślę, że pan minister też tutaj raczy odpowie
dzieć na te pytania.

WiceMarSzałek
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Nie ma więcej pytań.
Dziękuję panu senatorowi sprawozdawcy.
Stwierdzam, iż projekt ustawy został wnie

siony przez rząd. Do prezentowania stanowiska 
rządu w toku prac parlamentarnych został upo
ważniony minister rodziny i polityki społecznej.

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

Panie Ministrze, bardzo proszę.
Bardzo proszę, pan minister Stanisław Szwed, 

sekretarz stanu w ministerstwie rozwoju… prze
praszam w ministerstwie rodziny, pracy i polityki 
społecznej. Przepraszam.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny 
i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: Już bez 
„pracy”.)
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Przepraszam, tym razem przeczytałem…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny 

i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: „Pracy” 
już nie ma.)

To informujemy odpowiednie służby, że resort 
nazywa się już inaczej. Przepraszam pana mini
stra za zupełnie niezamierzony despekt.

Sekretarz StanU
W MiniSterStWie roDziny  
i polityki Społecznej
sTanisław szwed 

Ale tu akurat ta „praca” była bardzo dobra, tak 
że tutaj nie wnoszę zastrzeżeń co do tej nazwy…

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Bardzo dziękuję za przedstawienie przez pana 

senatora Majera sprawozdania komisji. Pan se
nator przedstawił treść i propozycje zmian. To 
są bardzo ważne zmiany w ustawie o pomocy 
społecznej, bo one dotykają kilku kategorii. Pan 
senator o tym mówił, ale jeszcze warto o tym 
przypomnieć, bo ta zmiana jest faktycznie ocze
kiwana szczególnie przez pracowników pomo
cy społecznej, którzy o to zabiegali. Tutaj część 
rozwiązań dotyczy właśnie pracowników socjal
nych, m.in. zwiększenia dodatku za pracę w tere
nie z 250 zł do 400 zł.

Wyjaśnię od razu kwestie finansowe, o które 
były pytania. Koszt finansowy w ciągu roku to 
46 milionów zł. To jest oczywiście zadanie wła
sne gminy, ale ten dodatek jest finansowany z bu
dżetu państwa, czyli tutaj samorząd nie będzie 
ponosił żadnych dodatkowych kosztów, to jest re
fundowane z budżetu państwa. Myślę, że to jest 
ważna zmiana też szczególnie dla tych osób, które 
pracują w terenie. To jest dodatek, o którym też 
warto przypomnieć. Jest tutaj też kwestia doty
cząca pracowników, m.in. skrócono z 5 lat do 3 lat 
okres pracy pracowników socjalnych, od którego 
uzależniony jest dodatkowy urlop wypoczynkowy 
w wymiarze 10 dni.

Również zmieniono zakres, jeśli chodzi 
o ścieżki awansu. Myślę, że te rozwiązania są do
brze odbierane. Poluzowano też wymogi, jeśli cho
dzi o kwestie kwalifikacji w przypadku choćby 
jednostek zajmujących się osobami bezdomnymi.

W  przypadku świadczeń pieniężnych też 
wprowadzono rozwiązania – tutaj pan senator 
też to wyjaśnił, ale jeszcze przypomnę – jeśli cho
dzi o uelastycznienie maksymalnej wysokości 

zasiłku okresowego, który zgodnie z ustawą jest 
teraz na poziomie 418 zł. Chcemy wprowadzić 
stary mechanizm stosowany przy weryfikacji, 
tj. kwota zasiłku okresowego byłaby weryfiko
wana pod kątem kwoty kryterium dochodowego. 
Obecnie byłaby to kwota 528 zł. I tu od razu wy
jaśniam, że jeśli chodzi o środki i wzrost w przy
padku budżetu państwa, to jest to 6 milionów zł 
i także te środki pochodzą z budżetu państwa.

Inna ważna zmiana, która też jest związana 
z finansami, to zrezygnowanie z odpłatności za 
korzystanie z usług świadczonych w trybie dzien
nym w środowiskowych domach samopomocy. Ta 
odpłatność nie była wysoka, ale ona wielokrotnie 
powodowała, że część osób nie korzystała z takie
go wsparcia. Tutaj koszt jest na poziomie 5 milio
nów zł, czyli o tyle zmniejszą się dochody budżetu 
państwa, jeśli chodzi o tę kwestię.

Faktycznie warto też jeszcze raz przypomnieć 
o tym, że zrealizowaliśmy w tej ustawie również 
uchwałę Senatu dotyczącą realizacji usług w ra
mach rodzinnego domu, jeśli chodzi o podmioty 
działające na terenie gminy sąsiadującej z daną 
gminą.

W czasie posiedzenia komisji odbyliśmy dosyć 
długą dyskusję na temat funkcjonowania rodzin
nych domów pomocy. One faktycznie dzisiaj nie 
działają tak, jak tego byśmy chcieli. Umówiliśmy 
się z panem przewodniczącym Libickim i z se
natorami, jak również wcześniej, na posiedzeniu 
komisji sejmowej, że temu tematowi musi być po
święcone osobne spotkanie, dyskusja, tak żeby
śmy szukali, powiedziałbym, lepszych rozwiązań 
i żebyśmy uaktywnili możliwość tworzenia ro
dzinnych domów pomocy, bo to jest dobre rozwią
zanie, ale dzisiaj nie w pełni wykorzystane. Stąd 
też duża tu rola samorządu, żebyśmy wspólnie, 
razem, spróbowali znaleźć lepsze rozwiązanie, 
jeśli chodzi o rodzinne domy pomocy.

Ważnym rozwiązaniem jest też to, co wpro
wadziliśmy – a w tej sprawie też były dość często 
postulaty – jeśli chodzi o wspólne kierowanie do 
jednego DPS członków rodziny, np. małżonków 
z pełnoletnim dzieckiem czy w ogóle małżon
ków, jeżeli nie mają oni tego samego schorzenia, 
ale mogą być do tego samego DPS kierowani. To 
też jest, myślę, dobry postulat, który realizujemy 
w ramach tej ustawy.

Są również kwestie związane z doprecyzo
waniem dochodu, była też kwestia związana 
z karami – zrobiliśmy więc gradację kar. To wy
nikało również z tych doświadczeń covidowych, 
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bo spotykaliśmy się z tym, że były sytuacje, że 
takie jednostki były prowadzone bez zezwolenia. 
Dlatego ustaliliśmy maksymalną wysokość kary 
jako 60 tysięcy zł, uzależniliśmy też kary od wiel
kości jednostek.

To tyle, jeśli chodzi o całokształt ustawy.
Zależy nam na tym, aby w miarę szybko ta 

ustawa weszła w życie, dlatego że w jednej z po
prawek, którą zaproponowaliśmy, jest zmia
na dotycząca ustawy o pomocy społecznej, która 
wprowadziła nowy zakres kwalifikacji pracowni
ków pomocy społecznej. To rozwiązanie, ta zmia
na kwalifikacji miała nastąpić w końcu maja tego 
roku. Ze względu na COVID sytuacja zdecydowa
nie się zmieniła, dlatego proponujemy przesunię
cie tego terminu o 2 lata. I stąd też ta prośba do 
Wysokiego Senatu, żebyśmy spróbowali przyjąć te 
ustawy jeszcze w tym miesiącu, żeby można było 
to zrealizować, czyli przesunąć możliwość podno
szenia kwalifikacji, zmian kwalifikacji w przypad
ku jednostek całodobowych i jednostek dziennego 
pobytu, a więc abyśmy w tym zakresie nie mieli 
problemów, że z powodu COVID nie można było 
tego w pełni spełnić. I stąd przesunięcie tych ter
minów. Był też wniosek jednostek pomocy społecz
nej, aby taką zmianę wprowadzić, dlatego komisja 
na swoim posiedzeniu ten wniosek przyjęła. Myślę, 
że także Wysoki Senat tę propozycję przyjmie.

Poprawki, które zostały zgłoszone przez pana 
senatora przewodniczącego Majera, zaopiniowali
śmy pozytywnie. Do innych kwestii odnosiliśmy 
się też na posiedzeniu komisji i nawet jeśli nie po
parliśmy jakichś rozwiązań, to zobowiązaliśmy się 
do dalszych prac, choć już nie w ramach tej ustawy. 
Ale choćby na przykładzie rodzinnych domów po
mocy widać, że możemy w tym czasie wypracować 
nowe rozwiązania, które poprawią sytuację i będą 
skutecznie działać na rzecz pomocy osobom naj
słabszym. Dziękuję, Panie Marszałku.

WiceMarSzałek
michał k amiński 

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Bardzo proszę, pan senator Szwed.

Senator
aleksander szwed 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, to bardzo pozytywna ini

cjatywa i nowelizacja. Chciałbym zapytać… Bo 
w uzasadnieniu znalazłem taką informację, że 
wśród tych wielu pozytywnych zmian będzie 
m.in. wprowadzenie możliwości realizacji pro
gramu ministra we współpracy z wojewodami. 
I chciałbym zapytać, o które konkretnie progra
my chodzi tutaj, w tej zmianie.

WiceMarSzałek
michał k amiński 

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

Sekretarz StanU
W MiniSterStWie roDziny  
i polityki Społecznej
sTanisław szwed 

Tych programów, której realizujemy w ramach 
pomocy społecznej, wykorzystując też te urzędy 
wojewódzkie, które realizują na bieżąco… Teraz np. 
mieliśmy takie najlepsze doświadczenie dotyczące 
funkcjonowania domów pomocy społecznej, gdzie 
przekazywaliśmy dodatkowe środki poprzez wy
działy pomocy społecznej urzędów wojewódzkich 
na wsparcie działania domów pomocy społecznej, 
ale również inne działania, które podejmowaliśmy, 
choćby wsparcie związane z COVID, dodatkowe 
środki, czy to środki do dezynfekcji, czy dodatkowe 
maseczki… To wszystko również koordynowane 
było przez urzędy wojewódzkie, przy współpra
cy naszego ministerstwa. Tak że też to działanie 
na tym m.in. polegało. A tutaj te programy, któ
re realizujemy, czy to jest np. program dotyczący 
bezdomności, który też jest oceniany przez urzędy 
wojewódzkie… Tych programów jest trochę, jeżeli 
będzie potrzeba, to już na piśmie dodatkowo udzie
limy panu senatorowi informacji.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza-
łek Marek Pęk)

WiceMarSzałek
marek Pęk 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Wadim Tyszkiewicz.
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Senator
wadim Tyszkiewicz 

Panie Ministrze, ja powtórzę pytanie, które 
wcześniej zadałem panu senatorowi. Czy osza
cowane są koszty całościowe projektów zmian 
w skali roku czy chociażby 10 lat? I czy pan to po
twierdzi, czy temu zaprzeczy? Według moich in
formacji koszty proponowanych zmian w ustawie 
o pomocy społecznej rząd szacuje na mniej wię
cej 1 miliard zł w perspektywie 10 lat od wejścia 
zmian w życie. Zdecydowana większość kosztów 
będzie po stronie wydatków, przy czym większe 
wydatki z tego tytułu poniosą jednostki samorzą
du terytorialnego, ok. 600 milionów zł, a budżet 
państwa – 400 milionów zł. Tak więc te zmiany 
są fajne, wszyscy na nie czekają. Tylko żeby było 
jasne, kto przede wszystkim za nie zapłaci.

Drugie pytanie. Panie Ministrze, czy uważa 
pan… A może inaczej. Po ilu latach wspomniana 
kwota jest podnoszona z 250 do 400 zł? I czy uwa
ża pan, że dla ludzi, którzy wykonują ciężką pracę, 
czasami obsługując naprawdę kilkadziesiąt czy 
kilkaset osób dziennie, często z trudnych rodzin, 
to jest satysfakcjonująca podwyżka?

I jeszcze jest moje ostatnie pytanie. Czy jest 
możliwe, żeby samorządy otrzymywały na bie
żąco pieniążki, jeśli chodzi o podniesienie wspo
mnianej kwoty z 250 do 400 zł? Bo według mojej 
wiedzy samorządy dostają tę rekompensatę, tak to 
nazwijmy, czy te pieniądze na koniec roku. Muszą 
ze swoich pieniędzy… muszą w swoim budżecie te 
pieniądze znaleźć. Czy jest możliwość, żeby rząd 
na bieżąco wypłacał te pieniądze, a nie jednora
zowo, na koniec roku? Dziękuję.

WiceMarSzałek
marek Pęk 

Bardzo proszę.

Sekretarz StanU
W MiniSterStWie roDziny  
i polityki Społecznej
sTanisław szwed 

Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Z danych, które mamy, które zawarte są też 

w OSR, wynika, że koszt dla jednostek samorzą
du terytorialnego wynikający z tej ustawy to jest 
12 milionów zł rocznie. Czyli w ciągu 10 lat by
łoby to 120 milionów zł. Tutaj też są rozpisane 

zadania, które są zadaniami własnymi samo
rządu. I tutaj nie ma dodatkowych kosztów dla 
samorządu. Jak pokazujemy cały wachlarz w cią
gu 10 lat, to widać, że faktycznie ta kwota będzie 
wynosiła ok. 1 miliarda zł. Bo jeżeli mówimy, że 
46 milionów zł rocznie to wzrost wspomnianego 
dodatku… W ciągu 10 lat on jest wyższy. Kwestia 
weryfikacji kryteriów dochodów jest co 3 lata itd. 
Stąd też biorą się te dodatkowe koszty, które są 
refundowane z budżetu państwa.

Jeśli chodzi o pytanie dotyczące przekazywa
nia środków, to odpowiem panu senatorowi na 
piśmie. Nie wydaje mi się, żeby tak to działało, 
ale sprawdzę. Nie jestem w stanie w tym momen
cie panu odpowiedzieć, jak te środki są przekazy
wane. Wiem, że w przypadku innych programów 
jest wniosek, który idzie czy to poprzez wojewo
dów, czy… Zwracamy się do ministra finansów 
i te środki są wypłacane na bieżąco, w przypadku 
programów, które są realizowane choćby teraz, 
w tym okresie. Ale na to szczegółowe pytanie od
powiem panu senatorowi na piśmie.

WiceMarSzałek
marek Pęk 

Bardzo dziękuje.
P y tanie zadaje pan senator Micha ł 

Seweryński.
(Senator Michał Seweryński: Nie dosłyszałem 

nazwiska.)
Proszę?
(Senator Michał Seweryński: Nie dosłyszałem 

nazwiska.)
Pan senator Michał Seweryński.

Senator
michał seweryński 

Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, ja chciałbym zapytać, czy po 

wejściu w życie tej ustawy będzie więcej pieniędzy 
na funkcjonowanie rodzin zastępczych.

Sekretarz StanU
W MiniSterStWie roDziny  
i polityki Społecznej
sTanisław szwed 

W samej ustawie nie ma zapisanych dodatko
wych środków w tym zakresie, jest tylko więk
sza możliwość tworzenia… Ale tak jak już tutaj 
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zapowiedziałem, chcemy odbyć osobną debatę 
w tym zakresie, jeśli chodzi o rodzinne domy po
mocy, na poziomie parlamentu, Sejmu i Senatu, 
żeby znaleźć lepsze rozwiązanie, bardziej sku
teczne. My dzisiaj mamy mało jednostek, które 
zostały powołane przez samorządy. Pytanie, dla
czego tak mało tych jednostek powstaje. Trzeba 
znaleźć inne, lepsze instrumenty, żeby bardziej 
zachęcić samorządy do tworzenia rodzinnych do
mów pomocy, bo to jest dobry pomysł. To powin
no być skuteczne. Myślę, że w kontekście polityki 
państwa co do tworzenia mniejszych jednostek, 
bardziej skupionych przy lokalnych strukturach, 
rodzinne domy są dobrą praktyką.

Tak jak mówię, w tej ustawie nie mamy za
proponowanych takich rozwiązań, ale chcemy do 
tego wrócić – w ramach osobnej ustawy czy może 
w ramach zmian tej ustawy, dotyczącej właśnie 
tej problematyki. Na posiedzeniu komisji sejmo
wej, jak i senackiej przedstawiałem tę sytuację.

WiceMarSzałek
marek Pęk 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Jerzy Czerwiński.

Senator
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Panie Ministrze, w  tej chwili nie ma już 

sztywnej kwoty, maksymalnej wysokości zasił
ku okresowego – ta kwota nie może być wyższa 
niż kryterium dochodowe na osobę w rodzinie. 
O ile się może zwiększyć ta maksymalna kwota 
wobec tego?

Sekretarz StanU
W MiniSterStWie roDziny  
i polityki Społecznej
sTanisław szwed 

O ile się może zmniejszyć?
(Senator Jerzy Czerwiński: Zwiększyć, zwię k 

szyć.)
My planujemy, ż ta kwota będzie na pozio

mie 528 zł i ona będzie podlegała weryfikacji. 
Pierwsza weryfikacja będzie od 1 stycznia 2022 r. 

Bo w tej ustawie też zmieniamy termin, zawsze to 
było przeprowadzane 1 października. Robimy tak 
także na wniosek samorządów, które wskazywa
ły, że budżety… że nie do końca odpowiednio moż
na się przygotować w zakresie tych kryteriów. 
Tak że dzisiaj rozpoczynamy pracę nad ustale
niem kryterium dochodowego, które będzie wyni
kało także ze wskaźników dotyczących ubóstwa. 
Mamy termin do 15 maja, przedstawimy odpo
wiednią propozycję Radzie Dialogu Społecznego, 
a później do końca lipca czy sierpnia… do końca 
lipca przedstawimy propozycję Radzie Ministrów. 
A później to już będzie normalna procedura. W tej 
chwili nie jestem w stanie odpowiedzieć, jaka bę
dzie wysokość nowego kryterium dochodowego, 
jeśli chodzi o następny okres.

Senator
Jerzy czerwiński 

Jeśli można, Panie Marszałku… A ile w tej 
chwili wynosi w  przypadku osoby samotnie 
gospodarującej?

Sekretarz StanU
W MiniSterStWie roDziny  
i polityki Społecznej
sTanisław szwed 

701 zł.
(Senator Jerzy Czerwiński: Czyli to jest dość 

znaczny wzrost, bo było 400 z groszami…)
A w rodzinie 534… Będzie to podwyższone, ale 

w tej chwili nie jestem w stanie odpowiedzieć, 
o ile, bo takich prognoz jeszcze nie robiliśmy. Te 
kwoty wynikać będą ze wskaźników, które GUS 
będzie publikował, dotyczących ubóstwa. I na 
podstawie tych wskaźników będziemy propo
nować wzrost kryterium dochodowego co do in
nych świadczeń dotyczących pomocy społecznej. 
Jest ich więcej, bo to będzie obejmowało zarów
no samotnie wychowujących, rodziny z trójką 
czy z czwórką dzieci… To będzie obowiązywało, 
zgodnie z tą zmianą ustawy, od 1 stycznia, a przez 
kolejne 3 lata, tak jak teraz jest co 3 lata, będzie 
weryfikacja kryterium dochodowego.

WiceMarSzałek
marek Pęk 

Bardzo dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Aleksander Szwed.
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Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej
komunikaty

Senator
aleksander szwed 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, chciałbym zadać pytanie na

tury bardziej ogólnej. Od 2016 r., kiedy rząd Prawa 
i Sprawiedliwości wprowadził takie programy jak 
500+, „Dobry start” i wiele innych pozytywnych 
programów, obserwujemy znaczny spadek liczby 
osób w systemie pomocy społecznej. Jak w stosun
ku do 2016 r. zmniejszyła się liczba osób korzysta
jących z pomocy społecznej bezpośrednio? Jeżeli 
nie ma pan teraz takich informacji, to ewentual
nie będę prosił o odpowiedź na piśmie.

Sekretarz StanU
W MiniSterStWie roDziny  
i polityki Społecznej
sTanisław szwed 

Panie Senatorze, będziemy opracowywać przy 
kryteriach dochodowych… Duży wpływ na obniże
nie liczby podopiecznych pomocy społecznej miał 
program „Rodzina 500+”. I to wyraźnie widać, jeśli 
chodzi o korzystanie z zasiłków okresowych czy 
z zasiłków stałych. Widzimy, że tu jest spadek. 
Nie określę teraz dokładnie procentowo, czy to jest 
25%, czy to jest 30%, ale w tych granicach ten spa
dek jest. Podobnie inne programy. Wspomniałem 
o programie „Rodzina 500+”. Wzrost nakładów 
na politykę rodzinną spowodował, że jest zdecy
dowanie mniejsza liczba podopiecznych pomocy 
społecznej. Również np. w przypadku programu 
dożywiania dzieci w szkole czy programu „Posiłek 
w domu” jest mniej osób, które z tego korzystają, ze 
względu na to, że w niektórych przypadkach są też 
kryteria dochodowe i one powodują, że mniej ludzi 
korzysta z tego tytułu z pomocy społecznej. Tak że 
w tym zakresie jest wyraźny spadek, jeśli chodzi 
o liczbę osób, które korzystają z pomocy społecznej.

WiceMarSzałek
marek Pęk 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze, to było już 
ostatnie pytanie.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny 
i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: Dziękuję 
bardzo.)

Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał 
się do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pyta
nie zadane przez senatora Wadima Tyszkiewicza.

Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie 

zapisał się do głosu.
Dla porządku informuję, że senatorowie: 

Szwed, Chybicka, Świlski, Gromko, Pęcherz, 
Godyla, Łuczak, GorgońKomor i Durlak, złoży
li swoje przemówienia w dyskusji do protokołu*.

Informuję też, że wniosek o charakterze legi
slacyjnym na piśmie złożył pan senator Wojciech 
Konieczny.

Zamykam dyskusję.
Zgodnie z zapowiedzią, do głosowania przy

stąpimy po przerwie. Za chwilę ogłoszę prze
rwę na przeprowadzenie posiedzenia komisji. 
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charak
terze legislacyjnym, proszę Komisję Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej…

(Senator Sekretarz Rafał Ambrozik: Panie 
Marszałku, przepraszam, jest tylko pytanie z sali 
nr 217, czy doszła do pana marszałka informa
cja, że pan senator Konieczny złożył poprawki do 
ustawy, a senatorowie Ryszard Świlski i Mariusz 
Gromko złożyli swoje przemówienia w dyskusji.)

Tak, tak, wymieniałem przed chwilką prze
mówienia złożone do protokołu i wniosek o cha
rakterze legislacyjnym pana senatora Wojciecha 
Koniecznego.

I w związku z tym, że zostały zgłoszone wnio
ski o charakterze legislacyjnym, proszę Komisję 
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej o usto
sunkowanie się do przedstawionych wniosków 
i przygotowanie sprawozdania. Głosowanie w tej 
sprawie zostanie przeprowadzone po przerwie 
w obradach.

Komunikat.

Senator Sekretarz
wikTor durlak 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
poświęcone rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych 
na dwudziestym trzecim posiedzeniu Senatu do 
ustawy o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprze
daży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw 
odbędzie się dzisiaj 10 minut po ogłoszeniu prze
rwy w sali nr 182.

(Głos z sali: A kiedy głosowania?)
(Głos z sali: Dzisiaj.)

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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Głosowania

WiceMarSzałek
marek Pęk 

Ogłaszam przerwę do godziny 19…
(Senator Magdalena Kochan: Przepraszam, 

Panie Marszałku, a posiedzenie Komisji Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej w związku ze 
zgłoszeniem poprawek nie będzie zwoływane?)

Jeszcze nie ma w tym momencie komunikatu, 
ale on na pewno przyjdzie do członków komisji 
niezwłocznie, jak tylko komisja zadecyduje, gdzie 
i kiedy się zebrać.

(Senator Magdalena Kochan: Dziękuję bardzo.)
Ogłaszam przerwę do godziny 19.55.

 
(Przerwa w obradach od godziny 19 minut 08  

do godziny 20 minut 02)

WiceMarSzałek
BoGdan Borusewicz 

Powracamy do rozpatrywania punktu szóste
go porządku obrad…

Oczywiście wznawiam obrady.
I powracamy do rozpatrywania punktu szó-

stego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o pomocy społecznej.

W  przerwie w  obradach odbyło się posie
dzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej, która ustosunkowała się do przed
stawionych w toku debaty wniosków i przygoto
wała sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono 
w druku nr 348 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Ryszarda 
Majera, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator SpraWozDaWca
ryszard maJer 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie 

Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
z posiedzenia, które odbyliśmy przed chwilą.

Komisja w toku posiedzenia w dniu 14 kwiet
nia 2021 r. rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku 
debaty z dnia 14 kwietnia 2021 r. nad ustawą 
o zmianie ustawy o pomocy społecznej i przedsta
wia Wysokiemu Senatowi następujące stanowi
sko: Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte 
w pktach 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 i 10. Dziękuję.

WiceMarSzałek
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Czy pan senator sprawozdawca… przepra

szam, pan senator wnioskodawca Wojciech 
Konieczny chce jeszcze zabrać głos?

(Rozmowy na sali)
Pan senator Konieczny? Nie. Dobrze.
Przystępujemy zatem do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo

ne głosowania nad przedstawionymi poprawka
mi, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie 
przyjęcia ustawy w całości, ze zmianami wyni
kającymi z przyjętych poprawek.

Poprawki nr 1, 6 i 10 przegłosujemy łącznie. 
Zmierzają do przedłużenia obowiązywania do
tychczasowych standardów w zakresie kwali
fikacji i wymiaru zatrudnienia w określonych 
placówkach opieki całodobowej, powstałych przed 
1 stycznia 2020 r.

Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki głosowania.
Na 89 senatorów 86 było za, 3 – przeciw. 

(Głosowanie nr 6)
Poprawki zostały przyjęte.
Poprawka nr 2 wprowadza możliwość wy

dania w  trybie pilnym decyzji o  przyznaniu 
schronienia w schronisku dla osób bezdomnych 
z usługami opiekuńczymi, jeżeli doszło do nagłego 
pogorszenia stanu zdrowia bezdomnego.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 90 senatorów, 50 – za, 38 – prze

ciw, 2 się wstrzymało od głosu. (Głosowanie nr 7)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 3 zmierza do rozszerzenia ka

talogu organizacji, które mogą zawrzeć z gmi
ną umowę o  prowadzeniu rodzinnego domu 
pomocy.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
(Rozmowy na sali)
Nie ma wyników?
(Głos z sali: Proszę o wyniki.)
Proszę o wyniki. No, mówiłem.
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Głosowania. informacja dla Sejmu i Senatu rzeczypospolitej polskiej  
o udziale rzeczypospolitej polskiej w pracach Unii europejskiej w okresie lipiec – grudzień 2020 r. 

(przewodnictwo niemiec w radzie Unii europejskiej)

(Rozmowy na sali)
Proszę o wyniki.
Na 89 senatorów 48 było za, 38 – przeciw, 3 się 

wstrzymało od głosu. (Głosowanie nr 8)
Poprawka została przyjęta.
Poprawki nr 4 i 9 mają na celu uregulowanie 

w rozporządzeniu minimalnego zakresu studiów 
podyplomowych dla pracowników socjalnych.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki… Proszę o wyniki.
(Głos z sali: Zdalni nie potwierdzają.)
Aha, zdalni nie potwierdzają. Tak?
(Głos z sali: Jeden nie potwierdził…)
To rozumiem.
Proszę sprawdzić, czy wszyscy państwo zdalni 

potwierdzili. Tak? Dobra.
Na 88 senatorów 85 było za, 1 – przeciw, 2 się 

wstrzymało. (Głosowanie nr 9)
Poprawki zostały przyjęte.
Poprawka nr 5 ma na celu zapewnienie walo

ryzowania wysokości dodatku do wynagrodzenia 
dla pracowników socjalnych wykonujących pracę 
poza siedzibą jednostki.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Jeszcze zdalni.
Proszę o wyniki… Proszę o wyniki.
Na 87 senatorów 9 było za, 39 – przeciw, 39 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 10)
Poprawka została przyjęta…
(Głosy z sali: Nie, nie.)
Nie, została odrzucona, oczywiście. Poprawka 

została odrzucona.
Poprawka nr 7 zmierza do wydłużenia okre

su, w którym przeprowadza się pierwszą ocenę 
okresową pracowników socjalnych.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 89 senatorów 3 było za, 84 – przeciw, 2 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 11)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 8 wprowadza prawidłową redak

cję przepisu przejściowego.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.

Na 89 głosujących, 88 – za, 1 senator się 
wstrzymał. (Głosowanie nr 12)

Poprawka została 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 wyniki.
Na 89 głosujących senatorów 89 głosowało za. 

(Głosowanie nr 13)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o pomocy społecznej.

Przystępujemy do rozpatrzenia punk-
tu jedenastego porządku obrad: informacja 
dla Sejmu i  Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach 
Unii Europejskiej w okresie lipiec – grudzień 
2020 r. (przewodnictwo Niemiec w Radzie Unii 
Europejskiej).

Tekst informacji zawarty jest w druku nr 318.
Marszałek Senatu otrzymaną informację skie

rował do Komisji Spraw Zagranicznych i Unii 
Europejskiej. Komisja na posiedzeniu w dniu 18 
marca 2021 r. rozpatrzyła informację i poinfor
mowała o tym marszałka Senatu.

Pragnę powitać obecnego na posiedzeniu mi
nistra do spraw Unii Europejskiej, pana Konrada 
Szymańskiego.

Proszę pana ministra o zabranie głosu i przed
stawienie informacji.

MiniSter Do SpraW Unii eUropejSkiej 
konrad szymański

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam przyjemność przedstawić kolejny raz 

informację na temat polityki Polski w okresie 
kolejnej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. 
Oczywiście prezydencja niemiecka między lip
cem a grudniem 2020 r. była kolejną prezydencją 
zdominowaną przez zagadnienia związane z pan
demią, zarówno pod kątem kwestii czysto zdro
wotnych, epidemicznych, jak i nie mniej ważnych 
kwestii związanych z kondycją gospodarki euro
pejskiej, co rodzi ten kryzys, który dotknął nas 
na skutek pandemii, czyli oczywiście określone 
konsekwencje społeczne i polityczne.
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Aby zacząć od kwestii bezpośrednio powią
zanych z polityką wobec pandemii, chciałbym 
zwrócić uwagę na to, że Polska wyraziła popar
cie dla daleko idących prób koordynacji stanowisk 
polityki państw członkowskich w zakresie ogra
niczeń wprowadzanych w obszarze ruchu osobo
wego. Oczywiście wszyscy rozumiemy, że to są 
kompetencje państw członkowskich. Rozumiemy 
również, że państwa członkowskie były często 
w bardzo różnej sytuacji, w związku z czym po
dejmowały różne działania, o różnej intensywno
ści. Ale z punktu widzenia zachowania spójności 
wspólnego rynku i ograniczania strat na wspól
nym rynku, w szczególności po doświadczeniach 
pierwszej fali w marcu i kwietniu, widać było wy
raźnie, że taka koordynacja – ustanawianie cho
ciażby minimalnych standardów w tym obszarze, 
powstrzymywanie się od działań, które mogłyby 
w sposób nieproporcjonalny uderzyć w płynność 
wspólnego rynku zarówno pod kątem ruchu oso
bowego, jak i w szczególności ruchu towarowego 
– była decyzją właściwą.

Polska popierała oczywiście zaangażowanie 
finansowe Unii Europejskiej, bezpośrednio bu
dżetu Unii Europejskiej, w przyspieszenie badań 
nad szczepionką. Przyniosło to określony, kon
kretny skutek. Popieraliśmy również uprosz
czenie procedur dopuszczenia szczepionek na 
rynek europejski. Uważaliśmy również, że de
cyzje o wspólnych zakupach i wspólnych nego
cjacjach z głównymi koncernami, które zgłosiły 
się jako gotowe do produkcji tych szczepionek, są 
decyzjami trafnymi. Natomiast zachowaliśmy 
zdecydowanie krytyczny stosunek, jeśli chodzi 
o wykonanie tego planu. Sam finał w postaci 
niewykonania przez przynajmniej niektóre kon
cerny szczepionek na określone kwoty, co wpły
nęło bezpośrednio na dystrybucję szczepionek 
między państwa członkowskie i co bezpośred
nio wpłynęło negatywnie na realizację bardzo 
ambitnych planów szczepień, tak jak to miało 
miejsce również w przypadku Polski, był poważ
nym problemem. Ten problem wywołał bardzo 
ożywioną dyskusję także na poziomie Rady Unii 
Europejskiej. Dopiero dzisiaj dostajemy pozytyw
ne sygnały w postaci wyraźnego przyspieszenia, 
przynajmniej perspektywy, dostarczenia wła
ściwych ilości szczepionek do państw członkow
skich, które w wielu wypadkach, choć nie wiem, 
czy w każdym dokładnie wypadku, ale w wielu 
wypadkach tak jak w przypadku Polski, były go
towe do prowadzenia akcji szczepień znacznie, 

znacznie wcześniej. Jedynym wąskim gardłem, 
jedynym problemem była nieskuteczna dystry
bucja przynajmniej niektórych szczepionek za
kontraktowanych na poziomie Unii.

Ważnym elementem tej dyskusji… Myślę, że 
wszystkie tematy poza tematem COVID umyka
ły uwadze opinii publicznej, ale warto poruszyć 
je teraz. Ważnym elementem było nowe otwarcie 
dyskusji na temat paktu migracyjnego i azylowe
go. Wszyscy pamiętamy, że to jest dyskusja, pro
blem, który jest z nami od niemalże 5 lat. Nowe 
propozycje Komisji, przedstawione z bardzo du
żym opóźnieniem, bo ten spór trwał zdecydo
wanie zbyt długo, w znacznie większym stopniu 
odpowiadają pozytywnie na oczekiwania państw 
takich jak Polska. Są skoncentrowane na ochronie 
granic zewnętrznych, co jest – od początku to po
wtarzaliśmy – kluczowym wymiarem efektywnej 
polityki migracyjnej. Są one skoncentrowane na 
współpracy z krajami trzecimi, współpracy opar
tej również na warunkowości w obszarze polity
ki powrotowej. Mamy bardzo długą listę państw 
członkowskich, które mają ożywione kontakty 
polityczne z krajami tranzytu albo pochodzenia 
migracji i państwa te – mam na myśli państwa 
pochodzenia i tranzytu migrantów – bardzo czę
sto słabo albo w ogóle nie wywiązują się ze swoich 
zobowiązań w zakresie przeciwdziałania niele
galnej migracji, co powinno się zmienić. Jesteśmy 
za tym, żeby oczywiście nasilać współpracę po
lityczną, każdą i każdy rodzaj współpracy, także 
rozwojową z tymi krajami, ale zwracałem uwagę 
na to, że musi tam być dodana po prostu konkret
na warunkowość w obszarze polityki migracyjnej, 
która pozostaje bardzo istotnym problemem dla 
Unii Europejskiej. Popieramy oczywiście zasadę 
solidarności w tym względzie, rozumiemy, że gra
nica zewnętrzna, tak jak ta granica na Bugu, za 
którą odpowiada Polska, jak i inne odcinki, czę
sto jeszcze trudniejsze odcinki granicy zewnętrz
nej, są granicami zewnętrznymi całej Unii i nie 
powinny być traktowane jako obszar odpowie
dzialności tylko i wyłącznie jednego czy drugiego 
kraju. Jednak zwracamy uwagę na to, że solidar
ność wszystkich państw członkowskich powinna 
być oparta na zasadzie elastyczności, tak aby wy
eliminować jakiekolwiek możliwości wprowadza
nia jakiejkolwiek formy przymusu migracyjnego 
czy też przymusu azylowego. Myślę, że jesteśmy 
blisko porozumienia w tej sprawie, ale ta sprawa 
wymaga dalszych rozmów, ponieważ tak jasna 
wciąż nie jest.
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Myślę, że najbardziej kompletnym przed
stawieniem polskiego także stanowiska był 
list 7 państw członkowskich, nie tylko Grupy 
Wyszehradzkiej, ale także Słowenii, Estonii, 
Łotwy z grudnia 2020 r., w którym komplekso
wo przedstawiliśmy wizję wspólnej europejskiej 
polityki migracyjnej i azylowej.

Na uwagę oczywiście zasługuje również fi
nalizacja – dodam – szczęśliwa finalizacja 
i wdrożenie umowy z Wielką Brytanią o no
wych relacjach, w szczególności handlowych, 
gospodarczych, chociaż nie tylko. Państwo pa
miętają, że umowa wyjścia, którą negocjowa
liśmy wiele lat wcześniej w 100% na poziomie 
prawnomiędzynarodowym skutecznie zabezpie
czyła prawa Polaków i prawa wszystkich oby
wateli państw członkowskich Unii Europejskiej 
nabyte w Wielkiej Brytanii. Te osoby nie po
winny odczuć żadnego ubytku, nawet w deta
licznych sprawach, żadnego ubytku, jeśli chodzi 
o zakres ochrony swoich praw. Jednak sprawą 
otwartą pozostawało to, w jaki sposób zbuduje
my nowe relacje, które stworzą ramy dla handlu 
nie tylko dobrami, ale także usługami. Ta spra
wa była, jak się okazało, jeszcze trudniejsza niż 
ta pierwsza. To spowodowało, że porozumienie 
zostało zawarte zupełnie w ostatniej chwili. To 
jest wyjątkowa sytuacja, kiedy negocjacje han
dlowe mają określony moment, w którym mu
szą się zakończyć. Nie można było ich prowadzić 
dłużej niż do 31 grudnia, wtedy musiała wejść 
w życie jakaś umowa. Porażka tych negocjacji 
oznaczałaby, że relacje handlowe między Unią 
Europejską a Wielką Brytanią stałyby się rela
cjami opartymi na zasadach WTO, co w przy
padku kraju tak zintegrowanego, także z polską 
gospodarką – mamy pozytywny bilans handlo
wy z Wielką Brytanią i w dobrach, i w usługach, 
w coraz bardziej złożonych usługach i dobrach, 
więc jest to sprawa również dla nas dość żywot
na… Tego typu spadek relacji handlowych byłby 
z całą pewnością porażką całej Unii Europejskiej. 
Udało się tego uniknąć. I oczywiście z satysfak
cją należy odnotować, że mamy porozumienie 
handlowe, które zakłada: zero ceł, zero kontyn
gentów. Niemniej musimy pamiętać o tym, że 
Wielka Brytania staje się, stała się krajem, który 
jest poza unią celną i poza wspólnym rynkiem, 
co ma określone, oczywiście negatywne kon
sekwencje dla relacji handlowych, dla łatwości 
prowadzenia działalności gospodarczej, sprze
daży usług i dóbr w Wielkiej Brytanii. Niemniej 

jednak, biorąc pod uwagę także tę perspektywę, 
samo porozumienie należy uznać za sukces.

Z polskiego punktu widzenia w tych negocja
cjach było wiele ważnych rzeczy. Jedną z bardziej 
istotnych, których broniła głównie Polska, była 
dostępność dla rynku transportu zarówno dro
gowego, jak i lotniczego. W tym względzie uda
ło się wynegocjować relacje, które paradoksalnie 
mogą oznaczać, że rynek brytyjski dla polskich 
przewoźników będzie bardziej otwarty niż ten eu
ropejski, biorąc pod uwagę negatywne zmiany, 
które obserwujemy w Europie w zakresie reguł 
panujących na rynku przewozów, w szczególności 
przewozów drogowych.

Kolejnym elementem, na który chciałbym 
zwrócić uwagę, jest uzgodnienie nowego celu kli
matycznego do roku 2030 na poziomie 55% dla 
całej Unii Europejskiej. To był jeden z trudniej
szych elementów negocjacji. One trwały znacz
nie dłużej niż cała prezydencja, trwały ponad rok. 
Ustaliliśmy… byliśmy w stanie znaleźć wspól
ne zdanie, porozumienie w tej sprawie tylko za 
sprawą wspólnego uzgodnienia, że transforma
cja klimatyczna musi przebiegać na podstawie 
zasad utrzymania konkurencyjności gospodar
ki, sprawiedliwego podziału obciążeń płynących 
z polityki klimatycznej, brania pod uwagę krajo
wych uwarunkowań, różnych punktów startu, 
odniesienia się do roli gazu jako istotnego paliwa 
w transformacji gospodarczej oraz rozwiązania 
problemu, który dla Polski jest najbardziej skon
kretyzowany w całej tej dyskusji, czyli problemu 
nierównowagi na rynku pozwoleń w ramach sys
temu ETS, która to nierównowaga powoduje, że 
otrzymujemy mniej pozwoleń, niż tego oczekuje 
polska gospodarka. Ten problem zostanie rozwią
zany za sprawą porozumienia, które zawarliśmy 
w grudniu. Komisja Europejska aktualnie pracuje 
nad rozwiązaniami, które mają zapewnić Polsce 
więcej pozwoleń w tym europejskim koszyku, 
więcej pozwoleń na emisję CO2, co, gdy weźmie
my pod uwagę ceny tych pozwoleń, oczywiście 
będzie generowało wartości liczone w miliar
dach euro dla polskiej gospodarki. Dodatkowych 
uzgodnień Rady Europejskiej będzie wymagała 
kwestia wszystkiego tego, co się dzieje poza ETS, 
czyli transportu czy też budownictwa.

Polska wspierała oczywiście, tak jak zawsze, 
wszelkie działania w obszarze wspólnego ryn
ku. Zwracaliśmy uwagę na to, że wspólny rynek, 
oprócz transferów bezpośrednich, o czym będzie 
na końcu, odgrywa absolutnie kluczową rolę, jeśli 
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chodzi o odpowiedź Europy na kryzys gospodar
czy związany z pandemią. To wspólny rynek bu
duje odporność gospodarek Unii Europejskiej, to 
wspólny rynek dodaje witalności gospodarce eu
ropejskiej i w kontekście kryzysu powinien być 
nie tylko chroniony, ale powinien być również 
rozwijany. Zwracamy uwagę na to, że odporność 
wspólnego rynku powinna oznaczać europeizację 
produkcji, w szczególności w tych dziedzinach, 
w których odczuliśmy braki, odczuliśmy pewne 
słabości, mam tu na myśli w szczególności stra
tegię farmaceutyczną. Polska była w gronie 6 
państw członkowskich, razem z Danią, Francją, 
Hiszpanią, Belgią i Niemcami, które zwróciły 
uwagę na to, że nie możemy, przy całym zaufa
niu do otwartości gospodarki i otwartości handlu 
globalnego, pozwolić sobie na ten stopień zależ
ności w tego typu obszarach, ściśle powiązanych 
z kwestiami epidemicznymi, na które musimy 
być przygotowani również w przyszłości – nie tyl
ko dziś w związku z tym kryzysem, który mamy, 
ale wobec potencjalnych przyszłych kryzysów. 
Zwracamy uwagę na to, że stan egzekwowania 
przepisów prawa w obszarze rynku wspólno
towego jest niezadowalający, jest po prostu zły. 
Zwracamy uwagę na to, że bardzo niewiele się 
dzieje. Mimo deklaracji politycznych, bardzo nie
wiele dzieje się konkretnego w obszarze usuwania 
barier na rynku wspólnotowym. A te bariery bar
dzo często uderzają w swobodę rozwoju gospodar
czego, także Europy Środkowej, która wykazała 
przez te 15 lat członkostwa swoją bardzo wysoką 
konkurencyjność w wielu dziedzinach. To nie jest 
tylko kwestia transportu.

Ostatnią sprawą, na którą chciałbym zwrócić 
uwagę, jest oczywiście budżet. Na budżet trzeba 
patrzeć nie tylko od strony bezpośrednio odpo
wiedzi na kryzys covidowy, kryzys pandemiczny, 
ale również jako na główną politykę rozwojową 
w Unii Europejskiej. By możliwie krótko podsu
mować to, co się działo między lipcem a grudniem 
– bardzo wiele rzeczy się działo, bardzo widocz
nych, które koncentrowały uwagę opinii publicz
nej, także Senatu – powiem, że Polska należy do 
głównych beneficjentów, głównych wygranych 
tych negocjacji. Należymy, myślę, do 3 krajów, któ
re zyskują na budżecie i na Funduszu Odbudowy 
UE najwięcej. Jesteśmy jedynym dużym krajem 
członkowskim Unii Europejskiej, który zysku
je nie tylko na samym budżecie, ale również na 
Funduszu Odbudowy UE. W innych wypadkach 
jest to jeden albo drugi z  tych instrumentów. 

W przypadku Polski i jeden, i drugi instrument 
przynosi korzyści – i to korzyści mierzone w naj
prostszy z możliwych sposobów. Płacimy do bu
dżetu znacznie mniej, niż uzyskujemy. To jest 
relacja mniej więcej 1:4. W przypadku Funduszu 
Odbudowy UE pewnie ta relacja nie będzie aż tak 
wysoka, ale będzie wysoka, będzie w oczywisty 
sposób zyskiem dla polskiej gospodarki.

A kryzys, z którym mieliśmy do czynienia 
w grudniu, kryzys dotyczący zamknięcia całego 
pakietu budżetowego, nie był związany z warto
ściami samego budżetu, był związany z utrzymu
jącymi się niejasnościami, wieloznacznościami 
zapisów rozporządzenia, które tak naprawdę nie 
powinny budzić kontrowersji. Rozporządzenia, 
które w założeniu miało służyć tylko i wyłącznie 
ochronie budżetu Unii Europejskiej przed złym 
zarządzaniem, przed malwersacjami, defrauda
cjami, korupcją itd. Tak się nie stało z uwagi na 
nieszczęśliwy pomysł Komisji Europejskiej, by 
dopisać tam elementy, które w naszym przekona
niu były zbyt ogólnie sformułowane, odnosiły się 
do zbyt ogólnych pojęć. I dlatego ten proces mu
siał trwać dłużej. Wieloznaczność zapisów roz
porządzenia, które w finale poparło 25 państw 
członkowskich, odnosiła się przede wszystkim 
do kwestii zasad używania instrumentów prze
widzianych przez rozporządzenie o ochronie 
budżetu Unii Europejskiej. Kluczowe w tej spra
wie gwarancje oznaczają, że samo stwierdze
nie naruszania praworządności, nawet jeżeli to 
jest stwierdzenie naruszania praworządności 
przez instytucję unijną, nie stanowi podstaw do 
uruchomienia wspomnianego rozporządzenia. 
Ustalone 11 pryncypiów, zasad stosowania tego 
rozporządzenia, zwraca uwagę na to, że musi być 
wykazany związek przyczynowoskutkowy mię
dzy ewentualnymi brakami w zakresie państwa 
a negatywnymi skutkami dla budżetu unijnego. 
To jest oczywiście dużo, jeśli wziąć pod uwagę 
fakt, że nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o kon
kluzje Rady Europejskiej.

W  tym samym czasie, zgodnie z  ustalo
nym planem, choć autonomicznie, Komisja 
Europejska sama zobowiązała się do tego, że 
spisane zasady będzie stosowała w praktyce 
używania tego rozporządzenia. A pamiętajmy, 
że Komisja Europejska jest jedyną instytucją, 
która jest upoważniona przez to rozporządze
nie do wzbudzania tego rozporządzenia, do uży
wania przewidzianych tym rozporządzeniem 
rozwiązań.
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Uzyskaliśmy również oficjalną analizę służb 
prawnych Rady, które potwierdzają, że zastoso
wane rozwiązania są zgodne z samym rozpo
rządzeniem i z traktatem, w związku z czym nie 
obawiamy się, że rozwiązania przyjęte w grud
niu mogłyby być wzruszone przez kogokolwiek, 
np. przez skargę do Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej, która była zapowiadana 
przez bardzo wiele miesięcy przez Parlament 
Europejski. Parlament ostatecznie wycofał się 
z tego planu. Jak sądzę, uważnie czytał to, co 
zostało ustalone, i zgadzał się z opinią, że roz
wiązania tam przyjęte nie naruszają w żaden 
sposób traktatów. Dwuznaczności tego roz
porządzenia oczywiście pozostały, w związ
ku z czym Polska zdecydowała się na to, aby 
sprawdzić zgodność tych wieloznaczności, tak 
bym powiedział… Z prawniczego punktu widze
nia, jak myślę, jest naganne, że piszemy prawo 
w taki sposób, że nie jest jednoznaczne, nie jest 
wystarczająco jednoznaczne. Zdecydowaliśmy 
się więc na to, aby sprawdzić to w Trybunale 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej pod ką
tem zgodności z traktatami. Zasada pewności 
prawa, czyli przewidywalności normy praw
nej, jest jednym z naczelnych wymiarów samej 
praworządności, o którą tutaj rzekomo chodzi. 
Myślę, że to jest bardzo ważne. Ważne jest rów
nież to, że udało się przed końcem roku zna
leźć rozwiązanie, które będzie akceptowalne 
dla wszystkich, nie tylko dla wszystkich państw 
członkowskich, z Polską i Węgrami włącznie, 
ale również dla pozostałych instytucji, przynaj
mniej dla Komisji Europejskiej, a także – po
wiedzmy, że bardziej milcząco – dla Parlamentu 
Europejskiego.

Reasumując, powiem, że ta druga część roku 
2020 była niezwykle obfita w decyzje o olbrzy
miej doniosłości. Czasami wynikało to z kalen
darza, tak jak w przypadku wieloletnich ram 
finansowych czy też umowy z Wielką Brytanią, 
i nie można było dopiąć tych spraw w innym 
terminie, niemniej jednak nie zmienia to fak
tu, że były to pracowite miesiące i że większość 
tych procesów, które były ważne z polskiego 
punktu widzenia, została zakończone sukce
sem. I w tym sensie był to udany czas nie tyl
ko dla Niemiec jako prezydencji, ale również 
dla Polski jako kraju członkowskiego. Dziękuję 
bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza-
łek Marek Pęk)

WiceMarSzałek
marek Pęk 

Dziękuję, Panie Ministrze. Proszę jeszcze po
zostać na mównicy, bo za chwilę będą pytania.

(Minister do spraw Unii Europejskiej Konrad 
Szymański: Jasne. Będę odpowiadał z  tego 
miejsca.)

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zadać 
panu ministrowi pytania związane z przedsta
wioną informacją?

Pytanie zadaje pan senator Brejza.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator
krzyszToF BreJza 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, wdzięczny byłbym za taką 

krótką, syntetyczną odpowiedź na pytanie, z czy
jej inicjatywy i dlaczego z porządku obrad Rady 
Ministrów spadł ostatnio projekt ustawy ratyfi
kacyjnej dotyczącej Funduszu Odbudowy. I jaką 
większością według pana Sejm, Senat powinien 
taką ustawę przyjąć? Dziękuję bardzo.

MiniSter Do SpraW Unii eUropejSkiej 
konrad szymański

Sprawa porządku Rady Ministrów z całą pew
nością nie leży w zakresie informacji, którą tutaj 
referuję, więc nie ma powodu, żebym ją komen
tował. Porządek pracy Rady Ministrów jest usta
lany na zasadach określonych w regulaminie. Ta 
sprawa nie była tutaj wyjątkiem.

(Senator Krzysztof Brejza: Ale ten temat jest 
też bezpośrednio związany…)

No, gdyby użyć tu zasady, że możemy poru
szać tematy, które są jakkolwiek związane z tą 
informacją, która ma paręset stron, to mogli
byśmy rozmawiać w zasadzie na każdy temat. 
Ja bym jednak zwrócił uwagę na to, że ta spra
wa nie ma związku z  informacją, więc mogę 
powiedzieć tylko tyle, że porządek obrad Rady 
Ministrów jest ustalany zgodnie z Regulaminem 
Rady Ministrów. I tylko tyle można powiedzieć 
w tej sprawie.

A co do ratyfikacji – do tej pory wszystkie 
decyzje o zasobach własnych były ratyfikowa
ne. Mówimy tutaj o decyzji o zasobach własnych, 
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nie o budżecie, nie o Funduszu Odbudowy, tylko 
o podstawie finansowania Unii Europejskiej, któ
ra jest umową międzynarodową niepochodzącą 
z porządku prawa Unii Europejskiej, ale z porząd
ku prawa międzynarodowego. Polska jest w Unii 
16 lat. Do tej pory parokrotnie mieliśmy okazję 
ratyfikować decyzje o zasobach własnych i za 
każdym razem działo się to na podstawie art. 89 
konstytucji.

WiceMarSzałek
marek Pęk 

Bardzo dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Jerzy Czerwiński.

Senator
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Panie Ministrze, 2 pytania.
Jedno dotyczy… To proste pytanie: co tak 

naprawdę zaskarżyliśmy do TSUE, jaki akt 
prawny zaskarżyliśmy i kiedy ewentualnie ocze
kujemy rozstrzygnięcia, orzeczenia TSUE w tym 
zakresie?

Drugie pytanie trochę wybiega, powiedział
bym, czasowo, ale się wiąże… Chodzi miano
wicie o postanowienie niemieckiego trybunału 
konstytucyjnego. Co tak naprawdę ten trybunał 
postanowił? Czy to jest na zasadzie środków za
pobiegawczych, czy to jest wyrok ostateczny? Jaki 
jest dalszy scenariusz? Co się może stać? Jak to 
w ogóle może wpłynąć na proces ratyfikacyjny?

MiniSter Do SpraW Unii eUropejSkiej 
konrad szymański

Polska zdecydowała się na to, by zaskarżyć do 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
rozporządzenie o ochronie budżetu itd., ten tytuł 
jest znacznie dłuższy. Chodzi oczywiście o zgod
ność z traktatem, o podstawę prawną, o sposób 
przyjęcia rozporządzenia, a tym samym zakres 
tego rozporządzenia. Zrobiono to zasadniczo po 
to, żeby wyjaśnić dwuznaczności zapisu rozpo
rządzenia w taki sposób, który by zakotwiczał 
rozporządzenie w myśleniu, które reprezento
waliśmy od samego początku w dyskusji, która 

trwała 2 lata. Te argumenty wybrzmiewały ze 
strony Polski i Węgier przez 2 lata dziesiątki razy. 
Powtórzyliśmy te same argumenty w skardze do 
Trybunału Sprawiedliwości.

Jeśli chodzi o sprawę, która się toczy przed nie
mieckim trybunałem konstytucyjnym, to oczy
wiście nikt nie wie, jaki jest scenariusz. Dzisiaj 
wiele osób zadaje sobie to pytanie. To, co można 
powiedzieć z całą pewnością, to to, że trybunał 
zdecydował się w ramach środka zabezpieczają
cego zwrócić się do prezydenta Niemiec, by ten 
mimo przyjęcia przez Bundestag i Bundesrat usta
wy ratyfikującej środki własne Unii Europejskiej 
wstrzymał się z jej podpisaniem. Prezydent oczy
wiście to wykonał, wstrzymał się z podpisaniem 
tej ustawy. Wątpliwości, które są podnoszone 
przez skarżących, odnoszą się do tego, czy decyzja 
o środkach własnych nie powoduje długofalowych 
zobowiązań finansowych Niemiec w stosunku do 
budżetu Unii Europejskiej w taki sposób, który 
by wykraczał poza legitymizację płynącą z jedne
go głosowania w tej konkretnej kadencji. Krótko 
mówiąc, chodzi o to, że konsekwencje wykracza
ją poza tę kadencję. Tak naprawdę konsekwencje 
każdej decyzji o środkach własnych wykraczają 
poza kadencję Sejmu, Bundestagu czy innego sej
mu, ponieważ w większości, jeśli nie we wszyst
kich państwach członkowskich Unii Europejskiej 
kadencja parlamentu trwa 4 lata, a każdorazowa 
decyzja o środkach własnych dotyczy zawsze 7 lat. 
W tym wypadku ta decyzja dotyczy jeszcze dłuż
szej perspektywy, więc wątpliwości są dalej idące.

Jest to skarga dość podobna do tej, która była 
rozpatrywana w przypadku europejskiego me
chanizmu stabilizacyjnego będącego instru
mentem, który miał przeciwdziałać – i wykonał 
swoje zadanie – skutkom kryzysu w strefie euro. 
Konsekwencją tamtego orzeczenia, gdzie, jak 
mówię, argumenty użyte w skardze były bardzo 
podobne… Konsekwencją tamtej skargi było orze
czenie, które mówiło, że każdorazowo trzeba za
bezpieczyć w większym stopniu rolę parlamentu 
niemieckiego. To orzeczenie nie podważyło same
go mechanizmu stabilizacyjnego, nie podważyło 
też roli Niemiec w tym mechanizmie i daleko idą
cych gwarancji, które Niemcy musiały podpisać, 
żeby ten mechanizm został uruchomiony, ale zna
cząco wzmocniło rolę Bundestagu. Myślę, że tutaj, 
w przypadku tej sprawy możemy się spodziewać 
podobnej sytuacji. Trybunał nie tyle będzie adre
sował jakieś wnioski w stosunku do reszty Unii, 
np. blokując przyjęcie budżetu, ile raczej wskaże 
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na zobowiązania każdego rządu niemieckiego 
w stosunku do Bundestagu w związku z tą czę
ścią konstytucji niemieckiej, która kładzie nacisk 
na kwestie legitymizacji demokratycznej. To jest 
oczywiście gdybanie, pozwalam sobie na osobi
ste refleksje, bo jesteśmy w sytuacji nieznanej. 
Trybunał oczywiście może zrobić wszystko, ale 
spodziewam się, że orzeczenie będzie dość podob
ne do orzeczenia chyba z 2010 r. w sprawie ESM.

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

WiceMarSzałek
marek Pęk 

Bardzo proszę. Pan senator Czerwiński.

Senator
Jerzy czerwiński 

Może będzie to nie tyle ciąg dalszy, ile uszcze
gółowienie. Była przekazana informacja o mo
tywach skargi, ale była też informacja, że 
uzasadnienie nie było dołączone do orzeczenia 
trybunału. Czy jest już znane uzasadnienie do 
postanowienia trybunału?

(Minister do spraw Unii Europejskiej Konrad 
Szymański: Chodzi o niemiecki trybunał?)

Tak, tak. Cały czas mówimy o niemieckim. Jak 
mówię, to jakby wykracza czasowo, ale na pewno 
jest związane z…

Druga sprawa. Czy to może skutkować tym, że 
każde z państw będzie gwarantowało swoje wła
sne długi i nie będzie uwspólnienia tego długu, co 
jest w debacie jakby roztrząsane?

MiniSter Do SpraW Unii eUropejSkiej 
konrad szymański

Na razie nie mamy w tej sprawie żadnego 
orzeczenia, nastąpiło tylko wydanie decyzji za
bezpieczającej, mówiącej o środku zabezpiecza
jącym w postaci wstrzymania się z podpisem, 
którego trybunał mógł się spodziewać w każdej 
chwili, ponieważ po głosowaniu w Bundestagu 
prezydent nie ma żadnych przeszkód, żeby to 
szybko podpisać. Nie wiemy, co trybunał… Na 
razie trybunał nie wydał żadnego bardziej roz
budowanego komunikatu, co myśli o tej sprawie.

Myślę, że kwestia uwspólnotowienia długu 
też wymaga komentarza, ponieważ faktycznie 
jest bardzo wiele nieporozumień dotyczących 
tego słowa. Słowo „uwspólnotowienie” pochodzi 
z roku 2008 czy 2009, kiedy to dyskutowano na te
mat kryzysu strefy euro. Wtedy powstało pojęcie 
uwspólnotowienia długu. Było to pojęcie proble
matyczne, w szczególności dla tych państw, które 
z uwagi na siłę swojej gospodarki gwarantowały
by znacznie więcej, niż same potrzebują. Te pań
stwa miałyby negatywny bilans, ujemny bilans 
w zakresie swojej sytuacji budżetowej. Wszystkie 
najbogatsze kraje Północy – ale także Niemcy – są 
w tej sytuacji. To jest zresztą powód, dla którego 
w Niemczech ta sprawa jest tak bardzo żywot
na. My jesteśmy w sytuacji komfortowej, ponie
waż nie mamy wątpliwości, że więcej otrzymamy 
z obu instrumentów, niż wpłacimy. W przypad
ku Niemiec jest oczywiście odwrotnie. Niemcy 
wpłacą znacząco więcej – jeżeli dobrze pamiętam, 
jest to chyba 280 miliardów euro – niż otrzymają. 
Oczywiście osiągną też korzyści. To jest zupełnie 
oczywiste, zupełnie jasne dla każdego rozsądnego 
polityka w Niemczech. Niemcy osiągną olbrzy
mie korzyści z rynku wspólnotowego, w związku 
z czym jest to, powiedzmy, dobra inwestycja. Nikt 
nie będzie tutaj stratny, ale jeżeli chodzi o samą 
sytuację budżetową, to budzi to uzasadnione wąt
pliwości wielu polityków, którzy pytają, dlaczego 
jest to tak skonstruowane, że Niemcy wpłacają 
aż tak dużo do wspólnego budżetu, a biorą tak 
mało. No, to nie jest gra o sumie zerowej, to ni
gdy nie powinno być tak postrzegane. Powinno 
to być postrzegane w szerszym kontekście, wła
śnie w kontekście korzyści z rynku wspólnotowe
go. W tym kontekście ten obraz wygląda inaczej. 
Tak naprawdę wszyscy czerpiemy z tego korzyści. 
Przecież Polska też ma bardzo pozytywny bilans 
korzyści, jeżeli chodzi o to, co dla naszej gospo
darki wynika z rynku wspólnotowego.

Mówienie o uwspólnotowieniu w kontekście 
tej decyzji, którą mamy teraz przed sobą, jest 
jednak, jak myślę, przykładem złego użycia tego 
słowa. Wtedy mówiliśmy o potencjalnej sytuacji, 
w której długi zaciągnięte przez państwa człon
kowskie, w szczególności państwa Południa strefy 
euro, w jakiejś części byłyby gwarantowane przez 
inne państwa. Dzisiaj nie ma takiej perspektywy, 
ponieważ długi zaciągnięte przez kogokolwiek 
w przeszłości pozostaną tam, gdzie są. Nikt nie 
bierze za nie żadnej odpowiedzialności. Zamiast 
tego decydujemy się na to, żeby zagwarantować 
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wspólnie pewną określoną i ograniczoną – bo ona 
miała być przecież większa – akcję pożyczkową 
Komisji Europejskiej działającej w imieniu Unii. 
Umawiamy się, w jaki sposób te pieniądze będą 
rozdysponowywane między państwa członkow
skie. Wspólnotowość tego ruchu polega tylko na 
tym, że gwarantujemy jako państwa członkow
skie – bo Unia sama w sobie nie ma takiej mocy 
– że cała ta operacja jest całkowicie bezpieczna.

To jest poniekąd zupełnie oczywiste. Musi 
to być całkowicie bezpieczna operacja, ponie
waż trudno wyobrazić sobie sytuację, w której 
państwa członkowskie Unii Europejskiej plajtu
ją, okazują się niewypłacalne. Jeżeli nie stało się 
to w roku 2008, kiedy realnie myślano o tej per
spektywie w przypadku niektórych mniejszych 
państw Południa, to tym bardziej dzisiaj jest to 
czysto teoretyczne, czysto hipotetyczne założe
nie. Do tego po prostu nie może dojść, ponieważ 
gdyby tak się stało, koszty tej operacji byłyby nie
porównywalnie większe, i to nie tylko dla nas, ale 
dla całej strefy euro. Koszty – nie tylko politycz
ne, ale i gospodarcze – plajty jednego czy drugie
go państwa południowego… No, nie chcę nikogo 
stygmatyzować. Myślę, że bardzo niezręczne by
łoby wskazywanie palcem jednego czy drugiego 
państwa, wymienianie ich z nazwy. Koszty nie
wypłacalności jednego z państw Południa, które 
są o to podejrzewane, byłyby nieporównywal
nie większe niż to, o czym dzisiaj tutaj mówimy. 
Byłby to huragan dla całej strefy euro. To byłyby 
koszty przede wszystkim dla tych państw, które 
są w strefie euro i są bogate. Myślę, że akurat my, 
będąc w sytuacji kraju, który nie ma tych pro
blemów, bo jest poza strefą euro, jesteśmy ostat
nim krajem, który powinien przejmować się tym, 
że kiedyś gdzieś może dojść do sytuacji, w któ
rej dług będzie niemożliwy do spłacenia. Zanim 
doszłoby do takiej sytuacji, tak czy inaczej… 
Bo to jest wpisane w ten mechanizm. Komisja 
Europejska jest zobowiązana do tego, żeby szu
kać innych rozwiązań, żeby unikać rozwiązania, 
które miałoby oznaczać, że ktoś będzie spłacać 
cudze długi. To jest perspektywa absolutnie hi
potetyczna, teoretyczna.

WiceMarSzałek
marek Pęk 

Bardzo dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Aleksander Szwed.

Senator
aleksander szwed 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, w przedstawionym sprawoz

daniu znalazła się taka informacja, że w okresie 
prezydencji niemieckiej zakończyły się prace 
nad utworzeniem horyzontalnego reżimu sank
cyjnego dotyczącego łamania praw człowieka. 
Chciałbym poprosić o przybliżenie kwestii po
lityki sankcyjnej Unii Europejskiej, zwłaszcza 
w kontekście tej sytuacji, która miała miejsce na 
Białorusi, ale też w Rosji. Dziękuję.

MiniSter Do SpraW Unii eUropejSkiej 
konrad szymański

Tak, udało się uzgodnić wspólny mechanizm 
sankcyjny, który jest dzisiaj używany w  sto
sunku do Rosji. Są to głównie sankcje osobiste 
w stosunku do określonych osób. W przypadku 
Białorusi mamy dokładnie ten sam mechanizm. 
Unia Europejska ma jasną zasadę postępowa
nia w przypadku tego typu zdarzeń, tym razem 
w odniesieniu do Białorusi. Jest to określenie listy 
osób, które mają ograniczone możliwości funk
cjonowania w Unii Europejskiej. To jest z tym 
związane. Ten reżim sankcyjny jest używany 
z sukcesem.

WiceMarSzałek
marek Pęk 

Bardzo dziękuję. To było ostatnie pytanie.
Dziękuję bardzo panu ministrowi…
O, przepraszam, jeszcze pani senator Sekuła 

się zgłasza.
Bardzo proszę.

Senator
Joanna sekuła 

Panie Ministrze, ja bym poprosiła o inter
pretację fragmentu pana wypowiedzi. Pierwsza 
wypowiedź brzmiała tak: nastąpiła niewłaściwa 
dystrybucja szczepionek na terenie Unii.

Druga wypowiedź, informacja, którą pan 
przytoczył, dotyczyła popierania idei solidarno
ści w sprawach migracyjnych, ale proponowana 
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przez pana zasada elastyczności… Ja odczytałam 
ją w ten sposób, że ta elastyczność będzie właści
wa wtedy, kiedy nas ta idea solidarności nie bę
dzie dotyczyła. Proszę powiedzieć, czy ja to dobrze 
zrozumiałam. Dziękuję.

MiniSter Do SpraW Unii eUropejSkiej 
konrad szymański

W żadnym wypadku. Polska nigdy nie zgła
szała chęci, by zwolnić się z zasady solidarności 
świadczonej w obszarze kryzysu migracyjnego 
i azylowego. Od początku tego kryzysu Polska 
bardzo aktywnie bierze udział w misjach za
granicznych w obszarze ochrony granicy, i to 
w wielu państwach, daleko, daleko od Polski. 
Chcemy utrzymać tę zdolność. Uczestniczymy 
też w działaniach humanitarnych, w ostatnim 
czasie prowadzonych wobec Grecji, ściśle w ob
szarze migracyjnym. Jesteśmy skłonni to rozwi
jać. To nie ma nic wspólnego z uchylaniem się od 
obowiązku solidarności. Widzimy ten problem 
jako problem europejski, zwracamy jednak uwa
gę na to, że poszczególne państwa członkowskie 
mogą mieć różną zdolność, różną gotowość do 
używania różnych mechanizmów solidarności. 
Np. państwa, które nie mają granicy zewnętrz
nej, najczęściej nie mają rozwiniętej straży gra
nicznej. Nie są one w stanie wysyłać strażników 
granicznych czy też innych sił do ochrony gra
nicy, ponieważ w przeciwieństwie do Polski ich 
nie mają.

Z drugiej strony są kraje, które mają bardzo 
szeroko, głęboko ugruntowaną tradycję prowa
dzenia aktywnej polityki migracyjnej w jednym 
czy drugim obszarze, np. Bliskiego Wschodu czy 
Afryki Północnej, w związku z czym mają ła
twość, jeżeli chodzi o relokowanie azylantów czy 
też migrantów. Są też kraje, takie jak Polska, któ
re tradycji utrzymywania jakichkolwiek związ
ków migracyjnych z tą częścią świata nie mają, 
w związku z czym nie ma żadnego powodu, aby 
na siłę wywoływać tego typu proces.

Na tym polega elastyczność, że możemy oka
zywać solidarność i wsparcie państwom będą
cym w potrzebie w różny sposób. I to dotyczy nie 
tylko Polski. Dotyczy to każdego państwa człon
kowskiego, które uznałoby, że chciałoby w da
nej, konkretnej sytuacji, w danym, konkretnym 
przypadku okazać solidarność przy wykorzy
staniu innych środków, w żadnym wypadku nie 

symbolicznych. Polska pomoc już dzisiaj jest klu
czowa w obszarach Bałkanów Zachodnich i Grecji, 
gdzie jeszcze parę lat temu dochodziło do bardzo 
intensywnego nielegalnego ruchu migracyjnego.

Jeśli chodzi o niewłaściwą dystrybucję, to mia
łem tu na myśli opóźnienie w stosunku do kon
traktów. Unia Europejska podpisała w tamtym 
czasie 6 kontraktów. Niektóre z nich nie były re
alizowane, co powodowało, że po stronie państw 
członkowskich mieliśmy bardzo poważny pro
blem. Państwa członkowskie zakładały, że pod
pisane kontrakty obowiązują i że w określonym 
czasie będą określone kwoty szczepionek. To nie 
nastąpiło, były bardzo duże trudności, żeby to 
wyegzekwować. Polska należała do krajów, które 
z pewnością domagały się tego najgłośniej, zwra
cając uwagę na to, że powinniśmy nie tylko zacho
wywać presję polityczną, ale także pokazywać, 
że mamy instrumenty wpływu czy też nacisku 
o znacznie poważniejszym charakterze. Mam tu 
na myśli mechanizm autoryzacji eksportu szcze
pionek. Mechanizm ten został przyjęty przy pol
skim zdecydowanym poparciu. Mam tu na myśli 
również otworzenie dyskusji na temat licencji pu
blicznej. To są instrumenty przynajmniej naci
sku, jeżeli nie czegoś więcej. Jak mówię, dzisiaj…

(Senator Joanna Sekuła: Ale, Panie Ministrze, 
nie o to mi chodziło. Chodziło mi o wyjaśnienie 
sformułowania, którego pan użył…)

No to właśnie mnie o to chodziło.
(Senator Joanna Sekuła: Ja wiem, że Polska 

podejmuje znakomite działania, ale chodziło mi 
o wyjaśnienie niewłaściwej dystrybucji na tere
nie Unii.)

To tłumaczę…
(Senator Joanna Sekuła: Ta wypowiedź brzmi 

w taki sposób, jakby to kraje członkowskie podzie
liły między siebie te szczepionki w sposób inny, 
niż był pierwotnie zamierzony.)

Nie, nie. Już tłumaczę. Mówiąc o niewłaściwej…
(Senator Joanna Sekuła: Jednym słowem, było 

to przejęzyczenie. To mi wystarczy.)
Nie, nie. Dystrybucja była niewłaściwa, ponie

waż bardzo wiele krajów, w tym Polska, otrzy
mywało nie te kwoty szczepionek, na jakie się 
umawialiśmy, więc to była dystrybucja niewła
ściwa. Zasada…

(Senator Joanna Sekuła: Ale czy inne otrzymy
wały tyle, ile miały zakontraktowane, czy wszy
scy mieli mniej?)

Różnie… To zależy od profilu kontraktowego, 
ponieważ w tamtym czasie to było 6 kontraktów 
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z różnymi kwotami. Nie wchodząc w detale, po
wiem, że mówiąc „niewłaściwa dystrybucja”, 
miałem na myśli opóźnienia w stosunku do za
kontraktowanych kwot w określonym czasie.

WiceMarSzałek
marek Pęk 

Bardzo dziękuję.
To było już ostatnie pytanie.
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Bogdana Klicha.

Senator
BoGdan klich 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pan minister oczywiście ma rację, mówiąc 

o tym, że poprzednio akceptacja decyzji o zaso
bach własnych Unii Europejskiej nie wymaga
ła stosowania art. 90 konstytucji, ale poprzednie 
decyzje nie miały takiego charakteru, jaki ma ta 
decyzja. Ta decyzja jednak po raz pierwszy wpro
wadza solidarną odpowiedzialność wszystkich 
krajów członkowskich Unii Europejskiej za kre
dyty zaciągane na konto Funduszu Odbudowy. 
To jest poważne zobowiązanie, żeby była jasność. 
Akurat opozycja, którą reprezentuję, jest zwolen
nikiem takiego rozwiązania, bo też to będą naj
tańsze kredyty, jakie będą możliwe do pozyskania 
na rynku, i tego typu solidarna odpowiedzialność 
jest w interesie naszego kraju. Ale to wymaga za
stosowania tzw. dużej ratyfikacji w trybie art. 90 
naszej konstytucji, zatem uzyskania większo
ści 2/3 głosów w Sejmie i w Senacie. I co do tego 
konstytucjonaliści raczej nie mają wątpliwości, 
że taki tryb powinien być zastosowany. Ale to na 
marginesie w ramach uzupełnienia odpowiedzi, 
której pan minister zechciał udzielić na pytanie 
pana senatora Brejzy.

Ja chciałem powiedzieć o  2 sprawach. 
Chciałem powiedzieć o tym, co istotnie rozegrało 
się w grudniu poprzedniego roku na forum Unii 
Europejskiej, czego wszyscy byliśmy świadkami, 
gdzie opozycja wzywała do tego, żeby nie rzucać 
na szalę autorytetu naszego kraju, domagając się 
pod groźbą weta rozwodnienia rozporządzenia 
o tzw. warunkowości. Przecież w lipcu ubiegłego 

roku już wiedzieliśmy, że zarówno jeżeli chodzi 
o środki z Funduszu Odbudowy, jak i jeżeli chodzi 
o jeszcze większe, znacznie większe środki pocho
dzące z 7letniej perspektywy finansowej, udało 
się uzyskać to, o czym pan minister powiedział. 
Udało się uzyskać duże środki dla kraju w ramach 
wieloletnich ram finansowych, takie środki, które 
będą pozwalały na to, aby kontynuować w Polsce 
projekty strukturalne, dzięki którym Polska bę
dzie rozwijała się i dzięki którym, mam nadzieję, 
w dalszym ciągu ten wkład Unii Europejskiej do 
polskiego produktu narodowego brutto będzie na 
poziomie ok. 1,5%, tak jak to było w ciągu ostat
nich lat. Czyli Polska będzie w korzystniejszej sy
tuacji finansowej dzięki takim dużym środkom, 
ale także ze względu na to, że Polska w ramach 
Funduszu Odbudowy jest, jeśli dobrze pamiętam, 
piątym krajem pod względem wielkości środków 
z tego funduszu pochodzących. Ale o tym wiedzie
liśmy już w lipcu 2020 r., więc niezrozumiałe było 
na początku – dopóty, dopóki nie odsłoniliście 
państwo swoich kart – grożenie wetem. To od
słonięcie kart pokazało, że tak naprawdę obawia
cie się tego połączenia, połączenia wypłacalności 
środków i zasady przestrzegania prawa, pomi
mo że jesteśmy członkami Unii, która w art. 2 
ma wpisane wyraźnie wartości, na których się 
opiera, w tym m.in. rządy prawa czy, jak kto woli, 
praworządność. A więc to odsłonięcie faktycz
nych intencji pokazało, że rząd Rzeczypospolitej 
Polskiej, który pan reprezentuje, postawił czy też 
położył na szali naszego autorytetu weto po to, 
żeby uzyskać dla siebie – zaznaczam: dla siebie 
i dla swoich ludzi – rodzaj zwolnienia od odpo
wiedzialności w przypadku, w którym doszłoby 
do jakiegoś nieprawidłowego wydawania środ
ków z tego tytułu płynących. I dzisiaj pan to po
twierdził – wiedzieliśmy o tym wcześniej – że 
zarówno skarga złożona przez rząd węgierski, jak 
i skarga złożona przez rząd polski do Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest tylko na
stępnym krokiem w tym samym kierunku. To po
kazało, jakie były faktyczne intencje tej wielkiej 
zawieruchy, która przetoczyła się przez nasz kraj 
i przez Unię Europejską, a w której Polska wraz 
z Węgrami odgrywała rolę blokującego czy po
tencjalnie blokującego zarówno wieloletnie ramy 
finansowe, jak i Fundusz Odbudowy.

Chciałbym jednakże powiedzieć też o dru
giej kwestii, która nie znalazła się w wypowie
dzi pana ministra, bo też nie mogła się w niej 
znaleźć – i to absolutnie nie jest wątpliwość co 
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do pańskiej wypowiedzi – tylko dlatego, że rze
czywiście prace nad Konferencją o przyszłości 
Europy w czasie poprzedniej prezydencji, prezy
dencji niemieckiej, zostały wyhamowane. A warto 
o tym powiedzieć, dlatego że poprzednia prezy
dencja, czyli prezydencja chorwacka, zainauguro
wała ten temat, z kolei obecna prezydencja, czyli 
prezydencja portugalska, ten temat skutecznie 
podjęła. I cieszymy się z tego, że ta konferencja 
właśnie się rozpoczyna. Tak więc Konferencja 
o przyszłości Europy właśnie się rozpoczyna, 
dzięki porozumieniu pomiędzy Parlamentem 
Europejskim, Radą oraz Komisją Europejską te 
prace mogły być uruchomione. I my wiążemy 
z tą konferencją wielkie nadzieje, Panie Ministrze 
– pochylała się nad tym dzisiaj Komisja Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej. Mianowicie 
wiążemy z nią nadzieje takie, że dzięki tej kon
ferencji uda się przybliżyć Unię Europejską do 
obywateli, uda się bardziej powiązać obywateli 
z Unią Europejską, a wszelkie wątpliwości co do 
tego, czy Unia Europejska ma charakter demo
kratyczny, czy też nie jest istotnie organizacją 
demokratyczną, czy realizuje interes obywateli 
krajów członkowskich Unii Europejskiej, zosta
ną rozwiane. Bardzo liczymy na to, że rząd polski 
zrobi wszystko, żeby ułatwić obywatelom, ułatwić 
stowarzyszeniom, ułatwić organom akademic
kim, a wreszcie ułatwić wszystkim możliwym 
środowiskom – gospodarczym, pracodawców, 
pracowników, zawodowym, lekarzy, nauczycie
li, środowiskom młodzieżowym, ekologicznym, 
i mógłbym wymienić ich jeszcze wiele – udział 
w tej konferencji. 19 kwietnia zostanie urucho
miona cyfrowa platforma – zaznaczam to z tego 
miejsca, żebyśmy wszyscy o tej dacie pamiętali 
– na której obywatele będą mogli zgłaszać swoje 
uwagi co do funkcjonowania Unii Europejskiej 
i  co do tego, jak ona powinna funkcjonować 
w przyszłości. To jest bardzo ważny moment. 
A 9 maja ta konferencja zostanie formalnie od
palona. W związku z tym te 2 daty stanowią taki 
swoisty – jedna techniczny, a druga polityczny 
– moment uruchomienia najważniejszej dysku
sji na temat przyszłości Unii Europejskiej, jaka 
będzie się toczyła na naszym kontynencie w cią
gu najbliższego roku, o ile wierzyć w te dekla
racje, że konferencja powinna trwać około roku. 
Chciałbym wyrazić z tej mównicy raz jeszcze 
nadzieję, że rząd Prawa i Sprawiedliwości zrobi 
wszystko, żeby obywatele mogli aktywnie uczest
niczyć w tym przedsięwzięciu. Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek
marek Pęk 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że l ista mówców zosta ła 

wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senatorowie 

GorgońKomor i Szwed złożyli swoje przemówie
nia w dyskusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Czy pan minister chciałby się jeszcze ustosun

kować do wystąpienia pana senatora?
(Minister do spraw Unii Europejskiej Konrad 

Szymański: Tak.)
Bardzo proszę.

MiniSter Do SpraW Unii eUropejSkiej 
konrad szymański

Co do ratyfikacji, to chciałbym powiedzieć, że 
– wbrew temu, co ku pewnemu zaskoczeniu jed
nak słyszę z ust polityków Konfederacji i Platformy 
Obywatelskiej – nie widzę żadnych powodów, by 
twierdzić, że ratyfikacja tej decyzji o zasobach wła
snych, jaka jest przed nami, powinna przebiegać 
zgodnie z regułami art. 90. Wbrew pozorom żadne 
nowe kompetencje nie są przy tej okazji przekazy
wane Unii Europejskiej. Unia Europejska korzy
sta z kompetencji przekazanych w roku 2008 za 
sprawą traktatu lizbońskiego i ten traktat był ra
tyfikowany na podstawie art. 90 konstytucji, zu
pełnie słusznie. Jednak teraz zarówno w zakresie 
środków własnych, jak i w zakresie instrumentu 
odbudowy mamy do czynienia tylko i wyłącznie 
ze skorzystaniem z już przyznanych kompetencji. 
No więc nie ma żadnych podstaw do tego, by my
śleć o tej sprawie w ten sposób. Byłyby podstawy, 
gdyby miało się okazać, tylko tutaj nie ma żadnych 
ku temu powodów, że np. w związku z przyję
ciem zasobu własnego, opartego na nieprzetwo
rzonym plastiku – bo są tego typu decyzje wśród 
wielu decyzji z tego szczytu – państwa członkow
skie tracą kompetencje do nakładania tego typu 
danin. Wtedy byłoby to przesunięcie kompeten
cyjne i wtedy można byłoby przynajmniej zadać 
pytanie, czy czasem nie zmienia się relacja między 
państwem członkowskim a Unią. W tym wypad
ku tak nie jest.

Potocznie zwany podatkiem od plastiku in
strument nie jest w istocie podatkiem, jest tylko 

*Przemówienia złożone do protokołu  – w załączeniu.
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i wyłącznie metodą wyliczenia części daniny na 
rzecz budżetu Unii Europejskiej, która nie ozna
cza, że jakikolwiek przedsiębiorca będzie musiał 
cokolwiek płacić do budżetu unijnego. W żadnym 
wypadku nie oznacza, że kompetencje państw 
członkowskich, w tym Polski, w jakimkolwiek 
stopniu z tego powodu są uszczuplone. To jest 
tylko i wyłącznie mechanizm wyliczania danin, 
nic więcej. Decyzja o zasobach własnych Unii 
Europejskiej zawsze określała margines płatno
ści, co państwa członkowskie akceptują w przy
padku Unii Europejskiej. W tym wypadku jest 
dokładnie tak samo, z jednym wyjątkiem – i to 
jest specyfika tej decyzji – że jednorazowo, na 
określony czas decydujemy się na to, aby pod
wyższyć ten pułap płatności o 0,6 dochodu naro
dowego brutto Unii Europejskiej. To jest jedyna 
różnica. Z 1,4% do 2% DNB Unii Europejskiej. Nie 
widzę tutaj żadnych podstaw do tego, by budować 
hipotezę o jakiejś kolosalnej zmianie relacji mię
dzy państwem członkowskim a Unią Europejską, 
która to zmiana mogłaby skutkować rozpoczę
ciem procedury ratyfikacji na podstawie art. 90 
konstytucji.

Ja pamiętam ton, który przyjmowali polity
cy opozycji w grudniu, kiedy faktycznie poja
wiała się taka perspektywa, że być może szczyt 
grudniowy nie zakończy się sukcesem, że być 
może będziemy zmuszeni do tego, aby zabloko
wać proces decyzyjny dotyczący budżetu. Myślę, 
że wszyscy pamiętamy ten ton, nierzadko był to 
ton histeryczny, wyrażający to, że nawet myśleć 
tak nie można, że to jest główna zbrodnia w Unii 
Europejskiej, by myśleć w taki sposób o budżecie, 
by myśleć o perspektywie weta budżetu. Myślę, że 
nie ma polityka opozycji, który by w tej sprawie 
nie wytworzył jakiejś swojej specyficznej supli
ki, często o bardzo dramatycznym charakterze. 

My to robiliśmy, braliśmy pod uwagę taki sce
nariusz, z uwagi na tak, a nie inaczej rozumiany 
interes kraju, bo uważamy, że budowanie instru
mentów, które są nieprzewidywalne, niepewne, 
które nie gwarantują pewności prawa, nie jest do
bre dla żadnego kraju, nawet jeżeli jest to robione 
pod bardzo szczytnymi hasłami praworządno
ści. Poniekąd pewność prawa jest głównym wy
miarem praworządności. Tu nie chodzi o obawę 
o praworządność. Tu chodzi o obawę o politycz
ną dowolność, o działanie na polityczne zapo
trzebowanie, na polityczne zamówienie – tu jest 
problem. Wtedy państwo oponowali, a dzisiaj 
z uwagi na, jak myślę, problem znacznie węższy, 
tj. z uwagi na wewnętrzną grę parlamentarną 
i partyjną, z uwagi na strategie partyjne opozy
cji, państwo proponują, by zawetować budżet Unii 
Europejskiej. Proponowałbym przemyśleć tę po
stawę albo wyjaśnić, dlaczego dzisiaj wetowanie 
budżetu Unii Europejskiej jest dobre, a w grudniu 
nie było dobre.

(Senator Bogdan Klich: Nikt nie proponuje za
wetowania budżetu UE, Panie Ministrze.)

WiceMarSzałek
marek Pęk 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Dziękuję panu Konradowi Szymańskiemu, 

ministrowi do spraw Unii Europejskiej, za przed
stawienie informacji.

Stwierdzam, że Senat zapoznał się z informa
cją dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach 
Unii Europejskiej w okresie lipiec – grudzień 
2020 r. (przewodnictwo Niemiec w Radzie Unii 
Europejskiej).

Ogłaszam przerwę do jutra do godziny 10.00.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 21 minut 06)
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bój, który trwał kilka tygodni, zakończył się 
krwawą pacyfikacją oraz ostateczną likwidacją 
getta.

Proszę uprzejmie o powstanie i uczczenie mi
nutą ciszy pamięci ofiar i powstańców.

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

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

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

w pokoju wiecznym.)
(Zgromadzeni odpowiadają: Amen.)
Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 

trzeciego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o efektywności energetycznej oraz nie
których innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w  druku 
nr 346, a sprawozdania komisji – w drukach 
nr 346 A i 346 B.

Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej i  Innowacyjności oraz Komisji 
Środowiska, panią senator Dorotę Tobiszowską, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator SpraWozDaWca 
doroTa ToBiszowsk a 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
25 marca odbyło się posiedzenie połączonych 

Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
oraz Komisji Środowiska. Na posiedzeniu tych 
komisji odbyło się głosowanie i większością gło
sów zarekomendowano przyjęcie ustawy o efek
tywności energetycznej oraz niektórych innych 
ustaw.

Przedstawię Wysokiemu Senatowi krót
kie podsumowanie obrad połączonych komisji. 

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 10 minut 02)

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

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Wznawiam obrady.
Szanowni Państwo Senatorowie!
Przypominam, że obrady toczą się jednocze

śnie w sposób tradycyjny oraz z wykorzystaniem 
środków porozumiewania się na odległość.

Państwo Senatorowie znajdujący się w gma
chu Senatu, proszę o sprawdzenie, czy macie 
państwo wyłączone aplikacje do zdalnego udzia
łu w posiedzeniu.

Państwo Senatorowie biorący udział w posie
dzeniu w sposób zdalny, proszę sprawdzić, czy 
tablety są włączone, zasilane i kamery skierowa
ne na senatorów.

Informuję, że za 15 minut zablokujemy moż
liwość przyłączania się do posiedzenia. W razie 
problemów prosimy o kontakt telefoniczny pod 
numer uprzednio państwu przekazany.

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

Proszę o oddanie jakiegokolwiek głosu w celu 
potwierdzenia obecności.

Proszę o podanie wyników.
Głosowało 71 senatorów. (Głosowanie nr 14)
I  tylu senatorów aktualnie bierze udział 

w posiedzeniu.
Wysoki Senacie!
19 kwietnia mija siedemdziesiąta ósma rocz

nica wybuchu powstania w getcie warszawskim, 
bohaterskiego wystąpienia ludności żydowskiej 
przeciwko niemieckiemu okupantowi. Nierówny 
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Poruszono kilka tematów, do których odniosła się 
strona rządowa.

W odniesieniu do pytań dotyczących kosztów 
związanych z rozliczeniami ciepła strona rzą
dowa podkreśliła, że proponowane rozwiązanie 
wynika wprost z obowiązku nałożonego w dy
rektywie w sprawie efektywności energetycznej. 
Rozwiązanie zawarte w ustawie umożliwi odbior
com końcowym śledzenie bieżącego zużycia, co 
w rezultacie powinno przełożyć się na bardziej 
efektywne, w tym bardziej ekonomiczne, użyt
kowanie ciepła i tym samym pośrednio przyczy
nić się do zmniejszenia ubóstwa energetycznego.

W odniesieniu do kwestii obowiązku zawar
tego w art. 14 minister wskazał, że obowiązek ten 
powinien być realizowany przede wszystkim po
przez prowadzenie inwestycji proefektywnościo
wych. Ponadto ustawa przewiduje w pewnych 
sytuacjach realizację obowiązku poprzez uisz
czenie opłaty zastępczej, która stanowi wpływ 
NFOŚ. W przypadku braku realizacji obowiązku 
ustawa o efektywności energetycznej przewiduje 
kary pieniężne, które stanowią dochód budżetu 
państwa.

W odniesieniu do kwestii terminów wejścia 
w życie ustawy minister poinformował, że zgod
nie z harmonogramem przedstawionym Komisji 
Europejskiej Polska zobowiązała się, że przed
miotowa ustawa zostanie podpisana przez pre
zydenta RP jeszcze w kwietniu. Przepisy, które 
bezpośrednio wdrażają prawo Unii Europejskiej, 
wchodzą w życie 14 dni od dnia ogłoszenia. Część 
przepisów z uwagi na konieczność dostosowania, 
np. w zakresie centralnego rejestru oszczędności 
energii finalnej, wejdzie w życie od dnia 1 stycz
nia 2022 r.

W odniesieniu do kwestii rozwiązań zawar
tych w ustawie podkreślono, że ustawa wpro
wadza tzw. środki alternatywne jako narzędzie 
uzupełniające system świadectw efektywności 
energetycznej.

(Marszałek Tomasz Grodzki: Czy pani senator 
mogłaby mówić ciut głośniej? W niektórych miej
scach sali gorzej słychać.)

Tak.
W odniesieniu do kwestii rozwiązań zawar

tych w ustawie podkreślono, że ustawa wpro
wadza tzw. środki alternatywne jako narzędzie 
uzupełniające system świadectw efektywności 
energetycznej.

Dzięki zaproponowanym zmianom do reali
zacji celu w zakresie efektywności energetycznej 

raportowanego do Komisji Europejskiej wlicza
ne będą inwestycje finansowane m.in. z budżetu 
państwa, budżetu jednostek samorządu teryto
rialnego, środków europejskich oraz środków po
chodzących z NFOŚ.

Podczas posiedzenia zgłoszono wniosek for
malny o przerwanie obrad komisji, jednak nie 
uzyskał on poparcia większości. Senatorowie 
zgłaszali również fakt, że mieli za mało czasu na 
zapoznanie się z ustawą. Myślę, że to wszystko, 
jeżeli chodzi o posiedzenie komisji. Dziękuję.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Proszę teraz sprawozdawcę Komisji 

Nadzwyczajnej do spraw Klimatu, panią senator 
Jolantę Hibner, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

(Senator Jolanta Hibner: Halo?)
Słychać, słychać. Teraz akurat…
(Senator Jolanta Hibner: Halo?)
Teraz panią słychać, Pani Senator.

Senator SpraWozDaWca 
JolanTa hiBner 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Komisji 

Nadzwyczajnej do spraw Klimatu stanowisko do
tyczące ustawy o zmianie ustawy o efektywno
ści energetycznej oraz niektórych innych ustaw; 
druk senacki nr 346.

Ustawa trafiła pod obrady komisji 25 marca. 
Po krótkiej dyskusji i przedstawieniu stanowiska 
przez przedstawiciela rządu komisja zdecydowa
ła o przerwaniu posiedzenia i podjęciu pracy nad 
ustawą na następnym posiedzeniu. Głównym ar
gumentem za przesunięciem prac był brak opinii 
Biura Legislacyjnego Senatu, a także brak moż
liwości zapoznania się z ustawą przez senatorów 
ze względu na późne przekazanie tej ustawy do 
Senatu.

W dniu 13 kwietnia Komisja Nadzwyczajna 
do spraw Klimatu wróciła do procedowania nad 
ustawą o zmianie ustawy o efektywności ener
getycznej. W dyskusji zostały zaproponowane 
4 poprawki. 2 poprawki dotyczyły rozszerzenia 
realizacji planów i programów realizowanych 
przez jednostki samorządowe oraz umożliwienia 
uzyskiwania przez nie świadectw efektywności 
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energetycznej, tzw. białych certyfikatów. W ko
lejnej poprawce zaproponowano, aby informacje 
o wszelkich działaniach dotyczących efektywno
ści energetycznej prowadzonych przez jednostki 
sektora publicznego były przekazywane zarówno 
w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejsco
wości, w danej jednostce, ale także obligatoryjnie 
na stronie internetowej tej jednostki. Następna 
poprawka została zaproponowana przez legisla
tora Senatu. W poprawce wprowadzono zapis 
dotyczący 14dniowego terminu wejścia ustawy 
w życie, zgodnie z zasadami prawidłowego proce
su legislacyjnego. Przedstawione 4 poprawki zo
stały przyjęte w komisji jednogłośnie.

W czasie posiedzenia została też poruszona 
sprawa wykreślenia z ustawy części regulacji 
prawnych i przeniesienia ich do rozporządzenia. 
Rozporządzenia dotychczas były przekazywane 
do prac w Sejmie jako załączniki. Pani senator 
Kochan zgłosiła wniosek o dołączanie projek
tów rozporządzeń do ustaw przekazywanych do 
Senatu.

Podczas posiedzenia zaproponowano popraw
kę wykreślającą zapis o konieczności rozliczania 
kosztów ciepła dla budynku wielolokalowego raz 
w miesiącu. Strona rządowa zobowiązała się do 
sprawdzenia zapisów dyrektywy 2018/2002 Unii 
Europejskiej, na bazie których wprowadzono te 
zapisy.

Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu 
jednogłośnie przyjęła zaproponowaną ustawę 
o zmianie ustawy o efektywności energetycz
nej wraz z wcześniej przyjętymi poprawkami. 
Dziękuję za uwagę.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pań 
senator sprawozdawców.

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

Projekt tej ustawy został wniesiony przez 
rząd. Do prezentowania stanowiska rządu w toku 
prac parlamentarnych został upoważniony mi
nister klimatu i  środowiska. W  tym miejscu 
chciałbym powitać reprezentanta resortu, pod
sekretarza stanu, pana ministra Jacka Ozdobę, 
oraz prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, pana 
Rafała Gawina.

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

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu 
i Środowiska Jacek Ozdoba: Jeżeli jest taka wola…)

To jest decyzja pana ministra.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu 

i Środowiska Jacek Ozdoba: Dobrze.)
Zapraszam. Można z miejsca, można z trybu

ny, jak pan minister woli.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie  
kliMatU i ŚroDoWiSka 
Jacek ozdoBa 

Może z miejsca w takim razie.
Dziękuję.
Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Na wstępie chciałbym podziękować za całą 

tę dyskusję, zarówno w Sejmie, jak i w Senacie. 
Była bardzo merytoryczna, związana z projek
tem, z uwagami, które oczywiście przyjmujemy, 
z poprawkami, za które należy podziękować, po
nieważ część z nich rzeczywiście być może już 
w tej chwili powinna znaleźć odzwierciedlenie… 
ale w dłuższej perspektywie, w toku reformowa
nia całego systemu będzie to wzięte pod uwagę.

Mianowicie zmiana ustawy o efektywności 
energetycznej zakłada nowelizację nie tylko jednej 
ustawy, ale również prawa energetycznego, i wy
nika z pilności implementacji dyrektywy unijnej. 
Jest to związane z tzw. białymi certyfikatami, co 
było podkreślane w toku dyskusji. Jesteśmy w tej 
chwili w idealnym momencie, z uwagi na pewien 
czas od wejścia w życie tych białych certyfikatów 
– to było kilka lat temu – do momentu zakończe
nia pewnego okresu rozliczeniowego, żeby pod
sumować, jak efektywnie działają te certyfikaty. 
Dlatego przy ministerstwie klimatu powstał spe
cjalny zespół, który w sposób merytoryczny ma 
to ocenić. Ale w chwili obecnej z uwagi na pil
ność projektu i implementację dyrektywy unij
nej przedkładamy propozycję zmian w ustawie 
o efektywności energetycznej. Dziękuję.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

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

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

Do zadania pytania zgłosił się pan senator 
Janusz Pęcherz.

Bardzo proszę – minuta.

Senator 
Janusz Pęcherz 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja ten problem podnosiłem 

już na posiedzeniu komisji, jeszcze raz go pod
niosę. Nie ma poprawki w tym zakresie, ale chcę 
się upewnić, że to, co zostało podniesione, będzie 
w rozporządzeniu. Mianowicie chodzi mi o to, 
czy art. 45a ust. 9, dzisiaj spłycony w stosunku 
do tego, co jest w prawie energetycznym obowią
zującym w tej chwili, znajdzie odzwierciedlenie 
w rozporządzeniu – mówi o nim art. 45d – w taki 
sposób, że będziemy mieli gwarancję, że rozlicze
nie systemem podzielnikowym będzie w taki spo
sób odpowiadało zużyciu energii, że każdy będzie 
płacił za swoje. Dziękuję bardzo.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie  
kliMatU i ŚroDoWiSka 
Jacek ozdoBa 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Szanowni Państwo! Panie Marszałku! 
Chciałbym zwrócić uwagę na dość ciekawy 

element, co prawda to jest sprawa wewnętrzna 
Senatu, ale warto, żebym o tym wspomniał. Otóż 
do projektu dołączony był projekt rozporządze
nia, ale jak rozumiem, on nie jest przedstawia
ny senatorom i dlatego część dyskusji była oparta 
na pytaniu pana senatora. Odpowiadam, że jest 
przygotowane rozporządzenie do tego projektu, 
jest to załącznik i ta kwestia, o której wspomina 
pan senator, znalazła odzwierciedlenie w rozpo
rządzeniu. Dziękuję.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.

Do protokołu prostuję… Dostałem ściągawkę 
mówiącą, że pan minister jest podsekretarzem 
stanu, a prostują mi, że jest sekretarzem stanu. 
To nie było intencjonalne, więc…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu 
i Środowiska Jacek Ozdoba: Nie jestem wrażliwy 
na takie kwestie.)

W protokole zapiszemy, że naszym gościem 
był sekretarz stanu, pan minister Jacek Ozdoba.

Pytanie zadaje pan senator Szwed.

Senator 
aleksander szwed 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, w ocenie skutków regulacji 

w druku sejmowym jest informacja, że system 
białych certyfikatów nie był jak dotąd powszech
nie stosowany w krajach Unii Europejskiej. No, 
pewnie zmienia to dopiero ta dyrektywa. 

Czy wiemy, jak to wygląda w innych krajach 
członkowskich Unii Europejskiej? Czy ta dyrek
tywa jest już wdrażana i jakie regulacje prawne 
w prawodawstwach krajowych stosują inne pań
stwa członkowskie Unii Europejskiej? Dziękuję.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Bardzo proszę.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie  
kliMatU i ŚroDoWiSka 
Jacek ozdoBa 

Dziękuję.
Większość krajów Unii Europejskiej ma sys

tem zobowiązujący. Jedną z jego odmian są wła
śnie te białe certyfikaty. Przykładem są Włochy, 
jak mi podpowiadają moi współpracownicy. Ale 
tak jak wspominałem podczas prezentacji tego 
projektu, jesteśmy na etapie podsumowania, jak 
efektywnie czy jak skutecznie funkcjonują te białe 
certyfikaty. Tak więc mogę pana senatora zapew
nić, że w tym roku i w przyszłym takie podsu
mowanie będzie prowadzone. Ono jest wynikiem 
przede wszystkim tego, że te certyfikaty funk
cjonują jakiś czas i żeby zanalizować to, co było 
w 2019, 2020 r. i wcześniej oczywiście… Teraz 
jest najlepszy moment, żeby to podsumować. Być 



Ustawa o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw

96

23. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 15 kwietnia 2021 r.

może w tym zakresie będzie zmiana, ale ona bę
dzie przygotowana właśnie przez ten zespół ana
lizujący w tej chwili te raporty, które spływają do 
ministerstwa.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję
Jako pierwsza głos zabierze pani senator Alicja 

Chybicka.

Senator 
alicJa chyBick a 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o zmianie ustawy o efektywności ener

getycznej oraz niektórych innych ustaw z druku 
nr 346 to bardzo ważne i istotne rozwiązanie. 
Efektywność energetyczna oznacza bowiem sto
sunek uzyskanych wyników z usług, towarów lub 
energii do wkładu energii. Poprawa efektywności 
energetycznej jest najczęściej osiągana przez za
stosowanie wydajniejszych technologii lub pro
cesów produkcyjnych. Poprawa efektywności 
energetycznej budynków, procesów przemysło
wych i transportu mogłaby zmniejszyć świato
we zapotrzebowanie na energię o 1/3 do 2050 r. 
oraz pomóc kontrolować światowe emisje gazów 
cieplarnianych, co jest bardzo istotne dla życia 
i zdrowia społeczeństwa, ponieważ podniesie to 
bezpieczeństwo zdrowotne i jakość życia ludzi. 
Stąd też zmiana polskiej ustawy o efektywności 
energetycznej oraz niektórych innych ustaw… 
Stąd też zasadniczym celem zmiany polskiej usta
wy o efektywności energetycznej oraz niektórych 
innych ustaw jest implementacja do prawa kra
jowego dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady Unii Europejskiej 2018/2002. Ogólny cel, 
jaki stawia Unia Europejska, to jest oszczędność 
energii w wysokości 32,5% do 2030 r. w całej Unii 
Europejskiej.

W ustawie doprecyzowano informacje prze
kazywane ministrowi właściwemu do spraw kli
matu przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w zakresie wydajności ener
getycznej i jej efektywności.

Mając na względzie uniknięcie podwójnej 
regulacji, ustawą nowelizującą uchyla się część 
krajowych przepisów dotyczących obowiązków 

w  zakresie sporządzania krajowych planów 
działań dotyczących efektywności energetycznej 
w związku z faktem, iż obowiązki te zostały okre
ślone w przepisach Unii Europejskiej.

Ustawą tworzy się centralny rejestr oszczęd
ności energii finalnej. Rejestr ten będzie pro
wadzony przez Instytut Ochrony Środowiska 
– Państwowy Instytut Badawczy. W rejestrze 
mają być gromadzone dane dotyczące realizo
wanych projektów efektywności energetycznej 
za pomocą środków alternatywnych, w tym in
formacje na temat konkretnych projektów, pod
miotów realizujących te projekty, formy i kwoty 
dofinansowania, a także wysokości uzyskanych 
średniorocznych oszczędności energii i sposobu 
ich potwierdzenia, okresu uzyskiwania oszczęd
ności energii oraz informacje o skumulowanej 
ilości oszczędności finalnej do roku 2030.

Precyzuje się także w omawianej ustawie wy
magania dla podmiotów sporządzających audyty 
efektywności energetycznej.

Bardzo ważny jest obowiązek montowania 
urządzeń pomiaroworozliczeniowych lub po
dzielników kosztów tam, gdzie jest to technicznie 
możliwe i ekonomicznie opłacalne. Wyposażenie 
lokali w ciepłomierze lub wodomierze ciepłej 
wody użytkowej – to w pewnym sensie precyzu
je też rozporządzenie, o którym tu już była dzisiaj 
mowa – powinno być zatem obligatoryjnie sto
sowane wszędzie tam, gdzie jest to technicznie 
wykonalne i ekonomicznie uzasadnione, również 
w odniesieniu do wszystkich budynków istnieją
cych, które spełniają te warunki.

Bardzo dobre poprawki do ustawy wnieśli se
natorowie Jolanta Hibner i Stanisław Gawłowski.

Ustawa wraz z poprawkami zasługuje na po
zytywne przegłosowanie. Dziękuję bardzo.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Teraz głos zabierze pan senator Stanisław 

Gawłowski.

Senator 
sTanisław Gawłowski 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rzeczywiście to bardzo ważny projekt, bo pro

jekt dotyczący walki w Polsce o czyste powietrze. 
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A każdy 1 kW energii zużyty mniej, każdy 1 J ener
gii cieplnej zużyty mniej spowoduje, że wyemitu
jemy mniej gazów cieplarnianych i pyłów.

Ja rozumiem również troskę o to, żebyśmy tę 
ustawę przyjęli szybko, tylko czasami przy two
rzeniu prawa pośpiech nie jest wskazany. Choć 
w tym przypadku ten pośpiech był wskazany po 
stronie rządu, a nie po stronie Senatu, dlatego że 
dyrektywa, na podstawie której implementowa
ne są te przepisy i tworzona jest ta ustawa, po
wstała i została przyjęta w 2018 r., a jest rok 2021. 
I myślę sobie, że te kilka dni, które w Senacie po
święciliśmy na prace nad tą ustawą, były w ca
łości uzasadnione i w żadnym zakresie rząd nie 
może skarżyć się na to, że Senat pochylił się – i to 
w takim bardzo szczegółowym wymiarze – nad 
projektem ustawy.

Rzeczywiście te wzywania wynikające już te
raz z samej ustawy, wcześniej z dyrektywy, a do
tyczące przyjętego przecież przez rząd planu na 
rzecz energii i klimatu, mówiącego, że w latach 
2021–2030 te oszczędności w Polsce, w tej czę
ści energetycznej, będą wynosić 23%, to są na
prawdę nadzwyczajne i gigantyczne wyzwania. 
I trzeba sobie jasno powiedzieć, że papier jest 
cierpliwy i może przyjąć wszystko, ale bez peł
nego zaangażowania wszystkich możliwych stron 
tego celu nie uda się osiągnąć. Ten cel określony 
w dyrektywie, który mówi o średniorocznym czy 
corocznym nowym poziomie oszczędności, wy
noszącym tylko – no, wydaje się, że to jest „tyl
ko” – 0,8% zużycia energii finalnej, to naprawdę 
poważne przedsięwzięcie, poważne wyzwanie 
stojące przed każdym z krajów członkowskich, 
również przed Polską.

Państwo sami, sam rząd pisze, że obowiązu
jący system białych certyfikatów nie wypełnia 
wszystkich celów unijnych i że ten projekt rze
czywiście wprowadza nowe możliwości, inne, 
alternatywne narzędzia, które są absolutnie po
trzebne i są do zastosowania, żeby te cele, o któ
rych mówiłem wcześniej, osiągnąć. Ale ja nie 
mam najmniejszej wątpliwości, że brakuje tutaj 
zaangażowania wszystkich partnerów do działa
nia w tym wymiarze. Myślę tutaj przede wszyst
kim o samorządach. I to nie jest tak, jak tutaj 
piszecie, że jedyne koszty to są te na poziomie 
centralnym, bo przecież samorządy będą musiały 
tworzyć i już dzisiaj tworzą miejsca pracy, a więc 
siłą rzeczy ponoszą koszty związane z procesem 
dotyczącym efektywności energetycznej, bo są za
angażowane w ten proces.

W  związku z  tym mam nadzieję, że po
prawki, które zostały przyjęte przez Komisję 
Nadzwyczajną do spraw Klimatu, zostaną w cało
ści zaakceptowane, również przez rząd. Nie może 
być jedynym wytłumaczeniem w tej sprawie to, że 
URE będzie miał dodatkowe zajęcia. No, od cze
goś administracja rządowa jest, Urząd Regulacji 
Energetyki również. Skoro państwo opisujecie, 
że URE będzie tym miejscem, do którego należy 
zgłaszać plany programów, to te plany przyjęte 
przez samorządy również muszą być tam zgłoszo
ne i mam nadzieję, że Urząd Regulacji Energetyki 
w takim wymiarze będzie chciał współdziałać, 
współpracować z samorządami.

Żeby nie przedłużać, powiem, że to absolutnie 
potrzebny projekt ustawy, ale ten projekt ustawy 
bez dopełnienia poprawkami zgłoszonymi przez 
komisję nie będzie pełny. Wnoszę o to, żeby te po
prawki zostały zaakceptowane przez cały Senat, 
ale też przez rząd – wtedy łatwiej nam będzie 
osiągnąć te cele, które są określone w dyrektywie, 
a dzisiaj również w prawie krajowym. Dziękuję 
bardzo.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze. Rozumiem, 
że poprawki są zgłoszone.

Głos zabierze pan senator Władysław 
Komarnicki.

Senator 
władysław komarnicki 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Dzisiaj debatujemy o bardzo ważnej ustawie, 

która ma doprowadzić do osiągnięcia krajowe
go celu oszczędności energetycznej, finalnie do 
2030 r.

Efektywność energetyczna to jest, można po
wiedzieć, nasza racja stanu. To jest racja stanu nie 
tylko dla nas, Polaków, lecz również dla wszyst
kich ludzi, bo to jest szansa na to, żeby przyszłe 
pokolenia mogły żyć, by miały gdzie żyć w tym 
świecie, by miały szansę na to, żeby prowadzić 
normalne życie.

Celem każdego rządu powinno być stymu
lowanie zmian w kwestii efektywności energe
tycznej – czy, tak szczerze mówiąc, na każdym 
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polu – i to niezależnie od tego, czy mówimy o bu
downictwie, czy o ogrzewaniu, czy o korzystaniu 
z energii, czy o transporcie, czy generalnie o prze
myśle. Mam wrażenie, że jeśli chodzi o ten kon
kretny rząd, który w Polsce rządzi już od 6 lat, 
to powinniśmy mówić nie o efektywności ener
getycznej, tylko raczej o nieefektywności energe
tycznej. No, właściwie na każdym polu można tę 
nieefektywność zobaczyć. To jest nieefektywność 
nie tylko energetyczna, ale i każda inna. Niestety 
tak to wygląda. A to powinien być w zasadzie filar 
transformacji energetycznej Polski. I nie mówię 
tylko o roku 2021. Przecież spieraliśmy się o to już 
6 lat temu. Przestrzegaliśmy przed tym, ja sam 
zabierałem wielokrotnie głos, kiedy likwidowa
liście państwo zieloną energię.

Państwo przez te wszystkie lata kupowali ak
tywa węglowe od firm zagranicznych. Proszę 
bardzo, przykładem jest elektrownia w Rybniku 
– 4,5 miliarda. Elektrociepłownię też kupiliście, 
a teraz pakujecie w to kolejne pieniądze Polaków, 
tak żeby to wszystko zmodernizować, żeby tę 
elektrownię przekształcić w  elektrownię na 
gaz. Efektywność energetyczną w waszym wy
daniu, Kochany Rządzie, ukazują zdjęcia 2 wież 
w Ostrołęce. Zanim PiS zdążyło je zbudować, nie
stety musimy je już zburzyć. Problem polega na 
tym, że utopiono, przypominam, 1 miliard 300 ty
sięcy. Możliwe, że konsekwencje tego będą dużo 
większe. Zobaczymy, co wyjdzie z rozliczenia. 
Efektywność energetyczna w państwa wydaniu 
to te 5 miliardów, które wyjęto ze spółek energe
tycznych, aby ratować węgiel. Mówiliśmy o tym 
wiele razy na posiedzeniach Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności.

Chcieliście udowodnić całemu cywilizowa
nemu światu, że węgiel jest paliwem przyszłości. 
Wielokrotnie mówili o tym i premier, i prezydent. 
Bili im wtedy brawo obecni ministrowie. A prze
cież węgiel nie jest paliwem przyszłości. No, to 
trzeba w końcu przyznać. Istotne znaczenie ma 
to, że premier Morawiecki, premier rządu Prawa 
i Sprawiedliwości, de facto zakomunikował już 
w kręgach europejskich, że Polska nie będzie dłu
żej upierała się przy węglu jako paliwie przyszło
ści. Przed nami potężna rewolucja przejścia na 
zieloną stronę mocy. A wy tak się upieraliście. 
Gdyby było tak, że się upieracie i płacicie za ten 
upór pieniędzmi z własnej kieszeni, to może pod
szedłbym do tego z wyrozumiałością. No, uznał
bym, że bogatemu wszystko wolno. Tylko problem 
polega na tym, że poszczególni ministrowie, 

odpowiedzialni w ostatnich latach za energię, 
bawili się pieniędzmi konsumentów, odbiorców, 
a więc, inaczej mówiąc, nas wszystkich, Polaków.

Utopiliście pieniądze w Ostrołęce, w elek
trowni, którą w tej chwili burzycie, mimo że nie 
została ona jeszcze wybudowana. Utopiliście pie
niądze w węglu, a to wszystko nadal potrzebuje 
miliardowych dotacji, żeby w ogóle funkcjonować. 
Upieraliście się przy rozwiązaniach, które były 
absolutnie wbrew światowym trendom, wbrew 
trendom Unii Europejskiej, do której, przypomi
nam, należymy. Dziś tłumaczycie, że w przypad
ku Ostrołęki straty wynikają z tego, że premier 
Morawiecki pojechał do Brukseli i zgodził się na 
Zielony Ład. Brawo! Ale przecież świat już od wie
lu lat mówił wam, że nie ma pieniędzy na wę
giel. Nikt wam tego nie chciał finansować. Tak 
naprawdę finansowaliście to ze środków spółek 
energetycznych, których prezesi zostali przez was 
zatrudnieni, więc nie mogli stanąć okoniem i po
wiedzieć „nie”. No, każdy normalny prezes po
wiedziałby „nie”, ale oni musieli powiedzieć „tak”.

Szanowni Państwo, jest takie polskie po
wiedzenie: lepiej późno niż wcale. Ja chcę tylko 
przypomnieć, że wszystkie zmarnowane pienią
dze, potężne pieniądze wrzucone do pieca razem 
z węglem, spłonęły, dzisiaj ich nie ma, a cała efek
tywność energetyczna sprowadza się do tego, że 
potrafiliście tylko dołożyć parę artykułów zwią
zanych z nowelizacją dyrektywy z 2018 r.

Na koniec mojego wystąpienia chciałbym za
dać kilka pytań. Jak to jest z tą efektywnością 
energetyczną za rok 2020? Jakie macie estyma
cje na najbliższe lata, jakie instrumenty, któ
rych chcecie użyć, żeby to zostało rzeczywiście 
zrealizowane? Czy system białych certyfikatów 
jest tym systemem optymalnym? Pytam, bo wi
dzimy, że te rozwiązania być może są trochę po
zorowane, tzn. one nie dają prawdziwego obrazu 
i niestety nie mają takiej siły sprawczej, żeby spo
wodować oszczędności energii. Najdroższą ener
gią, jaką w tej chwili mamy, jest energia cieplna. 
Powinna nastąpić w całym kraju termomoder
nizacja budynków, żebyśmy mieli jak najniższe 
ceny za tę energię cieplną i żeby to było skutecz
ne. Czy program „Czyste powietrze” jest pro
gramem, który będzie przez państwa rozwijany 
i czy będziemy dalej szli w kierunku premiowania 
termomodernizacji?

I na sam koniec jako senator ziemi gorzow
skiej chcę powiedzieć, że wdrożyliśmy w swo
im czasie, jak nie rządziliście, świetny program, 
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program „Kawka”. Brałem w  tym udział 
jako wiceprzewodniczący sejmiku i  gorąco 
namawiałem samorządy oraz elektrociepłownie 
do partycypacji. To był świetny program, który 
w  trakcie swojego funkcjonowania przyniósł 
realne wyniki: w samym Gorzowie zlikwidowano 
3 tysiące starych pieców, utworzono 230 nowych 
węzłów cieplnych, prawie 300  budynków 
podłączono do sieci ciepłowniczej. I  co się 
stało? Ano PiS na dzień dobry postanowił go 
zlikwidować, ponieważ to nie był ich program.

Podpisuję się pod wszystkimi poprawkami 
i proszę was, żebyśmy my, spotykając się tu
taj jeszcze raz, mówili o oszczędności energety
ki w sposób odpowiedzialny. Słowo „minister” 
oznacza odpowiedzialność. Proszę państwa, je
stem z pogranicza, Niemcy mają tańszą energię. 
Tak rządziliśmy. Dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu panią senator Joannę 

Sekułę.

Senator 
Joanna sekuła 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja pragnę odnieść się do tej części nowelizo

wanych przepisów, które dotyczą prawa energe
tycznego. Wywodzę się ze środowiska zarządców 
nieruchomości i w ramach mojej pracy zawodo
wej zarządzaliśmy dziesiątkami tysięcy miesz
kań, więc temat, który został w tej nowelizacji 
przytoczony, dotyka mnie jak gdyby bardzo oso
biście. Dlatego też pragnę zaproponować, po wielu 
konsultacjach i wykorzystując moje doświadcze
nie zawodowe, poprawki, które w znaczny sposób 
ograniczą podejmowanie przez właścicieli i za
rządców budynków wielolokalowych czynności 
związanych z rozliczaniem kosztów dostawy cie
pła wszystkim użytkownikom lokali. Poprawki 
idą w tym kierunku, aby, owszem, pozostawić 
właścicielom i zarządcom obowiązek dokonywa
nia rozliczenia kosztów zakupu ciepła raz w roku, 
ale także ograniczyć przepis mówiący o tym, aby 

to rozliczanie kosztów ciepła było dokonywane 
w każdym miesiącu. Zgadzam się z tezą – i to 
rzeczywiście przeczytaliśmy w dyrektywie, któ
ra zmierza w tym kierunku – aby informować 
użytkowników, odbiorców energii o poziomie zu
życia energii. Niemniej jednak, żeby ograniczyć 
czynności, które są zbędne, a w praktyce zarząd
czej bardzo trudne i uciążliwe, wręcz, co istotne, 
niemożliwe do wykonania w bardzo wielu przy
padkach… Zdajemy sobie bowiem sprawę z tego, 
że okres rozliczeniowy ciepła dotyczy całego okre
su zużycia ciepła, a wiemy, że jest to czynność se
zonowa. Dlatego też comiesięczne dokonywanie 
rozliczeń kosztów zakupu uznaliśmy za czynność 
nadmierną. Dlatego, Panie Marszałku, składam 
w związku z tą czynnością poprawki. Dziękuję 
bardzo.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Pani Senator.
Informuję, że lista mówców została wyczer  

pana.
Dla porządku informuję, że senatorowie 

Tyszkiewicz, Szwed, Świlski, Gromko, pani sena
tor KołaczLeszczyńska, senator Pęcherz, Godyla 
i pani senator Hibner złożyli swoje przemówienia 
w dyskusji do protokołu*.

Informuję, że wnioski o charakterze legisla
cyjnym na piśmie złożyli pan senator Stanisław 
Gawłowski i pani senator Joanna Sekuła, a także, 
wspólnie, pani senator Joanna Sekuła, pan sena
tor Janusz Pęcherz, pani senator Kochan oraz pan 
senator Stanisław Gawłowski.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunko

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

terze legislacyjnym, proszę Komisję Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności, Komisję Środowiska 
oraz Komisję Nadzwyczajną do spraw Klimatu 
o ustosunkowanie się do przedstawionych wnio
sków i przygotowanie wspólnego sprawozdania.

Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry
wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko
niec posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
czwartego porządku obrad: ustawa o zmianie 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu
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ustaw regulujących przygotowanie i realizację 
kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej 
infrastruktury energetycznej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 345, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 345 A.

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

Senator SpraWozDaWca 
woJciech Piecha 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Mini
strze! Szanowni Goście!

Przedstawiam sprawozdanie Komisji Gos
podarki Narodowej i Innowacyjności o uchwa  
lonej przez Sejm w dniu 17 marca 2021 r. ustawie 
o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i re
alizację kluczowych inwestycji w zakresie strate
gicznej infrastruktury energetycznej.

W projekcie ustawy o zmianie ustaw regu
lujących przygotowanie i realizację kluczowych 
inwestycji w zakresie strategicznej infrastruk
tury energetycznej zaproponowano weryfikację 
przepisów ustawy z 17 maja 1989 r. – Prawo geo
dezyjne i kartograficzne; ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze
strzennym; ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnieniu informacji o środowisku; ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w za
kresie terminalu regazyfikacyjnego skroplone
go gazu ziemnego w Świnoujściu; ustawy z dnia 
24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji stra
tegicznych inwestycji w zakresie sieci przesyło
wych, ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach 
w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszka
niowych oraz inwestycji towarzyszących, a także 
ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu 
i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze 
naftowym.

Zaproponowane zmiany dotyczą głównie 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach 
w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skro
plonego gazu ziemnego w Świnoujściu, ustawy 
z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i reali
zacji strategicznych inwestycji w zakresie sie
ci przesyłowych oraz ustawy z dnia 22 lutego 
2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicz
nych inwestycji w sektorze naftowym. Te usta
wy nazywamy specustawami inwestycyjnymi. 

Specustawy inwestycyjne pozwalają na przy
gotowanie i realizację inwestycji polegających 
na budowie kluczowych inwestycji w  zakre
sie strategicznej infrastruktury energetycznej. 
Doświadczenia zebrane w okresie stosowania 
specustaw inwestycyjnych wykazały, że są one 
narzędziem usprawniającym i przyspieszającym 
proces przygotowania i realizacji wyżej wymie
nionych inwestycji.

Ze względu na konieczność zapewnienia bez
pieczeństwa energetycznego państwa poprzez za
gwarantowanie prawidłowego funkcjonowania 
krajowego systemu elektroenergetycznego oraz 
stabilności i pewności odbioru mocy przez odbior
ców energii elektrycznej – zwłaszcza w kontekście 
zmian zachodzących w sektorze energetycznym 
i planowanego wzrostu udziału niesterowalnych 
źródeł energii odnawialnej, w tym morskiej ener
getyki wiatrowej, w strukturze wytwarzania 
energii elektrycznej w Rzeczypospolitej Polskiej 
– oraz wzrostu potencjału wytwórczego w rejo
nie północnej i centralnej części kraju, niezbęd
na jest przede wszystkim pilna rozbudowa sieci 
przesyłowej elektroenergetycznej, ale również 
dalsze usprawnienie inwestycji w sieć przesyło
wą gazową, która m.in. zapewni paliwo do nowo 
budowanych bloków energetycznych, oraz w in
frastrukturę naftową, która stopniem rozwoju 
odpowiada wyzwaniom związanym z transfor
macją energetyczną.

Operator systemu przesyłowego elektroener
getycznego jest odpowiedzialny m.in. za zapew
nienie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu 
elektroenergetycznego i odpowiednich zdolno
ści przesyłowych w sieci przesyłowej elektro
energetycznej oraz za eksploatację, konserwację 
i remonty sieci instalacji i urządzeń, wraz z po
łączeniem z innymi systemami elektroenerge
tycznymi, w sposób gwarantujący niezawodność 
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

Jednocześnie wskazać należy, że prawidłowe 
funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego 
wymaga nie tylko budowy nowej infrastruktury 
elektroenergetycznej, ale i umożliwienia operato
rowi systemu przesyłowego jej eksploatacji oraz 
utrzymania w należytym stanie. Powyższe wią
że się z koniecznością wprowadzenia do systemu 
prawa rozwiązań pozwalających na korzystanie 
ze specjalnego, sprawnego trybu przygotowania 
i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie 
sieci przesyłowych w dłuższym horyzoncie cza
sowym niż pierwotnie założono.
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Podkreślić należy, że proces przygotowania 
i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie 
sieci przesyłowych na podstawie ogólnych prze
pisów regulujących proces inwestycyjny wymaga 
zaangażowania licznych organów administracyj
nych i jest niezwykle czasochłonny. Czas potrzeb
ny do pozyskania wszystkich niezbędnych aktów 
administracyjnych na etapie prac przygotowaw
czych wynosi średnio 56 miesięcy, tj. ponad 4 lata, 
co w konsekwencji przekłada się negatywnie na 
możliwość zapewnienia bezpieczeństwa energe
tycznego Polski. Długotrwałość procesu inwe
stycyjnego wpływa również na wzrost kosztów 
inwestycji, które, poprzez podnoszenie wysokości 
taryfy, ostatecznie są ponoszone przez odbiorców 
energii elektrycznej.

Rozwiązania przewidziane w specustawie 
przesyłowej zwiększają efektywność działania 
inwestora oraz organów, które są zaangażowane 
w procesie wydawania decyzji. Podkreślić należy, 
że możliwość skorzystania ze ścieżki wynikają
cej ze specustawy przesyłowej w obowiązującym 
brzmieniu skróci czas przygotowania inwesty
cji do ok.  19  miesięcy. Wprowadzenie zmian 
proponowanych w ustawie doprowadzić ma do 
dalszego skrócenia okresu niezbędnego do pozy
skania koniecznych aktów administracyjnych. 
Przygotowanie realizacji inwestycji na podsta
wie specustawy przesyłowej pozwoli również na 
zmniejszenie liczby decyzji pozyskiwanych w od
rębnych postępowaniach administracyjnych. 
Wskazać należy, że decyzja o ustaleniu lokalizacji 
strategicznych inwestycji w zakresie sieci prze
syłowej zawiera w swoim zakresie rozstrzygnię
cia dotyczące lokalizacji inwestycji, ograniczenia 
sposobu korzystania z nieruchomości, wywłasz
czenia, podziału nieruchomości, usunięcia drzew 
lub krzewów, lokalizacji urządzeń w obszarze 
pasa drogowego.

W związku z tym w ustawie przewidziano do
danie do załącznika do specustawy przesyłowej 
– wykazu strategicznych inwestycji w zakresie 
sieci przesyłowej – nowych inwestycji.

W  związku z  wydłużeniem perspektywy 
długoterminowego planowania w zakresie po
lityki energetycznej, koniecznością zapewnienia 
nie tylko sprawnego przygotowania i realizacji 
nowych inwestycji, ale i umożliwienia moder
nizacji istniejącej infrastruktury, jak również 
z  dynamicznym rozwojem współpracy mię
dzy operatorami państw członkowskich Unii 
Europejskiej, zmierzającej do utworzenia 

wspólnego europejskiego rynku energii, w usta
wie przewidziano wydłużenie okresu obowią
zywania specustawy przesyłowej do 31 grudnia 
2030 r., tj. w okresie umożliwiającym inwestoro
wi przygotowanie i realizację inwestycji zgodnie 
z Planem rozwoju w zakresie zaspokojenia obec
nego i przyszłego zapotrzebowania na energię 
elektryczną na lata 2021–2030.

Wskazać należy, że aktualnie w  sektorze 
energetycznym dochodzi do zmian struktural
nych związanych m.in. z: rosnącą decentraliza
cją sektora wytwarzania energii elektrycznej, 
wzrostem źródeł odnawialnych i ciągłym roz
wojem technologii w tym obszarze, planami bu
dowy morskiej energetyki wiatrowej, programem 
energetyki jądrowej czy wzrostem zużycia ener
gii elektrycznej w sektorze transportu i ciepła. 
Z uwagi na przedstawione kwestie, a także stan 
techniczny istniejącej infrastruktury przesyłowej 
elektroenergetycznej niezbędne są pilna rozbu
dowa sieci przesyłowej elektroenergetycznej oraz 
umożliwienie operatorowi systemu przesyłowego 
elektroenergetycznego modernizacji już istnieją
cej infrastruktury. Zapewni to bezpieczeństwo 
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

Wskazać należy, że w specustawie przesyło
wej skorzystano z rozwiązań przewidzianych już 
w innych ustawach regulujących specjalny spo
sób, proces przygotowania i realizacji inwesty
cji. Wprowadzając rozwiązania do przepisów tej 
ustawy, dokonano oceny ich przydatności w kon
tekście celu, jakim jest usprawnienie procesu 
inwestycyjnego i zapewnienie bezpieczeństwa 
energetycznego. Zmiany rozwiązań przewidy
wanych w zmienianych niniejszą ustawą aktach 
prawnych wynikają z konieczności ich dosto
sowania do specyfiki strategicznych inwestycji 
w zakresie sieci przesyłowych lub zdiagnozowa
nia problemów ze stosowaniem tych rozwiązań.

W ustawie przewidziano rozwiązania polega
jące w szczególności na: doprecyzowaniu prze
pisów budzących wątpliwości interpretacyjne; 
zastosowaniu dobrze funkcjonujących rozwią
zań przewidzianych w innych specustawach in
westycyjnych; zweryfikowaniu listy inwestycji 
objętych specustawą przesyłową przez zmianę 
części już w niej wymienionych oraz dodanie 
nowych; uwzględnieniu specyfiki inwestycji 
przygotowywanych i realizowanych w obszarach 
morskich Polski; przedłużeniu okresu obowiązy
wania specustawy przesyłowej do dnia 31 grud
nia 2030 r.
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Ponadto w  przypadku specustawy ter
minalowej w  ustawie uwzględniono zmiany 
wynikające z integracji spółek Polskie LNG z sie
dzibą w  Świnoujściu i  Operator Gazociągów 
Przesyłowych GazSystem.

Oczekiwanym efektem wprowadzenia zmian 
do specustaw inwestycyjnych jest usprawnie
nie i uproszczenie procesu inwestycyjnego, a co 
za tym idzie szybszy rozwój strategiczny infra
struktury energetycznej, wzrost bezpieczeństwa 
jej funkcjonowania oraz zminimalizowanie ry
zyka związanego z występowaniem ograniczeń 
albo przerw w dostawach energii do odbiorców 
końcowych. To doprowadzi do zwiększenia bez
pieczeństwa energetycznego Polski.

W  trakcie prac komisji wprowadzono do 
ustawy 15 poprawek. Są to poprawki zapropo
nowane przez legislatora, poprawki językowe, 
interpunkcyjne i merytoryczne. Znalazły one 
uznanie w oczach komisji i zostały przegłosowa
ne. Komisja wnosi o przyjęcie ustawy z propono
wanymi poprawkami. Dziękuję.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do se
natora sprawozdawcy.

Pan senator Stanisław Lamczyk chce zadać 
pytanie.

Proszę bardzo.

Senator 
sTanisław lamczyk 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Mam pytanie do pana senatora dotyczące linii 

przesyłowych. Mianowicie podane są odległości 
od osi na gruncie w odniesieniu do linii energe
tycznych: 220 kV, 750 kV, jak również gazowych, 
w zależności właśnie od przekroju. Tu są podane 
odległości. Ale tego typu odległości nie podano 
w odniesieniu do lasu. Czy to jest celowe? No, to 
jest bardzo istotne, bo chodzi o to, żeby przypad
kowo nasze lasy nie były wycinane. 

Dlatego mam pytanie do pana: czy to jest omi
nięte? Odległości dotyczące lasu nie są podane, 
a las jest wyszczególniony.

Senator 
woJciech Piecha 

Odpowiadając na to pytanie, przyznam, że 
komisja nie zajmowała się tym problemem. Ale 
moim zdaniem, jeżeli te odległości są wypisane 
w ustawie czy są wskazane w ustawie, to one do
tyczą też przecinek w lasach. O ile się orientuję, 
to takie szerokości… takie pasy, gdzie biegną linie 
elektroenergetyczne, są w lasach zrobione.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Pan senator jeszcze?
(Senator Stanisław Lamczyk: Tak.)
Pan senator Lamczyk.

Senator 
sTanisław lamczyk 

Drugie pytanie jest. O ile się orientuję, to jest 
specustawa, tak? Tak. Minister finansów skie
rował do ministra infrastruktury pytania… No, 
podobno Unia Europejska nie będzie finansowała 
specustaw w infrastrukturze kolejowej i drogo
wej, ponieważ rezygnuje z tych ustaw. Czy tutaj 
nie ma żadnej obawy? Ja wiem, że teraz Komisja 
Infrastruktury ten projekt wprowadza, ale to 
i tak w najlepszym wypadku oznacza 2 lata nie
jako takiej przerwy. Czy tutaj nie ma obawy?

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.

Senator 
woJciech Piecha 

Komisja także nie zajmowała się tym proble
mem, ale podejrzewam, że na to pytanie odpowie 
pan minister, bo ja nie mam wiedzy na ten temat.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Więcej pytań nie ma.
Dziękuję, Panie Senatorze.
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Projekt tej ustawy został wniesiony przez 
rząd. Do prezentowania stanowiska rządu w toku 
prac parlamentarnych został upoważniony prezes 
Rady Ministrów.

Czy pan minister Piotr Naimski pragnie za
brać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy?

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Piotr Naimski: Króciutko, Panie 
Marszałku.)

To proszę uprzejmie.

Sekretarz StanU 
W kancelarii prezeSa  
raDy MiniStróW 
PioTr naimski 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja naprawdę krótko, dlatego że pan senator 

Piecha bardzo dokładnie przedstawił meritum 
ustawy.

Chciałbym może tylko powiedzieć, że ta no
welizacja to jest krok na drodze ulepszania 
rozwiązań i ujednolicania rozwiązań, które sto
sujemy w specjalnych ustawach pozwalających 
na przyspieszenie całego procesu inwestycyjne
go w inwestycjach w szczególności liniowych. 
Nowelizujemy ustawę, która jest najstarszą… 
jest właściwie pierwszą ustawą z tej serii, ona jest 
z lipca 2015 r. I teraz, powiedziałbym, wprowa
dzamy do niej doświadczenia, które zebraliśmy 
w ciągu ostatnich 5 lat stosowania równoległych 
rozwiązań specjalnych. I to jest pierwszy cel tej 
nowelizacji.

Drugi cel. Zapisujemy tutaj umożliwienie fak
tu, który w zasadzie już się dokonał, to znaczy 
zlikwidowaliśmy spółkę córkę operatora syste
mu przesyłowego gazowego GazSystemu, czyli 
Polskie LNG. To jest czy do niedawna był właści
ciel gazoportu w Świnoujściu. I tę spółkę włączy
liśmy do GazSystemu. To jest rozwiązanie, które 
po prostu ułatwia prowadzenie zarówno eksplo
atacji, jak i rozbudowy gazoportu, bo ta rozbudo
wa gazoportu jest w tej chwili prowadzona.

I trzecia sprawa, która za sprawą tej noweli
zacji ma miejsce, to jest enumeratywne uzupeł
nienie listy inwestycji, wobec których ta specjalna 
ustawa czy te specjalne ustawy będą stosowane. 
To dlatego, że w tych ustawach specjalnych na sa
mym początku, właśnie wtedy, jeszcze w 2015 r., 
przyjęliśmy taką zasadę, że inwestycje są tam 
enumeratywnie wymienione, a nie jest to carte 
blanche dla inwestorów.

I to w zasadzie wszystko, co chciałem powie
dzieć. Chciałbym podziękować komisji i Biuru 
Legislacyjnemu, w  szczególności Senatu, za 
wnikliwe przeanalizowanie tej ustawy, bo tych 
15 poprawek oczywiście ma poparcie rządu i za 
nie dziękujemy.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zadawać z miejsca 

pytania trwające nie dłużej niż minutę związane 
z omawianym punktem porządku obrad.

Pan senator Lamczyk już się przygotowuje, 
a teraz pan senator Piecha.

Senator 
woJciech Piecha 

Ja mam pytanie do pana ministra. Planujemy 
zbudowanie w porcie gdańskim terminalu re
gazyfikacyjnego. W którym roku by on musiał 
powstać? Bo w tej chwili zużywamy ok. 20 mi
liardów m3 gazu, ale to zużycie rośnie z roku na 
rok o 1 miliard m3. To jest spory przyrost. W któ
rym roku taki terminal zostanie uruchomiony?

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz StanU 
W kancelarii prezeSa  
raDy MiniStróW 
PioTr naimski 

Panie Senatorze, ta inwestycja w tej chwi
li jest już w fazie szczegółowych przygotowań 
i planujemy… Harmonogram, który w tej chwili 
jest przewidywany, mówi, że w roku 2027, 2028 
ta pływająca jednostka regazyfikacyjna będzie 
w Gdańsku uruchomiona. Może tylko dodam, że 
sama jednostka to jest najmniejszy problem w tej 
operacji, w tej inwestycji. Problemem jest miejsce 
dla tej jednostki w funkcjonującym przecież cią
gle porcie gdańskim – to będzie wymagało prac 
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ziemnych w zatoce – jak również gazociąg, który 
będzie wyprowadzał ten gaz i który musi połą
czyć ten pływający terminal z systemem przesy
łowym. To zabiera czas. W związku z tym tak to 
jest przewidziane i uważamy, że terminy będą do
trzymywane, podobnie jak w przypadku innych 
inwestycji GazSystemu.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Pan senator Lamczyk. Proszę bardzo.

Senator 
sTanisław lamczyk 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, mam pytanie. Jak się wczytu

jemy w tę właśnie ustawę, to widzimy, że zagęsz
czenie tych sieci będzie, jak mi przynajmniej się 
wydaje, tam, gdzie mają być przyszłe elektrownie 
atomowe. My nie wiemy, czy na Pomorzu one będą 
w gminie Choczewo, czy w gminie Gniewino, ale 
takie zagęszczenie jest. Tak samo jest w centralnej 
Polsce. Ja mam pytanie. Bo czytam artykuły mó
wiące, że pan podpisuje różne porozumienia, czy 
z Francją, czy ze Stanami. Czy my, jako Polacy, też 
będziemy mieli referendum? Bo wiem, że kwestia 
elektrowni atomowej we Włoszech w referendum 
nie przeszła. Dlatego mam pytanie, czy Polacy też 
będą mieli referendum.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Proszę bardzo.

Sekretarz StanU 
W kancelarii prezeSa  
raDy MiniStróW 
PioTr naimski 

Włochy są unikalnym krajem. Nie przewidu
jemy referendum w procesie decyzyjnym.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Pan senator Szwed.

Senator 
aleksander szwed 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, chciałbym zadać pytanie. 

Otóż załącznikiem do specustawy przesyłowej jest 
właśnie wykaz strategicznych inwestycji w zakre
sie sieci przesyłowych. Są tu m.in. takie inwesty
cje, które są na terenie kraju, ale również takie, 
które realizujemy z innymi państwami. Jest tu 
m.in. taka inwestycja „Budowa połączenia mię
dzysystemowego Polska – Litwa”. Chciałbym za
pytać, jak to jest z innymi krajami. Bo ja akurat 
jestem z południa, z Dolnego Śląska i widziałem, 
że tam też są inwestycje krajowe. Ale czy wraz 
z  innymi państwami, z którymi graniczymy, 
m.in. z Republiką Czeską, są realizowane jakieś 
inwestycje?

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Proszę bardzo.

Sekretarz StanU 
W kancelarii prezeSa  
raDy MiniStróW 
PioTr naimski 

Jeżeli chodzi o interkonektory elektroener
getyczne, to połączenie transgraniczne, któ
re rzeczywiście budujemy, którego budowa jest 
w trakcie – to jest Harmony Link, ono ma swoją 
nazwę – to kabel podmorski stałoprądowy, który 
połączy Polskę z Litwą. Jest on warunkiem umoż
liwiającym synchronizację systemów energetycz
nych krajów bałtyckich, Litwy, Łotwy i Estonii, 
z obszarem europejskim. W połączeniu z LitPol 
Link, które w tej chwili istnieje, jest operacyjne 
i działa, to jest drugie połączenie zapewniające 
nam kontrolę, ale równocześnie umożliwiają
ce danie bezpiecznego funkcjonowania tamtym 
systemom.

Jeżeli chodzi o inne transgraniczne interko
nektory, to my mamy w tej chwili 2 przejścia 
graniczne z Niemcami i z Czechami. My w tej 
chwili nie przewidujemy zwiększania dla ener
gii elektrycznej możliwości importowych do 
Polski. Podstawą polityki energetycznej w Polsce 
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powinno być – i jest – utrzymanie samowystar
czalności produkcji energii elektrycznej na tere
nie naszego kraju. I to jest podstawa.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Pan senator Gogacz.

Senator 
sTanisław GoGacz 

Panie Ministrze, ja mam następujące pytanie. 
W przedmiotowej ustawie, nad którą pracujemy, 
w art. 6 dokonuje się zmiany ustawy o inwesty
cjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego itd. 
i zmienia się pkty 4–10. I o ile w dotychczasowej 
ustawie, którą przed chwilą przywołałem, na rok 
2021 przewidziano 1 milion 90 tysięcy, o tyle teraz 
przewiduje się 20 milionów. Na rok 2022 przewi
dziane było 730 tysięcy, teraz przewiduje się 3 mi
liony, a później, w kolejnych latach do 2027, jest 
po prostu zero. Proszę mi powiedzieć, skąd takie 
symulacje. Czy są jakieś racjonalne podstawy tego 
wyliczenia?

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów Piotr Naimski: Czy mogę poprosić 
pana dyrektora Piotrowskiego o zabranie głosu 
w tej sprawie?)

Tak.
Proszę uprzejmie.
Z miejsca, Panie Dyrektorze.

Dyrektor biUra obSłUGi  
pełnoMocnika rząDU  
Do SpraW StrateGicznej  
infraStrUktUry enerGetycznej  
W MiniSterStWie fUnDUSzy  
i polityki reGionalnej 
adam PioTrowski 

Czy słychać? Tak.
Dzień dobry, Adam Piotrowski, dyrektor 

Biura Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw 
Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

Ta zmiana jest wynikiem zmiany konstruk
cyjnej, którą niesie ta nowelizacja. To znaczy, dzi
siaj w przypadku pełnego wywłaszczenia – czyli 
mówimy tutaj o obiektach kubaturowych, a nie 
o  infrastrukturze liniowej – na rzecz Skarbu 
Państwa jest ustanowione użytkowanie wieczy
ste na rzecz inwestora. I konstrukcja była taka, że 
odszkodowanie płacił Skarb Państwa – i stąd te 
kwoty przewidziane na odszkodowania w usta
wie – a później inwestor pokrywał koszty opłaty 
za użytkowanie wieczyste. Ponieważ ten system 
de facto powodował takie podwójne płacenie, 
bo inwestorem są, tak czy siak, spółki Skarbu 
Państwa, nowelizacja przynosi zmianę w tym 
zakresie. Tak że dochodzi do wywłaszczenia na 
rzecz Skarbu Państwa, ustanowienia użytkowa
nia wieczystego na rzecz inwestora i w związku 
z tym inwestor płaci odszkodowanie, a nie Skarb 
Państwa z budżetu, ale jest zwolniony z opłaty za 
użytkowanie wieczyste. I teraz w tych pierwszych 
latach te kwoty zostały przewidziane, dlatego że 
jest oczywiście przepis przejściowy. Powoduje on, 
że do spraw w zakresie odszkodowań, które są 
wszczęte, które są w toku, a nie zostały jeszcze 
zakończone, stosuje się stare przepisy. W związ
ku z tym konieczne będzie wypłacenie odszkodo
wania przez Skarb Państwa z budżetu. I stąd te 
kwoty w roku 2021 i 2022. A docelowo będzie to 
pokrywał inwestor realizujący inwestycję. I stąd 
te zera.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów Piotr Naimski: Jeżeli można dodać, 
Panie Ministrze…)

Proszę uprzejmie, Panie Ministrze.

Sekretarz StanU 
W kancelarii prezeSa  
raDy MiniStróW 
PioTr naimski 

To jest mechanizm, Panie Senatorze, a ten 
skok, to jest niezła miara zakresu inwestycji, któ
re prowadzimy, dlatego że w poprzedniej projekcji 
w budżecie bardzo konserwatywnie i zachowaw
czo tę sumę potraktowano, ale okazało się, że te 
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inwestycje, które prowadzimy, posuwają się na 
tyle szybko, że po prostu trzeba wielokrotnie wię
cej pieniędzy na odszkodowania.

(Senator Stanisław Gogacz: Ale później jest 
tak, że…)

Później tak, bo potem Skarb Państwa prze
staje… To zobowiązanie przechodzi na in
westora, który jest równocześnie zwolniony 
z opłaty za użytkowanie wieczyste. To jest zmia
na mechanizmu.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Czerwiński zadaje pytanie.

Senator 
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 
Ministrze!

Ustawa ma przyśpieszyć i ułatwić realizację 
inwestycji energetycznych. Zbliża się właściwie 
jeden termin – przełom lat 2022–2023. Chcemy 
zrezygnować z gazu rosyjskiego, ale jednocześnie 
zapotrzebowanie na gaz będzie rosło. Czy pan mi
nister widzi jakieś zagrożenia, że ten cel może nie 
być zrealizowany? To znaczy, że nie będziemy go
towi z infrastrukturą.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Proszę bardzo.

Sekretarz StanU 
W kancelarii prezeSa  
raDy MiniStróW 
PioTr naimski 

Panie Senatorze, nie, nie widzę zagrożeń. 
Kontrakt długoterminowy z Gazpromem – to 
już jest oczywiście notyfikowane – wygasa z koń
cem 2022 r. Baltic Pipe o przepustowości 10 mi
liardów m3 będzie gotowy w przyszłym roku 
– ja już teraz mówię: nie w 2022 r., tylko w przy
szłym roku – dokładnie tak jak przewidzieliśmy, 

1 października. To jest początek tzw. handlowego 
roku gazowego. Tak że tutaj nie widać żadnych 
zagrożeń. Rozbudowa terminala do przyjmowa
nia skroplonego gazu jest prowadzona zgodnie 
z harmonogramem. Pierwszy etap będzie skoń
czony pod koniec tego roku, drugi etap – w roku 
2023. Interkonektor z Litwą i Słowacją, tj. 2 in
terkonektory, które budujemy, też są budowane 
zgodnie z przewidywanym harmonogramem, 
mieści się to w czasie. A więc nie widzę takich 
zagrożeń. Gaz jest potrzebny, bo będzie wzrastało 
jego zużycie w pierwszej połowie czy w środku lat 
dwudziestych, co będzie związane głównie z pro
wadzonymi w tym samym czasie inwestycjami 
w elektroenergetykę gazową, bo spółki energe
tyczne muszą te inwestycje prowadzić. Ale panu
jemy nad tym, równowaga między dostępnością 
przesyłową czy przesyłu gazu w Polsce a zapotrze
bowaniem na ten gaz od strony wzrastającej elek
troenergetyki będzie zachowana.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
(Senator Jerzy Czerwiński: Jeśli można, Panie 

Marszałku…)
Proszę bardzo.

Senator 
Jerzy czerwiński 

Dodatkowe pytanie, ale też z tym związane. 
Jak pan minister by mógł określić przyrost na
szego wysiłku właśnie w zakresie uniezależniania 
się – mówmy wprost – od dostaw gazu z Rosji, ale 
kwotowo? Ile przeznaczaliśmy średnio, załóżmy, 
w latach 2008–2015, a ile przeznaczamy teraz? Bo 
to na pewno narasta, ale jaka jest skala tego?

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Piotr Naimski: Ale pan senator pyta 
o nakłady czy o…)

O nakłady na inwestycje, tak.

Sekretarz StanU 
W kancelarii prezeSa  
raDy MiniStróW 
PioTr naimski 

Nakłady na inwestycje wzrastają teraz, oczy
wiście, dlatego że mamy po prostu dużo więcej 
tych inwestycji. Ale zawsze, kiedy bierzemy pod 
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uwagę nakłady, które musimy ponieść, żeby zdy
wersyfikować, zróżnicować kierunki dostaw… 
To jest strategia, którą realizujemy bardzo kon
sekwentnie. Otóż te nakłady trzeba porównać 
z tym, co płacimy za rosyjski gaz, czyli, mówiąc 
krótko, z tym, ile kosztowałoby nas niedokona
nie tego. I wtedy ten rachunek jest prosty – poza 
kwestiami, powiedziałbym, politycznymi, bo na 
poziomie biznesowym jest po prostu…

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Panie Ministrze, ja mam pytanie. Białoruś 
wybudowała elektrownię jądrową. Ta inwesty
cja była związana z oczekiwaniem, że kraje są
siednie będą kupować energię elektryczną. Czy, 
w świetle ostatniego ataku Łukaszenki na Polskę, 
który w sposób niedyplomatyczny zwrócił się do 
naszego kraju, pan widzi jakąkolwiek możliwość 
kupowania tam energii elektrycznej? To oczywi
ście zapewne będzie tańsze niż z innych kierun
ków. To jest pierwsze pytanie.

I drugie pytanie, z innej dziedziny. Jaki jest 
stan budowy Baltic Pipe? To znaczy, co jest robio
ne w tym roku i co będzie robione?

Mam takie 2 pytania.

Sekretarz StanU 
W kancelarii prezeSa  
raDy MiniStróW 
PioTr naimski 

Dobrze.
Panie Marszałku, jeżeli chodzi o  możli

wość importu energii elektrycznej z Białorusi, 
a  w  szczególności z  elektrowni atomowej 
w Ostrowcu, to nigdy nie braliśmy takiej moż
liwości pod uwagę. I nie sądzę, żeby taka moż
liwość w ogóle mogła być brana pod uwagę. To 
jest problem, który wiąże się z tym, o czym wspo
mniałem tutaj w innym kontekście, tj. z procesem 
synchronizacji systemu litewskiego, łotewskiego 
i estońskiego z Europą przez Polskę. Innymi sło
wy, te systemy krajów bałtyckich będą odłączo
ne od systemu postsowieckiego, który obejmuje 
w tej chwili Federację Rosyjską, Białoruś, Ukrainę 
i właśnie kraje bałtyckie. My postawiliśmy i kon
sekwentnie stawiamy taki warunek przystąpienia 
krajów bałtyckich do procesu synchronizacji, że 

nie będzie przepływów handlowych energii po
między Federacją… pomiędzy krajami trzecimi 
a krajami bałtyckimi po synchronizacji, dlatego 
że nie chcemy otworzyć drogi do napływu dum
pingowanej energii elektrycznej z administracyj
ną ceną z Federacji Rosyjskiej czy z Białorusi. No, 
to jest zrozumiałe. I myślę, że ta odpowiedź, Panie 
Marszałku, jest wystarczająca.

Jeżeli chodzi o Baltic Pipe… Może zacznę od 
tego, 5 maja wypłynie z Rotterdamu na Bałtyk 
statek, który będzie układał morski odcinek tej 
magistrali przesyłowej. Przewidujemy, że ten od
cinek morski, jeżeli nie będzie przeszkód pogo
dowych pod koniec roku, późną jesienią czy na 
początku grudnia, może być ukończony w tym 
roku. To jest oczywiście jeden z elementów ca
łej tej magistrali. Te inwestycje, czyli budowa 
tłoczni, budowa gazociągów na terenie Polski, 
budowa gazociągów na terenie Danii, połączenie 
z norweskim systemem przesyłowym na Morzu 
Północnym – są realizowane zgodne z planem 
i harmonogramem. I tak jak powiedziałem, nie 
ma żadnego zagrożenia, jeżeli chodzi o koniec tej 
inwestycji i oddanie do użytku Baltic Pipe.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Pan senator Lamczyk. Proszę uprzejmie.

Senator 
sTanisław lamczyk 

Panie Ministrze, mam jeszcze jedno pyta
nie. Wiadomo, że o elektrowni atomowej trzeba 
mówić, ale, jak wiemy, jest opóźnienie budowy 
elektrowni atomowej zarówno w Finlandii – i to 
dosyć znaczne – jak i we Francji. Analitycy mó
wią, że jeżeli u nas będzie takie przesunięcie, to 
zabraknie nam gazu i będziemy musieli korzy
stać – nawet mówią tak drastycznie – właśnie 
z gazu pochodzącego z Nord Stream 2. Co pan na 
ten temat sądzi?

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Proszę bardzo, Panie Ministrze.
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Sekretarz StanU 
W kancelarii prezeSa  
raDy MiniStróW 
PioTr naimski 

Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Przewidujemy, że w 2033 r. pierwszy blok ato

mowy, czyli pierwszy element elektrowni atomo
wej, będzie uruchomiony i konsekwentnie przez 
20 lat plan przewiduje zbudowanie 6 takich jedno
stek. Jest rok 2021, czyli to jest perspektywa 12 lat. 
To wydaje się być bardzo odległa perspektywa, 
ale zgadzam się, że tak naprawdę to jest niedługo. 
Mamy przykłady budowy elektrowni jądrowych 
w czasie, który my też przewidujemy. W ramach 
inwestycji – notabene z technologią Westinghouse 
realizowanej przez Koreańczyków, przez firmę ko
reańską w Zjednoczonych Emiratach Arabskich 
– w ciągu podobnego czasu zbudowano 4 jed
nostki. Zatem to jest możliwe. Widzimy opóźnie
nia w Finlandii, widzimy opóźnienia we Francji. 
Widzimy również, że w przypadku budowanych 
w Stanach Zjednoczonych 2 reaktorów też były 
pierwotnie kłopoty, ale po przejęciu inwestycji 
przez inną firmę budowlaną, firmę Bechtel, od kil
ku lat jest ona realizowana zgodnie z harmonogra
mem i zgodnie z budżetem. Tak że bywa różnie. 
Po prostu trzeba tych inwestycji bardzo pilnować 
i w dodatku trzeba mieć świadomość, że budowa 
elektrowni jądrowej czy całej energetyki jądrowej 
w naszym kraju to jest perspektywa 20 lat. To jest 
perspektywa nie 1 rządu, nie 1 parlamentu, nie 1 
kadencji Sejmu czy Senatu, tylko różnych, że tak 
powiem, sił politycznych w naszym kraju. Mogę 
powiedzieć, że, generalnie rzecz biorąc, w kwe
stii bezpieczeństwa energetycznego udaje nam się 
uniknąć bezpośrednich politycznych kontrowersji.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Panie Ministrze, nie ma więcej pytań…
(Senator Wojciech Piecha: Mam jeszcze jedno 

pytanie.)
A, jest jeszcze jedno.
Pan senator Piecha, proszę uprzejmie.

Senator 
woJciech Piecha 

Ja chciałem zapytać pana ministra, ile blo
ków gazowoparowych wybudujemy, ażeby 

ustabilizować system elektroenergetyczny. Ile 
przewidujemy wybudować? Bo w tej chwili jest 
Elektrownia „Dolna Odra” i jest brana pod uwagę 
też Elektrownia „Rybnik”.

Sekretarz StanU 
W kancelarii prezeSa  
raDy MiniStróW 
PioTr naimski 

No, jest branych pod uwagę jeszcze kilka in
nych. Niedawno było robione takie podsumowa
nie. Perspektywa jest taka, że mniej więcej do 
2028 r. może ok. 10 GW w gazowych blokach bę
dzie zbudowanych. To jest związane z trajektorią 
wychodzenia z elektrowni węglowych. Po prostu 
to wszystko musi się spinać, to musi być robione 
równolegle.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Więcej pytań nie widzę.
Dziękuję bardzo.
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów Piotr Naimski: Dziękuję bardzo.)
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie 

zapisał się do głosu.
Dla porządku informuję, że państwo sena

torowie Aleksander Szwed, Mariusz Gromko, 
Maria Koc, Agnieszka KołaczLeszczyńska, 
Janusz Pęcherz, Adam Szejnfeld, Janusz Gromek, 
Władysław Komarnicki i Wadim Tyszkiewicz zło
żyli swoje przemówienia w dyskusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko
niec posiedzenia Senatu.

Dziękuję, Panie Ministrze.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pią-

tego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo oświatowe.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 347, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 347 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Nauki, Edukacji 
i Sportu, panią senator Małgorzatę Kopiczko, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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Senator SpraWozDaWca 
małGorzaTa koPiczko 

Panie Marszałku! Panie i  Panowie Sena  
torowie!

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu na posiedze
niu w dniu 7 kwietnia rozpatrzyła ustawę o zmia
nie ustawy – Prawo oświatowe. Przedmiotowa 
ustawa ma na celu zmianę zasad umożliwiających 
spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku 
nauki poza szkołą. W świetle przepisów ustawy 
– Prawo oświatowe na wniosek rodziców dyrek
tor odpowiednio publicznego lub niepublicznego 
przedszkola, szkoły podstawowej i szkoły ponad
podstawowej, do której dziecko zostało przyjęte, 
może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie 
przez dziecko odpowiednio obowiązku, o któ
rym mowa w art. 31 ust. 4, poza przedszkolem, 
oddziałem przedszkolnym w szkole podstawo
wej lub inną formą wychowania przedszkolne
go i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki 
poza szkołą.

Zezwolenie w tym zakresie może być wydane 
przed rozpoczęciem roku szkolnego albo w trak
cie roku szkolnego, jeżeli przedszkole, szkoła pod
stawowa lub szkoła ponadpodstawowa, do której 
dziecko zostało przyjęte, znajduje się na terenie 
województwa, w którym zamieszkuje dziecko, 
a do wniosku o wydanie zezwolenia dołączono: 
opinię poradni psychologicznopedagogicznej, 
oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku 
warunków umożliwiających realizację podsta
wy programowej obowiązującej na danym etapie 
edukacyjnym, zobowiązanie rodziców do przystę
powania w każdym roku szkolnym przez dziec
ko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek 
nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.

Zmiany wprowadzone w  ustawie polega
ją na rezygnacji z wymogu miejsca zamieszka
nia dziecka na terenie województwa, w którym 
znajduje się przedszkole, szkoła podstawowa lub 
szkoła ponadpodstawowa, do której dziecko zo
stało przyjęte, oraz z obowiązku dołączenia do 
wniosku o  wydanie zezwolenia na realizację 
spełniania obowiązku szkolnego lub obowiąz
ku nauki poza szkołą opinii publicznej poradni 
psychologicznopedagogicznej.

Ustawa ma wejść w  życie z  dniem 1  lipca 
2021 r.

Proszę Senat o przyjęcie ustawy bez poprawek. 
Komisja w głosowaniu jednogłośnie przyjęła pro
ponowaną ustawę.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Pani Senator.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pani 
senator.

Nie ma takich pytań?
Dziękuję pani.
(Senator Małgorzata Kopiczko: Dziękuję.)
(Głos z sali: Pani senator niewłaściwie nosi 

maseczkę…)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez po

słów. Do prezentowania stanowiska wniosko
dawców w toku prac parlamentarnych został 
upoważniony pan poseł Bartłomiej Wróblewski.

Czy pan poseł pragnie zabrać głos w sprawie 
rozpatrywanej ustawy?

To proszę bardzo.

poSeł 
BarTłomieJ wróBlewski 

Panie Marszałku! Panie i  Panowie Sena
torowie! Szanowni Państwo!

Ta ustawa jest wynikiem naszych wolno
ściowych przekonań. Uważamy, że prawo rodzi
ców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi 
przekonaniami to jedno z podstawowych praw 
człowieka. Jest to prawo należące do tych naj
starszych, najbardziej tradycyjnych, najbardziej 
naturalnych praw człowieka. W polskiej konsty
tucji zostało ono zapisane w art. 48. Jest ono tak
że uregulowane w Europejskiej Konwencji Praw 
Człowieka, w protokole pierwszym, w art. 2.

Rodzice muszą mieć decydujący głos, jeśli 
chodzi o wychowanie swoich dzieci. Zawsze tak 
uważaliśmy. Jestem osobą, która szczególnie in
teresowała się tą sprawą. W ostatnich latach 
pozostawałem w bliskim kontakcie z różnymi 
środowiskami zajmującymi się edukacją domo
wą. Trzeba powiedzieć, że są to środowiska bar
dzo tradycyjne, ale też bardzo liberalne. Jest to 
sprawa, która łączy ludzi o różnych poglądach, 
różnych światopoglądach. W tym zakresie jed
ni i drudzy powinni mieć możliwość korzystania 
z konstytucyjnego prawa do wychowania dzieci 
zgodnie z własnymi przekonaniami.

Pierwotnie projekt zawierał 2 elemen
ty. Element administracyjny polegał na likwi
dacji barier administracyjnych. Chodzi tutaj 
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o obowiązek rejonizacji oraz obowiązek uzyska
nia zaświadczenia z poradni psychologicznope
dagogicznej. Drugi element to element finansowy. 
Naszym celem było zwiększenie, zrównanie fi
nansowania, jeśli chodzi o dzieci uczące się w ra
mach edukacji domowej oraz dzieci uczące się 
w tradycyjnych szkołach.

W  toku prac w  Sejmie postulat likwida
cji barier administracyjnych spotkał się z dużą 
życzliwością. Chciałbym za to serdecznie podzię
kować, ponieważ właściwie wszystkie środowi
ska polityczne wsparły te zmiany. Jednocześnie 
Ministerstwo Edukacji i Nauki zapewniło, że ten 
element dotyczący finansowania zostanie zre
alizowany w ramach rozporządzenia wydanego 
przez ministra. Chodziło o to, aby nie robić wy
jątków, bo sprawy dotyczące wag i finansowa
nia regulowane są rozporządzeniami. To też jest 
dobre rozwiązanie legislacyjne, być może nawet 
lepsze niż to, które pierwotnie znajdowało się 
w projekcie.

Chciałbym także bardzo serdecznie podzięko
wać w tym miejscu paniom i panom senatorom za 
to, że ta wolnościowa ustawa została tak dobrze 
przyjęta. Wynikało to z przebiegu posiedzenia ko
misji. Mam nadzieję, że przełoży się to także na 
państwa decyzję, którą wyrazicie w głosowaniu. 
Bardzo dziękuję. Jeśli są jakieś pytania, to oczy
wiście jestem do dyspozycji.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miej
sca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do 
upoważnionego przedstawiciela wnioskodaw
ców związane z omawianym punktem porząd
ku obrad.

Pytanie zadaje pani senator Joanna Sekuła.

Senator 
Joanna sekuła 

Panie Marszałku! Panie Pośle Sprawozdawco!
Analizując pierwotny projekt, który został zło

żony przez grupę posłów, odniosłam wrażenie, że 
projekt ten bardzo się skurczył w trakcie proce
dowania. Czy będzie pan uprzejmy powiedzieć, 
co było tego przyczyną? Bowiem na posiedzeniu 
komisji niestety nie uzyskaliśmy odpowiedzi.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Proszę bardzo.

poSeł 
BarTłomieJ wróBlewski 

Ja już właściwie odpowiedziałem na to pyta
nie. Kwestia wag i finansowania jest corocznie 
ustalana przez ministra edukacji i nauki w dro
dze rozporządzenia. No, stanowisko ministerstwa 
było takie, żeby nie robić wyjątku, żeby akurat 
tej szczegółowej kwestii nie regulować w samej 
ustawie. Pan minister Czarnek i pan wicemini
ster Rzymkowski składali takie solenne deklara
cje, że zostanie to uregulowane, tak jak wszystkie 
inne tego typu sprawy, w rozporządzeniu, które 
jeszcze w tym roku będzie w tej sprawie wydane.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Panie Pośle, ile w tej chwili dzieci i młodzieży 
jest w systemie nauki domowej?

poSeł 
BarTłomieJ wróBlewski 

Szanowny Panie Marszałku, gdy przygotowy
waliśmy projekt ustawy, to ten szacunek był sza
cunkiem za rok 2019 i to było ok. 12 tysięcy dzieci. 
W międzyczasie ta liczba się zwiększyła. Jest 
obecny na sali pan minister Rzymkowski, który 
być może dysponuje aktualnymi danymi. Nie ma 
wątpliwości, że tych dzieci jest dzisiaj dużo więcej. 
Projekt był stworzony jeszcze przed wybuchem 
pandemii. Pandemia nadała taki dodatkowy, nie
oczekiwany kontekst tej sprawie, bo nagle okaza
ło się, że cały kraj uczy się w ramach nauczania 
domowego. Jedno nie jest tożsame z drugim, ale 
w tym sensie ten projekt wychodzi naprzeciw 
takim oczekiwaniom, których nie braliśmy pod 
uwagę, przygotowując projekt.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Pan senator Aleksander Szwed.
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Senator 
aleksander szwed 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Pośle, ten projekt jest oczywiście jak naj

bardziej pozytywny, wychodzi przede wszystkim 
naprzeciw oczekiwaniom rodziców. Ja chciałbym 
zapytać, czy w nowelizacji, a może generalnie 
w ustawie jest zapisane – może ma pan taką wie
dzę – w jakich przypadkach następuje cofnięcie 
zezwolenia co do nauczania domowego i czy moż
na się od tej decyzji odwołać.

poSeł 
BarTłomieJ wróBlewski 

To pytanie też raczej należałoby skierować 
do pana ministra. Takie sytuacje zdarzają się 
rzadko. No, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, co 
nazywamy czasem tradycyjnym modelem edu
kacyjnym, czyli do nauczania w szkole, choć to 
edukacja domowa jest formą pierwotną naucza
nia. Wbrew pewnym obawom, które niekiedy się 
rodzą, związanym z naszym doświadczeniem – 
pewnie wszyscy na tej sali uczyliśmy się w szko
łach – edukacja domowa jest formą edukacji, 
która jest bardziej skuteczna. Wyniki uzyskiwa
ne przez uczniów uczących się w ramach edukacji 
domowej średnio są lepsze niż w przypadku nauki 
w szkole. Tak więc tego rodzaju intuicyjne obawy 
nie mają potwierdzenia w danych.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Pani senator Małgorzata Kopiczko. Proszę.

Senator 
małGorzaTa koPiczko 

Panie Pośle, chciałabym panu podziękować 
za…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Mikro  
fon…)

Na początku chciałabym podziękować panu 
posłowi i grupie posłów za tak ważną i cenną 
ustawę, której oczekują środowiska społeczne.

Czy, tak jak na posiedzeniu komisji pan mi
nister mówił, nadal aktualna jest ta informacja 

dotycząca podwyższenia kwoty bazowej subwen
cji z 0,6 do 0,8?

poSeł 
BarTłomieJ wróBlewski 

Tak, ta deklaracja jest podtrzymana. Gdyby 
tylko były jakiekolwiek wahania… Nie ma wąt
pliwości, że posłowie w Sejmie – mam nadzieję, 
że także państwo senatorowie – bardzo mocno 
będą to ministerstwu przypominać. Ja nie nam 
tutaj obaw. Pan minister Przemysław Czarnek jest 
mocnym zwolennikiem tych nowych regulacji, za 
co zresztą przy tej okazji dziękuję.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Pan senator Jerzy Czerwiński. Proszę bardzo.

Senator 
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Pośle!
Nauka zdalna, cały ten system, w którym w tej 

chwili jesteśmy przez pandemię, pokazał pewne 
swoje negatywne cechy. Im dłużej ta nauka zdalna 
trwa, tym więcej pojawia się komunikatów w sfe
rze medialnej, które o tych negatywnych cechach 
mówią. Sam pan stwierdził, że nauka w systemie 
domowym jest w pewnym sensie zbliżona do na
uki zdalnej. Czy nie ma pan obawy, że przy upo
wszechnieniu tej metody – nie ukrywajmy, tutaj 
następuje rozluźnienie przepisów – takie nega
tywne cechy także się ujawnią? To jest pierwsza 
kwestia.

I druga. Jeśli chodzi o kwestię takich ograni
czeń administracyjnych, typu to samo wojewódz
two, to oczywiście jest to bez sensu, to jest jasne. 
Ale była też potrzebna opinia poradni psycholo
gicznopedagogicznej. Ja rozumiem, że ta opinia 
nie była wiążąca, to była po prostu opinia…

(Poseł Bartłomiej Wróblewski: Tak.)
…a nie zgoda. Dlaczego my z tej opinii rezy

gnujemy? Dyrektorzy w małych środowiskach 
znają swoich uczniów. Tam każdy nauczyciel zna 
każdego ucznia. W dużych szkołach nie jest jasne 
i pewne, czy dyrektor zna ucznia albo potencjal
nego ucznia – tak może być także od początku 
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nauki w danej szkole, rodzice będą chcieli uczyć 
dziecko w domu.

Pytanie jest takie: dlaczego rezygnujemy wła
śnie z tego wymogu? Nie można powiedzieć, że to 
jest utrudnienie, bo to raczej nie jest utrudnienie. 
To jest pewnego rodzaju doprecyzowanie proce
dury. Co jest ratio legis w tym przypadku?

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Panie Pośle.

poSeł 
BarTłomieJ wróBlewski 

Po kolei. Odpowiem na pierwsze pytanie. 
Edukacja domowa nie jest tożsama z edukacją 
zdalną. Edukacja domowa odbywa się w związ
ku z oczekiwaniem rodziców. Zwykle są to osoby, 
które wychowują dzieci i chcą, żeby dzieci uczyły 
się w edukacji domowej. To są często środowiska 
rodzin wielodzietnych. Tam nie ma sytuacji ja
kiejś przymusowej izolacji dzieci. Poza tym dzieci 
mogą uczyć się w edukacji domowej, a w tym sa
mym czasie żyć w różnych środowiskach, w któ
rych funkcjonują rodzice. Obawa, która czasami 
intuicyjnie się pojawia, że edukacja domowa pro
wadzi do jakiejś izolacji społecznej, nie znajdu
je potwierdzenia w faktach, w doświadczeniach, 
w danych empirycznych.

Drugie pytanie dotyczyło wymogu formalne
go. W praktyce uzyskanie tej opinii trwało kilka 
miesięcy i było dużym utrudnieniem dla rodzi
ców. Ponieważ ona nie była wiążąca, a niemal 
zawsze i tak była pozytywna, był to swoisty for
malizm, na który rodzice bardzo mocno zwraca
li uwagę. Bardzo mocno proszono o rozważenie 
tego. W 2020 r., w czasie pandemii obowiązywa
nie tego przepisu zostało zawieszone. Postulat, 
który był formułowany przed pandemią, życie, 
można powiedzieć, potwierdziło. Sytuacja, w któ
rej się znaleźliśmy, pokazała, że to rzeczywiście 
nie jest konieczne, że jest to obowiązek admini
stracyjny, który wnosi niewiele dobrego, a jest 
utrudnieniem z punktu widzenia rodziców.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Pan senator Aleksander Szwed.

Senator 
aleksander szwed 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Pośle, w uzasadnieniu do projektu no

welizacji w pkcie IV są wymienione podmioty, 
na które będzie oddziaływała ustawa. Ona oczy
wiście będzie oddziaływała na uczniów i ich ro
dziców. „Pozwoli na edukację domową ucznia 
niezależnie od miejsca zamieszkania, co ułatwi 
uczniom codzienne funkcjonowanie, w tym po
zwoli niektóre egzaminy zdawać za granicą”. 
Taką mamy informację.

Nowelizacja wychodzi naprzeciwko uczniom 
i  ich rodzicom, ale też naprzeciwko Polonii. 
Chciałbym zapytać, czy w konsultacjach spo
łecznych w sprawie ustawy uczestniczyli jacyś 
przedstawiciele Polonii za granicą? Czy będzie 
jakaś akcja promowania polskich szkół za grani
cą w tym momencie? Pytam, bo to jednak zwięk
szy możliwość uczestniczenia Polonii w zajęciach 
w polskich szkołach, po prostu uczenia się w pol
skich szkołach.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Pośle.

poSeł 
BarTłomieJ wróBlewski 

Rzeczywiście ze środowiskami polonijnymi 
było to konsultowane. Polacy mieszkający za gra
nicą pośrednio skorzystają na wprowadzeniu tej 
ustawy. Jest to związane z dość skomplikowaną 
sprawą dotyczącą w ogóle nauki polskich dzieci 
za granicą. Dotyczy to polskich obywateli, a tak
że Polonii. Być może pan minister Szynkowski 
byłby tutaj osobą bardziej kompetentną do tego, 
aby wszystkie istotne detale tej kwestii, systemu 
nauki, filozofii, którą przyjęło ministerstwo w tej 
sprawie, przedstawić.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Pan senator Stanisław Gogacz. Proszę 

uprzejmie.
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Senator 
sTanisław GoGacz 

Panie Pośle, w dotychczasowych rozwiąza
niach prawnych było tak, że do wniosku o zezwo
lenie dołączano opinię, oświadczenie rodziców 
i zobowiązanie rodziców, takie 3 dokumenty.

Teraz rezygnujemy z opinii publicznej porad
ni psychologicznopedagogicznej. Ta kwestia była 
już poruszana w jednym z pytań, ale moje pytanie 
dotyczy jakby innego aspektu tej sfery. Czy pan 
ma wiedzę na temat tego, jak często zdarzało się, 
że opinia poradni psychologicznopedagogicznej 
była inna niż oświadczenie rodziców i zobowią
zanie rodziców?

poSeł 
BarTłomieJ wróBlewski 

Według mojej wiedzy to były sporadyczne 
przypadki.

(Senator Stanisław Gogacz: Dziękuję.)

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Więcej pytań nie ma.
Dziękuję, Panie Pośle.
(Poseł Bartłomiej Wróblewski: Bardzo dzię

kuję, Panie Marszałku, dziękuję paniom i panom 
senatorom. Raz jeszcze proszę o życzliwość w tej 
sprawie.)

Czy przedstawiciel rządu, czyli pan minister 
Rzymkowski, pragnie zabrać głos w  sprawie 
ustawy?

Proszę bardzo.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie eDUkacji i naUki 
Tomasz rzymkowski 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Będzie bardzo krótko. Jako Ministerstwo 

Edukacji i Nauki popieramy ustawę uchwaloną 
w Sejmie z inicjatywy posłów. Uważamy ją za 
zasadną, odpowiadającą na potrzeby rodziców 
i uczniów, którzy chcą skorzystać z tej formy.

Uprzedzając odpowiedź na pytanie, powiem, 
że oczywiście jestem do dyspozycji Wysokiej Izby, 
jeśli chodzi o pytania w tym zakresie. Dokładnych 
danych nie znam, ale na pytanie tego senatora, 
który chce poznać dokładną liczbę uczniów, któ
rzy aktualnie korzystają z możliwości naucza
nia zdalnego, precyzyjnie odpowiemy. Może nie 
nadużyję zaufania do siebie, jeśli powiem, że to 
jest ok. 20 tysięcy uczniów, którzy w chwili obec
nej z tego korzystają. To jest taki, tak bym po
wiedział, rząd wielkości, o takiej liczbie mówimy. 
Obserwujemy tutaj dosyć duży wzrost w tym roku 
szkolnym, czyli od 1 września 2020 r., bo jest to 
wzrost rzędu 60–70% w stosunku do tego, co mia
ło miejsce wcześniej. Tyle z mojej strony w imie
niu ministerstwa i rządu.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Na moje pytanie pan odpowiedział, to mi 

wystarczy.
Pytanie chce zadać pan senator Jerzy 

Czerwiński.
Proszę bardzo.

Senator 
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 
Ministrze!

Ja mam nieco inne pytanie związane z pro
cedurą. A mianowicie, jeśli jest wniosek rodzi
ców, to dyrektor oczywiście ma tu swobodę, jak 
rozumiem, czyli wydaje decyzję pozytywną lub 
negatywną. Czy ma pan dane, które stwierdzają, 
to znaczy obrazują, jak dużo było odmów w tym 
zakresie? Czy jest to po prostu formalność i jeśli 
tylko taki wniosek wpłynie, to dyrektor zwycza
jowo, tak bym to nazwał, przyznaje możliwość 
nauki domowej? 

Dlaczego o to pytam? Dlatego że wyłączamy 
w tej chwili opinię poradni psychologicznope
dagogicznej, a w tym wypadku… Czego ja się oba
wiam? Może to są obawy na wyrost, ale obawiam 
się, że może nastąpić gwałtowne przyśpieszenie 
tego procesu, a przecież na państwie jako takim 
też ciążą pewne obowiązki związane z oświatą, 
chociażby z podstawą programową, z kwestiami 
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socjalizacyjnymi, czyli uspołecznieniem itd. No, 
to jest inna sprawa, bo to wychowanie itd., ale 
mówię o tej podstawie programowej. Jest to o tyle 
ważne, żebyśmy… Oczywiście rodzice są odpowie
dzialni za wychowanie dzieci, ale gdybyśmy tak 
w pełni postawili tu na odpowiedzialność rodzi
ców, to mielibyśmy tylko szkoły w domach, tylko 
nauczanie domowe – tak jak było dawniej, nawia
sem mówiąc. Potem zajęły się tym niektóre insty
tucje, np. Kościół, a w tej chwili powszechne jest 
raczej, że to państwo jest za to odpowiedzialne. 
Panie Ministrze, czy pan nie obawia się po pro
stu pewnego rodzaju przyśpieszenia tego proce
su, oczywiście także w związku z pandemią? My 
tak naprawdę nie wiemy, kto uczy dane dziecko 
w domu. Są organizacje, które starają się wejść 
do szkół ze swoimi – już nie będziemy tutaj tego 
oceniać – programami, tak bym to nazwał. Jaką 
pan ma pewność, że nie będą wchodzić do domu?

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie eDUkacji i naUki 
Tomasz rzymkowski 

Jest to pytanie bardzo skomplikowane i wielo
wątkowe. Nie jestem w stanie teraz odpowiedzieć. 
Mogę tutaj tylko zadeklarować, że przeprowadzi
my taką analizę na temat tego, czy w ogóle mamy 
wiedzę na temat odmów, które do tej pory miały 
miejsce. Zapewne takie odmowy miały miejsce, 
chociażby w związku z uwarunkowaniami na
tury prawnej. Powiedzmy, że dziecko, które było 
mieszkańcem województwa X, nie mogło uczęsz
czać do szkoły w województwie Y, i chociażby 
z tego powodu mogła być taka odmowa, albo też 
z takiego, że brakowało rzeczonej opinii poradni 
psychologicznopedagogicznej. I nie ma znacze
nia, jaka byłaby konkluzja tej opinii, czy byłaby 
pozytywna, czy negatywna, bo uprzedzając py
tanie, powiem, że sama opinia w chwili obecnej, 
zgodnie z tymi przepisami, które jeszcze obowią
zują, nie wiązała dyrektora szkoły, był jedynie 
wymóg posiadania tej opinii.

Jeżeli chodzi o  skalę, to mówimy o  skali 
20 tysięcy dzieci w stosunku do ok. 4,5 miliona 
uczniów, tylko w szkolnictwie podstawowym. 

To jest naprawdę niewielka grupa. Czy będzie 
wzrost? W mojej ocenie będzie wzrost, ale taki był 
cel projektodawców. I my się do tego przychylamy.

A kwestia nauczania… Mamy wiele organów 
prowadzących szkoły w Polsce. Oczywiście, ten 
obowiązek spoczywa w większości na jednost
kach samorządu terytorialnego, a więc można tu 
wyróżnić jakby… Rola państwa sprowadza się do 
nadzoru nad realizacją programu edukacyjnego, 
nadzoru pedagogicznego nad szkołą, a rolą szkoły 
jest przede wszystkim edukować i wspierać pro
ces wychowania. Niemniej jednak proces wy
chowawczy jest tutaj w olbrzymiej większości po 
stronie rodziców. To rodzice powinni decydować 
o tym, w jakim duchu będą wychowywać dzieci. 
I to jest zgodne z literą i z duchem Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej, ale i z licznymi umowa
mi międzynarodowymi. I w mojej ocenie, i w oce
nie ministerstwa procedowana w tej chwili przez 
Wysoką Izbę ustawa jest zgodna z duchem kon
stytucji i licznych umów międzynarodowych, któ
re takie gwarancje rodzicom dają.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Aleksander Szwed.

Senator 
aleksander szwed 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja chciałbym ponowić tamto 

pytanie, które zadawałem panu posłowi sprawoz
dawcy. Chodzi mi o procedurę odwoławczą. No, 
bo teraz wszystko jest w gestii dyrektora. Jak nie 
ma tej opinii psychologicznej z poradni psycho
logicznopedagogicznej, to wszystko jest w gestii 
dyrektora. Co, jeżeli będzie decyzja odmowna? 
Czy ustawa przewiduje jakąś procedurę odwo
ławczą w tym zakresie? Czy można się od takiej 
decyzji odwołać, czy to już jest decyzja ostateczna?

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji 

i Nauki Tomasz Rzymkowski: Ale od decyzji o nie
przyjęciu do szkoły?)
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(Senator Aleksander Szwed: Nie, o nauczaniu 
w domu, nauczaniu domowym.)

Od braku zgody na to, Panie Ministrze…
(Senator Aleksander Szwed: Tak.)
…od braku zgody dyrektora szkoły na naucza

nie domowe, tak ja to rozumiem.
Proszę bardzo.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie eDUkacji i naUki 
Tomasz rzymkowski 

Znaczy dyrektor szkoły, która prowadzi na
uczanie w  trybie nauczania domowego, czyli 
bez obowiązku realizacji obowiązku szkolnego 
w szkole… Przysługuje oczywiście możliwość 
odwołania od takiej decyzji administracyjnej na 
zasadach ogólnych.

(Senator Aleksander Szwed: Panie Marszałku, 
jeszcze, jeśli mogę…)

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Proszę bardzo.

Senator 
aleksander szwed 

Jeszcze to drugie pytanie, gdzie mówiłem 
o podmiotach, na które będzie oddziaływała ta 
nowelizacja ustawy. I oczywiście chodziło mi 
o uczniów i rodziców, ale również o osoby, które są 
poza granicami kraju. Bo w tym momencie, jak się 
wydaje, więcej osób, które wyjechały z kraju w ja
kichś różnych okolicznościach np. kilka lat temu, 
a dzisiaj chcą, żeby ich dzieci uczyły się w pol
skich szkołach… No, takie nauczanie zdalne spo
woduje, że te możliwości będą dużo większe. Czy 
ministerstwo tutaj przygotowuje jakąś taką akcję 
promocyjną nauczania w polskich szkołach? Czy 
jakieś podmioty zwracały się tutaj… Czy w toku 
konsultacji nad tą ustawą jakieś podmioty też wy
rażały swoje opinie?

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie eDUkacji i naUki 
Tomasz rzymkowski 

Tak, oczywiście. W pracach nad tą ustawą, 
już podczas procedowania, po przedłożeniu przez 
grupę posłów, brał udział ORPEG, czyli Ośrodek 

Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. I tutaj jak
by istotą całego zagadnienia jest pojęcie funda
mentalne z punktu widzenia polskiego systemu 
oświaty, czyli obowiązek szkolny. O obowiąz
ku szkolnym możemy mówić wyłącznie wobec 
obywateli polskich przebywających w Polsce, ale 
również za granicą. Bardzo dużo przedstawicie
li naszego narodu mieszkający poza granicami 
państwa polskiego nie posiada obywatelstwa pol
skiego, a tym samym nie jest zobowiązanych do 
realizacji obowiązku szkolnego w Polsce, realizu
je ten obowiązek szkolny w państwie, w którym 
przebywa. Do tego dochodzi jeszcze grupa oby
wateli państwa polskiego przebywających poza 
granicami państwa polskiego, którzy chcą reali
zować obowiązek szkolny w państwie, w którym 
aktualnie przebywają. Ośrodek Rozwoju Polskiej 
Edukacji za Granicą prowadzi de facto to samo, 
czym jest nauczanie domowe w kraju, tzn. umoż
liwia uczestnictwo w wideokonferencjach, bezpo
średni kontakt z nauczycielami w formie online. 
I oczywiście na koniec danego cyklu jest możliwe 
przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego dla 
danego roku szkolnego, ale również jest możli
wość zaliczenia w pewnych etapach, poprzez po
szczególne prace z poszczególnych przedmiotów, 
danego etapu kształcenia w danej klasie. A więc 
Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą 
daje taką ofertę przedstawicielom naszego na
rodu, tym posiadającym obywatelstwo polskie, 
ale również tym, którzy tego obywatelstwa nie 
posiadają i realizują obowiązek szkolny w kraju 
przebywania. Tak więc to przedłożenie, które było 
w pierwotnym rozwiązaniu, nie pasowało do pol
skiego systemu opartego na pojęciu obowiązku 
szkolnego.

(Senator Aleksander Szwed: Jeżeli mogę, Panie 
Marszałku, dopytać…)

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Proszę bardzo.

Senator 
aleksander szwed 

Jak to jest, Panie Ministrze, w  przypad
ku posiadania podwójnego obywatelstwa, jeże
li ktoś mieszka np. na terenie Niemiec i posiada 
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obywatelstwo polskie i niemieckie? Czy to pozo
staje w gestii rodzica, czy np. państwo niemieckie 
honoruje to, że ten obowiązek jest, mimo wszyst
ko, w państwie polskim, tj. pomimo że rodzina 
zamieszkuje na terenie Niemiec?

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie eDUkacji i naUki 
Tomasz rzymkowski 

Tak, to powinno być respektowane.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Pan senator Stanisław Gogacz. Proszę.

Senator 
sTanisław GoGacz 

Panie Ministrze, jeżeli chodzi o oświadczenie 
woli rodziców… Ja chciałbym zapytać, co z tego 
wynika, bo rodzice mogą złożyć oświadczenie 
woli, no i wynikałoby z tego, że to już wystarczy… 
Ale czy ktoś będzie weryfikował to oświadczenie 
woli? Czy stwierdzenie w oświadczeniu woli, że 
zapewnia się dziecku warunki… Czy to oświad
czenie wystarczy, czy ono będzie podlegało we
ryfikacji? A być może… Czy jest jakaś instytucja, 
która może stwierdzić, że jednak tak nie jest? No 
a tym bardziej, że w kolejnym warunku, jakim 
jest właśnie zgoda na to nauczanie, nie ma mowy 
o oświadczeniu woli, tylko mówi się o zobowiąza
niu rodziców do przystępowania… A wydaje się, 
że jeżeli chodzi o jakość czy też status prawny, to 
zobowiązanie jest czymś bardziej istotnym niż 
oświadczenie woli. Proszę mi, krótko mówiąc, po
wiedzieć: kto będzie weryfikował to oświadczenie 
woli rodziców?

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie eDUkacji i naUki 
Tomasz rzymkowski 

Bardzo krótko odpowiadam. To jest tak samo 
jak w przypadku dzieci realizujących obowiązek 
szkolny w szkole – w rejonie, w którym mieszka
ją, właściwy organ administracji samorządowej 
bada realizację obowiązku szkolnego. Tutaj nie ma 
żadnej pod tym względem różnicy.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Pan senator Jerzy Czerwiński.

Senator 
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Mini  
strze!

Im dłużej się nad tym zastanawiam, tym 
bardziej jestem – przepraszam – przeciwny tej 
ustawie. W tej warstwie… Ja nie mówię o tych 
sprawach wojewódzkich, ograniczeniach admi
nistracyjnych… Bo jeśli tu jako argument pada 
to, że długo się czeka na opinię poradni psycho
logicznopedagogicznej – która jest tylko opinią, 
nawiasem mówiąc… Ale w pewnych wypadkach, 
np. w przypadku dużej szkoły w mieście, tak jak 
powiedziałem, dyrektor na pewno nie zna ucznia 
osobiście, a więc na czymś musi polegać podczas 
wydawania swoich decyzji. A proszę zauważyć, 
że ten kontakt będzie wtedy, praktycznie rzecz 
biorąc, zerowy. Przychodzi dwójka rodziców czy 
może jeden rodzic i mówi: my tak chcemy. No i co 
ma zrobić dyrektor? Na jakiej podstawie ma wy
dać swoją decyzję? No ale dobrze, przyzwalamy, 
rzeczywiście może tak być. Ale potem trzeba to 
w jakiś sposób weryfikować. A jedyną weryfika
cją w tym przypadku, niezależną od rodziców, tak 
bym to określił, jest zdawalność egzaminów. Nic 
więcej. No ale dobrze, tak też może być.

Panie Ministrze, my mieliśmy niedawno przy
kłady, jak młode dziewczyny demonstrowały pod 
różnymi instytucjami. To także jest efekt wycho
wania. I żeby było jasne: nie twierdzę, że to jest 
efekt wychowania domowego – tu jest, według 
mnie, wprost przeciwnie. Ale czy nie ma pan żad
nych obaw, że rozprzęgając ten system komplet
nie, rozluźniając go, nie dając państwu – a w tym 
wypadku państwo jest reprezentowane przez dy
rektora… Ale, nawiasem mówiąc, samorządy to 
też państwo, wbrew pozorom – bo się rozgrani
cza, że czym innym jest władza centralna, a czym 
innym samorządowa. Niemniej jednak samorząd 
to ciągle jest państwo. A więc czy nie dając dy
rektorowi żadnych narzędzi, zwalniając go tak 
naprawdę z odpowiedzialności… Czy przez to ten 
system nie ulega zbytniemu rozluźnieniu? I czy 
potem będziemy próbowali to ewentualnie wyco
fać, gdy efekty będą nie takie, jak zamierzaliśmy? 
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Bo to, jaki jest sens nauczania domowego, to my 
wszyscy wiemy. Czy tutaj chodzi tylko o naucza
nie domowe?

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Proszę bardzo.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie eDUkacji i naUki 
Tomasz rzymkowski 

W  moje ocenie, Panie Marszałku i  Panie 
Senatorze, wolą projektodawców ustawy było da
nie rodzicom możliwości decydowania o formie 
realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów, 
o tym, czy chcą oni realizować ten obowiązek 
szkolny w murach szkoły, tak jak robi to przy
tłaczająca większość polskiej młodzieży i jak ro
biliśmy to my, absolwenci polskich szkół, którzy 
wyłącznie w murach polskich uczelni, polskich 
szkół podstawowych i ponadpodstawowych reali
zowali obowiązek szkolny, czy też realizować ten 
obowiązek szkolny w domu, ale oczywiście z obo
wiązkiem weryfikacji poziomu wiedzy uzyskanej 
w toku edukacji, która ustawicznie trwa poza mu
rami szkoły, w domu pod nadzorem rodziców, jed
nak w łączności również z nauczycielem, bo taka 
możliwość jest zapewniona. Ja mogę tylko i wy
łącznie do państwa, do senatorów, ale również do 
posłów apelować o to, aby pochylić się nad ewen
tualnymi rozwiązaniami, które mogą to weryfi
kować. W naszej ocenie taka weryfikacja w chwili 
obecnej przebiega w sposób prawidłowy, ale za
wsze można pomyśleć o dodatkowych elemen
tach mogących np. przeciwdziałać ewentualnym 
patologiom, które mogą zaistnieć. Jednak pod
kreślam, że większość dzieci realizujących obo
wiązek szkolny poza murami szkoły, tych, które 
korzystają z tzw. nauczania domowego, realizuje 
go w sposób prawidłowy i to ma odzwierciedlenie 
chociażby w wynikach egzaminów klasyfikacyj
nych na koniec danego roku szkolnego.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Pani senator Małgorzata Kopiczko. Proszę 
bardzo.

Senator 
małGorzaTa koPiczko 

Panie Ministrze, czy to nie jest tak, że to dy
rektor szkoły i nauczyciele mają tak naprawdę 
w każdej szkole opracowane procedury kontroli 
realizacji podstawy programowej, procedury 
związane z przeprowadzaniem egzaminów kla
syfikacyjnych? Ten uczeń w trakcie nauczania 
domowego – ja jestem praktykiem i mówię to 
jako praktyk – jest poddawany takiej weryfika
cji i tak naprawdę, jeżeli nie jest spełniany wa
runek realizacji podstawy programowej, jeżeli 
uczeń nie zda egzaminów na jakimś etapie, to 
zezwolenie w każdej chwili może być cofnięte. 
To nie jest tak, że wydajemy pozwolenie i nie 
kontrolujemy tego. I tak naprawdę to szkoła od
powiada, dyrektor szkoły jako przedstawiciel 
tego organu, jak również wychowawca klasy, 
do której to dziecko jest przypisane. To nie jest 
też tak, że ten wychowawca nie kontroluje. Tu 
jest pewna kontrola za strony szkoły, żeby było 
jasne, to nie jest tak, że to nauczanie odbywa 
się poza kontrolą. Kontrola jak najbardziej jest 
przeprowadzana.

Ja tutaj też troszeczkę chciałabym rozwiać 
obawy…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Pani 
Senator, pytanie.)

Tak, ja wiem, za długo, już… Ale mogę zadać 
drugie pytanie?

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Ależ 
oczywiście, tylko że to powinno być w formie 
pytania…)

Właśnie, pytanie. Chciałabym w  formie 
pytania… Czy pan minister mógłby już dzi
siaj złożyć taką deklarację, że po pewnym pro
cesie, który wprowadzimy, przeprowadzimy 
monitoring realizacji tego nauczania, że zrobi 
to ministerstwo edukacji narodowej, poprzez 
poszczególne kuratoria i  dyrektorów szkół, 
i przedstawi wyniki na posiedzeniu komisji nau  
ki i edukacji w Senacie czy również w Sejmie? 
Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.
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Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie eDUkacji i naUki 
Tomasz rzymkowski 

Odpowiadając na pierwsze pytanie, powiem, 
że w pełni się zgadzam z tezami postawionymi 
przez panią senator.

Odpowiadając na drugie pytanie, powiem, że 
ja i ministerstwo edukacji narodowej jesteśmy do 
dyspozycji państwa jako Wysokiej Izby, jeśli cho
dzi o dyskusję opartą na danych, które zbierzemy 
za pośrednictwem kuratoriów i które przeanali
zujemy w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Jak naj
bardziej tak, tylko proponowałbym ewentualnie 
poczekać rok, abyśmy zobaczyli, jak to rozwią
zanie będzie wyglądało od 1 września bieżącego 
roku. Bardzo dziękuję.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Ale ja mam jeszcze pytanie…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji 

i Nauki Tomasz Rzymkowski: Proszę bardzo.)
…związane z  Polonią i  systemem naucza

nia. Czy nie jest tak, że tego typu egzaminy dla 
Polaków, obywateli albo osób, które tam mieszka
ją… To są nasi obywatele albo osoby narodowości 
polskiej. Te egzaminy w polskim systemie są eg
zaminami dodatkowymi. No, mnie się wydaje… 
a nawet jestem pewny, że jeśli dana osoba tam 
mieszka – nieważne, czy to jest pobyt czasowy, 
czy stały – to musi realizować obowiązek szkolny 
tego właśnie państwa.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji 
i Nauki Tomasz Rzymkowski: Tak jest.)

Tak? Czyli w tym przypadku to nauczenie do
mowe jest tak jakby uzupełnieniem systemu miej
scowego. Ono ma duże znaczenie, jeżeli dziecko 
czy młody człowiek powraca do polskiego sys
temu. To ułatwia ponowne wejście do polskiego 
systemu. Jest to coś dodatkowego, a w związku 
z tym mówimy o innej sytuacji niż w przypadku 
nauczania domowego w Polsce. No, pytam o to, 
żeby mieć pewność, choć w tej kwestii pewność 
już mam.

Ale mam do pana pytanie, czy… Bo tego, przy
znam się, nie wiem.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji 
i  Nauki Tomasz Rzymkowski: Ja już w  tym 

momencie mogę odpowiedzieć, Panie Marszałku, 
bo domyślam się, co jest sednem problemu.)

Nie, nie, ten wątek ja już zakończyłem.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji 

i Nauki Tomasz Rzymkowski: Aha, dobrze.)
Ale mam jeszcze pytanie dotyczące tej zgody, 

odmowy wydania przez dyrektora szkoły zgody 
na nauczanie domowe. Mam pytanie, czy to jest 
na pewno decyzja administracyjna. Mówię o dy
rektorze szkoły.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie eDUkacji i naUki 
Tomasz rzymkowski 

Tak, tak, oczywiście.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Tak? 

Dobrze, dziękuję.)
Tak, oczywiście, bo realizacja obowiąz

ku szkolnego… I to jest po części odpowiedź na 
pierwsze pytanie pana marszałka. W przypad
ku obywateli państwa polskiego – no, to jest też 
uzależnione od tego, o obywatelach jakiego pań
stwa mówimy – system oświaty opiera się na po
jęciu realizacji obowiązku szkolnego. Obywatel 
państwa polskiego w pełni realizuje obowiązek 
szkolny, uczęszczając do szkoły w Polsce, ale może 
też realizować obowiązek szkolny poza murami 
szkoły. I to jest właśnie to prawidłowe, prawne 
określenie nauczania domowego. Ale będąc poza 
granicami państwa, na stałe czy czasowo, może 
on realizować polski obowiązek szkolny, uczęsz
czając do szkoły państwa, w którym chwilowo 
przebywa. Powiem wprost: nie można podwój
nie realizować obowiązku szkolnego. Aczkolwiek 
ORPEG daje również możliwość uczestniczenia 
w  zajęciach, nazwijmy to, tożsamościowych, 
istotnych z punktu widzenia osób narodowości 
polskiej. Chodzi o naukę języka polskiego, naukę 
polskiej historii i geografii, czyli tych elementów, 
które nie znajdują odzwierciedlenia w progra
mach nauczania w tych państwach, w których te 
osoby przebywają. Mam nadzieję, że to była wy
czerpująca odpowiedź.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Ministrze. Sytuacja jest jasna.
Więcej pytań nie ma.
Dziękuję, Panie Ministrze.
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(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji 
i Nauki Tomasz Rzymkowski: Dziękuję, Panie 
Marszałku.)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Gabriela Morawska-Stanecka)

WiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu panią senator Joannę 

Sekułę.

Senator 
Joanna sekuła 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Chciałabym na początku mojego wystąpie

nia przeczytać państwu fragment pewnego 
dokumentu.

Bardzo bym poprosiła pana ministra, żeby 
jednak został do końca naszej dyskusji. Dziękuję 
bardzo. Szkoda, że nie ma już pana posła 
wnioskodawcy.

„Oświata w  Rzeczypospolitej Polskiej sta
nowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kie
ruje się zasadami zawartymi w  Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazania
mi zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw 
Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw 
Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji 
o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie – 
respektując chrześcijański system wartości – za 
podstawę przyjmuje uniwersalne zasady ety
ki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu 
u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości 
Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dzie
dzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwar
ciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła 
winna zapewnić każdemu uczniowi warunki nie
zbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypeł
niania obowiązków rodzinnych i obywatelskich 
w oparciu o zasady solidarności, demokracji, to
lerancji, sprawiedliwości i wolności”.

To są słowa z preambuły ustawy o systemie 
oświaty z 1991 r. I w tejże ustawie zapisane zostało 
prawo do edukacji domowej. Wszystkie późniejsze 
działania już tylko to zepsuły. Wyraźnie było w tej 
ustawie napisane, w art. 16 w ust. 8, że na wniosek 
rodziców dziecka dyrektor szkoły może zezwolić 

na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą. 
Dziecko sprawujące ten obowiązek w tej formie 
może otrzymać świadectwo ukończenia szkoły 
podstawowej na podstawie egzaminu klasyfika
cyjnego przeprowadzonego przez szkołę, w której 
dyrektor udzielił zezwolenia na taką formę speł
niania obowiązku szkolnego.

Proszę państwa, to był rok 1991. Od tego mo
mentu edukacja domowa mogła być realizowana 
zgodnie z wolą rodzica, który podejmował ta
kie działanie, będąc świadomym tego, że szkoła 
niekoniecznie może spełniać jego oczekiwania. 
Wprowadzane późniejsze regulacje odnoszą
ce się do edukacji domowej zaczęły powodować 
ograniczenia w dostępie do edukacji domowej. 
I w końcu przyszedł taki moment, w roku 2016, 
kiedy ustawa o systemie oświaty została zastą
piona prawem oświatowym, do którego została 
przeniesiona preambuła, po to, żeby można było 
usankcjonować dewastację systemu edukacji, 
który był wprowadzony. Pani minister Zalewska 
podjęła wówczas decyzję o ograniczeniu dostępu 
do szkół tylko i wyłącznie do terenu województwa, 
ograniczyła subwencję oświatową, która idzie do 
szkoły za dzieckiem realizującym edukację do
mową – tę subwencję ograniczyła do 60% – oraz 
ograniczyła możliwość uzyskania opinii poradni 
psychologicznopedagogicznej tylko i wyłącznie 
do poradni publicznych.

W związku z tym, jeżeli słyszę dzisiaj od pana 
posła wnioskodawcy, że my przywracamy rodzi
com możliwość dokonywania świadomych wy
borów, likwidujemy bariery administracyjne i że 
to ma być sukces tej nowelizacji, to, proszę pań
stwa, zachodzi tu jakieś nieporozumienie, jeśli 
chodzi o terminy i treści wprowadzanego prawa. 
To wszystko, o czym dzisiaj pan minister i poseł 
wnioskodawca mówił, już było. To państwo swo
imi reformami edukacyjnymi odebraliście rodzi
com i dzieciom możliwość łatwiejszego dostępu do 
edukacji domowej. Dzisiaj zaczynacie się wyco
fywać z tego, mówiąc o jakichś konstytucyjnych 
prawach. To wszystko już było. Dlaczego więc pan 
poseł wnioskodawca… Nie ma już go z nami na 
sali i nie może wejść w rolę, a tak to dzisiaj wyglą
dało, kandydata na rzecznika, mówiąc nam o wol
ności, o korzystaniu z praw konstytucyjnych do 
wychowania dzieci zgodnie z własnym przekona
niem i światopoglądem.

Proszę państwa, to jest ustawa o systemie 
oświaty. Edukacja to nie jest Kościół ani zajęcia, 
które mają budować w dziecku postawę zgodną 
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z jakąś wytyczną państwa. Dlatego też wszystkie 
środowiska, które zajmują się edukacją domową, 
działając na rzecz faktycznego uwolnienia dzie
ci od opresyjnego w chwili obecnej systemu edu
kacji publicznej… Poza tym, jak tutaj usłyszałam, 
dyrektor jest czy też powinien być urzędnikiem 
państwowym…

(Senator Jerzy Czerwiński: A nie jest? Pełni 
funkcję…)

Nie, proszę pana, jest menedżerem szkoły 
i tyle. I powinien realizować to, co w tej pream
bule jest zapisane. Czyli…

(Senator Jerzy Czerwiński: No, wie pani…)
No, bardzo się cieszę. To jest właśnie podejście 

do tego, że dewastuje się coś, potem przychodzi się 
i oddaje trochę, mówiąc: „Oddajemy wam wolność 
obywatelską”. Dziękuję bardzo.

(Senator Jerzy Czerwiński: Używa pani słów, 
których pani nie rozumie.)

WiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Informuję, że l ista mówców zosta ła 

wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senatorowie: 

Aleksander Szwed, Alicja Chybicka, Halina 
Bieda, Ryszard Świlski, Mariusz Gromko, Janusz 
Pęcherz, Beniamin Godyla, Agnieszka Gorgoń
Komor, Ewa Gawęda, Ewa Matecka, Agnieszka 
KołaczLeszczyńska, złożyli swoje przemówie
nia w dyskusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko
niec posiedzenia Senatu.

Wysoki Senacie, przypominam, że punkt szó
sty, tj. ustawa o zmianie ustawy o pomocy spo
łecznej, został już rozpatrzony.

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 

siódmego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy – Prawo lotnicze.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 349, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 349 A.

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

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

Senator SpraWozDaWca 
halina Bieda 

Dzień dobry.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Przypadł mi w udziale zaszczyt przedstawie

nia sprawozdania Komisji Infrastruktury.
Komisja jednogłośnie wnosi o przyjęcie usta

wy bez poprawek. Ja tylko dodam, że ustawa no
welizuje ustawę – Prawo lotnicze, rozszerzając 
zakres art. 163c i umożliwiając wykonywanie 
zarobkowych operacji specjalistycznych samo
lotami, statkami powietrznymi, pozostającymi 
ciągle jednak pod nadzorem krajowym. Podczas 
posiedzenia komisji wypowiedzieli się również 
lotnicy, że zwłaszcza teraz, w sezonie, kiedy loty 
przeciwpożarowe i gaśnicze są w większym stop
niu wymagane, wskazane jest, aby taką usta
wę bez poprawek i bez zbędnej zwłoki przyjąć. 
Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do se
nator sprawozdawcy.

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

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

Witamy na sali pana ministra Marcina Horałę 
oraz wiceprezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, 
pana Michała Witkowskiego.

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

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie infraStrUktUry 
marcin horała 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Króciutko, bo to i krótka, i chyba niekontro

wersyjna ustawa. Potrzeba jej przyjęcia pojawiła 
się tak naprawdę w roku 2019, kiedy to w ramach 
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nowelizacji prawa lotniczego dokonaliśmy też re
cepcji pewnych przepisów europejskich i nadzór 
nad lotami zarobkowymi został przekazany do 
EASA, instytucji europejskiej, ale pozostawio
no w mocy dotychczas wydane certyfikaty, cer
tyfikaty wydane przez polski Urząd Lotnictwa 
Cywilnego dla pewnego grona z zakresu stat
ków powietrznych, samolotów, śmigłowców, nie
co starszego typu, wysłużonych już, ale jeszcze 
sprawnych, działających, którymi realizowane są 
właśnie różnego rodzaju zarobkowe loty, przede 
wszystkim w ramach usług przeciwpożarowych, 
a także dla rolnictwa. Jak domniemywam, wów
czas ustawodawca uznał, że ten czas, który jeszcze 
został do wygaśnięcia tych certyfikatów, to będzie 
też czas, kiedy w sposób naturalny te statki po
wietrzne ulegną wyeksploatowaniu, będą wycofy
wane z użytkowania. Teraz nadszedł czas, kiedy 
te certyfikaty wygasają, ale okazuje się, że jeszcze 
całkiem sporo – kilkadziesiąt – tego rodzaju jed
nostek jest w użyciu, ma dobry stan techniczny, 
funkcjonuje, świadczy te usługi. To są zarówno 
miejsca pracy, jak i przydatne usługi, chociażby 
dla Lasów Państwowych… No i teraz, kiedy te cer
tyfikaty wygasają, oznaczałoby to, że, niejako jak 
nożem uciął, mówiąc kolokwialnie, ta działalność 
musi się zakończyć.

Stąd propozycja nowelizacji, która dałaby 
polskiemu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego moż
liwość sprawowania nadzoru nad recertyfika
cją tych statków powietrznych. To oczywiste, że 
one młodsze się nie robią, więc pewnie z czasem 
będą po kolei wychodzić z eksploatacji, ale póki 
są sprawne, póki są bezpieczne, chcemy dać taką 
możliwość. Chcemy, żeby ludzie mieli pracę, żeby 
mogli dalej te usługi wykonywać, żeby gospo
darstwa rolne czy Lasy Państwowe mogły z tych 
usług korzystać. Bardzo dziękuję. 

WiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miej

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

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

Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie 

zapisał się do głosu.

Dla porządku informuję, że senatorowie 
Aleksander Szwed, Mariusz Gromko i Jolanta 
Hibner złożyli swoje przemówienia w dyskusji 
do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko
niec posiedzenia Senatu.

Panie Ministrze, Panie Prezesie, bardzo dzię
kuję za przybycie do Senatu.

Wysoki Senacie, przypominam, że punkt 
ósmy i punkt dziewiąty zostały już rozpatrzone.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
dziesiątego porządku obrad: informacja Prezesa 
Rady Ministrów o stanie przygotowań do uru
chomienia środków z Funduszu Odbudowy Unii 
Europejskiej (Next Generation EU).

Pragnę przywitać…
(Senator Aleksander Szwed: Pan minister 

wyszedł…)
Aha, to poczekamy momencik na pana 

ministra.
(Głos z sali: O, już wchodzi.)
Pragnę przywitać obecnego na posiedze

niu przedstawiciela rządu, sekretarza stanu 
w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, 
pana Waldemara Budę.

Proszę pana ministra o zabranie głosu i przed
stawienie informacji.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie fUnDUSzy  
i polityki reGionalnej 
waldemar Buda 

Dzień dobry.
Pani Marszałek! Szanowni Państwo!
Bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiej

sze posiedzenie plenarne Senatu i za możliwość 
przedstawienia informacji o przygotowaniach do 
wdrożenia Krajowego Planu Odbudowy, do sko
rzystania ze środków, które wiążą się z przyję
ciem Krajowego Planu Odbudowy.

Szanowni Państwo, te prace rzeczywiście 
trwają. Cała historia Krajowego Planu Odbudowy 
i europejskiego Funduszu Odbudowy rozpoczęła 
się w maju zeszłego roku, już po 2 miesiącach od 
wystąpienia pandemii, kiedy to pojawił się po
mysł, ażeby poszukać rozwiązań, które załagodzą 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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skutki, przede wszystkim gospodarcze, pandemii, 
która się już wówczas rozwijała. Decyzje w zakre
sie powstania Funduszu Odbudowy zapadły na 
szczycie Rady Europejskiej w lipcu, a ostatecznie 
zostały one potwierdzone w grudniu. Szanowni 
Państwo, od tego czasu, już od pierwszych decy
zji Rady Europejskiej, Ministerstwo Funduszy 
i Polityki Regionalnej przygotowywało się do 
wdrożenia… Początkowo były to tylko założenia. 
Nie było żadnego dokumentu, który by wskazy
wał, jak ten Plan Odbudowy miałby wyglądać. 
Rozporządzenie w tej sprawie pojawiło się 12 lu
tego tego roku, kiedy przygotowane były już pew
ne założenia, pewne projekty. Na tej podstawie 
pracowaliśmy. 

Pierwsze prace rozpoczęły się od diagnozy sy
tuacji z punktu widzenia potrzeb inwestycyjnych 
i reform, które są niezbędne w związku z pan
demią. Zebraliśmy ponad 1 tysiąc 200 propo
zycji, na co można byłoby te środki europejskie 
skierować. Na tej podstawie zbudowaliśmy ma
trycę Krajowego Planu Odbudowy, czyli, można 
powiedzieć, pewien schemat, który później po
winien nadać ostateczny kształt całemu planowi 
odbudowy.

Ale trzeba powiedzieć jasno, że Krajowy Plan 
Odbudowy to coś zupełnie innego niż to, co do tej 
pory znaliśmy, z czym do tej pory mieliśmy do 
czynienia. Przede wszystkim chodzi o to, że tu
taj poprzeczka jest zawieszona dużo wyżej. Tutaj 
dyskusja zaczyna się od reform. Trzeba przed
stawić reformy zgodne, po pierwsze, z pewne
go rodzaju wytycznymi semestru europejskiego 
i Rady Europejskiej, a po drugie, z kierunkami 
rozwoju Komisji Europejskiej, czyli z kierunka
mi związanymi z Zielonym Ładem oraz wyzwa
niami cyfryzacyjnymi. Dopiero na tej podstawie 
można przedstawiać konkretne inwestycje jako 
pewną formę realizacji tych reform. I tak do tego 
podeszliśmy w Ministerstwie Funduszy i Polityki 
Regionalnej. Stworzyliśmy szereg reform, które 
zostały przedstawione przez resorty jako reformy 
kluczowe w kontekście odbudowywania gospo
darki, odbudowania wielu sektorów, które ucier
piały w związku z pandemią. Tak że dopiero na 
tej podstawie będziemy budowali cały katalog in
westycji, które mogą być realizowane z Krajowego 
Planu Odbudowy.

Komisja Europejska postawiła 6 wyzwań, 
które w ramach Krajowego Planu Odbudowy 
powinny być zrealizowane, i my w odpowiedzi 
na te 6 wyzwań przedstawiliśmy Krajowy Plan 

Odbudowy w 5 komponentach, komponentach, 
które sprowadzają się, można powiedzieć tak już 
intuicyjnie, do zagadnień, które znamy i o któ
rych dyskutujemy.

Pierwszy, Szanowni Państwo, bardzo ważny, 
który nas wprost dotyczy i odnosi się do gospo
darki, przedsiębiorczości, tj. odporność i kon
kurencyjność gospodarki. I  tutaj, Szanowni 
Państwo, proponujemy wiele działań nakierowa
nych na wzmocnienie sektorów, które najbardziej 
ucierpiały podczas pandemii. Przede wszyst
kim tu jest ta cała branża HoReCa, czyli hotelar
ska, gastronomiczna, ona oczywiście otrzymała 
środki płynnościowe z tarczy finansowej i to jest 
bezsprzeczne, że to pozwoliło uratować miliony 
miejsc pracy. No, ale jest taka diagnoza, że oprócz 
tego wiele jest dziedzin, wiele jest branż, które 
wymagają stworzenia pewnego rodzaju odporno
ści, bo cały Fundusz Odbudowy to jest odbudowa 
i odporność. I dlatego wiele sektorów nie tyle musi 
się odbudowywać… Ja zaznaczę, że w Polsce, jak 
dotąd, przechodzimy epidemię z punktu widzenia 
gospodarczego najłagodniej w Europie. Wskaźnik 
ubytku PKB na poziomie minus 2,8 jest jednym 
z najniższych w Europie, a jeśli chodzi o bezro
bocie, to bezrobocie też jest najniższe w Europie. 
No więc nasz plan skupia się raczej na budowaniu 
pewnego rodzaju odporności niż na odbudowie. 
Co więcej, tarcza finansowa rzeczywiście spowo
dowała brak masowych upadłości firm, z czym 
mieliśmy do czynienia w wielu krajach, chociażby 
w Hiszpanii, Grecji, we Włoszech. U nas rzeczy
wiście zakres odbudowy polega na tym, żeby dużo 
pewniej, dużo stabilniej, dużo bardziej przewi
dywalnie zderzyć się z podobną sytuacją w przy
szłości. Bo dzisiaj już nikt spośród ekspertów, od 
medycznych po gospodarczych, nie mówi ina
czej niż w ten sposób, że dzisiaj mamy pandemię 
COVID19, ale podobne anomalie mogą spotkać 
gospodarki europejskie i światowe w przyszło
ści. Możemy liczyć, że na pewno się pojawią, tylko 
pytanie: jakie, czy to będą klęski żywiołowe, czy 
to będą podobne pandemiczne wyzwania? Z całą 
pewnością czas jest na tyle niestabilny, na tyle dy
namiczny, że należy szukać rozwiązań, tak aby 
gospodarka nie podlegała takim perturbacjom, 
z jakimi mamy do czynienia teraz, podczas epi
demii COVID19.

Szanowni Państwo, te reformy, które za
planowaliśmy, i te inwestycje, które planujemy 
zrealizować, temu właśnie mają służyć – żeby 
zbudować pewnego rodzaju odporność. I jeżeli 
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mówimy chociażby o przedsiębiorczości, to chcie
libyśmy w cały segment, w cały łańcuch gospo
darczy wbudować instrumenty, które cały ten 
proces gospodarczy, tę strukturę gospodarczą 
uodpornią. Np. chcielibyśmy, ażeby branże naj
bardziej zagrożone tego typu sytuacjami szuka
ły branż albo części działalności, dywersyfikacji, 
która pozwoli im przestawić się, kiedy dochodzi 
do takich sytuacji jak pandemia. Chodzi tutaj cho
ciażby o restauracje, które w pierwszym momen
cie były absolutnie bezbronne wobec pandemii; 
one musiały być zamknięte w całej Europie, na 
świecie też były zamknięte. No i dzisiaj jest pyta
nie: co można zrobić, żeby podobna sytuacja tak 
bardzo tej branży nie dotknęła, branży, która bar
dzo mocno się rozwija, która, można powiedzieć, 
w trendach10letnich wykazuje wzrosty kilku
nastoprocentowe, różnie, w Polsce nawet powy
żej średniej europejskiej. Jednak ta branża na 
takie turbulencje będzie narażona. I oczywiście 
można dywersyfikować tę działalność poprzez 
rozbudowanie chociażby działalności usług ga
stronomicznych, które mogą funkcjonować, że tak 
powiem, nieopodal, mogą funkcjonować równo
legle, a które nie były zawsze, dotychczas nie to
warzyszyły każdej restauracji. Mówimy również 
o hotelach, również mówimy o częściach rekre
acyjnoturystycznych, które też bardzo ucierpia
ły. Nie można w tym pierwszym komponencie 
pominąć rolnictwa. Ono bardzo ucierpiało, rów
nież z tego powodu, że poprzerywano łańcuchy 
dostaw. Część produktów, które składały się na 
produkt końcowy dla konsumenta, przestała 
być produkowana albo były one produkowane 
z dużym opóźnieniem, z dużymi zaległościami. 
Wynikało to z tego, że do tej pory, jeśli chodzi 
o politykę i funkcjonowanie gospodarcze, pole
gało to jednak na szukaniu produktów, które były 
najtańsze bez względu na logistykę i bez wzglę
du na bezpieczeństwo łańcucha dostaw. Wiele 
komponentów było sprowadzanych do zakładów 
przetwórczych albo z odległych miejsc w Polsce, 
albo nawet z zagranicy. Doprowadziło to do sy
tuacji, w której te łańcuchy były poprzerywane 
poprzez uniemożliwienie kontaktów, uniemożli
wienie przejazdów, uniemożliwienie współpracy 
zakładów i przedsiębiorców, którzy byli niezbyt 
mocno ze sobą powiązani, bo wiązała ich tylko ta 
relacja handlowa oparta na najniższej cenie bez 
względu na bezpieczeństwo transakcji i stabilność 
dostaw. W komponencie rolniczym chcielibyśmy 
postawić na rozwój sektora rolnospożywczego 

z naciskiem na lokalny rozwój. Chodzi o to, żeby 
powstawały zakłady przetwórcze bardzo bli
sko producentów rolnych, ażeby produkt rolni
czy, płody rolne nie krążyły po całej Polsce ani 
Europie. Średnio, zgodnie z wyliczeniami Komisji 
Europejskiej, łańcuch dostaw, czyli w tej formu
le „Od pola do stołu”, wynosi 173 km, jeśli chodzi 
o produkty i półprodukty, które muszą krążyć, 
żeby ostatecznie produkt dotarł do klienta. I ta od
ległość w czasie pandemii wydłużyła się jeszcze ze 
173 km do bodajże 177 km. Zatem to pokazuje, że 
tu mamy bardzo wiele do zrobienia i przy okazji 
tej pandemii musimy wyciągnąć z tego wnioski. 
Dlatego dobrze byłoby, żeby produkty i płody rol
ne były przetwarzane bardzo blisko miejsca ich 
wytworzenia, a później te produkty były dostępne 
też bardzo blisko miejsca, gdzie te zakłady prze
twórcze funkcjonują.

Potrzebne są też – i to jest zupełnie oczywista 
diagnoza – centra przechowalniczodystrybu
cyjne. To jest duża bolączka dla rolników, któ
rzy muszą sprzedawać swoje produkty w czasie, 
w którym zostały wyprodukowane, dlatego że 
nie mają możliwości ich przechowywania, a to 
się wiąże z pewnymi wahnięciami popytowo
podażowymi. W związku z tym najczęściej rol
nik sprzedaje swoje produkty po takich cenach, 
jakie wynikają z górki produkcyjnej, sezonowej. 
Większość producentów, chociażby w Europie 
Zachodniej, stymuluje sprzedaż tak, ażeby nie 
wygenerować podaży, która by wpłynęła na cenę. 
I to jest bardzo ważne. Dzisiaj ten sam produkt 
na przestrzeni roku można sprzedawać z róż
nicą w cenie wynoszącą ponad 1/3. To z punktu 
widzenia rentowności przedsięwzięć i produkcji 
rolniczej jest niebagatelne, bo 1/3 to jest ogrom
na marża z punktu widzenia produkcji rolniczej. 
Najczęściej jest ona dużo, dużo, dużo niższa.

Szanow ni Pa ństwo, w  komponencie 
„Odporność i  konkurencyjność gospodar
ki” mamy inwestycje, które sprowadzają się, 
Szanowni Państwo, do innowacji, do badania 
i rozwoju. Żadna gospodarka nie będzie produk
tywna, nie będzie się rozwijała, jeżeli nie będzie 
stawiała na nowoczesność, jeżeli nie będzie sta
wiała na nowoczesne rozwiązania, które bar
dzo mocno wpływają na produktywność, które 
bardzo wpływają na efektywność wykonywania 
pracy, na robotyzację wykonywanej pracy. To jest 
przyszłość. Niestety mamy dużo barier takich, 
można powiedzieć, światopoglądowych i wyni
kających z podejścia do prowadzenia działalności. 
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Obserwujemy raczej rozbudowywanie tych sa
mych linii produkcyjnych niż szukanie nowych 
technologii, które zastąpią te starsze. Ale to jest 
proces, który trwa wiele, wiele lat, kilkanaście, 
a nawet kilkadziesiąt lat i wiemy, że musimy go 
rozpocząć. Inwestowanie w nowoczesne technolo
gie w przedsiębiorstwach jest absolutnie koniecz
ne, żeby móc myśleć o sukcesie gospodarczym 
w średniej i długiej perspektywie.

Szanowni Państwo, kolejny komponent to 
„Zielona energia i zmniejszenie energochłonno
ści”. Ja od razu powiem o bardzo ważnym za
łożeniu Krajowego Planu Odbudowy, jakim są 
markery i  klimatyczne, i  cyfrowe. Szanowni 
Państwo, 37% wydatków w ramach Krajowego 
Planu Odbudowy musi być przekierowane na cele 
związane z poprawą czy ochroną klimatu, czyli 
z zielonymi inwestycjami. To jest bardzo poważ
ne wyzwanie, pomimo że to są środki, można po
wiedzieć, pokryzysowe, więc teoretycznie takich 
wymagań nie powinno być, a tutaj są dokładnie 
takie same wymagania jak w przypadku nowej 
perspektywy. 37% środków powinno być kiero
wane na ten cel, a 20% – na cel cyfrowy. To też 
jest ogromna kwota i ogromne wyzwanie. I też, 
no, liczymy na to, że doprowadzimy do ogrom
nego postępu, alokując nawet z części dotacyjnej 
20% na wyzwania cyfrowe.

To wszystko, Szanowni Państwo, to jeszcze nie 
koniec tych wyzwań, ponieważ wszystkie inwe
stycje, które się w Krajowym Planie Odbudowy 
pojawiają, muszą być zgodne z zasadą do no si-
gnificant harm, czyli „przede wszystkim nie szko
dzić” czy „nie szkodzić nadmiernie”. Co powoduje, 
że nawet jeżeli inne inwestycje nie są inwesty
cjami sprzyjającymi poprawie czystości powie
trza, klimatu, to one przynajmniej temu celowi 
mają nie szkodzić, mają nie pogarszać tej sytu
acji. W związku z tym wszystkie stare technolo
gie, związane z dużą emisją, są niemożliwe, nawet 
gdyby wypełnić ten współczynnik 37%. Czyli nie 
możemy powiedzieć, że kupimy 1 tysiąc 200 bar
dzo ekologicznych autobusów, ale przy okazji – 
skoro już wypełnimy ten cel – kupimy 40 czy 50 
wysokoemisyjnych, niespełniających chociażby 
normy Euro 6. Tak więc na każdą inwestycję nało
żony jest taki, że tak powiem, nawias, który każe 
weryfikować każdy projekt pod kątem nieszko
dzenia dochodzeniu do tego Zielonego Ładu, który 
mamy w perspektywie 2050 r. I to jest ogromne 
wyzwanie. To pierwszy raz jest tego rodzaju re
guła w kopercie dla Polski, do której musimy się 

stosować. I każdy projekt pod tym kątem musi 
być przepatrzony.

Kolejny komponent, ten drugi, o którym już 
mówiłem, to „Zielona energia i  zmniejszenie 
energochłonności”. I tutaj, Szanowni Państwo, to, 
co chcielibyśmy zrobić… Przede wszystkim bar
dzo nam zależy na zmianie miksu energetyczne
go, czyli na tym, co dzisiaj jest dla nas ogromnym 
wyzwaniem. Mamy miks energetyczny oparty 
na węglu. Chcemy go przestawiać w takich, po
wiedzmy sobie, krokach dla nas odpowiednich. 
I tutaj rzeczywiście rozmawiamy z Komisją, żeby 
to były kroki uwzględniające naszą sytuację, to, 
że w większości, nawet w dziewięćdziesięciu kil
ku procentach, mieliśmy oparcie całej energety
ki właśnie na węglu. Ale chcielibyśmy, żeby ten 
plan był widoczny, żeby ten postęp był widocz
ny. Wszystkim nam zależy na tym, żeby chronić 
klimat, chronić czyste powietrze. I w tym za
kresie postawimy przede wszystkim na offsho
re, czyli na farmy wiatrowe na morzu. I na ten 
cel, Szanowni Państwo, będziemy proponowali 
ponad 3 miliardy euro. To będzie skok rewolu
cyjny, to jest ponad 13 miliardów zł na offshore. 
Dodatkowo na całą infrastrukturę temu towa
rzyszącą, od magazynowania energii, po przesył 
energii, po budowę magazynów i miejsc instalacji 
tych farm wiatrowych… To jest cały przemysł, na 
którym chcielibyśmy również, jako państwo, zy
skać. To znaczy chcielibyśmy nie być miejscem, 
w którym te farmy wiatrowe są montowane przez 
zagraniczne firmy, które od lat to robią na całym 
świecie, chcielibyśmy również u nas budować 
komponenty tych farm wiatrowych, żeby również 
u nas stocznie były zaangażowane w te projek
ty. Tak więc plan jest taki, żeby nie być odbiorcą 
usługi, nie być odbiorcą towaru, ale wejść w ten 
przemysł i przy okazji tych inwestycji zbudować 
gałąź gospodarki, która będzie tego dotyczyła

Oczywiście, program „Czyste powietrze”, któ
ry cieszy się niesamowitym zainteresowaniem 
w Polsce, będzie kontynuowany, rozbudowywa
ny dzięki temu, że dopiszemy do tego programu 
część środków, które wynikają z Krajowego Planu 
Odbudowy.

Mamy też, Szanowni Państwo, do czynienia 
z gwałtownym rozwojem fotowoltaiki w Polsce, 
co oczywiście ma swoje pozytywne konsekwencje 
w miksie energetycznym, mamy więcej energii 
z OZE, niemniej jednak rodzi to też konsekwen
cje technologiczne i zderza się z barierami tech
nologicznymi związanymi z siecią przesyłową. 
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Niestety, dochodzi do niestabilności sieci, do
chodzi do sytuacji, w której lokalnie ilość energii 
wprowadzana do sieci z instalacji indywidual
nych prosumentów doprowadza do niestabilności. 
W związku z tym są potrzebne ogromne nakłady 
na magazyny energii i na modernizację tej sieci, 
która nie jest dostosowana do tak dużego przy
rostu fotowoltaiki indywidualnej, z czym mamy 
teraz do czynienia w związku z programem rzą
dowym. No, wyłącznie z tego to wynika. Program 
„Mój prąd” doprowadził do rewolucyjnego rozwo
ju tej branży dzisiaj w Polsce.

Następnie, Szanowni Państwo, transformacja 
cyfrowa i zwiększenie wykorzystania technologii 
cyfrowych w gospodarce. To są również poważ
ne wyzwania. Jak dzisiaj byśmy tutaj zapytali, to 
prawdopodobnie nikt by nie potwierdził informa
cji, że ponad 1 milion gospodarstw w Polsce nadal 
nie ma dostępu do szerokopasmowego internetu. 
1 milion gospodarstw! To są, Szanowni Państwo, 
miejsca, do których dotarcie technologiczne z in
ternetem szerokopasmowym jest bardzo kosz
towne. To są tereny słabo zurbanizowane, to są 
tereny, które są rozproszone. Ale czy my dzisiaj, 
Szanowni Państwo, możemy sobie pozwolić na 
to, żeby powiedzieć, że w związku z tym, że to 
jest drogie, to my się takiej inwestycji nie podej
miemy? Oczywiście nie, bo pandemia, Szanowni 
Państwo, pokazała jedno – że dostęp do internetu 
to nie jest dzisiaj, jak jeszcze 10 lat temu, dostęp 
do rozrywki czy, być może, dostęp do informacji. 
Dzisiaj to jest dostęp do służby zdrowia, dzisiaj 
to jest dostęp do dobrze płatnej pracy, dzisiaj to 
jest dostęp do nauki i szkolnictwa. A więc dzisiaj 
internet na poziomie światowym jest diagnozo
wany jako prawo bliskie prawu człowieka. Ja bym 
tutaj nie ideologizował, ale rzeczywiście dzisiaj 
pozbawianie dostępu do internetu kogokolwiek 
jest – już sami to czujemy – ogromnym ryzykiem 
i zagrożeniem dla równomiernego, spójnego roz
woju kraju. Dlatego przewidujemy ponad 1 mi
liard euro na cel związany właśnie z rozwojem 
białych plam, jeśli chodzi o dostęp do internetu. 
I będziemy inwestować nawet w miejsca, które są 
kosztowne, drogie, często z punktu widzenia pry
watnego operatora nieopłacalne. Ale my będzie
my to tak konstruować, żeby jednak znajdowały 
się podmioty, które będą chciały taką instalację 
budować.

Następnie jest cyfrowa infrastruktura szkół. 
To bardzo ważne zagadnienie, które nam się moc
no uwidoczniło w przypadku pandemii i nauki 

zdalnej dzieci w szkołach – i to zarówno z punktu 
widzenia szkoły i nauczycieli, jak i samych dzie
ci. Tutaj ten skok technologiczny jest potrzebny, 
tym bardziej że mamy do czynienia ze środo
wiskiem, które jest bardzo chłonne, jeśli chodzi 
o rozwiązania technologiczne i cyfrowe. To zna
czy, dzisiaj dziecko wie więcej i potrafi więcej niż 
my, dorośli. Posługuje się narzędziami, które dla 
nas są nieznane, dla nas są tajemnicą. A więc tym 
bardziej inwestowanie w kreatywność w tym za
kresie dzieci i młodzieży, która mogłaby z tego ko
rzystać, jest absolutnie krokiem we właściwym 
kierunku.

No i, Szanowni Państwo, jakość funkcjonowa
nia systemu ochrony zdrowia, i dostęp do niego. 
System ochrony zdrowia został przetestowany 
w sposób nieprawdopodobny podczas pandemii. 
Wszyscy widzieliśmy, że system był bardzo moc
no obciążony nawet bez pandemii, a dzisiaj mó
wimy o dramatycznej sytuacji z punktu widzenia 
zapewnienia miejsc w szpitalach na oddziałach 
covidowych. A więc wiemy, jakie są wyzwania 
w służbie zdrowia, a pandemia to wyjątkowo 
mocno pokazała. I chcemy zainwestować poważ
ne pieniądze przede wszystkim w infrastrukturę. 
Ale nie to jest, Szanowni Państwo, najważniejsze. 
Tu będą 2,3 miliarda euro. To są ogromne kwoty 
i można powiedzieć, że problem służby zdrowia 
rozwiążemy.

Ale, Szanowni Państwo, największy problem 
to są kadry medyczne, a  tego żadnymi środ
kami w krótkiej perspektywie nie załatwimy. 
Zrobiliśmy już wiele, żeby było lepiej – wcześniej 
szkoliło się 6,5 tysiąca, dzisiaj corocznie szkoli się 
10 tysięcy studentów – ale to jest proces wielolet
ni, nawet 10letni. W związku z tym efekty tych 
działań przyjdą później. A te 10 tysięcy studen
tów to też nie jest ambicja, która by nam pozwa
lała spocząć na laurach. To jest, mimo wszystko, 
i tak jeszcze za mało. Dlatego szykujemy ogrom
ny komponent wzmocnienia ośrodków akade
mickich, które kształcą studentów, jak również 
lekarzy na specjalizacjach. Chodzi o to, ażeby la
boratoria, które pozwalają przeprowadzać spe
cjalizację i też szkolić większą liczbę studentów, 
były bardziej dostępne. To jest bariera. Dzisiaj 
chętnych do studiowania na kierunkach medycz
nych jest wielokrotnie więcej niż miejsc. Dlatego 
powinniśmy zrobić wszystko, żeby tych miejsc 
było więcej. To są bardzo drogie miejsca z punk
tu widzenia szkolenia. Nauki humanistyczne są 
dużo tańsze, więc takie kierunki są tworzone 
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przez szkoły prywatne. A nauki medyczne wy
magają całej aparatury, laboratoriów, centrów dy
daktycznych, centrów naukowych. To jest bardzo 
kosztowne. Jeden taki obiekt to jest ok. 130 milio
nów zł. Ale postaramy się, Szanowni Państwo, 
zrobić tu krok rewolucyjny i przekierujemy na 
ten cel ok. 700 milionów euro. Każdy z ośrodków 
medycznych dostanie wsparcie w tym zakresie, 
tj. zarówno te, które podlegają ministrowi zdro
wia, jak i te, które podlegają ministrowi edukacji, 
nauki i szkolnictwa wyższego, bo są i takie. Są też 
prywatne, które również kształcą w kierunkach 
medycznych.

Następny komponent, Szanowni Państwo, to 
transport zielony, inteligentny transport. Jeżeli 
mamy wypełniać wskaźniki niskoemisyjności, 
zeroemisyjności, mamy zmierzać w kierunku 
osiągnięcia celów Zielonego Ładu, który jest wy
zwaniem całego świata, ale w szczególności Unii 
Europejskiej, to transport również musi podlegać 
głębokiej modernizacji. Planujemy tutaj szereg 
działań, przede wszystkim działania związa
ne z kolejnictwem. Największy segment w tym 
zakresie to budowa trakcji kolejowych w miej
scach, w których jest to potrzebne, i moderniza
cja tych, które dzisiaj są w złym stanie. Dzisiaj 
to jest 11 miliardów w skali roku, a my proponu
jemy kolejne 11 miliardów w perspektywie 6 lat 
dodatkowo, ponad to, co dzisiaj mamy w krajo
wym programie kolejowym. Jak widzimy, tych 
środków będzie naprawę dużo. Ja bym się tutaj 
bardziej martwił o rynek wykonawczy, który jest 
dzisiaj w zasadzie w pełni zaangażowany w reali
zację działań kolejowych. Po dołożeniu tych środ
ków będziemy musieli pomyśleć nad tym, jak ten 
rynek wzmocnić, żeby był w stanie wykonywać 
zlecenia, jakie będą wystawiane na rynek przez 
PKP PLK przede wszystkim.

Szanowni Państwo, to również tabor. Nie ma 
najmniejszej wątpliwości, że klient dzisiaj wy
maga komfortu, pasażer wymaga komfortowych 
warunków przejazdu i skorzysta z kolei tylko wte
dy, kiedy ona będzie terminowa, nie będzie się 
opóźniała, a przede wszystkim będzie zapewnia
ła komfort przejazdu. Takie oczekiwanie musi 
się spotkać z naszymi działaniami. Szanowni 
Państwo, już dzisiaj mogę powiedzieć, że zapro
ponowaną przez nas pulę 400 milionów euro na 
ten cel znacząco zwiększymy, do 600 milionów 
z części dotacyjnej, i dołożymy ponad 1 miliard zł 
z części pożyczkowej. Chcielibyśmy, ażeby kole
je regionalne, które pełnią wspaniałą funkcję 

z punktu widzenia lokalnego transportu, do pra
cy, codziennego – one najczęściej obsługują aglo
meracje – również miały szansę na zakup taboru 
kolejowego i również z tego komponentu mogły 
skorzystać.

Jak mówimy o transporcie, to mówimy o 1 ty
siącu 200 autobusach, które chcielibyśmy zaku
pić w ramach tego planu. Mówimy o autobusach 
zeroemisyjnych w miastach i mówimy o auto
busach niskoemisyjnych pomiędzy miastami. 
Technologie elektryczne się nie sprawdzają, jeśli 
chodzi o przejazdy między miastami, te zasięgi 
nie pozwalają na dalekobieżne jazdy. Będzie to 
transport niskoemisyjny.

Szanowni Państwo, jak mówimy o transpor
cie, to musimy również myśleć o tym, żeby roz
wijać transport indywidualny. Dzisiaj możemy 
powiedzieć tyle, że perspektywy rozwoju trans
portu elektrycznego są bardzo obiecujące, ale bar
dzo, bardzo poniżej tego, co przewidywały nawet 
światowe koncerny. Jak przyjrzymy się strategii 
największego producenta samochodów elektrycz
nych, to zauważymy, że on przeszacował rozwój 
rynku samochodów elektrycznych o 50%. Musimy 
identyfikować bariery, które uniemożliwiają roz
wój tego rynku. Takimi barierami są ogranicze
nia technologiczne. Wiemy, obserwujemy, jakie 
zasięgi mają samochody elektryczne. Ale to też 
jest cała infrastruktura temu towarzysząca, czy
li stacje ładowania. I tutaj, Szanowni Państwo, 
chcemy zrobić krok absolutnie rewolucyjny, chce
my doprowadzić do tego, aby w odległościach 50, 
70 km od siebie były w całej Polsce sieci ładowa
rek do samochodów elektrycznych, tych szybkich, 
czyli nie tych, które wymagają kilkugodzinnego 
ładowania i które już są dostępne w miastach, ale 
tych bardzo szybkich, które umożliwią płynną, 
komfortową jazdę samochodami niskoemisyjny
mi, elektrycznymi.

Mamy plany, żeby być nie tylko odbiorcą ma
teriałów, produktów. Dzisiaj wielkim wyzwaniem 
jest to, żeby w ramach zmian co do podejścia kon
sumenckiego Polacy nie byli tylko odbiorcami to
warów. To, co nowe i co się pojawia na rynku, 
musi być produkowane również w Polsce. I tak 
np. w przypadku farm wiatrowych jakieś kom
ponenty bądź całość musi być produkowana 
w Polsce. Jeśli mówimy o samochodach elektrycz
nych – musimy doprowadzić do sytuacji, w któ
rej komponenty albo części, a nawet samochody 
będą produkowane w Polsce. Nie możemy być tyl
ko odbiorcą usług, które są nowoczesne i oparte 
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na nowoczesnych technologiach, bo stać nas na 
to, żeby takie rzeczy robić, budować. Chcemy in
westować w swoje zakłady produkcyjne, które 
będą produkowały, po pierwsze, fotowoltaikę, 
a po drugie, albo samochody elektryczne, albo 
ich komponenty.

Szanowni Państwo, dzisiejsze pytania i in
formacja… Ja być może wyszedłem trochę poza 
to, bo chciałem przedstawić, co zawiera Krajowy 
Plan Odbudowy, a samo pytanie dotyczyło stanu 
przygotowań do wdrożenia tego planu. A więc te
raz chciałbym się skupić na tej agendzie. Wygląda 
to, Szanowni Państwo, w ten sposób, że formal
nie 26 lutego złożyliśmy projekt Krajowego Planu 
Odbudowy do Komisji Europejskiej i jednocześnie 
wyłożyliśmy go w tym momencie do konsultacji 
społecznych. One trwały do 2 kwietnia, a cały 
proces konsultacyjny rozpoczął się tego 26 lutego. 
Niemalże codziennie rozmawiamy z Komisją na 
temat poszczególnych komponentów, poszczegól
nych tzw. wiązek. Można by powiedzieć, że dzisiaj 
mamy już przedyskutowane 3/4 Krajowego Planu 
Odbudowy i on jest powszechnie akceptowany.

Bardzo dużo wynosimy też z tego, o czym się 
dowiedzieliśmy w konsultacjach społecznych, 
w wysłuchaniach publicznych, w rozmowach na 
posiedzeniach komisji wspólnej rządu i samorzą
du, w Radzie Dialogu Społecznego, w rozmowach 
z przedsiębiorcami. Razem z panem premierem 
spotykaliśmy się z przedsiębiorcami, z ich gru
pami, ze zrzeszeniami przedsiębiorców, którzy 
wskazywali, jakie mają uwagi do Krajowego Planu 
Odbudowy. Szanowni Państwo, zgłosiło się ponad 
5,5 tysiąca osób, które albo ustnie, albo pisem
nie, na jakimś forum zgłosiło uwagi do Krajowego 
Planu Odbudowy. My analizujemy te wszystkie 
uwagi i dzisiaj mogę już spokojnie powiedzieć, że 
wiele z nich uwzględnimy. Było np. sporo uwag 
dotyczących zaangażowania samorządów zarów
no w przygotowanie Krajowego Planu Odbudowy, 
jak i we wdrażanie. I tutaj mamy jasne propozycje 
wykraczające poza to, że uwzględniamy możli
wości interwencji, czyli skorzystania ze środków 
przez samorządy. Były np. uwagi ze strony dużych 
miast, żeby móc finansować z Krajowego Planu 
Odbudowy transport szynowy w miastach, tj. po 
prostu tramwaje, bo tutaj tego brakowało. Pan 
premier zapowiedział, że uzupełnimy Krajowy 
Plan Odbudowy również o ten element, że on bę
dzie w Krajowym Planie Odbudowy.

Ale samorządy oczekiwały również pew
nej partycypacji, uczestniczenia w wdrażaniu 

Krajowego Planu Odbudowy już później, po jego 
przyjęciu. Nasza odpowiedź jest jasna: pomimo 
tego, że w pierwotnej wersji tego nie było, zapro
ponujemy uczestnictwo zarówno samorządom, 
jak i  przedstawicielom przedsiębiorców oraz 
trzeciego sektora, w komitecie monitorującym 
Krajowego Planu Odbudowy. Czyli będziemy 
chcieli, żeby te najważniejsze decyzje podejmo
wano również z udziałem samorządów, żeby to 
one monitorowały wdrażanie, obserwowały, 
żeby mogły zabierać głos, żeby mogły uczestni
czyć w tym procesie. I to jest bardzo duży krok 
w kierunku włączenia samorządów we wdrażanie 
Krajowego Planu Odbudowy. Spotkało się to z bar
dzo dobrym przyjęciem na posiedzeniu komisji 
wspólnej, w zespole do spraw infrastruktury, ale 
też w Radzie Dialogu Społecznego.

Szanowni Państwo, kolejne ustępstwa i kolej
ne oczekiwania, słuszne oczekiwania, jakie się 
pojawiły i jakie weźmiemy pod uwagę, dotyczą 
znaczącego wzmocnienia komponentu rolnic
twa w Krajowym Planie Odbudowy. Szanowni 
Państwo, tylko co do tych działań, które są wprost 
zarządzane przez Ministerstwo Rolnictwa… Ja nie 
mówię tutaj o wszystkich działaniach na obsza
rach wiejskich, bo tam te środki są dużo większe, 
ale same środki, które proponowaliśmy na rolnic
two, wynoszące 900 milionów euro, proponujemy 
zwiększyć prawie dwuipółkrotnie. Ponad 2,3 mi
liarda euro będzie przeznaczone na rolnictwo. 
Czyli np. ten największy komponent dotyczący 
przetwórstwa, rynków hurtowych, przechowal
nictwa, centrów dystrybucyjnych zwiększamy 
z 500 milionów na 1 miliard 267 milionów euro. 
To jest rewolucyjne podejście, ale takie było ocze
kiwanie środowisk, a my czuliśmy, że potrzeby 
są tam ogromne. Byliśmy otwarci na dyskusję. 
Spotkaliśmy się z każdym zrzeszeniem rolników 
w Polsce, przedyskutowaliśmy wszystkie oczeki
wania, które oni zgłosili, a wynikiem tego wszyst
kiego jest właśnie zaproponowane rozwiązanie.

Kolejna propozycja, jaka się pojawiła, płynąca 
właśnie ze środowisk związanych z rolnictwem, 
ale też z obszarami wiejskimi, dotyczy finanso
wania gospodarowania ściekami oraz oczywiście 
gospodarowania wodą. To jest ogromny problem 
na terenach wiejskich. Okazuje się, Szanowni 
Państwo, że w związku z pewnymi wymagania
mi dotyczącymi efektywności, czyli, można po
wiedzieć, stopnia zurbanizowania, do tej pory 
były tereny – to chociażby miejscowości do 2 ty
sięcy mieszkańców – na których nie można było 
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realizować kanalizacji i wodociągów ze środków 
europejskich. Chodzi o to, że tam nie spełniano 
tych współczynników RLM, które wskazywa
ły na to, że stopień wykorzystania sieci będzie 
na tyle nieduży, że środki europejskie nie mogą 
być tam zaangażowane. My staliśmy przed ta
kim dużym dysonansem: większe regiony roz
wijały się i ta kanalizacja postępowała, wszyscy 
w swoich miejscowościach widzieliśmy, że ona 
się rozbudowywała, ale z  tych tradycyjnych 
środków europejskich nie mogliśmy tego zro
bić. I przekonaliśmy Komisję Europejską, żeby 
to zrobić z Krajowego Planu Odbudowy w tych 
najmniejszych miejscowościach. Ponad 200 mi
lionów euro, 204 miliony euro zaproponujemy 
właśnie na sieć wodnokanalizacyjną w najmniej
szych miejscowościach. Ja myślę, że gdyby nie ta 
możliwość, nie ta propozycja, to te inwestycje by 
nigdy nie powstały, bo nie byłoby zapewne środ
ków europejskich, a krajowe byłyby pewnie loko
wane w inwestycje, które są pierwszej potrzeby, 
chociażby w służbie zdrowia. 

Jeśli mówimy o terenach wiejskich, to mała re
tencja. Obserwujemy od wielu lat narastający pro
blem związany z gospodarowaniem, właściwym 
gospodarowaniem wodą. Mamy albo powodzie na 
początku wiosny, albo ogromne susze w lecie. I to 
są procesy, które oczywiście narastają, o których 
się coraz częściej mówi, które znacząco utrudnia
ją produkcję rolną. I bez małej retencji, która była 
przez wiele lat zaniedbana, nie zrobimy tam żad
nego postępu. Dlatego zaproponowaliśmy, ażeby 
dopisać jeszcze po zgłoszeniu Krajowego Planu 
Odbudowy 677 milionów euro na cele związane 
z małą retencją. To jest, Szanowni Państwo, taka 
kwota, jaka przez dekady nie była przeznacza
na na tego typu cel. Dekady! Jak przeznaczymy 
ponad 2,5 miliarda zł na tego typu inwestycje, 
to, proszę mi wierzyć, zrobimy ogromny postęp 
w tym zakresie. To będzie ogromny postęp.

Szanowni Państwo, wśród zmian, które chcie
libyśmy również wprowadzić w Krajowym Planie 
Odbudowy, które wynikały z konsultacji, jest 
również wzmocnienie trzeciego sektora, czyli or
ganizacji, stowarzyszeń, fundacji. One również 
bardzo mocno ucierpiały w związku z pandemią. 
One często zaprzestały swojej działalności. Tak 
jak do przedsiębiorców kierujemy taką pomoc, 
tak musimy ten komponent wzmocnienia gospo
darki otworzyć również na trzeci sektor. I będą 
konkursy, będą możliwości, w ramach których 
trzeci sektor będzie mógł również odbudowywać 

się dzięki środkom europejskim, dzięki środkom 
z Krajowego Planu Odbudowy.

Dzisiaj, Szanowni Państwo, mamy połowę 
kwietnia. I agenda jest taka, że do 30 kwietnia 
przedłożymy gotowy Krajowy Plan Odbudowy do 
Komisji. Mam nadzieję, że już w całości z nimi, 
w nieformalnym dialogu, uzgodniony. Do tego 
czasu oczywiście Krajowy Plan Odbudowy musi 
zostać przyjęty przez Radę Ministrów. Tak więc 
w ostatnim tygodniu kwietnia będzie posiedze
nie Stałego Komitetu Rady Ministrów i Rada 
Ministrów przyjmie ten plan jako taki pewien 
mandat negocjacyjny dla Komisji Europejskiej. 
Później, po 30 kwietnia, są jeszcze 2 miesiące na 
takie formalne już negocjacje z Komisją, zatwier
dzenie tego przez Komisję i danie zgody, takiej 
kierunkowej, przez Radę Europejską, która rów
nież zatwierdza krajowe plany odbudowy. I co 
ważne, krajowe plany odbudowy po zatwierdze
niu przez Komisję i Radę staną się dokumentami 
europejskimi. To Komisja Europejska będzie nimi 
zarządzała i Komisja Europejska będzie je trak
towała jako dokumenty swoje, europejskie. Tak 
więc my po zatwierdzeniu planu odbudowy przez 
Komisję będziemy mieli gwarancję i pewność, że 
te wszystkie elementy, które tam będą zawarte, 
będą realizowane nie tylko naszym staraniem, 
ale będą to inwestycje, że tak powiem, pilnowane 
również przez Komisję Europejską, inwestycje, 
które powinny być realizowane również na pozio
mie Komisji Europejskiej, które są ważne i zaak
ceptowane przez Komisję Europejską.

Oczywiście, pewnie wszyscy będą też pytać, 
bo to budzi zainteresowanie, co z ratyfikacją 
decyzji Rady Europejskiej o systemie zasobów 
własnych, bo to się ewidentnie z  tym wiąże. 
Oczywiście, to nie jest głosowanie nad Krajowym 
Planem Odbudowy. Bo pamiętajmy, że głosowa
nie nad wspomnianą decyzją Rady umożliwia ko
rzystanie z jakichkolwiek środków europejskich. 
Dzisiaj mało gdzie ta informacja się przebija, że 
niegłosowanie albo nieratyfikowanie tej decyzji 
Rady to jest brak jakichkolwiek środków europej
skich, również tych, które planujemy z normalnej 
perspektywy, tej 7latki, która ma ruszyć jeszcze 
w tym roku. To jest brak środków dla rolników, to 
jest brak środków na taką zwykłą kanalizację, na 
żłobki, na przedszkola, to jest brak jakiegokolwiek 
współfinansowania, środków z programów euro
pejskich. I każdy, kto będzie głosował za tą ratyfi
kacją, musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy on 
wyobraża sobie rzeczywistość bez tych środków, 
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do których ludzie i samorządy najzwyczajniej 
w świecie się przyzwyczaili. Tak, Krajowy Plan 
Odbudowy to jest element środków europejskich. 
Ale my znamy te środki europejskie, które teraz 
funkcjonują, które są dysponowane przez urzę
dy marszałkowskie. Jak zapytamy w dużych mia
stach, za co kupowane są autobusy, tramwaje, za 
co budowane jest metro, za co budowane są chod
niki… Przecież tam połowa środków to są koszty 
kwalifikowane środków europejskich. Jeżeli ktoś 
będzie podejmował decyzję, to musi być świado
my tego, że będzie decydował o tym, czy utrzy
mamy to, co jest dzisiaj. Mam nadzieję, że taka 
refleksja, już pomijając wielką politykę, która się 
wokół tego rozgrywa… Mam nadzieję, że wszy
scy dokonają takiej wewnętrznej refleksji i oce
nią tę sytuację z punktu widzenia powagi decyzji, 
przed jaką będziemy stali, głosując nad decyzją 
Rady o zasobach własnych.

Szanowni Państwo, do dzisiaj ok. 15 krajów ra
tyfikowało tę decyzję Rady Europejskiej. Niemcy 
są jeszcze w procesie, ale tam to jest wstrzyma
ne w związku z wstąpieniem w proces trybuna
łu konstytucyjnego. Tak naprawdę ta decyzja jest 
potrzebna najpóźniej około lipca, bo wtedy pla
nowane są pierwsze zaliczki z Krajowego Planu 
Odbudowy i wówczas Komisja Europejska musi 
już zaciągnąć zobowiązania, żeby były środki 
na ten cel, czyli dokonać zakupu, można powie
dzieć, pieniądza na rynku, pozyskania pieniądza 
na rynku. Dopiero po ratyfikacji decyzji przez 
wszystkich ona będzie mogła te środki pozyskać 
na rynku, tak żeby później przekazać je w za
liczce i w normalnym trybie krajom członkow
skim. Mamy nadzieje, że dojdzie do ratyfikacji we 
wszystkich krajach, bo taki jest warunek. Nikt nie 
rozważa innego wariantu. Ponad 92% struktury 
rządowej Zjednoczonej Prawicy popiera Krajowy 
Plan Odbudowy i decyzję o ratyfikacji decyzji 
Rady. Jeżeli co najmniej taki procent poparcia 
będzie po stronie opozycji, albo nawet mniejszy, 
rzędu 80, 70, 60, 50%, to tej ratyfikacji dokonamy, 
skorzystamy z tych środków i z tej wielkiej szan
sy, jaka przed nami stoi.

Szanowni Państwo, to nie jest tylko szansa na 
to, że my te środki spożytkujemy bardzo dobrze 
i się rozwiniemy, ale to jest też szansa na to, że my 
nie zostaniemy w tyle w sytuacji, gdy wszystkie 
inne kraje europejskie skorzystają z tych środ
ków. Tak więc dla nas to byłoby tracenie dystansu 
do najbogatszych krajów, gdybyśmy z tych środ
ków nie skorzystali. Gdyby to była tylko sprawa 

krajowa, tobyśmy nie wyrównywali szans, toby
śmy nie gonili tych krajów, ale my stracimy dy
stans, jeżeli z tych środków nie skorzystamy, bo 
Włochy, Hiszpania, Niemcy, Francja z tych środ
ków z pewnością skorzystają. Szanowni Państwo, 
przygotowania Krajowego Planu Odbudowy, po
mimo tego, co funkcjonuje w przestrzeni publicz
nej, przebiegają w sposób niezakłócony, zgodnie 
z harmonogramem założonym w lipcu ubiegłego 
roku. My nie przesunęliśmy harmonogramu na
wet o tydzień. Spotkania z Komisją Europejską 
są rozpisane od 26 lutego do 30 kwietnia dzień po 
dniu i pracujemy nad tym, rzetelnie pracują nad 
tym urzędnicy, pracownicy, których gros praco
wało przy środkach europejskich wiele lat. Mam 
więc nadzieję, że finał tego będzie pozytywny.

Bardzo państwu dziękuję. Jestem otwarty na 
pytania.

WiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zadać 

pytania?
Mamy listę pytających.
Pan senator Aleksander Szwed. Proszę bardzo 

o zadanie pytania.

Senator 
aleksander szwed 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, chciałbym, żeby pan się od

niósł do 3 kwestii, które częściowo pan już poru
szył, ale w debacie publicznej one dosyć mocno 
funkcjonują.

Pierwsza. Trzeba podkreślić, że ubiegłorocz
ny lipcowy szczyt Rady Europejskiej to ogromny 
sukces negocjacyjny polskiego rządu i pana pre
miera Mateusza Morawieckiego. Mówi się o blisko 
770 miliardach zł, które zostały wynegocjowane. 
Czy mógłby pan pokazać, jak te środki zostały 
podzielone na Fundusz Odbudowy i inne kompo
nenty, gdzie i ile dostaniemy? Chciałbym, żeby to 
wybrzmiało.

Drugie pytanie dotyczy tego, co wielokrotnie 
było poruszane w Wysokiej Izbie, ale też w de
bacie publicznej, czyli tego, czy zdążymy; doty
czy zarzutu, że inne państwa złożyły już plan 
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odbudowy do Komisji Europejskiej, a Polska jesz
cze nie. Mamy, tak jak pan już powiedział, czas 
do 30 kwietnia i rozumiem, że jest deklaracja, że 
jesteśmy przygotowani i do 30 kwietnia zdążymy.

I trzecia kwestia, do której prosiłbym, żeby 
pan minister się odniósł, to kwestia konsultacji 
społecznych. Bo jest 5,5 tysiąca uwag, o których 
pan minister mówił, większość została uwzględ
niona. Rozumiem, że wszystko było transpa
rentne, przejrzyste. Bo w Wysokiej Izbie, ale też 
w debacie publicznej wielokrotnie zarzuca się 
– zwłaszcza opozycja to robi – że rząd chce coś 
ukryć, coś nie jest transparentne, nie jest przej
rzyste. W mojej opinii nie jest to prawda, ale pro
siłbym, żeby pan do tego się odniósł. Dziękuję.

WiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie fUnDUSzy  
i polityki reGionalnej 
waldemar Buda 

Dziękuję.
Pani Marszałek! Szanowni Państwo!
Jeśli chodzi o proces konsultacji, to, szczerze 

mówiąc, ja mam niezbyt duże doświadczenie, je
śli mogę tak powiedzieć o uczestniczeniu w ta
kim procesie. Niemniej jednak liczba spotkań, 
Szanowni Państwo, które odbyły się w związku 
z konsultowaniem Krajowego Planu Odbudowy, 
naprawdę jest niesamowita. My tutaj, w Senacie, 
byliśmy prawie w każdej komisji, dyskutując 
o  Krajowym Planie Odbudowy. Ja, Szanowni 
Państwo, odbyłem 72 spotkania – ja zliczyłem 
to sobie w kalendarzu – 72 spotkania, które do
tyczyły konsultacji w odniesieniu do Krajowego 
Planu Odbudowy. A przecież oczywiście nie tyl
ko ja się tym zajmowałem. Konsultacje opierały 
się na debatach eksperckich, z przedstawicielami 
dziennikarzy gospodarczych, trzeciego sektora, 
wszystkich ciał konsultacyjnych, które uczest
niczą w wysłuchaniach publicznych. Tu do wy
słuchań publicznych zorganizowanych przez 
fundacje zgłosiło się ponad 100 stowarzyszeń 
i fundacji, myśmy byli tam tylko gośćmi. Po kilka 

godzin dyskutowaliśmy, przez kilka dni, i wysłu
chiwaliśmy tych oczekiwań, które się w związ
ku z Krajowym Planem Odbudowy pojawiają. 
Każdy, kto chciał, mógł zabrać głos. Było tam też 
kilku parlamentarzystów z opozycji, przyszli do 
mnie i najzwyczajniej w świecie chcieli pody
skutować o Krajowym Planie Odbudowy. A więc 
każdy miał taką okazję, mógł przyjść, podysku
tować, porozmawiać. Często zainteresowane oso
by też dzwonią i pytają o ten temat. Każdy może 
przyjść, podyskutować, każdy może poczytać 
to, co publikujemy na stronie internetowej, czy
li o bieżących konsultacjach, które się odbywa
ją, każdy mógł zgłosić uwagę, która dotyczyłaby 
Krajowego Planu Odbudowy. To wszystko jest ab
solutnie transparentne. Mamy też bardzo dobry 
feedback ze strony Komisji Europejskiej, że po
deszliśmy do konsultacji w sposób poważny i że 
oczekujemy, że one przyniosą nam pozytywne 
zmiany, które możemy uwzględnić w Krajowym 
Planie Odbudowy również dzięki temu, że usły
szeliśmy te wszystkie głosy.

Pan senator pytał o negocjacje. Oczywiście 
były one pełne dramaturgii, ale zakończone nie
wątpliwym sukcesem. No, takich środków jak 
770 miliardów zł jeszcze nie było i, powiem pań
stwu szczerze, nie będzie. To są ogromne środki. 
Jesteśmy największym beneficjentem środków 
europejskich. Jak dodamy tu te wszystkie kwoty 
z polityki spójności, wydatki na rolnictwo i w ra
mach Krajowego Planu Odbudowy, to będzie to 
760 czy 770 miliardów zł. I możemy to przełożyć 
na wartości budżetowe, możemy to przełożyć na 
wartości… Pamiętam, jak przed perspektywą 
na lata 2014–2020 ówczesna ekipa rządowa po
sługiwała się w kampanii spotem, który mówił 
o 200 miliardach zł, w niektórych przypadkach 
o 250 miliardach – to zresztą było też przedmio
tem krytyki i pytań, czy to będzie 200, czy 250… 
No, w każdym razie była mowa o szansie nawet na 
250 miliardów zł. A my dzisiaj mówimy o 770 mi
liardach! A więc myślę, że nie trzeba tu bardzo 
przekonywać, że to był ogromny sukces rządu, 
a także osobisty negocjacyjny sukces premiera 
Mateusza Morawieckiego.

Ale, Szanowni Państwo, to jest nasz wspólny 
sukces, bo te środki nie są dla rządu, te środki nie 
są dla władzy, te środki nie są dla nas – te środ
ki są ostatecznie dla Polaków. I jeżeli ktoś mówi 
o pewnych zarzutach, które sprowadzają się do 
tego, że my wykorzystamy te środki na własne 
cele… Szanowni Państwo, wydatkowanie środków 
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europejskich to jest zupełnie inna nomenklatura 
i zupełnie inny system wdrażania niż to, z czym 
mamy do czynienia w przypadku środków kra
jowych. Jeżeli ktoś z państwa tu, na sali, czy też 
ktoś, kto nas słucha, ma jakiekolwiek przykłady 
niewłaściwego wydatkowania, nietransparent
nego, albo nieprawidłowości w wydatkowaniu 
środków europejskich, to proszę o zgłoszenie w tej 
sprawie. My, Szanowni Państwo, jesteśmy na po
ziomie czwartego, piątego miejsca w Europie, jeśli 
chodzi o liczbę nieprawidłowości w wydatkowa
niu środków europejskich. Jeśli chodzi o licz
bę spraw, które bada OLAF z punktu widzenia 
nieprawidłowości, to jesteśmy w jednym roku 
na miejscu czwartym, w drugim – na piątym. 
I niestety, jakby z całą odpowiedzialnością mogę 
tu powiedzieć, że jedyny pik… Bo ja nie mówię 
tu tylko o ostatnich latach, ja mówię o czasie od 
momentu wejścia do Unii Europejskiej. Czyli 
to jest nasz wspólny sukces, to, że my w 2004 r. 
zaproponowaliśmy system, który z punktu wi
dzenia wydatkowania środków jest ulepszany 
z roku na rok, z perspektywy na perspektywę, 
jest tu pewnego rodzaju kontynuacja. Czyli je
steśmy jako państwo w tym lepsi, tu nie chodzi 
o Prawo i Sprawiedliwość czy o poprzedników. 
Po prostu system zbudowany w Polsce i konty
nuowany jest bardzo dobry z punktu widzenia 
wydatkowania środków, instytucje zarządzają
ce tym, instytucje pośredniczące, te, które w tym 
uczestniczą, doskonale się tego nauczyły. A wiele 
krajów południowej Europy do tej pory boryka się 
z takim podstawowym wydatkowaniem środków, 
np. na rolnictwo, tam blokuje się środki na kilka 
miesięcy, dlatego że są nieprawidłowości na po
ziomie agencji, której odpowiada u nas Agencja 
Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa. 
U nas zaś takie nieprawidłowości się nie zdarza
ją. Jedyny pik w wydatkowaniu środków euro
pejskich, który mieliśmy, i Komisja Europejska 
znacząco się tym interesowała, OLAF też miał 
z tym więcej spraw, to niestety – no, muszę to 
powiedzieć – był w momencie, w którym pan 
Sławomir Nowak był ministrem infrastruktury 
i realizowaliśmy inwestycje drogowe. Jak pań
stwo przejrzą te statystyki, to zobaczą…

(Głos z sali: Ohydne, ohydne.)
…że kilka inwestycji drogowych było analizo

wanych przez OLAF. Niestety wyniki tych analiz 
nie były pocieszające, ale to był jedyny taki mo
ment w historii od 2004 r. Cała reszta historii jest 
naprawdę bardzo pozytywna. Powinniśmy być 

dumni, jeśli chodzi o sposób wydatkowania środ
ków europejskich. Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Proszę o  zadanie pytania pana senatora 

Krzysztofa Kwiatkowskiego.

Senator 
krzyszToF kwiaTkowski 

Pani Marszałek! Panie Ministrze!
Mam przed sobą otwarty wywiad z ministrem 

Kowalskim z czasów, kiedy był jeszcze ministrem. 
I on mówił wtedy tak w kontekście Funduszu 
Odbudowy: rząd nie ma ani jednej analizy kosz
tów tego długu. Chciałbym zapytać, w oparciu 
o co rząd podejmuje decyzje, skoro wicemini
ster tego rządu mówi, że nie macie państwo ani 
jednej analizy następstw przyjęcia Funduszy 
Odbudowy.

Drugie pytanie… O, przepraszam. Jeszcze raz, 
bo karta nie była wsunięta.

Jeszcze raz, ponawiam pytanie. Mam przed 
sobą wywiad z panem Januszem Kowalskim jako 
wiceministrem w tym rządzie, który tak mówił 
o Funduszu Odbudowy: rząd nie ma ani jednej 
analizy kosztów tego długu i następstw przyjęcia 
funduszu. Pytanie: w oparciu o co rząd podejmuje 
decyzje, skoro wiceminister mówi, że nie ma żąd
nych analiz przed podjęciem decyzji?

Drugie pytanie. Jak wypowiadają się przed
stawiciele PiS, trwa analiza co do ewentualnej 
małej ratyfikacji funduszu, czyli z wyłączeniem 
parlamentu. Proszę o przedstawienie szczegóło
wych analiz w tym zakresie. Jak te analizy wyglą
dają? Czy pan też stoi na stanowisku, że można 
ratyfikować Fundusz Odbudowy z wyłączeniem 
polskiego parlamentu? Proszę o  informacje 
o uwagach, jakie Komisja Europejska przedsta
wiła do wstępnego planu, tych krytycznych, któ
re polski rząd otrzymał. Zakładam, że będą one 
uwzględnione w projekcie, który ma być przesła
ny do 30 kwietnia.

Chciałbym też zapytać… Rozumiem, że to 
była nieprecyzyjna wypowiedź, kiedy pan mó
wił, że przyjęliśmy wszystkie oczekiwania śro
dowisk rolniczych, każde oczekiwanie, które 
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zostało przedstawione. Mam przed sobą komu
nikat AgroUnii – ja nie oceniam, czy to jest do
bry, czy zły pomysł – która postuluje o to, żeby 
40% środków przekazać na tereny rolnicze. Warto 
może precyzyjnie się wypowiadać na temat tego, 
jaki zakres wniosków uwzględniliście. Jak mó
wię, ja nie oceniam tych wniosków, nie mówię, 
czy one mają sens, czy nie, ale zwracam uwagę 
na to, że one nie korelują z tym, co powiedział pan 
minister, czyli że przyjęliście wszystkie wnioski.

Ostatnie moje pytanie. Mówił pan o przeko
nywaniu opozycji, więc chciałbym pana zapytać 
jako wiceministra odpowiedzialnego za ten temat, 
co pan robi, żeby przekonać członków rządu do 
tego, żeby rząd wypracował jednolite stanowisko 
w sprawie Funduszu Odbudowy. Proszę, by pan 
przedstawił argumenty, które pan przedstawia 
kolegom z Solidarnej Polski, i powiedział, jak oni 
na te argumenty odpowiadają. Chodzi o to, żeby 
stanowisko polskiego rządu w tym, do czego pan 
nas przekonał, kluczowym dokumencie było jed
nolite. Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie fUnDUSzy  
i polityki reGionalnej 
waldemar Buda 

Pani Marszałek! Szanowni Państwo! Panie 
Senatorze!

Nie chciałbym się odnosić do słów tego czy 
innego polityka, bo debata publiczna jest gorą
ca w tej kwestii, dlatego znajdzie się wiele wy
powiedzi popierających, kwestionujących czy 
zawierających pytania. Janusz Kowalski ma swoje 
zdanie na ten temat i myślę, że nie warto się do 
tego odnosić, bo obecny rząd, już bez pana posła, 
w większości popiera Krajowy Plan Odbudowy 
i ratyfikację decyzji Rady Europejskiej. To jest 
92%. My siebie wzajemnie nie musimy przeko
nywać, bo poparcie na poziomie 92% to jest, po 
pierwsze, gwarancja tego, że to przejdzie na posie
dzeniu Rady Ministrów, a po drugie, duża szan
sa na to, że to przejdzie w parlamencie samymi 
głosami Zjednoczonej Prawicy. Ja zakładam, że 

państwo w większości również poprą Krajowy 
Plan Odbudowy.

W  historii Polski mieliśmy już 2 razy do 
czynienia z  głosowaniem nad podobną decy
zją, o  zasobach własnych Unii Europejskiej. 
Podejmowaliśmy takie decyzje i za każdym razem 
było ponad 400 głosów w parlamencie pomimo 
bardzo burzliwej dyskusji. Kto się odważy zablo
kować środki europejskie? Kto pójdzie i powie, że 
rolnicy nie otrzymają środków? Nie wierzę, że 
ktoś wróci do swojego okręgu i będzie później pu
blicznie funkcjonował w społeczeństwie. To jest 
samobójstwo polityczne. Wydaje mi się, że każdy 
z nas będzie świadomy tego, przed jak poważną 
decyzją stoi.

Co do… Jeszcze raz, gdyby pan…
(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Uwagi 

Komisji Europejskiej do wstępnej propozycji.)
Uwagi Komisji… Szanowni Państwo, no, za

wsze jest tak, że pierwszy projekt jest przedmio
tem jakichś negocjacji i dyskusji. Oczywiście 
Komisja bardzo wyraźnie zwraca uwagę na to, 
żeby za pomocą środków z  Krajowego Planu 
Odbudowy realizować zadania, które sobie po
stawiła w ramach Zielonego Ładu. I tutaj w kon
tekście każdej inwestycji, która nie wskazuje 
w sposób wyraźny, w sposób oczywisty na to, 
że to będzie służyło klimatowi, Komisja zadaje 
pytania: a w jaki sposób przyczyni się to do po
prawy sytuacji i warunków klimatycznych? I to 
dotyczy wielu inwestycji, od inwestycji w rolnic
twie, przez inwestycje w służbie zdrowia, po in
westycje w drogownictwie. Np. była dyskusja na 
temat obwodnic, bo wprowadziliśmy bardzo duży 
komponent, chcieliśmy realizować wiele obwod
nic w ramach Krajowego Planu Odbudowy i tu 
każda inwestycja była weryfikowana z punktu 
widzenia tego, czy ona rzeczywiście wyprowa
dza ruch tranzytowy z miast, czy ona wpływa na 
bezpieczeństwo ruchu drogowego. No więc to są 
bardzo szczegółowe dyskusje i te uwagi wcale nie 
wynikają z jakiegoś kontestowania, tylko wynika
ją z tego, że Komisja chce poznać szczegóły, żeby je 
przedyskutować i żeby ostatecznie wyrobić sobie 
na ten temat zdanie. No więc jeżeli mogę powie
dzieć generalnie o uwagach, to one w większości 
sprowadzają się do tego, żeby po pierwsze, pilno
wać tego współczynnika 37% – tyle ma być wyda
ne na klimat, tak już mówiąc wprost, jeśli chodzi 
o te inwestycje – a po drugie, żeby wszystkie inne 
inwestycje ochronie środowiska i klimatu nie 
szkodziły. Tak więc do tego mogę sprowadzić te 
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poszczególne uwagi, które się pojawiają i są arty
kułowane przez Komisję.

Co do przekonywania, argumentów dla na
szych koalicjantów, to o  tym już w  zasadzie 
mówiłem i  to się sprowadza też do pierwsze
go pytania. My z nimi rozmawiamy. Analizy… 
Szanowni Państwo, tu naprawdę nie trzeba być 
szczególnym znawcą tematu, żeby wiedzieć, że 
te środki z punktu widzenia Polski są korzyst
ne, ponieważ nawet gdyby… Bo cała logika zaso
bów własnych polega na tym, że w momencie, 
w którym będzie dochodziło do spłaty środków 
z Krajowego Planu Odbudowy, będziemy mieli 
taką sytuację, że kraje będą musiały wyrównać 
to, co nie zostanie wyrównane przez zwiększenie 
dochodów własnych Unii Europejskiej. Jest kilka 
propozycji na stole, w których Rada zobowiązała 
Komisję do przygotowania rozwiązań w zakresie 
tego, jak te zasoby własne można byłoby zwięk
szyć, od podatku cyfrowego największych gigan
tów po podatek od plastiku, po inne rozwiązania. 
I teraz ta część, której nie da się zrównoważyć 
tego rodzaju dochodami Unii, będzie przeniesiona 
w postaci zwiększonej składki na kraje członkow
skie. Ile dokładnie tego będzie, nie powiemy, bo 
w decyzji Rady jest termin, że do 2023 r. Komisja 
Europejska ma przedstawić wstępne propozy
cje i wtedy będzie wiadomo, w jakim zakresie 
będzie to zrównoważone przez dochody własne, 
a w jakim – przez zwiększoną składkę. Jednak, 
Szanowni Państwo, my nie jesteśmy płatnika
mi netto, więc nawet gdyby żadne dochody do
datkowe nie zostały zrealizowane na rzecz samej 
Unii Europejskiej, to proporcjonalnie składka do 
wartości, które wyjmiemy z Krajowego Planu 
Odbudowy… one zawsze będą nam się opłaca
ły. Czyli nawet gdybyśmy nic nie zrealizowali 
z dochodów własnych, to i tak będziemy na plus. 
Polska i tak będzie na plus, bo my więcej z Unii 
wyjmujemy, niż składką wnosimy. Wobec tego 
tu nie potrzeba nawet szczególnych analiz, bo to 
w każdym wariancie nam się po prostu opłaca. 
Dziękuję.

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Argumenty 
prawne za małą ratyfikacją.)

Tak, tak, przepraszam, Panie Senatorze.
Ja, Szanowni Państwo, uczestniczę w tym pro

cesie, ale nie znam planów, które zmierzałyby 
w tym kierunku, żeby poza parlamentem próbo
wać dokonać ratyfikacji, ponieważ to są przepisy, 
które wynikają z konstytucji. Mamy tam 3 ścieżki 
ratyfikacyjne. Jedna ścieżka to jest oczywiście ta 

mała, która jest rządowoprezydencka, o której tu 
pan senator mówił. Druga to jest ta duża, normal
na, przyjmowana zwykłą większością, ale przez 
parlament. I jest trzecia, która jest dużą ratyfika
cją, uchwalaną większością 2/3 głosów, ale w mo
mencie gdy państwo członkowskie, Polska, oddaje 
kompetencje na rzecz organu międzynarodowego. 
Tak? To się sprowadza do tego rodzaju sytuacji. 
My tutaj wyrażamy zgodę na pojedyncze dzia
łanie, które przekracza kompetencje traktatowe 
Unii Europejskiej, w związku z tym to jest ta raty
fikacja duża przy zwykłej większości. Tutaj praw
nicy się zgadzają i wydaje mi się, że to jest jedyna 
droga, którą powinniśmy zmierzać. Ja nie znam 
decyzji i szczegółów opracowań, bo na poziomie 
Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej to 
był jasny kierunek, poza tym my się zajmujemy 
przygotowaniem planu, a kwestia ratyfikacji to 
jest kwestia Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 
które przygotowuje projekt ratyfikacyjny i które 
prowadzi te analizy. Mnie nie jest nic wiadomo, 
żeby miała być wykorzystywana inna ścieżka 
niż ta podstawowa, czyli ścieżka dużej ratyfika
cji w parlamencie ze zwykłą większością.

WiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję.
Ja też chciałabym zadać panu kilka pytań 

i chciałabym, żeby pan minister odniósł się do 
kilku kwestii.

Po pierwsze, chodzi o  brak powiązania 
Krajowego Planu Odbudowy z innymi dokumen
tami strategicznymi. Projekt wymienia przyjęte 
dotychczas dokumenty, czyli Strategię na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020, PEP, 
politykę ekologiczną, Strategię Rozwoju Kapitału 
Ludzkiego etc., ale brakuje informacji, w jaki spo
sób te dokumenty będą oddziaływały na projekt 
Krajowego Planu Odbudowy i odwrotnie: w jaki 
sposób ulegną one zmianie w wyniku wprowa
dzenia Krajowego Planu Odbudowy. Nie ma np. 
odniesienia do tego, czy niezrealizowane cele 
Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 
2020 r. będą realizowane z opóźnieniem, czy będą 
zarzucone. To jest pierwsza kwestia.

Druga kwestia. Chciałabym, aby pan mini
ster odniósł się do braku oceny skutków inwesty
cji, wpływu na sektor finansów publicznych, na 
konkurencyjność gospodarki, przedsiębiorczość, 
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wpływu na poziom inwestycji prywatnych. Nie 
ma tej oceny.

Następna kwestia. O ocenie wpływu inwe
stycji na środowisko pan minister już mówił, 
ale brakuje również w tym planie zakładanych 
mierzalnych rezultatów reform i inwestycji, czyli 
liczby nowych miejsc pracy, wzrostu dynamiki 
PKB, dynamiki produkcji, zmniejszenia pozio
mu ubóstwa, zmniejszenia poziomu nierówności, 
przeciętnej kolejki do lekarza, wzrostu przecięt
nej oczekiwanej długości życia. Nie ma tych 
wskaźników. I właśnie w tych uwagach Komisji 
Europejskiej była mowa o tym, że brakuje wy
znaczenia konkretnych wskaźników, do których 
chcemy dojść. Czy w ogóle pracujecie nad tym, 
żeby uzupełnić ten projekt o te kwestie, a jeśli tak, 
to w jaki sposób będzie to zrobione? Dziękuję.

Proszę.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie fUnDUSzy  
i polityki reGionalnej 
waldemar Buda 

Pani Marszałek, po pierwsze, my tę część stra
tegiczną, która właśnie mówi o efektach z punktu 
widzenia makro, już uzupełniliśmy i wysłaliśmy 
drugą wersję tej części do Komisji Europejskiej. 
Ona będzie odwoływała się do dokumentów pol
skich, które dzisiaj funkcjonują – najważniejszy 
to Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 
– i ona będzie pokazywała te współczynniki. 
Jednak ta analiza makro, która pokaże efekty, jest 
przygotowywana przez Ministerstwo Finansów, 
ale ona jest przygotowywana następczo, tzn. 
my po przygotowaniu całego Krajowego Planu 
Odbudowy – zakładam, że to będzie w przyszłym 
tygodniu – oddajemy dane końcowe, pokazujemy 
kształt tego planu, a na tej podstawie będzie wy
konana analiza makro. To będzie zarówno analiza 
makro z punktu widzenia wskaźników i celów, 
które osiągniemy – i ona oczywiście będzie do
łączona do Krajowego Planu Odbudowy – jak i, 
Szanowni Państwo, analiza pod kątem zasady do 
no significant harm, a więc zasady, że nie szko
dzimy środowisku, czyli każdy z projektów będzie 
przejrzany. I to, żeby być obiektywnymi, wykonu
jemy za pośrednictwem ekspertów zewnętrznych, 
bo chodzi o to, żeby oni ocenili ten krajowy plan 
z punktu widzenia tej zasady, tak żeby nie było 
wątpliwości, że my mieliśmy jakby swój punkt 

widzenia w tej sprawie. Tak więc te efekty i te 
analizy będą oczywiście pokazane.

Nie zgodziłbym się tylko z  jednym, z tym, 
że nie osiągnięto efektów czy celów założonych 
w SOR. Ja z tym się nie zgodzę, dlatego że oczywi
ście badałbym to do 2019 r., gdyż 2020 r. absolut
nie nie jest miarodajny. Jak weźmiemy pod uwagę 
założenia do 2019 r., to spokojnie możemy uznać, 
że te cele proporcjonalnie zostały zrealizowane. 
A najważniejszy cel, jaki jest postawiony w SOR 
– wszyscy go znamy – to zwiększenie dochodu 
Polaków. To jest najważniejszy cel, który został 
postawiony w SOR. Szanowni Państwo, jak po
każemy to z punktu widzenia dochodu Polaków, 
czyli wynagrodzeń, emerytur, oraz bezrobocia, to 
okaże się, że SOR się broni, po prostu się broni. 
Bezrobocie zostało bowiem zmniejszone na koniec 
2019 r. do 5,1%, a wynagrodzenia wzrosły, emery
tury wzrosły znacząco ponad te wskaźniki, które 
były planowane w SOR. Tak że one zostały wyko
nane. A 2020 r… Tak, to tąpnięcie inwestycji pry
watnych, tak, to bezrobocie większe o 1%, tak, to 
mniejsze inwestycje publiczne, tak, to PKB mniej
szy o 2,8 punktu procentowego. To oczywiście się 
zgadza, ale to jest 1/3 tego, co się dzieje w Europie 
i na świecie. W związku z tym musimy uwzględ
niać, że jesteśmy w fazie kryzysu gospodarczego. 
Chyba dla nas wszystkich jest jasne dlaczego.

WiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję.
Proszę o zadanie pytania pana senatora Jana 

Marię Jackowskiego.

Senator 
Jan maria Jackowski 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, ja mam następujące pytanie. 

Czy pan zechciałby powtórzyć, jaka część z tych 
64 miliardów z Funduszu Odbudowy, które, jak 
rozumiem, przypadną Polsce, to środki bezzwrot
ne? Bo część ma być, zdaje się, bezzwrotna, a część 
jest po prostu przyznawana na zasadzie, mówiąc 
kolokwialnie, pożyczki.

Jakie są obszary, na które te środki muszą być 
przeznaczone? Bo opinia publiczna może mieć 
takie przekonanie – no, takie sygnały dostajemy 
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– że to są środki, które kraj może wydać tak, jak 
uzna to za stosowne. A przecież wiemy, że są tu
taj pewne priorytetowe kierunki. Czy pan mini
ster zechciałby to przypomnieć i powiedzieć, ile 
tych środków zostanie realnie w polskiej gospo
darce, a ile, np. w ramach transformacji ener
getycznej, wróci do gospodarek innych krajów 
Unii Europejskiej? No, to jest istotne, bo powin
niśmy myśleć nie tylko o tym, ile do nas wpłynie, 
ale i o tym, ile realnie u nas zostanie po realiza
cji celów, które są zawarte w tych strategiach. 
Dziękuję.

WiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję.
Proszę bardzo.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie fUnDUSzy  
i polityki reGionalnej 
waldemar Buda 

Szanowni Państwo, to jest dokładnie 58 mi
liardów euro. Podział jest taki, że niespełna 
24 miliardy euro to część bezzwrotna, a 34 mi
liardy euro to część pożyczkowa, instrumentowa. 
I to jest bodajże czwarta czy piąta co do wielkości 
koperta w Unii Europejskiej. Możemy powiedzieć, 
że to są ogromne środki. To jest prawie 250 mi
liardów zł, bo te kwoty są podawane w euro.

I na co te środki pójdą? Szanowni Państwo, 
Komisja Europejska i Rada wymagają, żeby w ra
mach Krajowego Planu Odbudowy realizowane 
były określone zalecenia, tzw. CSR, country spe-
cific recommendations, które były składane…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-

Stanecka: Bardzo prosiłabym o wyciszenie roz
mów. Panie Ministrze, proszę bardzo.)

(Głos z sali: Przepraszam.)
To są zalecenia Rady, który były składane 

w 2019 i 2020 r. To jest taki system, że Komisja 
Europejska i Rada przygotowują pewne zalece
nia dla krajów, przekazują je do krajów członkow
skich w oczekiwaniu, że będą one realizowane. Do 
tej pory nie było formalnych możliwości przymu
szenia krajów członkowskich do zrealizowania 
takich zaleceń. Myśmy to robili w mniejszym czy 

większym stopniu, tak jak każdy inny kraj eu
ropejski. Tutaj zaś powiązano przydzielenie tych 
środków z realizacją CSR.

W związku z tym ma pan senator absolutną 
rację. To nie jest tak, że możemy wydać te środ
ki na cokolwiek. Mogę państwu powiedzieć, że ja 
osobiście zrealizowałbym w ramach Krajowego 
Planu Odbudowy dużo więcej inwestycji drogo
wych, bo na to zawsze brakuje środków. Myśmy 
zwiększyli Fundusz Dróg Samorządowych 
z 800 milionów do 3 miliardów, a w 2019 r. na
wet do 6 miliardów, a i tak państwo mówią, że to 
mogłoby być więcej. Budujemy autostrady i drogi 
ekspresowe, a i tak można by było powiedzieć, że 
potrzeba ich więcej. Ale jeśli chodzi o inwestycje 
drogowe, to niestety są one praktycznie wyklu
czone z Krajowego Planu Odbudowy. Wyjątkiem 
są te, które da się uzasadnić wyjątkowo dobry
mi współczynnikami z punktu widzenia ochro
ny powietrza, wyprowadzania ruchu z dużych 
aglomeracji czy poprawy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. I dlatego w całym KPO, jeśli chodzi 
o drogi, inwestycje drogowe, znalazł się tylko 
komponent obwodnicowy. Chyba 17 takich in
westycji będzie można zrealizować w ramach 
Krajowego Planu Odbudowy. Ale takie typowe, 
liniowe inwestycje nie wchodzą w grę.

Trzeba jeszcze powiedzieć, że Komisja 
Europejska bardzo pilnuje tego, żeby Krajowy 
Plan Odbudowy nie uzupełniał w żaden sposób 
środków z tytułu polityki spójności. Zadań, któ
re od zawsze były realizowane w ramach polity
ki spójności, nie można przesuwać do Krajowego 
Planu Odbudowy. To nie są dodatkowe środ
ki w  ramach polityki spójności. To są trochę 
inne środki, środki na trochę inne cele. A więc 
tak przebiega linia demarkacyjna między tymi 
środkami. To dotyczy również kwestii rolniczych. 
No, w kwestii komponentów rolniczych słyszymy 
takie uwagi: a czy nie można by było w ramach 
wspólnej polityki rolnej albo PROW realizować 
tych zadań, które pokazujemy w Krajowym Planie 
Odbudowy? Na ten temat też toczy się dyskusja. 
Dziękuję.

(Senator Jan Maria Jackowski: Ja jeszcze, Pani 
Marszałek…)

WiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Tak, proszę bardzo.
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Senator 
Jan maria Jackowski 

Jeszcze nie usłyszałem odpowiedzi na jedno 
z moich pytań. Ja je może przypomnę. Otóż pyta
łem – np. chodzi o Zielony Ład, bo tam jest dość 
solidna część tych środków – ile według szacun
ków rządowych tych środków realnie zostanie 
w Polsce, a ile tych środków, np. w wyniku zaku
pu technologii, wróci do krajów bardziej rozwi
niętych od nas. Czy rząd zrobił takie szacunki? Bo 
chodzi o to, żebyśmy mieli całościowy rachunek 
zysków i strat czy bilans tego funduszu. Dziękuję.

WiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie fUnDUSzy  
i polityki reGionalnej 
waldemar Buda 

Szanowni Państwo!
Krajowy Plan Odbudowy nie opiera się na 

identyfikacji wykonawców inwestycji. Większość 
zadań, którą są w nim przedstawione, będzie 
realizowana po rozstrzygnięciu konkursów. 
Tak więc to, kto wygra konkurs, powiedzmy 
sobie, który samorząd, będzie zależało od np. 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, 
od urzędu marszałkowskiego, od urzędów, które 
jako instytucja pośrednicząca będą dysponowały 
tymi środkami. A tego, czy później beneficjent, 
w postaci jakiegoś samorządu, w przetargu do
stanie lepszą ofertę na ten czy inny autobus, na 
ten czy inny tabor kolejowy, nie jesteśmy w stanie 
przewidzieć. Ja oczywiście życzę sobie tego, żeby 
jak największa liczba inwestycji była realizowa
na z udziałem partnerów polskich. I nawet kon
struując ten komponent kolejowy, tak staraliśmy 
się to ułożyć z podziałem na Intercity i na kole
je regionalne, żeby uwzględnić moce produkcyj
ne polskich zakładów, co do których wiemy, ile 
ich jest i co mogą produkować. Tyle, ile mogli
śmy zrobić… Np. budujemy komponenty dla całej 
branży offshore, tak żeby zbudować magazyny, 
centra serwisowe tych urządzeń i żeby firmy za
graniczne nam tego nie budowały, bo wówczas 

nie byłoby żadnego wpływu tego na gospodarkę 
i pozytywnego efektu dla gospodarki. Ale dokład
nie przeliczyć tego na uzyskane korzyści nie je
steśmy w stanie, bo to ostatecznie jest procedura 
transparentna, jest wolna przestrzeń gospodarcza 
z punktu widzenia Unii Europejskiej. Na to się 
zgodziliśmy, wchodząc do Unii Europejskiej, więc 
nie możemy blokować przedsiębiorców europej
skich w przetargach, w rozstrzygnięciach. Sami 
wiemy, jak to wygląda. Ale staraliśmy się loko
wać środki tam, gdzie prawdopodobieństwo wy
konawstwa po stronie mniejszych polskich firm 
jest większe, jednak tylko prawdopodobieństwo, 
bo nie możemy tego przesądzić.

WiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Proszę o zadanie pytania pana senatora Józefa 

Łyczaka.

Senator 
JózeF łyczak 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, na wstępie wspomniał pan, 

że pandemia sprawiła, że w zasadzie żyjemy 
w czasie III wojny światowej, wojny biologicznej 
i nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak długo ta 
wojna będzie trwała oraz jakie wyrządzi spusto
szenie w naszym życiu i w gospodarce. Stąd zro
dził się projekt Funduszu Odbudowy. I bardzo 
dobrze. Są to olbrzymie pieniądze. Ja zawsze, gdy 
słyszę o olbrzymich pieniądzach, obawiam się, 
czy zdążymy praktycznie je wykorzystać, ale wie
rzę w to, że tym razem zostaną zużyte na słuszne 
cele, tak jak pan zaznaczył.

W swojej wypowiedzi skoncentrował się pan 
głównie na klimacie i rolnictwie. Ja z tego bar
dzo się cieszę, bo znów zmierzamy w tym kierun
ku albo oświadczamy, że również rolnictwo jest 
głównym działem gospodarki.

Jeżeli chodzi o Zielony Ład, to są pewne obawy, 
ja się boję. Bo jeżeli potwierdzą się te informacje, 
które otrzymujemy, czyli będą rozwiązania, któ
re lansują ekolodzy albo tzw. ekolodzy, to może to 
być przyczyną wyrządzenia wielkich szkód w rol
nictwie i również załamania się produkcji.

Jeżeli chodzi o te sprawy, które pan poruszał, 
farmy wiatrowe, to bardzo się cieszę, że idziemy 
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w tym kierunku. Jeszcze do niedawna nie popie
raliśmy tego kierunku. Fotowoltaika w tej chwili 
również bardzo się rozwija, chociaż ostatnio uka
zały się informacje wprowadzające lekki niepo
kój, ale nie będę się rozwodził.

Jeśli chodzi o transformację cyfrową, o inter
net, to nie wiem, czy dobrze zrozumiałem. Pan 
minister stwierdził, że 1 milion gospodarstw nie 
ma dostępu. Ale jeśli chodziłoby o gospodarstwa 
rolne, to praktycznie 75% chłopów by nie miało 
dostępu do internetu. Aż mi się nie chce w to wie
rzyć, ale może tak jest.

Wspomniał pan, jeżeli chodzi o rolnictwo, 
o wodzie. Idą na to olbrzymie pieniądze. Ja wie
rzę, że wreszcie zrealizujemy to, na co czekają 
mieszkańcy Kujaw, czyli drugi stopień wodny 
w Ciechocinku, który już wielokrotnie był obie
cywany, podawane były terminy, które niestety 
ciągle są przesuwane. Wierzę, że w 2029 r. ten sto
pień powstanie. Jeżeli chodzi o wodę, to wszyscy 
o tym mówili przez dziesiątki lat, ale nikt nic nie 
zrobił. Ta woda spadała i błyskawicznie znajdo
wała się w Bałtyku. Wierzę, że teraz te ogromne 
pieniądze sprawią, że sprawy, o których pan mó
wił – m.in. o retencjach, ale nie będę tego powta
rzać – będą zrealizowane.

I ostatnia rzecz – zmierzam do pytania – 
chciałbym, żeby pan minister rozwiał obawy. Bo 
my się spotykamy w terenie i wszyscy zadają jed
no pytanie: co nam grozi, jak to ratyfikujemy? 
Czy stracimy suwerenność? Dla przykładu: czy 
będziemy płacili długi za tych, którzy się bawili 
w Europie? Mam tu na myśli Grecję i inne kraje. 
Bo tego Polacy się boją. Niech pan określi jasno, co 
nam ewentualnie grozi. Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie fUnDUSzy  
i polityki reGionalnej 
waldemar Buda 

To ja może zacznę od ostatniego pytania, bo 
ono jest takie najbardziej wymowne.

Szanowni Państwo, to oczywiście jest abso
lutnie nieprawda, że my bylibyśmy zobowiąza
ni do spłacania czyichkolwiek zobowiązań. Co 

do partycypacji w tym długu to jest to zapisane 
z punktu widzenia partycypacji w całym budże
cie, jaki dzisiaj mamy. Ta podwyższona składka, 
która mogłaby być w związku ze zwrotem części 
dotacyjnej KPO, jest ustalona. I my na pewno nie 
będziemy finansować zobowiązań, które zacią
gnęły inne kraje – tak jak dzisiaj nie płacimy wię
cej z punktu widzenia potrzeb Unii Europejskiej. 
Potrzeby są bardzo duże i budżet jest zwiększany, 
ale proporcja naszej składki jest cały czas ustalo
na według tego samego algorytmu. A więc im bar
dziej nam się zwiększają środki dotacyjne, tym 
my więcej płacimy, ale nie wtedy, gdy zwiększają 
się komuś te środki dotacyjne. A więc nie ma naj
mniejszej obawy w tym zakresie.

Obawy, które są przedstawiane, dotyczą poży
czek, ale ta część pożyczkowa, Szanowni Państwo, 
jest sprawą absolutnie indywidualną. To polega 
na tym, że państwo członkowskie zawiera umowę 
pożyczkową z Komisją Europejską, która zacią
gnęła na ten cel dług. W związku z tym dokład
nie tyle, ile pożyczymy, tyle oddamy. My jesteśmy 
stroną tej umowy i możemy z tych środków po
życzkowych skorzystać albo nie. Dzisiaj, na ten 
moment, Szanowni Państwo, bodajże tylko 4 kra
je deklarują chęć skorzystania w całości z tych 
środków pożyczkowych. I to jest ich sprawa. To 
one decydują o tym, w jakim stopniu i kiedy sko
rzystają z tych środków.

My będziemy systematycznie, po kolei pró
bowali z nich skorzystać – w pierwszym kroku 
ok. 10 miliardów euro, w kolejnych kolejne. Ale to 
nie jest tak, że musimy je wziąć. I np. Niemcy wska
zują, że na ten moment nie, być może w przyszłym 
roku… W związku z tym to jest sprawa otwarta. 
A więc ja bym się absolutnie tego nie obawiał.

A  jeśli chodzi o Zielony Ład, to, Szanowni 
Państwo, jest to szansa, bo my jesteśmy, że tak 
powiem, w pociągu, który jedzie i ten Zielony 
Ład to jest już pewnego rodzaju wymóg na pozio
mie Komisji Europejskiej. Dobrze, że przy oka
zji stawiania sobie tych wielkich wyzwań i celów 
są środki, żeby to realizować, bo dramatem by 
było, gdyby tych środków nie było, a te cele cały 
czas byłyby, że tak powiem, podwyższane i byłoby 
pokazywane, jakie to my mamy ambicje. I dzięki 
temu, że te pieniądze są, jesteśmy w stanie te cele 
zrealizować.

Jak mówimy o  Zielonym Ładzie… Proszę 
mi wierzyć, że największy komponent spośród 
wszystkich, które prezentujemy w Krajowym 
Planie Odbudowy, to jest ten dotyczący właśnie 
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klimatu. Chodzi o  to, żeby jak najwięcej tych 
zadań zdjąć, nazwijmy to, ze środków krajo
wych, zdjąć z tych typowych środków europej
skich i właśnie zrealizować w Krajowym Planie 
Odbudowy. A więc nasze podejście w mojej ocenie 
jest tu absolutnie słuszne. Jak Unia Europejska 
stawia te wymagania, to miejmy środki europej
skie do dyspozycji, jeśli chodzi o realizację tych 
celów. I tak w tym przypadku to wygląda.

A rolnictwo? No, Szanowni Państwo, ja nie 
mam wątpliwości, że jeżeli o 900 milionów zwięk
szamy dofinansowanie sektora rolniczego – przy
pominam, że całość to ponad 2,3 miliarda – to jest 
to poważne traktowanie rolnictwa. To jest ponad 
12 miliardów więcej, bo, Szanowni Państwo, to 
są środki dodatkowe, ponad to, co jest. Bo nowa 
perspektywa na lata 2021–2027, która teraz jest, 
przewiduje PROW, przewiduje płatności bezpo
średnie, które nawet będą bliskie wyrównaniu ze 
średnią europejską… I to wszystko, co było, jest. 
Te zadania będą realizowane. A to są środki nie
jako dodatkowe, jeszcze ponad te, które są.

Tak więc ja tu mam zupełnie inną wątpliwość. 
Ja tu mam wątpliwość taką, czy my do sierpnia 
2026 r. – bo wszystkie inwestycje z Krajowego 
Planu Odbudowy do sierpnia 2026 r. muszą być 
zrealizowane – zdążymy te środki zainwestować. 
I to będzie ogromne wyzwanie. Musimy wdrożyć 
taki system zarządzania tymi projektami, żeby to 
się udało zrobić, żeby nie stracić ani 1 euro z tych 
środków, które tutaj zaplanowaliśmy. A więc to 
jest ogromne dla nas wszystkich wyzwanie – po
cząwszy od samorządów, które będą budowały, 
które będą kupowały, aż po nas, którzy będziemy 
dysponowali tymi środkami i później je rozlicza
li. A więc wszystkie ręce na pokład w tej sprawie, 
bo perspektywa jest bardzo krótka. Jak do tej pory 
były 7latki, to planowaliśmy coś w perspektywie 
7 lat plus stosowaliśmy zasadę n+3, czyli mieliśmy 
de facto 10 lat na inwestycje, a teraz jest prawie 
połowa 2021 r. i nadal czas na rozliczenie jest nie
przerwanie do sierpnia 2026 r., a rozpoczniemy 
wydatkowanie tych środków pod koniec roku, wte
dy już konkretne inwestycje będą mogły ruszyć. 
W związku z tym ta perspektywa jest o połowę 
krótsza niż perspektywa w normalnej perspekty
wie finansowej, więc to jest ogromne wyzwanie.

WiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.

Proszę o  zadanie pytania pana senatora 
Jerzego Czerwińskiego.

Senator 
Jerzy czerwiński 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Mini  
strze!

Na wstępie, w ramach pierwszej serii, zadam 
2 pytania dotyczące trybu, procedury.

Pierwsze: czy rząd opiera się na jakiejś ofi
cjalnej ekspertyzie prawnej? Czy sam sobie takie 
ekspertyzy jakby wygenerował, czy zlecił ich wy
konanie na zewnątrz? Jaki tryb ratyfikacji powi
nien być użyty? Cały czas docierają do nas głosy, 
że ma to być raczej nie ta mała ratyfikacja, czy
li bez udziału parlamentu, tylko wręcz przeciw
nie, że ma to być ratyfikacja na podstawie art. 90 
konstytucji, czyli kwalifikowaną większością 
głosów, mówmy wprost, ewentualnie w ramach 
referendum, bo to też jest możliwe. To jest pierw
sza kwestia. A jeśli taka ekspertyza istnieje, czy ja 
mógłbym ewentualnie – jeśli nie jest tajna – uzy
skać ją w formie pisemnej.

Drugie pytanie. Stwierdził pan – i to jest dla 
mnie nowość – że brak ratyfikacji decyzji Rady 
o zasobach własnych będzie miał wpływ nie tylko 
na ten dodatkowy Fundusz Odbudowy, ale także 
na zwykły, tradycyjny budżet czy też wieloletni, 
7letni budżet europejski. Co jest podstawą takie
go stwierdzenia? Dlaczego musimy ratyfikować 
jeszcze raz decyzję Rady o zasobach własnych, 
żeby mógł wejść w życie zwykły budżet europej
ski czy też te 7letnie, wieloletnie ramy finansowe, 
tak to się formalnie chyba nazywa?

WiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie fUnDUSzy  
i polityki reGionalnej 
waldemar Buda 

Rzeczywiście to jest ważna informacja, dla
tego ja na to zwróciłem uwagę, bo jak obserwo
wałem przestrzeń publiczną, zauważyłem, że to 
się w ogóle nie pojawiało i byłem tym zaskoczony. 
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Szanowni Państwo, budżety roczne przewidywa
ne w ramach tej 7latki przekraczają wysokość 
zaproponowanych składek, tzn. nie sfinansuje
my ze składek tych planowanych budżetów w ra
mach tego 7letniego budżetu. Łącznie wydatków 
jest więcej niż planowane wpływy ze składek. 
W związku z tym ta decyzja Rady jest zobowią
zaniem dla Komisji do poszukania środków, które 
by te budżety uzupełniły. I bez ratyfikacji decyzji 
Rady my nie możemy normalnego budżetu uru
chomić. Musielibyśmy w tej sytuacji się poruszać 
– prawdopodobnie taka sytuacja była chyba jesz
cze niespotykana – na podstawie prowizorium 
budżetowego. Czyli to byłaby trochę taka sytu
acja, jaką mamy w Polsce przejściowo, gdy budżet 
nie jest uchwalony. To byłaby niezwykle trudna 
i nowa sytuacja, jeśli chodzi o to, jak się zachować, 
bo to byłoby absolutnie nowe zdarzenie w budże
towaniu Unii Europejskiej. Nie dość, że to jest bu
dżet, Szanowni Państwo, nowej perspektywy, nie 
dość, że dotyczy to Krajowego Planu Odbudowy, 
to jeszcze dotyczy to nawet obecnej perspektywy. 
Bo są takie środki… To się nazywa ReactEU i po
lega to, można powiedzieć, na dosypaniu środków 
do starej perspektywy, która teraz w 2020 r. już 
się miała kończyć, ale zgodnie z zasadą n+3 trwa 
jeszcze 3 lata. I my jako Polska z tamtych źródeł, 
można powiedzieć, z tych szybkich reakcyjnych 
środków przeznaczonych na pandemię mamy po
nad 2 miliardy euro. I my mamy już zaplanowa
ne, na co te środki wydatkujemy w Polsce. Mamy 
już podzielone, ile środków trafi na regionalne 
programy operacyjne, ile do poszczególnych in
stytucji zarządzających krajowymi programami 
operacyjnymi. Uruchomienie tych środków i kon
kursów jest uzależnione od tej ratyfikacji. Zatem 
mamy 2 miliardy euro do wydania na szybko, 
jeszcze w tej perspektywie i to też jest uzależnio
ne. Czyli jest stara perspektywa, nowa perspek
tywa plus Krajowy Plan Odbudowy – tutaj jest 
całość środków europejskich, które w najbliższej 
10latce mogą się w Polsce pojawić. Żadne euro 
się nie pojawi, jeżeli rzeczywiście tej ratyfikacji 
by nie było, więc powaga sytuacji absolutnie jest 
adekwatna do tego, o czym pan senator mówi.

Jeśli chodzi sposób ratyfikacji, to ja jeszcze 
raz powiem, że z punktu widzenia Ministerstwa 
Funduszy i Polityki Regionalnej to nie jest te
mat, którym my się zajmujemy. MSZ prowadzi 
ten proces. Ja wiem tyle, że taka była propono
wana formuła tej, można powiedzieć, dużej, za
twierdzanej zwykłą większością ratyfikacji. Sam 

jestem prawnikiem i sam potrafię to sobie prze
analizować, ale nie dysponuję taką opinią. Gdyby 
chcieć taką pozyskać, to, jak sądzę, będzie ona 
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i albo będę 
tu pośrednikiem, albo bezpośrednio zwrócimy się 
do MSZ. Ja spróbuje taką opinię uzyskać. No, do 
tej pory bazowałem na wiedzy z Rady Ministrów 
i planów rządu w tym zakresie, a także na własnej 
analizie po prostu. Ale, jak sądzę, są takie anali
zy, bo przecież analiza konstytucyjnego zapisu, 
bodajże art. 90, jest bardzo szeroka.

(Senator Jerzy Czerwiński: Jeśli można, Pani 
Marszałek…)

WiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Proszę.

Senator 
Jerzy czerwiński 

Co do tej ekspertyzy… Jeśli istnieje, to bym 
prosił w związku z  tym działaniem wolonta
riackim bardziej… tzn. przez pana ministra jako 
pośrednika…

A jeśli chodzi o tę pierwszą kwestię, to ona jest 
bardzo ważna według mnie. Panie Ministrze, na
leżało ją po prostu upowszechnić w świadomo
ści publicznej w Polsce, bo ona nie docierała do 
świadomości ludzi. My… A przynajmniej ja, jak 
odbieram takie zwykłe, nazwijmy to, audycje 
publicystyczne, reporterskie i wiadomości, to 
nie dociera do mojej świadomości, jaka jest waga 
tego procesu ratyfikacyjnego. A przecież to ma 
wpływ na opinię publiczną, a opinia publiczna 
ma wpływ na tych, którzy mogą, ale nie muszą, 
to ratyfikować.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie fUnDUSzy  
i polityki reGionalnej 
waldemar Buda 

Absolutnie pełna zgoda. Dlatego ja staram się 
przy każdej okazji mówić o konsekwencjach de
cyzji innej niż ratyfikacja. I im szerzej będziemy 
o tym mówili, tym, jak sądzę… Dlatego ja z ta
kim spokojem obserwuję tę cała dyskusję, bo 
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wiem, że gdy przyjdzie do głosowania, to – pro
szę mi wierzyć… No, nie wyobrażam sobie szefa 
partii, który zarządziłby, że nie będzie środków 
europejskich w Polsce. No, to jest niemożliwe, po 
prostu niemożliwe. I gdy dzisiaj mówimy, czy ko
muś wystarczy głosów, czy zabraknie… Będzie ich 
w parlamencie ponad 400, proszę mi wierzyć! Nie 
wierzę w inny scenariusz, bo on by wskazywał, 
że w polską politykę wkradła się nieracjonalność 
w stopniu absurdalnym, a takiej sytuacji nie za
kładam, bo koniec końców wszyscy myślimy 
dobrze o Polsce i o wspólnym interesie. A więc 
rzeczywiście powtarzajmy to, że taka jest tu ska
la wyzwania, jeśli chodzi o ratyfikację decyzji 
Rady, tak.

WiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję.
Proszę o  zadanie pytania Jana Marię 

Jackowskiego.

Senator 
Jan maria Jackowski 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, ja mam pytanie: jak rząd wy

obraża sobie podział tych środków i jak wyobra
ża sobie współpracę? Do czego ja tu nawiązuję? 
Otóż u mnie w okręgu wyborczym są gminy czy 
powiaty, w których rządzi PiS, ale są też gminy, 
w których rządzi PSL czy ktoś inny. I proszę sobie 
wyobrazić, że miasto Ciechanów, mimo spełnia
nia kryteriów, nie dostało środków z Funduszu 
Inwestycji Lokalnych – no, bo rządzi tam pre
zydent z PSL – ale także np. powiat przasny
ski, w którym starostą jest działacz… to znaczy 
on był z listy PiS, został wybrany na starostę, 
i tam współrządzi Prawo i Sprawiedliwość… No 
i tam też te środki nie napłynęły. Rodzi się pyta
nie, w jaki sposób te środki… Aha, a kryteria tam 
były spełniane. I rodzi się pytanie, w jaki sposób, 
według jakich kryteriów i w jakiej wysokości te 
środki będą dzielone. Bo przecież bez względu na 
to, czy jesteśmy w miejscowości X, czy w miejsco
wości Y… No, jeśli to jest duża miejscowość, to są 
tam i zwolennicy rządu, i zwolennicy opozycji, 
a wszyscy są mieszkańcami. I teraz jest poważna 
obawa… Ja rozumiem, że główny spór w sprawie 

ratyfikacji między rządem a opozycją to spór o za
sady podziału tych środków i o kryteria podziału 
tych środków, o to, czy one będą rzeczywiście zo
biektywizowane, czy one będą miały charakter, 
nazwijmy to, niemerytoryczny, quasipolityczny, 
czy wręcz polityczny. Proszę więc powiedzieć, jak 
rząd wyobraża sobie ten moment, gdy już te środ
ki będą napływały do Polski. Dziękuję.

WiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie fUnDUSzy  
i polityki reGionalnej 
waldemar Buda 

Panie Senatorze, tym przykładem pokazał 
pan, że jakby nie jest możliwe kierowanie się ja
kimkolwiek kryterium innym niż merytoryczne, 
a już na pewno nie jest to kryterium polityczne. Ja 
sobie absolutnie tego nie wyobrażam. My dzisiaj, 
Szanowni Państwo, jesteśmy w fazie kończenia 
wydatkowania ponad 70 miliardów euro z po
przedniej perspektywy i polityki spójności, ale 
czy jest jakiś zarzut, że te środki europejskie były 
wydatkowane w sposób nietransparentny albo 
z klucza politycznego? Czy miasto Warszawa nie 
jest budowane ze środków europejskich? Czy me
tro nie jest budowane ze środków europejskich? 
Czy remont, rewitalizacja miasta nie jest robio
na środkami europejskimi? Czy parki nie są re
witalizowane środkami europejskimi? No, to 
jest oczywiste. Ja w ogóle nie wyobrażam sobie 
myślenia w takich kryteriach, że tutaj może być 
realizowany jakiś interes polityczny. Szanowni 
Państwo, tutaj będzie decydowała dojrzałość pro
jektów. Najważniejszym czynnikiem będzie to… 
Chodzi o to, żeby te projekty nie tylko wpisywa
ły się w te wiązki, które zaproponowaliśmy, ale 
przede wszystkim należy wykazać ich przygoto
wanie z punktu widzenia terminowości, bo pro
jekt zrealizowany po terminie to projekt, który 
nie dostanie finansowania ze środków europej
skich. A więc kluczem będzie dzisiaj… Powinien 
pójść taki sygnał do samorządów: przygotowujcie 
się do realizowania dobrych projektów, które są 
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już jakby prowadzone, które mają dokumentację, 
które mają decyzje środowiskowe, które są zrobio
ne tak, żeby móc je zgłosić. To będzie decydowało, 
a nie to, skąd one pochodzą, bo te środki trzeba 
będzie w pełni zainwestować, wydatkować. I nikt 
nie będzie patrzył na to, skąd pochodzi projekt, 
tylko na to, czy on jest dobry, czy jest zły. Tak że 
nie mam tu najmniejszych wątpliwości, Panie 
Senatorze.

WiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator 
Jan maria Jackowski 

Nie chciałbym już tutaj wchodzić w szczegóły 
dyskusji na temat tych środków w naszym regio
nie, ale można powiedzieć…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-

Stanecka: Czy mogłabym prosić państwa o nie
przeszkadzanie, nierozmawianie przez telefon? 
Bo to przeszkadza.)

Jednak można powiedzieć, że nie można wy
kluczyć tego, że podział tych środków, który prze
biegał tak, jak powiedziałem, między miastem 
Ciechanowem a powiatem przasnyskim – to są 
2 odrębne jednostki samorządu – wynikał wła
śnie z różnych rozgrywek w ramach, nazwijmy 
to, obozu rządzącego. Ale to już zostawmy to na 
boku.

A moje pytanie następne jest następujące. 
Pan minister nie wspomniał również o czymś… 
Oczywiście to nie było tematem tej informacji, ale 
przypomnę, że przed nami stoi bardzo ambitna 
kwestia transformacji energetycznej, ponieważ 
w grudniu na szczycie Unii Europejskiej przy 
okazji dyskusji o Funduszu Odbudowy i zawar
tego porozumienia zapadła decyzja, która moim 
zdaniem ma dla Polski o wiele większe skutki 
niż cały ten Fundusz Odbudowy i ten cały plan. 
Myślę tutaj o podwyższeniu celów klimatycznych 
do 50% emisji CO2 do 2030 r. Spotkałem się z opi
niami, że koszt tej transformacji dla polskiej go
spodarki to jest ok. 1,5 biliona zł – podkreślam, 
że to są mniej więcej 4, niecałe 4 budżety roczne 

państwa polskiego – w bardzo krótkim okresie. 
Spotkałem się też z opiniami, że wszystkie środ
ki, które napłyną w ramach Unii Europejskiej, 
to jest tylko cząstka tego, co na Polskę spadnie 
w wyniku kosztów tej transformacji. A zapłacą 
za nią obywatele, bo ceny prądu wzrosną. Już 
wiemy, że średnio ceny ogrzewania z miejskiej 
elektrociepłowni na gospodarstwo domowe wzro
sną… Spotkałem się z takimi opiniami, że o 800 zł 
w skali roku, właśnie ze względu na kwestię emi
sji CO2. Elektrociepłownie są w tej chwili w dość 
dramatycznej sytuacji ekonomicznej, więc będą 
się domagały podwyżki za dostarczane ciepło. 
Myślę, że na tę sprawę trzeba patrzeć całościowo, 
a nie tylko wyrażać zadowolenie, że dostaniemy 
środki w ramach Funduszu Odbudowy, bo środki 
z Funduszu Odbudowy…

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

Moje pytanie jest takie: czy jest całościowa 
analiza ekonomiczna dokonana w ramach rządu, 
która pokazywałaby bilans zysków i strat tego, co 
postanowiono w Radzie Europejskiej w grudniu, 
kiedy to z jednej strony była zgoda na Fundusz 
Odbudowy, a z drugiej strony – zgoda na pod
wyższenie celów klimatycznych do 55%? I czy są 
miarodajne wyliczenia ekonomiczne co do tego, 
co to oznacza dla polskiej gospodarki? Bo moim 
zdaniem generalnie to oznacza osłabienie polskiej 
gospodarki, bardzo duże osłabienie polskiej go
spodarki i osłabienie pozycji obywateli polskich, 
którzy będą musieli znacznie więcej płacić za 
energię. A jak się płaci więcej za energię, to kosz
ty tego są ogólne. Dziękuję.

WiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie fUnDUSzy  
i polityki reGionalnej 
waldemar Buda 

Proszę państwa, konsekwencje wyzwań kli
matycznych, w tym zmiany celów, podwyższe
nia tego do 2030 r., ale też do 2050 r., i wyliczenia 
w tym zakresie są bardzo różne z tego powodu, 
że różnie można podejść do tej sprawy. Z jednej 
strony można wyliczyć dokładnie, ile ta transfor
macja będzie kosztowała, ale też trzeba zwrócić 
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uwagę na to, w jaki sposób te sprawy będą finan
sowane. Ja tu mogę podać taki prosty przykład. 
Jeśli Jan Kowalski wymienia sobie samochód na 
nowy, to należałoby to zaliczyć do kosztów trans
formacji. Tzn. on wymieni samochód, który ma 
normę Euro 3, na samochód z normą Euro 6 albo 
kupi hybrydę, dlatego że tak mu wygodnie, dlate
go że chce takim samochodem jeździć, bo on jest 
wygodniejszy i fajniejszy. Ale to jest koszt trans
formacyjny, bo ten ktoś starym autem, które zo
stanie zezłomowane albo które komuś odsprzeda, 
nie będzie już zatruwał środowiska. Jeżeli ktoś 
przeprowadza się ze starego budynku do nowego 
albo modernizuje kotłownię w swoim budynku, to 
ponosi koszt modernizacyjny, który powinniśmy 
wliczyć w tę kwotę biliona z kawałkiem, o której 
pan mówi.

To jest bardzo trudna analiza. Czy tego rodza
ju wydatki… Żyjemy coraz bardziej świadomie 
i kupujemy rzeczy, które są energooszczędne. Jak 
wymienia pan sprzęt gospodarstwa domowego, 
to za każdym razem wymienia pan na bardziej 
energooszczędny. To jest transformacja, którą 
przechodzimy. Zużywa pan mniej energii dzię
ki temu, że kupuje pan oszczędniejsze urządze
nia. I czy wymiana poszczególnego urządzenia 
to jest koszt, który powinniśmy wpisywać w ten 
1 bilion 400 milionów, czy nie? To jest naprawdę 
bardzo trudne. My musimy ujmować ten problem 
z punktu widzenia nie tylko inwestycji publicz
nych. Inwestycje publiczne wiążą się z sektorem 
górniczym, częściowo z sektorem komunikacji 
miejskiej, drogownictwa, częściowo z ciepłow
nictwem, które jest w rękach samorządu, ale 
masa zachowań i działań jest samoczynna. Ten 
proces by postępował nawet wtedy, gdybyśmy 
nie realizowali żadnych inwestycji publicznych, 
bo przyzwyczajenia konsumenckie, zachowania 
konsumenckie, dostępność produktów… My tej 
transformacji dokonujemy także poprzez pójście 
w trendy konsumenckie, w trendy zachowań, 
a idą w kierunku energooszczędności, idą w kie
runku transformacji konsumenckiej.

(Senator Jan Maria Jackowski: Ja jeszcze tylko 
chciałbym o coś dopytać, Pani Marszałek.)

WiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję.
Jest kolejność, Panie Senatorze. Już kilka pytań 

pan zadał, a jeszcze pan senator…

(Senator Jan Maria Jackowski: Dobrze. Ja się 
zapisuję do kolejki.)

Jeszcze pan senator Czerwiński chciałby za
dać pytanie.

Senator 
Jerzy czerwiński 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Mini  
strze!

Teraz nie chcę odnosić się do procedury, ale do 
tego, co jest albo powinno być w Krajowym Planie 
Odbudowy. Przyznam się, że nie czytałem tych 
ponad 200 stron. Korzystam z prawa obecności.

Są 2 obszary, na które Unia zwraca uwagę. 
Pierwszy nazwałbym ogólnie ekologią – tam jest 
zielona energia itd. – a drugi to cyfryzacja. Jeśli 
chodzi o cyfryzację, to stwierdził pan, że ponad 
milion gospodarstw nie ma u nas dostępu do 
szerokopasmowego internetu. Czy w Krajowym 
Planie Odbudowy będzie rozważana technolo
gia transmisji sygnału internetowego przez sieć 
energetyczną? Chodzi o zwykłe zasilanie prądo
we, załóżmy, 220 V. To jest najpopularniejsze… To 
jest sieć, która dochodzi do praktycznie każdego 
gospodarstwa w Polsce. Może tylko jakieś leśni
czówki czy domki rekreacyjne nie mają tej sieci. 
To jest raz.

Dwa. Jeśli chodzi o kwestie związane z małą 
retencją, z  gospodarką… Wodami płynącymi 
gospodarzą w imieniu Skarbu Państwa „Wody 
Polskie”. Czy będzie tak, że tylko „Wody Polskie” 
będą realizować projekty z zakresu małej reten
cji? Retencję można robić głównie na wodach 
płynących. Czy będzie to upowszechnione? To 
przypuszczalnie wymaga zmian prawnych. Czy 
każdy będzie mógł, nie wiem, zbudować mały 
zbiornik retencyjny, jeśli tylko będzie chciał i bę
dzie mu się to opłacało?

I ostatnia kwestia. Niektórzy się z tego śmieją, 
ale to wcale nie jest śmieszne. Chodzi mianowicie 
o samochód z napędem elektrycznym. Budujemy 
farmy wiatrowe na Bałtyku. To łączy jedno me
dium – wodór. Pytanie jest takie: czy będziemy się 
tym zajmować w Krajowym Planie Odbudowy? 
Pytam o rozwój technologii wodorowej jako ma
gazynu energii, ogniwa paliwowe itd. To rze
czywiście wymaga infrastruktury od początku. 
Stacje ładowania, napełniania wodorem to mu
szą być inne stacje niż benzynowe. A jeśli to ma 
być rozwijane i przyszłościowe, to trzeba zacząć 
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to robić już teraz. Ta technologia jest już praktycz
nie opanowana i przypuszczalnie będzie się co
raz bardziej upowszechniać ze względu na zniżkę 
kosztów, a samochody elektryczne, takie zwykłe, 
na baterie litowojonowe są jednak drogie. Może 
jako transport miejski, jako taksówki, autobusy… 
Do powszechnego użytku – jest tu jeszcze ograni
czenie zasięgowe – raczej nie wejdą.

WiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie fUnDUSzy  
i polityki reGionalnej 
waldemar Buda 

Jeśli chodzi o wodór, to oczywiście mamy 
ogromny komponent, bodajże 790 milionów euro 
na technologię wodorową. Po pierwsze, musi po
wstać prawo wodorowe. Po drugie, konieczne jest 
wzmocnienie branży. Zawsze trzeba zrobić ten 
pierwszy krok państwowy, żeby komercja mogła 
się rozwijać, trzeba stworzyć pewne warunki do 
tego. I my przewidujemy nieproporcjonalnie dużo 
środków w tym zakresie, to jest kilka miliardów 
złotych na cały segment wodorowy, który dopiero 
się wykluwa, można powiedzieć, w Polsce, któ
ry dopiero powstaje. Chociaż, jak się okazuje, my 
już teraz jesteśmy dość poważnym producentem 
wodoru w przemyśle, z punktu widzenia skali eu
ropejskiej, ale to nie jest jeszcze zastosowanie do 
celów konsumenckich, codziennych, na których 
nam zależy.

Mała retencja? Zarówno „Wody Polskie”, jak 
i indywidualne inwestycje. Już dawno odeszliśmy 
od myślenia o małej retencji z punktu widzenia 
jakichś dużych zbiorników, wręcz przeciwnie, 
trzeba tu stosować dywersyfikację na dużo, dużo 
mniejszych, bardzo lokalnych, małych zbiorni
ków, nawet takich oczek wodnych, wpływających 
na mikroklimat, który pozwala na danym terenie, 
na danym obszarze prowadzić efektywnie upra
wy rolnicze. W związku z tym z pewnością to nie 
będą tylko inwestycje samych „Wód Polskich”, 
również prywatne osoby będą mogły takie inwe
stycje realizować na własnych terenach, we wła
snych gospodarstwach, we własnych miejscach.

Wodór, absolutnie… Wiele się zmieniało 
w Krajowym Planie Odbudowy, ale nikt nawet 
nie pomyślał, żeby tę kwotę zmniejszać, tak więc 
ta pierwotna kwota 797 milionów euro jest na ten 
cel absolutnie przewidziana.

I jeszcze jedno pytanie, trzecie…
(Senator Jerzy Czerwiński: Internet w gniazd

ku prądowym…)
Proszę państwa, to, jaką technologią będzie 

wykonywana sieć w tych miejscach, które dzisiaj 
stanowią białe plamy, to jest kwestia już, moż
na powiedzieć, wykonawcza, kwestia tego, kto 
będzie to realizował w danym miejscu. Ja nie je
stem w stanie teraz powiedzieć, która technolo
gia w danym miejscu będzie lepsza, bo nie każda 
sieć elektryczna też pozwala na to, żeby był w niej 
internet. Zawsze odpowiedzią będzie miejsce, re
gion i możliwości techniczne, które już dzisiaj są. 
Nie odpowiem więc, czy w ramach tego miliarda 
euro, które są przeznaczone na internet, znajdą 
się miejsca, w których inwestycja będzie wykona
na również przez sieci elektroenergetyczne… Nie 
odpowiem, bo… To jest pewnego rodzaju, można 
powiedzieć, biznesplan w danym projekcie. Jeżeli 
mamy kilka miejscowości, gdzie ma być inter
net, to jest analiza, czy to jest miejsce, w którym 
taką technologię można zastosować. Ja nie jestem 
w stanie odpowiedzieć. O ile wiem, to jest tech
nologia konkurencyjna i pewnie ona będzie się 
zdarzała… Ale w jakich proporcjach, czy w więk
szości będziemy na nią stawiać? No, nie odpo
wiem, Panie Senatorze, bo to już jest kwestia, po 
pierwsze, po stronie cyfryzacji, a po drugie, jak 
myślę, kwestia wykonawcy, bo my będziemy za
mawiać pewną dostępność usługi, ale to wyko
nawca będzie musiał zdecydować o tym, w jaki 
sposób nam tę usługę dostarczyć, pewnie też 
optymalizując własne koszty.

WiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
I senator Jan Maria Jackowski. Tylko krótko, 

Panie Senatorze.

Senator 
Jan maria Jackowski 

Tak, tak, Pani Marszałek.
Ja najpierw chciałbym powiedzieć, że jeżeli 

zmieniam samochód, to sam podejmuję decyzję, 



informacja prezesa rady Ministrów o stanie przygotowań do uruchomienia środków  
z funduszu odbudowy Unii europejskiej (next Generation eU)

144

23. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 15 kwietnia 2021 r.

ale w tej sytuacji to muszę zmienić samochód, i to 
jest ta diametralna różnica w liczeniu tych kosz
tów, bo gdyby państwa miały swobodę w przepro
wadzeniu tego kierunku tworzenia, no to byłaby 
inna sytuacja. Ale moje pytanie jest… Tak że tutaj 
polemizuję z panem ministrem, że to nie był tra
fiony przykład, czy bardziej energooszczędne… 
Jak nie mam pieniędzy, to nie… No bo to jest taka 
sytuacja: jak buduję dom…

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

Ale to powiem w dyskusji. A pytanie moje jest 
takie: jak wygląda sytuacja strategii energetycz
nej do 2040 r.? Bo te kwestie po prostu ze sobą się 
łączą. Na jakim etapie w rządzie jest dyskusja nad 
tą strategią? Przypomnę, że ona zakłada dekar
bonizację Polski – co stoi w oczywistej sprzecz
ności z naszym programem, programem Prawa 
i Sprawiedliwości – w przyspieszonym tempie, 
a to wzbudza, jak się słyszy, duże emocje, właśnie 
w związku z tą bardzo przyspieszoną dekarbo
nizacją polskiej energetyki. Czy pan minister ze
chciałby powiedzieć, na jakim etapie są prace nad 
tą strategią i jak to wygląda? Dziękuję.

WiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie fUnDUSzy  
i polityki reGionalnej 
waldemar Buda 

Szanowni Państwo, to jest zagadnienie, 
które jest w  sektorze klimatu i  środowiska, 
Ministerstwa Klimatu i Środowiska, ale polityka 
energetyczna państwa jest przyjęta. Ona wymaga 
częstej aktualizacji, ale jest przyjęta i dokument, 
który w tym zakresie obowiązuje, jest, zdaje się, 
świeży, sprzed kilku miesięcy. Myślę więc, że ta 
polityka jest bardzo aktualna. Pewnie wymaga
jąca aktualizacji, ale ja zachęcam do zwrócenia 
się ze szczegółowymi pytaniami do Ministerstwa 
Klimatu i Środowiska. To ono prowadzi ten te
mat. My w Krajowym Planie Odbudowy mamy 
wskazane zagadnienia, które z ich perspektywy, 
ale również ze względu na to, że oni muszą te cele 

realizować… My mamy je wpisane jako pewnego 
rodzaju priorytety. Bo zawsze, jak jest pula jakichś 
środków, niezależnie od tego, jaka ona by była, 
ona jest za mała. W związku z tym resorty wska
zywały pewnego rodzaju priorytety. Na pewno, 
biorąc pod uwagę przeróżne polityki, w tym i po
litykę energetyczną, która jest, tak jak pan senator 
wskazuje, najbardziej kosztochłonna, można po
wiedzieć… Zatem ja nie powiem, jak z tą polityką 
dzisiaj jest z punktu widzenia jej aktualizacji, ale 
wiem, że jest dokument, który dzisiaj obowiązuje 
i który jest bardzo aktualny w tej sprawie.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza-
łek Marek Pęk)

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Lista pytających została wyczerpana.
Bardzo panu dziękuję…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy 

i Polityki Regionalnej Waldemar Buda: Panie 
Marszałku! Szanowni Państwo! Ja bardzo dzię
kuję za dzisiejszą możliwość spotkania i dyskusji. 
Mam nadzieję, że jeszcze będziemy dyskutować 
o Krajowym Planie Odbudowy. Jestem do państwa 
dyspozycji. Dziękuję za dzisiaj.)

Bardzo dziękuję.
Otwieram dyskusję.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Marcina Bosackiego.
(Głos z sali: Pan jeszcze nie ucieka.)
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy 

i Polityki Regionalnej Waldemar Buda: Po prostu 
wychodzę, nie uciekam. Wychodzę.)

(Senator Marek Borowski: Przecież teraz będą 
wypowiedzi.)

Senator 
marcin Bosacki 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Jest absolutnie jasne, że Polska powinna wy

korzystać tę wielką, liczoną na 250, 260 miliar
dów, w zależności od kursu euro do złotówki, 
który niestety się zmienia na niekorzyść, szansę 
rozwojową, która jest niepowtarzalna. Opozycja 
z całą pewnością nie będzie stała na przeszkodzie 
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wykorzystaniu tej szansy. To, co stoi na przeszko
dzie wykorzystaniu tej wielkiej szansy dla Polski, 
nazywa się: rządy PiS. I jest tak z kilku względów.

Po pierwsze, to rządząca koalicja nie ma na ra
zie większości do ratyfikacji Funduszu Odbudowy 
Unii Europejskiej, a jeśli będzie ją miała, to dzięki 
jakimś dodatkom, być może preambułom w usta
wie ratyfikacyjnej, które w gruncie rzeczy będą 
antyeuropejskie, ponieważ PiS jako formacja jest 
formacją antyeuropejską, nie jest formacją cywi
lizacji zachodniej, tylko cywilizacji wschodniej.

Po drugie, jest absolutnie zasadnicze pytanie: 
do czego te ogromne pieniądze, 0,25 biliona zł, 
mają służyć? Czy mają służyć odbudowie sys
temu ochrony zdrowia? Czy mają służyć temu, 
aby wreszcie w Polsce powietrze zaczęło być lep
sze, a nie najgorsze w Europie? Czy mają służyć 
temu, żeby odbudować system oświaty i nauki 
w Polsce po tym ogromnym kryzysie pandemicz
nym? A może mają służyć temu, czemu rządy 
PiS służą od prawie 6 lat, czyli budowie w Polsce 
systemu oligarchicznego, systemu kapitalizmu 
państwowopartyjnego – inni go nazywają pań
stwowomafijnym – systemu w gruncie rzeczy 
putinowskiego, erdoganowskiego czy, to najbliż
szy przykład, systemu orbanowskiego? Jeśli ktoś 
ma wątpliwości, że pieniądze europejskie mogą 
do tego służyć, to powinien spojrzeć właśnie na 
przykład Węgier, Węgier Orbána, z którym to 
od zeszłego tygodnia już oficjalnie PiS tworzy 
w Europie blok nacjonalistyczny, antyeuropejski 
i proputinowski. Na tychże Węgrzech Orbána, jak 
się szacuje, 40% środków europejskich wydawane 
jest w sposób podejrzany lub wprost w taki spo
sób, że stoi za tym korupcja polityczna lub zwykła. 
To Węgry Orbána, od których OLAF, czyli insty
tucja antykorupcyjna Unii Europejskiej, zażą
dał kilka lat temu zwrotu 5% środków, czyli co 
dwudziestego euro, które Unia Europejska tym 
Węgrom daje. Jeśli ktoś ma wątpliwości, że PiS nie 
chce wykorzystać do budowania swojego systemu 
oligarchicznego właśnie pieniędzy europejskich 
i nie chce powtarzać modelu Orbána, to niech 
spojrzy na to, o czym już zresztą senator PiS, Jan 
Maria Jackowski, wspominał. Weźmy przykład 
z ostatniego roku, przykład Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. Ten fundusz zawierał 
10 miliardów zł. Z tych 10 miliardów zł samorzą
dy, które są kontrolowane przez PiS lub na które 
PiS ma znaczący wpływ, dostały proporcjonal
nie 10 razy więcej pieniędzy niż wszystkie inne 
samorządy. Na szczęście tych wszystkich innych 

jest, jak wiemy, dużo więcej. Ale to pokazuje skalę 
tego zjawiska. To są pieniądze publiczne, pienią
dze nas wszystkich, pieniądze europejskie, a PiS 
chce je wydawać w celu nabijania swoich wła
snych kabz, kabz swoich pociotków, kochanków, 
szwagrów itd., a także w celu budowania swojej 
pozycji politycznej.

Jeśli państwo macie jeszcze wątpliwości, 
czy tak rzeczywiście jest… No, w  przypadku 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dzia
ło się tak w całym kraju, ale było to najbardziej 
widoczne na Dolnym Śląsku. Podam przykład 
jednego powiatu, powiatu kłodzkiego, w którym 
PiS podpisywał z szefami gmin porozumienia, 
które dla niepoznaki nazywano programowymi, 
a które powinny być nazywane porozumienia
mi wasalnymi. Ze strony PiS podpisywali je szef 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik 
Prawa i Sprawiedliwości w okręgu wałbrzyskim 
Michał Dworczyk, oraz pełnomocnik w powiecie 
kłodzkim, senator RP Aleksander Szwed, a z dru
giej strony ci szefowie gmin, którzy chcieli to zro
bić. I co się stało? Otóż 5 szefów gmin, którzy to 
podpisali, dostało 20 milionów zł, a 10 innych nie 
dostało ani grosza. To byli ci, którzy nie chcieli 
tych wasalnych umów podpisać.

I tak będzie się działo z pieniędzmi europej
skimi, jeśli nie powiemy twardo „nie”. Rządowy 
Fundusz Inwestycji Lokalnych był poligonem 
pokazującym, jak mają być kręcone pieniądze 
europejskie – zwłaszcza że będą one łatwiejsze 
do wydania – pieniądze z Funduszu Odbudowy. 
Cieszę się, że w ostatnich 2 tygodniach PiS pod 
naciskiem Komisji Europejskiej, pod naciskiem 
samorządów, pod naciskiem organizacji pozarzą
dowych i pod naciskiem opozycji, która twardo 
mówi, że do takiego szwindlu ręki nie przyłoży, 
zaczyna się wycofywać. No, przedstawiciele rządu 
zaczynają mówić, że spełnią nasze postulaty, któ
re polegają przede wszystkim na tym, aby samo
rządy miały decydujący udział w wydawaniu tych 
pieniędzy i aby ograniczone zostały możliwości 
kręcenia brzydkich interesów. Jakich brzydkich 
interesów? Przypominam prywatną inwestycję 
pana Obajtka, jego pensjonat, na który wydano, 
jak podaje prasa, 1 milion zł z europejskich pienię
dzy na pomoc rybakom. A to jest prywatny pen
sjonat pana Obajtka.

Otóż chcę jeszcze raz powiedzieć, że opozycja 
poprze tylko takie rozwiązanie, w którym będą 
spełnione co najmniej 2 warunki. Pierwszym jest 
przystąpienie Polski do Prokuratury Europejskiej. 
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Mówienie, że Prokuratura Europejska w jaki
kolwiek sposób ogranicza polską suwerenność, 
jest kłamstwem. Ona jest powoływana tylko po 
to, aby tropić przestępstwa związane z wydawa
niem pieniędzy europejskich. To, że rząd PiS nie 
chce do niej przystąpić, świadczy o jego prawdzi
wych intencjach. Przystąpienie do Prokuratury 
Europejskiej jest absolutnie koniecznym 
warunkiem.

Druga kwestia dotyczy tego, co na szczęście 
rząd PiS zaczął deklarować. Ale my żądamy, żeby 
to zostało zapisane w postaci twardych, prawnych 
gwarancji. Chodzi o to, aby w komitetach mo
nitorujących wydawanie środków z Funduszu 
Odbudowy decydujący głos – podkreślam: nie ja
kiś tam głos, tylko głos decydujący – miały insty
tucje i organizacje, przede wszystkim samorządy, 
które nie są zależne od partii rządzącej. Tylko 
wtedy poprzemy ratyfikację Funduszu Odbudowy 
– i obiecuję to obywatelom – jeśli będzie jasne, że 
te ogromne środki na poziomie 250 miliardów zł 
będą mogły być wydawane dla dobra wszystkich 
Polaków, a nie dla dobra partii rządzącej. Bardzo 
dziękuję.

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Szwed się zgłasza, ponieważ zo

stało wymienione jego nazwisko w wypowiedzi…
(Senator Aleksander Szwed: Tak, jeżeli mogę, 

3 minuty, w trybie sprostowania…)
Tak, jest prawo do sprostowania.

Senator 
aleksander szwed 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo, zostało wymienione moje na

zwisko, w związku z czym się odniosę, jeśli cho
dzi o Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, 
w trybie sprostowania, mam 3 minuty. 

Tak się składa, że w ostatnim czasie miałem 
zaszczyt właśnie w imieniu rządu, w imieniu 
ministra Michała Dworczyka przekazać środki 
dla samorządów powiatu kłodzkiego w ramach 
trzeciej transzy i transzy górskiej. Było to 57 mi
lionów zł, które otrzymało 14 samorządów gmin
nych, wszystkie. Największe środki otrzymał 

m.in. samorząd miasta Nowej Rudy, 6,8  mi
liona, czy Kłodzko – 6 milionów. Oprócz tego 
w ramach pierwszej transzy, przypomnę, 24 mi
liony zł otrzymały wszystkie samorządy z powia
tu kłodzkiego, tj. 14 samorządów, w tym samorząd 
powiatowy. Poruszana tutaj przez pana senatora 
kwestia podpisania bądź niepodpisania jakiego
kolwiek porozumienia nie miała żadnego znacze
nia. To tyle w trybie sprostowania. Dziękuję.

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

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

Bogdana Klicha.

Senator 
BoGdan klich 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Każdy grzesznik ma prawo do nawrócenia. 

W związku z tym witamy pana ministra w pro
gach Senatu z radością. Trzeba byłoby się tylko 
trochę pokajać i trzeba by było trochę wytłuma
czyć Wysokiemu Senatowi, dlaczego zlekceważył 
pan w imieniu premiera Morawieckiego zaprosze
nie do tej Izby, które było wystosowane przed po
przednim posiedzeniem Senatu. No, nas pańska 
nieobecność zmobilizowała do tego, żebyśmy po 
raz kolejny obradowali na temat Planu Odbudowy, 
no ale bez przedstawicieli rządu. Rząd sam stracił 
na tym, że odebrał sobie prawo głosu, nie przy
chodząc na posiedzenie do Senatu.

W tej Izbie przeprowadziliśmy, jeśli mnie 
pamięć nie myli, 4 posiedzenia komisji, które 
były poświęcone albo całości, albo poszczegól
nym wycinkom Krajowego Planu Odbudowy. 
Przeprowadziliśmy też wysłuchanie publiczne, 
o którym wspominałem. A zatem zrobiliśmy to, 
co rząd zaniedbał przez wiele tygodni, miano
wicie przeprowadziliśmy szerokie konsultacje 
społeczne.

Jest dla mnie rzeczą kompletnie nie do pojęcia, 
Panie Ministrze, że dzisiaj o godzinie 12.49, kiedy 
siedziałem w tej sali, dostałem odpowiedź, która 
została przygotowana wczoraj, na mój wniosek 
jako przewodniczącego komisji sprzed kilku ty
godni, o to, żeby dowiedzieć się, jakie są zmiany 
wynikające z tego, co pan nazywa konsultacjami 
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społecznymi. Konsultacje zazwyczaj poprze
dzają powstanie ostatecznego dokumentu, a nie 
odwrotnie. Państwo zastosowaliście tutaj inną 
kolejność, najpierw przygotowaliście, bez kon
sultacji, dokument, który przedłożyliście 26 lu
tego jako projekt Komisji Europejskiej, a dopiero 
potem zaczęliście rozmawiać ze środowiskami. Ja 
nie krytykuję faktu, że takie rozmowy się odbyły, 
ale moim zdaniem one powinny się odbyć, zanim 
został skierowany do Brukseli projekt Krajowego 
Planu Odbudowy. To jest naturalna kolejność i tyl
ko wtedy można nazywać te spotkania konsulta
cjami. Niemniej jednak z satysfakcją witam tych 
kilkadziesiąt zmian, które są opisane w przedło
żonym mi dokumencie.

Panie Ministrze! Drodzy Państwo! To nie rząd 
stoi przed wyzwaniem modernizacji Polski i wy
dobycia naszego kraju z niezmiernie trudnej sytu
acji, w jakiej się znalazł w związku z pandemią. To 
cały naród stoi przed takim wyzwaniem. Stoimy 
przed nim zatem razem – i rządzący, i opozycja. 
W związku z tym jest dla opozycji rzeczą oczywi
stą, że te środki, które zostały przyznane Polsce, 
muszą być skonsumowane. Jest tylko pytanie, 
w jaki sposób będą one wydatkowane. Jest pyta
nie o to, czy będą wydatkowane w sposób rzetelny, 
i jest pytanie o to, czy będą wydatkowane w spo
sób uczciwy. Musimy wprowadzić takie mechani
zmy, które pozwolą na to, żeby one rzeczywiście 
były alokowane w sposób sprawiedliwy, żeby do
stawali te środki ci, którzy ich potrzebują, żeby 
one wzmacniały te instytucje, które tego wyma
gają, a poza tym – żeby one nie były wydawane 
według uznania, tylko według metody, według 
pewnych zasad i procedur.

Niestety, ale konsekwentnie od 6 lat PiS dez
instytucjonalizuje Polskę, zmniejsza znaczenie 
instytucji, likwiduje procedury, pozbawia tego 
wszystkiego, co jest zdobyczą cywilizacji zachod
niej. Bo Zachód opiera się na instytucjach i proce
durach, a Wschód opiera się na woli politycznej. 
Nie możemy pozwolić na to, żeby tak gigantyczne 
środki, jak kwota prawie 260 miliardów zł, które 
są do wydatkowania do roku 2026, były wydawa
ne według uznania. One mają być wydawane we
dług zasad i procedur. I do tego m.in. ma służyć 
instytucja, która będzie monitorowała wydawa
nie tych środków. My w tej Izbie wypracowaliśmy 
projekt takiej instytucji, ale projekt ustawy prze
kazany został do Sejmu i tam trafił do zamrażarki 
sejmowej. Państwo mówią o komitecie monito
rującym, przyjmujemy to za dobrą monetę, tylko 

warunkiem naszego poparcia dla takiego właśnie 
planu odbudowy jest jasny i przejrzysty zestaw 
reguł, które zorganizują prace takiego komitetu 
monitorującego.

Chcę powiedzieć o 4 sprawach. Po pierwsze, 
muszą być przejrzyste zasady wyboru członków 
komitetu monitorującego. Po drugie, reprezen
tacja winna uwzględniać przedstawicieli Sejmu, 
przedstawicieli Senatu, w odpowiednich propor
cjach zapisanych w ustawie. W tej reprezentacji 
muszą znaleźć się także przedstawiciele samo
rządu terytorialnego oraz samorządów zawodo
wych, tych, które najlepiej wiedzą, czego potrzeba 
np. służbie zdrowia, tak jak samorząd lekarski, 
czy czego potrzeba szkolnictwu, potraktowane
mu przez państwa tak, powiedziałbym, margi
nalnie, w tej pierwotnej wersji planu odbudowy. 
Samorząd gospodarczy musi być także uwzględ
niony, organizacje przedsiębiorców muszą mieć 
w komitecie monitorującym swoją reprezentację. 
Podobnie zresztą jak organizacje pracowników, 
które też powinny znaleźć się w tym komitecie. To, 
co ważne, to jest to, w jaki sposób będą realizowane 
te kompetencje kontrolne, a poza kompetencjami 
kontrolnymi to, w jaki sposób będą realizowane 
kompetencje sprawozdawcze, bo przecież opinia 
publiczna musi wiedzieć o tym, jak te środki są 
wydawane. Czyli muszą być jasno określone za
sady, kryteria oraz muszą być określone sposoby 
ewaluacji. No, to są kwestie tak fundamentalne dla 
każdego przedsiębiorstwa, dla każdej organizacji 
pozarządowej, że nie wyobrażam sobie tego, żeby 
instytucja, która powinna kontrolować wydawanie 
prawie 260 miliardów zł, działała bez takich proce
dur. Oczekujemy, że odpowiednią ustawą zostanie 
ustanowiony komitet monitorujący, i oczekujemy 
także tego, że to wszystko, o czym powiedziałem, 
znajdzie się w tej ustawie.

Proszę państwa, trzecia moja uwaga do tego 
planu odbudowy to to, że on jest pozbawiony gło
wy. To jest plan bez głowy. To jest w zasadzie taki 
worek, do którego wrzuciliście państwo różne 
projekty, odpowiednio je pogrupowaliście, na
zwaliście itd. To jest plan pozbawiony busoli. Tych 
260 miliardów zł, prawie 260 miliardów zł nie 
ma służyć zaspokojeniu potrzeb wielu instytucji. 
One są po to, żeby wyciągnąć kraj z zapaści pan
demicznej i pchnąć go na kompletnie nowe tory. 
To powinna być strategia, to powinien być plan 
długoterminowy. Nie znajduję w tym dokumen
cie, o którym mówimy, nawet poprawionym, ta
kiej busoli. W nim nie ma tego, co jest niezbędne, 
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a mianowicie długoterminowej strategii odbu
dowy i rozwoju kraju. Mówiliście o tym, że taką 
strategię ma zaprezentować pan premier, mó
wiliście o tym, że jakiś nowy ład ma być zapre
zentowany. Pytam: gdzie on jest? Pytam: gdzie 
on jest? Jak do tej pory obowiązuje Strategia na 
rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020, 
z perspektywą do roku 2030. Ale trzeba pamię
tać, że te wyzwania rozwojowe dla Polski, któ
re zostały w niej ujęte, w większości nie zostały 
zrealizowane. Premier Morawiecki oraz rząd PiS 
woleliby zapomnieć w ogóle o swoich zobowią
zaniach w ramach tej strategii, woleliby zapo
mnieć o tym, że wzrost PKB per capita zamiast 
78% średniej unijnej wynosi w tej chwili mniej, 
że miał być zwiększony udział inwestycji w PKB 
z 20% do 25% PKB, a nie został, że miały zostać 
wprowadzone nowoczesne technologie powiąza
ne… czy też skutkujące innowacyjnością gospo
darki. A zamiast tego co mamy? Ano, mamy 2 
wieże, które właśnie będą rozbierane, a zostały 
wybudowane za wielkie pieniądze, mamy stępkę 
Morawieckiego pod prom dla polskiej żeglugi bał
tyckiej, dalej rdzewiejącą, i nie mamy w dalszym 
ciągu miliona elektrycznych samochodów. Mówię 
o tym tylko po to, żeby powiedzieć, że ani w tym 
dokumencie, ani w żadnym innym, na podstawie 
którego ona mogłaby być utworzona, nie mamy 
długoterminowej wizji rozwoju Polski, a wcze
śniej jej odbudowy. Dlatego uważam, że ten do
kument jest pozbawiony głowy.

I wreszcie ostatnia sprawa. Nie rozumiem 
kompletnie i nikt z kolegów z opozycji też nie ro
zumie, dlaczego przygotowaliście dokument tylko 
i wyłącznie na ok. 107 miliardów zł w momencie, 
kiedy dostępnych byłoby prawie 260 miliardów zł. 
Dlaczego on dotyczy tylko części dotacyjnej, skoro 
ratyfikacja, o której pan wspomniał, będzie doty
czyła decyzji Rady o zasobach własnych, w których 
mieszczą się kredyty zaciągane solidarnie przez 
Komisję Europejską na potrzeby poszczególnych 
krajów członkowskich. Pytam zatem, dlaczego 
skroiliście nasze… dlaczego skroiliście tę szansę 
dla Polski tylko częściowo, na mniej niż połowę 
środków, z których możemy skorzystać? Dlaczego 
tego nie zmieniliście do tej pory? Z tej informa
cji, która pan minister przedstawił, nie wynika, że 
w planie odbudowy miały być uwzględnione także 
środki pochodzące z pożyczek.

I  wreszcie, na koniec… Panie Marszałku, 
wiem, że trochę przedłużam. Dziękuję za umoż
liwienie wystąpienia w całości.

Mała ratyfikacja, o którą tutaj padło pytanie, 
byłaby przestępstwem. Mała ratyfikacja byłaby 
przestępstwem wobec konstytucji. Pan minister 
powiedział o tym, że rząd tego nie planuje, ale 
w przestrzeni publicznej takie…

(Głos z sali: Fake newsy.)
…właśnie, krążą. W związku z tym trzeba ja

sno powiedzieć, że gdyby ktoś chciał posłużyć się 
metodą małej ratyfikacji, dokonałby przestępstwa 
konstytucyjnego, za które grozi Trybunał Stanu.

Opozycja proponuje, abyśmy dokonali raty
fikacji w trybie art. 90, a to ze względu na to, że 
ta decyzja o zasobach własnych ma inną natu
rę aniżeli 2 pozostałe, 2 wcześniejsze, o których 
pan wspomniał, bo dotyczy zobowiązań, soli
darnych zobowiązań całej Unii Europejskiej na 
rzecz krajów członkowskich w związku z zacią
ganymi przez Komisję Europejską pożyczkami. 
One są w interesie naszego kraju i trzeba będzie 
zaciągnąć te pożyczki. Uważamy, że te pożycz
ki uzupełnią część dotacyjną. A są one dlatego 
wartościowe, że będą najtańszymi instrumen
tami kredytowymi na rynku, jakie będą mogły 
być zaciągnięte. Jesteśmy za tym, aby się posłużyć 
tym instrumentem, ale do tego trzeba dostosować 
odpowiednio procedurę ratyfikacyjną. Dziękuję 
bardzo.

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

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

Aleksandra Szweda.

Senator 
aleksander szwed 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Na wstępie mojego wystąpienia chcę złożyć 

podziękowania dla pana premiera Mateusza 
Morawieckiego i całego rządu, ponieważ ubie
głoroczny lipcowy szczyt Rady Europejskiej to 
ogromny sukces negocjacyjny. Rząd wywalczył 
w nim największe w historii Unii Europejskiej 
środki dla Polski, blisko 770 miliardów zł.

Środki z  poszczególnych unijnych instru
mentów – Funduszu Odbudowy, Funduszu 
Spójności na lata 2021–2027 oraz Funduszu na 
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rzecz Sprawiedliwej Transformacji – oczywiście 
muszą się wzajemnie uzupełniać, aby przyniosły 
jak największe korzyści dla gospodarki. W stycz
niu i lutym rząd pokazał, jak chce zainwestować 
72,2 miliarda euro na politykę spójności. Dziś 
mamy kolejny krok, czyli ukończone 2 kwiet
nia konsultacje społeczne w zakresie Krajowego 
Planu Odbudowy. W trakcie konsultacji społecz
nych, w tym wysłuchań publicznych, wpłynęło, 
jak to pan minister podkreślił, ponad 5 tysięcy 
uwag, komentarzy i propozycji do Krajowego 
Planu Odbudowy. Obecnie uwagi są analizowane 
i Krajowy Plan Odbudowy jest modyfikowany tak, 
aby uwzględnić jak najwięcej propozycji zmian.

Zgodnie z zapowiedziami rządu, które zo
stały tu już dzisiaj potwierdzone, zakończenie 
prac nad Krajowym Planem Odbudowy nastąpi 
po 20 kwietnia, tak aby móc przeprowadzić całą 
procedurę w  ramach Komitetu Stałego Rady 
Ministrów i Rady Ministrów i do 30 kwietnia 
przedłożyć plan Komisji Europejskiej.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Fundusz 
Odbudowy Unii Europejskiej dotyczy inwesto
wania środków z  Funduszu Odbudowy, czyli 
23,9 miliarda euro, tj. 108 miliardów zł bezzwrot
nych dotacji. Polska do końca 2026 r. otrzyma też 
34,2 miliarda euro w formie ewentualnych po
życzek. Widzimy, że Krajowy Plan Odbudowy to 
nie tylko środek zaradczy w związku z obecną 
sytuacją. Rząd chce też uodpornić i przygotować 
gospodarkę na przyszłe nieprzewidziane okolicz
ności. Wiemy, że zwycięzcami będą ci, którzy le
piej potrafią się odnaleźć w świecie po COVID19. 
Środki z Krajowego Planu Odbudowy będą prze
znaczone na inwestycje i reformy wpisujące się 
w kluczowe obszary takie jak zdrowie, gospodar
ka i przedsiębiorstwa, energia i środowisko, cy
fryzacja infrastrukturalna, transport, innowacje, 
społeczeństwo, spójność terytorialna. 20% środ
ków ma być na cyfryzację, 37% – na inwestycje 
związane ze środowiskiem oraz ochroną zdrowia.

W ostatnim czasie, zwłaszcza w Senacie, za
rzuca się stronie rządowej, że nie przygotowuje 
się terminowo do pozyskiwania środków, ponie
waż niektóre kraje przekazały już Krajowy Plan 
Odbudowy, a Polska jeszcze nie. Tymczasem, 
jak to było już wielokrotnie podkreślane, ab
solutnie mieścimy we wszystkich terminach, 
nie mamy żadnych opóźnień. Czas na oficjal
ne przekazanie Krajowego Planu Odbudowy 
Komisji Europejskiej mamy do końca kwietnia. 
Przygotowanie Krajowego Planu Odbudowy to 

nie wyścig. Tu nie ma zasady: kto pierwszy, ten 
lepszy. Taka zasada jest dobra w sporcie, ale nie 
w pracach na kluczowym dla gospodarki doku
mentem. Dlatego porównania z innymi krajami 
nie mają sensu. Pamiętajmy, że po stronie unijnej 
rozporządzenie o Funduszu Odbudowy UE weszło 
w życie dopiero 19 lutego. Od początku prac nad 
instrumentem zmieniło się wiele uwarunkowań 
i wszystkie kraje muszą uzupełniać swoje krajowe 
plany odbudowy.

Jak podkreślałem już na początku posiedze
nia, składając wniosek o odrzucenie niniejszego 
punktu, zdumiewa ta troska większości senackiej 
o fundusze unijne. Zwłaszcza że na poprzednim 
posiedzeniu izby wyższej procedowano projekt 
ustawy o Agencji Spójności i Rozwoju. I to teraz – 
w momencie wprowadzania nowej perspektywy 
unijnej na lata 2021–2027, kiedy dziesiątki urzę
dów i instytucji pracują nad wdrażaniem systemu 
krajowych programów operacyjnych, regional
nych programów operacyjnych, kiedy cały system 
instytucji pośredniczących w tym funkcjonuje – 
proponujemy agencję, która powielałaby zadania 
ministra właściwego do spraw funduszy i poli
tyki regionalnej, bez zaproponowania instytucji 
pośredniczących, bez systemu wdrożenia całej 
instytucji, tj. powołania, nadania jej kompeten
cji itd. I proponują państwo, aby taka instytucja 
w tym strategicznym momencie wdrożyła nową 
politykę spójności. I według państwa może wdro
żyć tę nową perspektywę na lata 2021–2027, któ
ra już się przecież rozpoczęła. Tak de facto był to 
projekt nieodpowiedzialny, uderzający w przy
gotowania rządu, ale również samorządów wo
jewódzkich do rozpoczętej już przecież nowej 
perspektywy finansowej Unii Europejskiej, pro
jekt, którego efektem byłoby nic innego, jak tylko 
zablokowanie jakichkolwiek funduszy dla Polski.

Na koniec wracam do tematu: rząd dobrze 
przygotowuje Polskę do uruchomienia środków 
z Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej. Za te 
niełatwe zabiegi i wielki sukces, jakim było wyne
gocjowanie przez stronę rządową tak olbrzymich 
środków, chcę jeszcze raz bardzo serdecznie po
dziękować. Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

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

Borowskiego.
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Senator 
marek Borowski 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Pan minister wiedział, kiedy się oddalić, dla

tego że chciałem mu odświeżyć trochę pamięć.
Otóż kiedy się przygotowuje taki wielki plan 

jak ten, który nawet nazywany jest nowym pla
nem Marshalla, warto jest jednak rozliczyć się 
z tego planu, który się przyjęło 5 lat temu.

W 2016 r. pan premier, wtedy wicepremier, 
Morawiecki przedstawił wielki plan, zwany 
Strategią Odpowiedzialnego Rozwoju, który miał 
przenieść Polskę w zupełnie w inny świat, w inne 
rejony, pchnąć na nowe tory. I to, co mnie zasko
czyło w ciągu tych 5 lat, to to, że pan premier, któ
ry nie opuszcza żadnej okazji, żeby pochwalić się 
czymkolwiek, sukcesami na ogół nieistniejący
mi, ale w jego pojęciu niezwykle istotnymi, jakoś 
tę Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju opusz
czał. A przecież tam było tyle pięknych obietnic, 
tyle pięknych zadań do wykonania, tyle wyzwań. 
I w ciągu tych 5 lat ani razu nie usłyszeliśmy z ust 
pana premiera, że oto realizujemy wspaniale tę 
Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju.

W związku z tym zajrzałem do niej jeszcze raz 
i przyjrzałem się tym wszystkim projektom, któ
re tam były. A było tam ok. 60 projektów, na ogół 
dość istotnych, na ogół ważnych. Z tego kilkana
ście to były tzw. projekty flagowe. Troszkę o nich 
tutaj już była mowa. No to przejdźmy tak bardzo 
szybko do tego, jak te projekty były realizowane.

Projekt „Batory”… Zresztą wszystkie te pro
jekty miały oczywiście wspaniałe nazwy. Projekt 
„Batory” – f lotylla promów na Bałtyku. W tej 
chwili jest stępka, która ciągle jeszcze, zdaje się, 
gdzieś leży i rdzewieje. 

Projekt „Żwirko i Wigura”. Polska miała być 
w światowej czołówce produkcji i wykorzystania 
dronów. Otóż dziś sytuacja jest taka, że każda 
instytucja, która potrzebuje dronów do poważ
nych spraw, kupuje drony amerykańskie bądź 
chińskie.

Dalej: projekt elektromobilności – słynny 
1 milion samochodów elektrycznych. Pan wicemi
nister opowiadał o stacjach ładowania, ale znowu 
rozsiewał obietnice, ile tego będzie. Proszę pań
stwa, gdybyśmy mieli mieć 1 milion samochodów 
elektrycznych w 2025 r., to już teraz fabryka po
winna produkować. Oczywiście nie ma nic, kla
pa kompletna, klęska. Jeśli chodzi o stacje, to do 

2020 r. miało być 6 tysięcy 400 stacji ładowania. 
Jest 2 tysiące 700 stacji, a i to głównie stacji wol
nego ładowania, czyli kompletnie nieprzydatnych.

Program czwarty: Luxtorpeda, polskie TGV, 
które miało pomykać po naszych torach z ogrom
ną prędkością. No, efekt jest taki, że firma Pesa, 
której zresztą bardzo kibicuję, firma, która mia
ła ją wyprodukować, popadła w poważne tara
paty finansowe, była bliska bankructwa, gdyby 
nie Polski Fundusz Rozwoju, który wykupił część 
akcji, w ogóle by upadła. O żadnej Luxtorpedzie 
nie ma mowy.

Projekt „Cyberpark Enigma”, a więc cyber
parku dysponującego potencjałem pozwalającym 
konkurować na europejskim rynku specjalistycz
nych usług IT. Proszę państwa, słowo „enigma” 
ma parę znaczeń. Jedno z  nich to „znikający 
punkt”. Wydaje mi się, że ono bardzo dobrze do 
tego pasuje.

Projekt „Centrum Rozwoju Biotechnologii” 
– budowa pozycji Polski jako europejskiego 
centrum, hubu zaawansowanych leków gene
rycznych i leków biopodobnych. Spuśćmy na to 
zasłonę milczenia.

Projekt „Polskie wyroby medyczne”. Tam było 
wiele rzeczy, ale m.in. miał powstać polski robot 
medyczny. Tego robota, proszę państwa, nikt 
nie może znaleźć, no ale robot jak to robot, może 
gdzieś wyemigrował, może się ukrył, może jakiś 
list gończy by za nim wysłać.

Projekt „Inteligenta kopalnia”. No, już sama 
nazwa wystarczy, żeby dać sobie z tym spokój.

Na stępn ie,  to t rochę późn iej  było, 
„Mieszkanie  +”, czyli 100  tysięcy mieszkań 
w 2020 r. – klapa kompletna, wstyd.

Kolejny program to wielki program natali
styczny, czyli 500+, który miał spowodować eks
plozję urodzeń. Efekt jest taki, że urodzeń jest 
coraz mniej, bo od początku mówiono, że pro
gram 500+ może odegrać rolę socjalną, i taką ode
grał, ale w żadnym razie natalistyczną. W efekcie 
kilkanaście miliardów złotych przekazuje się co 
roku rodzinom, które tego po prostu nie potrze
bują, a dzieci z tego nie ma i nie będzie.

Następny program to ważny program doty
czący gospodarstw rolnych. W Polsce mamy złą 
strukturę rolną. W 2015 r. gospodarstwa o po
wierzchni do 5 ha stanowiły 50,2% wszystkich 
gospodarstw. Wielki program, który tu przedsta
wiono, zakładał: w ciągu 5 lat powinniśmy obni
żyć ten wskaźnik do 46%. Wiecie państwo, jaki 
jest wynik? 52,5%. Jest więcej takich gospodarstw. 
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Taki jest efekt prawdopodobnie również tej usta
wy o zakazie obrotu ziemią.

Inne kwestie. Otóż mamy różnego rodza
ju indeksy, które znalazły się w  tej Strategii 
Odpowiedzialnego Rozwoju.

Jest tu np. indeks gospodarki cyfrowej i spo
łeczeństwa cyfrowego, jest taki indeks. W 2015 r. 
zajmowaliśmy dwudzieste drugie miejsce w Unii 
Europejskiej. W roku 2020 zajmujemy dwudzieste 
trzecie miejsce.

Jest Europejski Ranking Innowacyjności. Ja 
wymieniam tylko te rankingi, które zostały wy
mienione w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, 
nie przywołuję takich, które mnie są wygodne. 
Według tego rankingu – nie mamy danych co 
roku – w 2011 r. byliśmy na dwudziestym czwar
tym miejscu, a w 2019 r. na dwudziestym piątym 
miejscu.

Inne sprawy, które są kompletnie nierozliczo
ne: udział eksportu wyrobów wysokiej techniki 
w eksporcie ogółem, udział wyrobów o wysokiej 
innowacyjności itd., itd. W tej strategii znalazły 
się nawet tak dziwne wskaźniki jak wskaźnik ja
kości stanowionego prawa, który miał radykalnie 
podskoczyć w górę, oraz wskaźnik efektywności 
rządzenia. To bardzo ciekawe.

Proszę państwa, i teraz w Krajowym Planie 
Odbudowy mamy powtórkę z rozrywki. Bo biorę 
ja ten Krajowy Plan Odbudowy do ręki i cóż tam 
widzę? Mianowicie znowu widzę, że inwestycje 
w produkcie krajowym brutto mają osiągnąć – 
tym razem już w roku 2030 – 25%. W roku 2015 
osiągały 20,1%, w roku 2020 miały osiągnąć od 
22 do 25%. A ile jest? 17%. I, proszę państwa, nie 
ma nad tym żadnej refleksji. W ciągu tych 5 lat 
widać było, że to nie wychodzi, że to się nie udaje. 
Nie ma żadnej refleksji. Nie ma zastanowienia się 
nad tym, dlaczego tak się stało i jakie wnioski się 
powinno wyciągnąć.

Komisja Europejska dla Krajowego Planu 
Odbudowy dała pewnego rodzaju wytyczne. Jedna 
z tych wytycznych to była niezależność sądownic
twa, klimat inwestycyjny powodowany przez nie
zależne sądownictwo. Co odpowiada polski rząd? 
Że to nie ma związku i tym się nie będą zajmować.

Nakłady na B+R – 1% w roku 2015. W roku 
2020 miało być 1,7%, jest 1,2%. I znowu proponu
je się na rok 2025 – 2%, bez żadnego zastanowie
nia się, dlaczego to nie wyszło.

PKB na głowę ludności w Polsce w stosunku do 
przeciętnej unijnej. Bardzo się tutaj chwalił wzro
stem PKB pan minister, ale ja pytam o realizację 

założeń. 69% w 2015 r., 76% miało być w 2020 r., 
jest 72%, a w roku 2030 mieliśmy dogonić średnią 
unijną. Proszę państwa, w tym tempie i za 30 lat 
nie dogonimy średniej unijnej. I nikt się nad tym 
nie zastanawia, nikt tego nie rozlicza.

I wreszcie udział zielonej energii, czyli źródeł 
odnawialnych, ogólnie rzecz biorąc, w całym mik
sie energetycznym. W roku 2015 ten udział wy
nosił 11,9%, w roku 2020 miał wynosić 15%. Ile 
wynosi? 12,1%. 0,2 punktu procentowego w ciągu 
5 lat przyrosło.

I teraz w KPO mamy to wszystko powtórzone, 
zupełnie bez zmian, a więc znowu mamy te wyso
kie wskaźniki, które rzekomo osiągniemy. W jaki 
sposób, jeżeli nie przeanalizowaliśmy przeszło
ści, tych 5 lat, nie zastanowiliśmy się, dlaczego to 
się nie udało? Dlatego, proszę państwa, Strategia 
Odpowiedzialnego Rozwoju to jest program, któ
ry się nie udał, to jest po prostu klapa. I jeżeli się 
tego nie przeanalizowało i dzisiaj się proponuje 
Krajowy Plan Odbudowy, to niezależnie od me
tody podziału, o której tutaj sporo się mówiło, 
pozostaje sprawa tego, czy bez odpowiedniego 
monitorowania nie zostaną powtórzone te same 
błędy, które spowodują, że te pieniądze zostaną po 
prostu w jakiejś części zmarnowane. I w związku 
z tym… Tu już zwracam się, można powiedzieć, 
w przestrzeń, do pana premiera Morawieckiego: 
niestety, ale paru istotnych rzeczy pan i pański 
rząd nie potraficie. Nie potraficie przyspieszyć 
modernizacji i postępu technologicznego. Nie 
chodzi o tempo wzrostu PKB, bo to także z kon
sumpcji wynika, tylko o modernizację i postęp 
technologiczny. Nie modernizujecie Polski, wy ją 
po prostu konsumujcie, a to jest zupełnie co in
nego. Nie potraficie prowadzić polityki pronata
listycznej, aby uchronić Polskę przed stopniowym 
wyludnieniem. Podobnie nie potraficie prowadzić 
polityki mieszkaniowej. Nie umiecie skutecznie 
zmniejszać zanieczyszczeń. W polityce rolnej 
nie poprawiacie struktury gruntów rolnych, a to 
wpływa negatywnie na konkurencyjność pol
skiego rolnictwa. I wreszcie – to już informacja, 
że tak powiem, z ostatnich chwil – nie potraficie 
prowadzić logicznej, uporządkowanej i kompe
tentnej polityki w zakresie walki z pandemią, co 
skutkuje tym, że Polska jest na jednym z pierw
szych miejsc, jeśli chodzi o śmiertelność. A to jest 
najważniejszy wskaźnik.

Oczywiście są rzeczy, które robicie dobrze. 
Przykładem jest propaganda sukcesu, którą pan 
wiceminister też tu uprawiał. Ale pan premier 
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Morawiecki jest w tej kwestii nie do pobicia, to 
jest mistrz świata. No i oczywiście potraficie…

(Wicemarszałek Marek Pęk: Panie Senatorze…)
Już kończę.
Oczywiście potraficie też sprawnie obsadzać 

wszelkie stanowiska, które są do obsadzenia na 
szczeblu rządowym czy samorządowym.

A więc powiem tak. Jakie tu istnieje ryzyko? 
Odpowiem może trochę poetycko. No, tak bym 
to określił. Jak człowiek popatrzy na Strategię 
Odpowiedzialnego Rozwoju i  na to, co z  tego 
wyszło, to zobaczy, że rezultat jest następujący. 
Wielkie plany i projekty: elektrycznych milion 
autek, promy, drony, lukstorpedy. A co jest? Jest 
Obajtek. Dziękuję.

(Senator Magdalena Kochan: Brawo!)
(Oklaski)

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

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

MałeckąLiberę.

Senator 
BeaTa małeck a-liBera 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Bardzo wnikliwie przysłuchiwałam się wypo

wiedzi pana ministra. Chcę jasno powiedzieć, że 
swoje wystąpienie dedykuję bezpośrednio panu 
premierowi. Dlaczego? Ponieważ tak jak mój po
przednik, pan senator Borowski, uważam, że ten 
plan, Krajowy Plan Odbudowy, nie ma szans po
wodzenia. To się nie uda nie tylko dlatego, że pań
stwo jesteście nieudolni, ale również dlatego, że 
popełniliście błąd w ocenie sytuacji. Państwo mó
wicie: gospodarka, rozwój zielonej energii, mobil
ność, cyfryzacja, rolnictwo, no i zdrowie. I to jest 
ten błąd. Zdrowie jest częścią gospodarki, najważ
niejszą częścią gospodarki. W tym planie, który 
państwo pokazujecie, zdrowie jest niszowe.

Pan, Panie Ministrze, powiedział o 3 kwe
stiach. Powiedział pan, że epidemia przetestowała 
służbę zdrowia i że jest potrzeba zwiększenia licz
by łóżek szpitalnych i lekarzy. W związku z tym 
pieniądze pójdą na infrastrukturę i na studia, 
żeby kształcić lekarzy. Kolejny błąd. To się nie 
uda. Państwo kompletnie nie macie orientacji 

w sytuacji. Jak ta sytuacja wygląda? Ja jestem le
karzem i zacznę od diagnozy. Z czym mamy do 
czynienia w tej chwili? Mamy do czynienia z kry
zysem w ochronie zdrowia, z epidemią. Toczymy 
wielką walkę z potężnym przeciwnikiem, jakim 
jest wirus. Ale zarządzanie tą walką, to wszystko, 
co się dzieje w systemie ochrony zdrowia, spowo
dowało, że jesteśmy na pierwszym miejscu pod 
względem liczby zgonów na świecie. Procentowy 
wzrost śmiertelności, jaki nastąpił u nas przez 
ostatnie 5 lat, jest najwyższy na świecie. Czy pań
stwu to nie daje do myślenia? Codziennie odnoto
wujemy dziesiątki tysięcy zakażeń, setki zgonów. 
Ale przecież to nie jest dramat tylko tych ludzi, 
którzy zachorowali na koronawirusa. To jest tak
że dramat ich rodzin, to jest dramat całego spo
łeczeństwa, które nie może trafić do lekarza. To 
dlatego zaraz będziemy mieć drugą epidemię, epi
demię chorób przewlekłych, tych wszystkich cho
rób, których leczenie jest w tej chwili odroczone. 
Nie ma dostępu do badań wczesnych, nie ma do
stępu do leczenia nowotworowego, przerwane jest 
przeprowadzanie operacji planowych. Przecież ci 
ludzie za kilka miesięcy będą absolutnie musie
li wejść do systemu ochrony zdrowia! I będą tak 
samo umierać.

To jest zła ocena, ale to jest tylko część spra
wy. Jest epidemia, więc wszystko zwala się na 
to. Ale czy tym, że mamy w tej chwili zagroże
nie epidemiczne, możemy w jakiś sposób uspra
wiedliwić sytuację? Otóż nie, bo w ciągu kilku 
lat wszystkie wskaźniki zdrowotne poszły w dół. 
Zwiększyła się liczba zachorowań na nowotwory. 
O 25% zmniejszyła się – co dziwne – liczba zawa
łów w szpitalach. A wiecie państwo, czemu? Bo ci 
ludzie umarli w domach! Nie trafili do szpitala. 
Mało tego, występują teraz dodatkowe objawy po
wikłań pocovidowych, a to nowe zjawisko, nowe 
wyzwanie. Ludzie potrzebują wielomiesięcznej 
rehabilitacji, mają zaburzenia psychiczne. To są 
osoby, które będą mogły pracować, a to są młode 
osoby. A więc jak ta gospodarka ma wejść w ten 
nowy program, program odbudowy? W jaki spo
sób? Jak państwo sobie wyobrażacie, że będziemy 
budować te drogi, te mosty, tę cyfryzację? Z kim?

Spójrzcie też, co się dzieje z personelem me
dycznym. Przez rok ci ludzie – wykończeni 
fizycznie i psychicznie, w ciągłym stresie, w na
pięciu – cały czas są na froncie. Oni walczą, ale 
czy mają wsparcie? Czy państwo o nich myślicie? 
Czy kadry to są tylko studenci? Przecież to jest 
absurdalne podejście do sprawy.
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Mało tego, czynniki ryzyka… Wszystkie 
współczynniki odnoszące się do zdrowotności 
społeczeństwa spadły. A czynniki ryzyka? Co się 
z nimi stało? One dla odmiany poszły do góry 
– otyłość, alkohol, papierosy, smog. I  jaki bę
dzie efekt tego? Co, zmniejszy się liczba zachoro
wań? Chyba raczej zwiększy. A więc to wszystko, 
o czym państwo mówicie, jest kompletnie ode
rwane od rzeczywistości.

Po pierwsze, potrzebna jest radykalna zmiana 
w systemie ochrony zdrowia, po drugie, patrze
nie na system nie poprzez liczbę łóżek, nie poprzez 
ilość sprzętu, ale poprzez wyzwania i poprzez efek
ty, jakie musimy osiągnąć, a więc całe zdrowie pu
bliczne. Musicie wreszcie państwo zrozumieć, co 
trzeba zrobić. Potrzebne są pieniądze, ale nie takie, 
jak państwo proponujecie, nie 18%. Ja rozumiem, 
że te pieniądze zostały rozdzielone na mobilność, 
na cyfryzację, na różne równie ważne kwestie, ale 
jest druga pula, jest do wzięcia 100 milionów z po
życzki nieoprocentowanej. Dlaczego państwo tego 
nie bierzecie? I dlaczego te pieniądze nie idą raz 
na zawsze na ochronę zdrowia, żeby ją odbudo
wać, zbudować? Minister finansów nie chce tych 
pieniędzy. No dobrze, rozumiem pana ministra 
finansów. Ale gdzie jest minister zdrowia? Gdzie 
jest premier tego rządu, który odpowiada za całą 
sytuację związaną z zarządzaniem i epidemią?

Druga ważna sprawa oprócz pieniędzy – stra
tegia. Jaka to jest strategia? Ja zaraz powiem tu 
o kilku przykładach, jakie na posiedzeniu Komisji 
Zdrowia usłyszeliśmy od ministra zdrowia. 
Strategia jest wtedy, kiedy pokazuje efekt, jaki 
chcemy osiągnąć, czyli zdrowotność społeczeń
stwa, bo o tym mówimy. A więc jeżeli ten efekt 
mamy osiągnąć, to musi być wieloletnia strate
gia, która w konsensusie zostaje przyjęta przez 
pracowników medycznych, przez samorządy, 
przez pacjentów i przez personel medyczny. Pal 
licho opozycję. Czy były takie rozmowy? Czy roz
mawialiście państwo z personelem medycznym, 
z lekarzami, z pielęgniarkami, o tym, jakie widzą 
potrzeby? Nie. Bo państwo wiecie wszystko lepiej. 
I tak właśnie na posiedzeniu Komisji Zdrowia 
również wszystko było jasne i proste.

Infrastruktura, pierwszy z  elementów. 
Oczywiście trzeba kupić kolejny sprzęt, rezo
nanse, odbudować szpitale… Cudne hasła, tyl
ko pytanie: w jakim kierunku to zmierza, jaki 
sprzęt jest najważniejszy? Dlaczego taki, a nie 
inny, i kto ma o tym decydować? Mapy zdrowot
ne, które kilka lat temu zostały zbudowane po to, 

żeby powiedzieć, jakie w regionie są potrzeby, te
raz będą scentralizowane, bo pan minister bę
dzie wiedział najlepiej, co w jakimś Bdzichowie 
Dolnym jest potrzebne do zakupu. Tak?

Druga kwestia: kadry. Chyba najważniejsza. To, 
że mamy o połowę mniej personelu w całym sys
temie ochrony zdrowia niż w Unii Europejskiej, 
to chyba jest wyzwanie. Jednak to, że zbudujemy 
dodatkowe studia i nabory na te studia, to ozna
cza, że za 10 lat będziemy mieć wykształconych 
lekarzy. Tak, to prawda i bardzo dobrze, szkolmy 
tych młodych ludzi, jeżeli chcą. Ale czy nie macie 
państwo czasami takiego wrażenia, że wyszkolimy 
tych ludzi, a oni wyjadą? Dlaczego? Bo tu nie będą 
chcieli pracować, bo nie mają żadnej ścieżki rozwo
ju zawodowego, bo nie mają żadnych szans na to, 
żeby się tutaj szkolić, rozwijać i być cenionymi le
karzami. A nie chodzi tylko o lekarzy, my musimy 
zbudować nowy system, w którym będzie asystent 
lekarza, będą nowe zawody medyczne, będzie cała 
współpraca wspomagająca najbardziej wykwali
fikowany personel. No, a to wymaga pracy i pie
niędzy. No więc jeżeli ja słyszę, że będziemy dawać 
pieniądze na edukację, to ja się bardzo cieszę, tylko 
uważam, że w ten sposób ilość personelu w ochro
nie zdrowia się nie zwiększy.

Kolejna sprawa, bardzo chwytliwa: leki, 
wyroby farmaceutyczne, szczepionki, a  więc 
otwieramy produkcję farmaceutyczną. Od kil
ku lat słyszę, że krajowy rynek się tego domaga, 
są projekty współpracy ministerstwa rozwoju 
z Ministerstwem Zdrowia. Tylko że to cały czas 
trwa, już kilka lat, nic z tego nie wynika. Jaka jest 
propozycja? 190 milionów na to, żeby zbudować 
polski rynek leków. No przecież to jest abstrakcja, 
ktoś po prostu nie ma zielonego pojęcia o tym, ile 
trzeba pieniędzy na to, żeby tutaj w Polsce móc 
produkować nasze polskie cząsteczki i zrobić ry
nek niezależny, niezależny rynek leków krajo
wych. Żeby tak było, trzeba olbrzymich pieniędzy. 
Dla przykładu: Włochy – 1 miliard 400… A my 
mamy 190 milionów i mówimy – to hasło – że 
będziemy budować polski rynek farmaceutyczny.

I  jeszcze jeden przykład, który jest bardzo 
często powtarzany, szczególnie jeżeli chodzi 
o zdrowie: innowacje, nowoczesność… Tak, to 
są piękne hasła, tylko że jeśli chodzi o te inno
wacje, to środki przede wszystkim powinny być 
z obszaru nauki, a nie z obszaru zdrowia. Kiedy 
słyszę na posiedzeniu Komisji Zdrowia, że będą 
powstawały startupy, to myślę sobie, że chyba 
naprawdę odlecieliśmy zupełnie od tego, co tu jest 
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w rzeczywistości, od tego, jaką wojnę w tej chwili 
toczymy z chorobami i z problemami zdrowot
nymi ludzi. Startupy. Jakie startupy i na co te 
startupy w tej chwili? Dla kogo? Przecież to są 
tylko hasła. Innowacja? Jaka innowacja? Został 
stworzony ABM, Agencja Badań Medycznych, 
która czerpie pieniądze także z naszych składek 
zdrowotnych, z Narodowego Funduszu Zdrowia. 
Agencja Badań Medycznych, która w tej chwili 
z naszych składek bierze 0,3% na to, żeby rozwi
jać badania kliniczne. A gdzie jest ustawa o ba
daniach klinicznych, pytam? Przecież ta agencja 
badań nic innego nie robi, tylko bierze pieniądze 
i przekłada je na różnego rodzaju granty. Okej. Ale 
co ma z tego w tej chwili chory obywatel?

Mówi się również o tym, że trzeba przebudo
wać innowacyjnie cały rozwój badań epidemicz
nych, powinna powstać inspekcja sanitarna – to 
gdzieś tam na boku, między wierszami. A wła
śnie to jest najważniejsze. Bo na badaniach epi
demiologicznych i na tym, że mamy w tej chwili 
problem, wyzwanie demograficzne, że mamy sta
rzejące się społeczeństwo, musimy oprzeć cały 
plan. I ten plan, krajowy plan zdrowia musi być 
najważniejszy. Najważniejszy. 

I dlatego też stawiam takie 3 punkty, wyzwa
nia. Już kończę. Te 3 punkty – tylko to chcę po
wiedzieć – które są moim przesłaniem, składam 
w  imieniu wszystkich pracowników ochrony 
zdrowia i całego społeczeństwa, które zatrwożone 
jest w tej chwili tym, że stan zdrowia, stan naszej 
zdrowotności uległ tak znacznemu pogorszeniu. 
Przede wszystkim chcemy większych, znaczących 
pieniędzy, także z tej części pożyczkowej, i jedno
znacznego, strategicznego, wieloletniego, uzgod
nionego planu, krajowego planu dla zdrowia. 
I zrozumcie państwo wszyscy, że bez zdrowia, 
bez lekarzy, bez personelu to wszystko, co sobie 
tutaj zaplanujecie, się nie uda. Dziękuję. (Oklaski)

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo.
Głos zabierze pan senator Jerzy Wcisła.

Senator 
Jerzy wcisła 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ojciec Rydzyk pochwalił się niegdyś, że od bez

domnego pana Stanisława otrzymał 2 maybachy. 

Pan Stanisław niestety zmarł. Dlatego ja nie mam 
co liczyć na to, że będę przez niego takimi samo
chodami obdarowany. Ale gdybym nawet stał się 
takim szczęściarzem, tobym takiego prezentu 
nie przyjął, z prostej przyczyny: mnie nie stać 
na to, żeby taki prezent mieć. Ja nawet nie mam 
garażu na swój samochód, nie mówiąc o kosz
tach ubezpieczenia. Niestety, podobnie może być 
ze środkami z Instrumentu na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności. Ich wartość bowiem 
nie tkwi w kwocie, ale w tym, co dzięki tym pie
niądzom możemy osiągnąć.

I mamy niestety powody do obaw. Bo obecny 
rząd już to pokazał, że potrafi Polakom kupować 
maybachy, które generują koszty, maybachy, na 
które nas nie stać albo które trafiają na złom, ale 
dobrze wpisują się w danym momencie w poli
tykę PRową Prawa i Sprawiedliwości. Ostatnim 
przykładem takiego maybacha jest elektrownia 
w Ostrołęce, która miała być dowodem na to, że 
z węgla jesteśmy w stanie pozyskiwać energię 
przez jeszcze następnych 200 lat. I co? Jeszcze nie 
została wybudowana, a już jest rozbierana. 1,5 mi
liarda zł z naszych pieniędzy poszło w błoto, bo 
ktoś miał chory pomysł.

Takim maybachem może stać się inwestycja 
bardzo mi bliska i przeze mnie popierana – kanał 
przez mierzeję. Ten kanał ma sens, pod warun
kiem, że zostanie doprowadzony do jakiegokol
wiek portu. W tym przypadku może to być tylko 
port w Elblągu. Ale pewnie nie wszyscy wiecie, 
że PiS wymyślił, że ten kanał nie będzie kana
łem transportowym, tylko kanałem bezpieczeń
stwa. I nie zakończy się w żadnym porcie. Dzisiaj 
kończy się kilometr przed portem. To tak, jakby 
wybudować autostradę bez zjazdów. Czy taka in
westycja ma sens ekonomiczny? Oczywiście, nie 
ma żadnego. I tak można bezsensownym uczynić 
każdy, nawet dobry pomysł.

Z tych i z wielu innych powodów, których tu 
nie będę już przytaczał, nie możemy w ciemno za
ufać obecnemu rządowi, że poza wszelką kontro
lą wyda te pieniądze tak, by przynosiły korzyści 
Polsce i Polakom.

Jedną ze sfer niejasnych co do zasady jest obec
ność samorządów w procesie tworzenia, a póź
niej monitorowania Krajowego Planu Odbudowy. 
Mnie szczególnie bliski jest wątek sprawiedliwo
ści rozumianej jako zmniejszanie nierówności 
w wymiarze terytorialnym. Jest to problem, któ
ry w wielu miejscach powinien być uzupełnie
niem polityki spójności. Wymiar terytorialny 
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ma w Polsce bardzo ściśle zdefiniowany obszar 
i obejmuje tzw. Polskę Wschodnią, wojewódz
twa: warmińskomazurskie, podlaskie, lubelskie, 
świętokrzyskie, podkarpackie. Kryzys związa
ny z COVID19 pogłębił trudną sytuację w tych 
regionach, które siłą rzeczy dysponują słabszą 
strukturą przemysłową i znacznie większym 
udziałem w gospodarce niż inne regiony sekto
ra turystyki, który to sektor został szczególnie 
mocno dotknięty negatywnymi skutkami epide
mii. Także dlatego, że pomoc ze strony państwa 
dla tej sfery była niewielka. Z Krajowego Planu 
Odbudowy niestety nie wynika, by ten problem 
został przez rząd zdiagnozowany, a już w ogóle 
trudno znaleźć w nim receptę, która ma zostać 
zastosowana, by tę chorobę wyleczyć. I w zasadzie 
mnie to nie dziwi, bo np. pomoc dla tego sektora 
na Warmii i Mazurach stała się przedmiotem że
nujących sporów między politykami rządzących 
partii. Żenujących, bo na oczach całej Polski rzą
dzący kłócili się, czy dać temu regionowi 300 czy 
tylko 200 milionów pomocy, regionowi, w którym 
co piąty pracownik tej sfery stracił pracę w ciągu 
roku. Jeśli podobny scenariusz pojawi się w trak
cie realizacji planu odbudowy, to Polska B stanie 
się Polską gorszego sortu, gdzie mieszka się za 
karę w gorszych warunkach, gdzie ludzie zara
biają mnie, gdzie jeżdżą gorszymi drogami, a cel 
zmniejszania nierówności nie będzie miał szan
sy na realizację. W każdym razie Krajowy Plan 
Odbudowy pozwala takie obawy zgłaszać.

Inną sprawą dotykającą regionów Polski 
Wschodniej, ale też aktualną dla samorządów w in
nych regionach, jest upadek średnich miast, suk
cesywnie tracących swoje funkcje subregionalne, 
także na skutek fiskalnej polityki państwa. I niby 
wszyscy ten problem dostrzegamy, ale Krajowy 
Plan Odbudowy, poza stwierdzeniem faktu, nie po
kazuje, w jaki sposób będzie wspierał wychodzenie 
takich miast z kryzysu. Niestety doświadcze
nie z niedawnego rozdziału środków Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych rodzi podejrzenie, 
że to nie jest przypadek. Najmniej środków z tego 
funduszu otrzymały miasta na prawach powiatu, 
właśnie ten sektor, o którym mówię.

Wysoki Senacie, przykład z maybachem po
kazuje, że nie wystarczy wwieźć do Polski wa
gony z pieniędzmi, byśmy się odbudowali po 
covidowym kryzysie i zwiększyli odporność na 
podobne sytuacje, których możemy się spodzie
wać w przyszłości, choćby z powodów klimatycz
nych czy też epidemicznych. A to przecież jeden 

z celów tego instrumentu. Przedstawienie braków 
w Krajowym Planie Odbudowy, związanych np. 
z realizacją planu zmniejszania nierówności tery
torialnych i ratowaniem miast średniej wielkości, 
pokazuje, jak słaby to jest dokument i jak trudno 
na jego podstawie określić, jak będą zarządzane 
środki Funduszu Odbudowy i jakie dzięki temu 
możemy osiągnąć cele.

Pan minister chwalił się tu, w Senacie, wielo
ma konsultacjami, które odbył. Muszę panu mi
nistrowi powiedzieć, że po stronie samorządów 
takiego samozadowolenia nie ma. Obawy, które 
przedstawiłem, dotyczą bardzo zasadniczych dla 
Polaków spraw, bo w Polsce Wschodniej miesz
ka co czwarty Polak, a w miastach na prawach 
powiatu co trzeci Polak. W tych miastach dra
stycznie w ostatnich latach spadły możliwości 
inwestycyjne i rozwojowe, a niestety Fundusz 
Odbudowy, na który one bardzo liczą, w obecnej 
postaci tej rzeczywistości nie zmienia.

Jaki z tego wniosek? Trzeba nad Krajowym 
Programem Odbudowy zasiąść ponownie. 
W szerszym gronie, nie zamykać się tylko w gro
nie polityków PiS, ale otworzyć się na wszystkie 
środowiska, w tym przede wszystkim na środo
wiska samorządowe, które choćby z racji 50pro
centowego udziału w inwestycjach publicznych 
powinny być traktowane nie jak petent w kolej
ce do pieniędzy, którymi zarządza PiS, ale jako 
współautor Krajowego Planu Odbudowy i gwa
rant, że środki, które w ogromnej ilości mogą 
wpłynąć do Polski, wpłyną na rzeczywisty skok 
rozwojowy naszego kraju, a nie zostaną wydane 
na nieprzemyślane prezenty, niczym owe sym
boliczne maybachy.

Senat zaproponował dobrą formułę w ustawie 
o Agencji Spójności i Rozwoju. Najprościej by było 
ją po prostu przyjąć albo zaproponować podobne 
rozwiązanie. Ale ustawowe, zapisane, a nie tylko 
w formie deklaracji, w którą musimy wierzyć na 
słowo, że rząd będzie nas słuchał i szukał dobrych 
rozwiązań. Wysoki Senacie, póki takiej gwarancji 
nie będzie, ten plan jest bardziej zagrożeniem niż 
szansą dla dużej części Polski i Polaków. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo.
Głos zabierze pani senator Alicja Chybicka.
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Senator 
alicJa chyBick a 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pan minister przedstawił nam dzisiaj Krajowy 

Plan Odbudowy i muszę powiedzieć, że rozczaro
wał mnie on głęboko. Sprawił wrażenie, że jest on 
nie odbudową po pandemii… Bo w samym zapi
sie Krajowego Planu Odbudowy mamy stwierdze
nie, że jest to dokument określający cele związane 
z odbudową i tworzeniem odporności społeczno
gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym 
przez COVID19. W całym tym wystąpieniu pana 
ministra nie znalazł się ten COVID19 i jakby zu
pełnie zgubiło się to, co spowodowała pandemia, 
co tak naprawdę pandemia zepsuła. Te pieniądze 
to przecież ani nie są normalne pieniądze pocho
dzące z budżetu Unii Europejskiej, bo ten budżet 
jest taki, jaki był do tej pory, ani nie są to pieniądze 
z innych programów unijnych, ani nie są to pie
niądze naszego budżetu krajowego, Narodowego 
Funduszu Zdrowia czy też innych… To są pie
niądze, które mają spowodować, że to, co zostało 
najbardziej zniszczone w okresie pandemii, ma 
być odbudowane. A nie wszystko od Sasa do Lasa. 
Bo co najbardziej ucierpiało? Przede wszystkim 
ucierpieli ludzie i to na to trzeba spojrzeć. Powiem 
o grupach – ludzie pracujący w ochronie zdro
wia, w gospodarce, w edukacji… A pan minister 
mówił tutaj o wszystkim, trochę tak od Sasa do 
Lasa. O samochodach elektrycznych, o farmach 
wiatrowych… To wszystko jest potrzebne, wszyst
ko, o czym mówił, jest potrzebne, tyle tylko, że 
to nie jest odbudowa po pandemii. To jest stary 
plan, który dawno mógł być zrealizowany czy re
alizowany i nie powinno się do tego wykorzysty
wać tych właśnie środków, absolutnie. Te środki 
trzeba wykorzystać na to, co pandemia zepsuła.

I teraz tak: planowane jest 58 miliardów euro, 
z tego 23,9 miliarda jest w formie bezzwrotnej, 
a 34,2 miliarda to są pieniądze w formie poży
czek. Trzeba wykorzystać wszystko, co do 1 euro. 
Z tego, co przedstawiał minister Gadomski na 
posiedzeniu Komisji Zdrowia, wynika, że na 
zdrowie przeznaczono tylko 4,3 miliarda zł. To 
naprawdę jest kolejne bardzo głębokie rozczaro
wanie. W ochronie zdrowotnej odbudować trze
ba wszystko. Proszę państwa, mamy w tej chwili 
do czynienia w ochronie zdrowia ze stanem jak 
po pożarze, właściwie żadna linia nie funkcjo
nuje tak, jak powinna. Trzeba odbudować POZ, 
trzeba odbudować AOSy, trzeba odbudować 

szpitalnictwo. Fala chorych, jaka trafi do ochrony 
zdrowia po pandemii, będzie gigantyczna, a za
tem środki na ten cel też muszą być gigantyczne. 
Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie w stanie 
pokryć kosztów leczenia osób, które trafią do le
karzy z powodu pandemii w rzeczywiście gigan
tycznej liczbie. Ta fala uderzy w całość ochrony 
zdrowotnej, która już w tej chwili ledwo ciągnie. 
Mamy szpitale nastawione głównie na leczenie 
COVID i chory, który z jakiejś prostej przyczyny 
chce się zoperować, nie ma gdzie się zoperować.

2 miliony 238 tysięcy 638 osób ozdrowiało. To 
są dane na dzisiaj. Co będzie dalej? Zobaczymy. 
Te osoby wymagają rehabilitacji fizycznej i psy
chicznej. Często mają ciężkie powikłania, któ
re będą wymagały specjalistycznego leczenia. 
Według dzisiejszych danych 60 tysięcy 612 osób 
zmarło. To jest tak naprawdę małe miasteczko, to 
jest ogromna rzesza nieszczęść ludzkich. Trzeba 
wesprzeć rodziny tych osób, to często byli jedyni 
żywiciele. I to powinno być przewidywane w tym 
planie, a nie jeżdżenie samochodami elektryczny
mi, które należy sfinansować z innych funduszy.

38milionowy naród trzeba będzie prawdopo
dobnie ponownie zaszczepić, trzeci raz, doszcze
pić tych, co będą zaszczepieni 2 razy. Czy są na to 
przeznaczane… To też można ująć w tym planie, 
żeby nie było tak jak teraz, że jest wojna o szcze
pionki, że ludzie stoją w kolejce, ale nie mają się 
jak zaszczepić, że wyznacza się taki, a nie inny 
rocznik. Jest jeden wielki cyrk na kółkach z tymi 
szczepieniami. Gdybyśmy byli wyszczepieni, gdy
by było tak, jak było obiecane, czyli że wiosna bę
dzie nasza… Wiosna jest Izraelitów, jest Anglików, 
jest obywateli w Stanach Zjednoczonych. A my? 
A my mamy jedną z największych śmiertelności 
na świecie.

Trzeba będzie pocovidowo… Ja mówię „pocovi
dowo”, bo wszystko można by wymieniać na liście 
rzeczy do wzmocnienia. Jak się zapyta, kto chce 
pieniądze, to każdy powie: ja chcę. Trzeba wzmoc
nić psychiatrię, bo ludzie chorują psychicznie po 
COVID, trzeba tworzyć domy wytchnieniowe, 
gdzie osoby, które ucierpiały wskutek COVID, 
będą mogły znaleźć jakąś pomoc.

Najbardziej w pandemii ucierpieli chorzy na 
inne schorzenia. Zostawmy już COVID, o nim już 
powiedziałam, to ponad 2 miliony osób. Ale jest 
też rzesza ludzi chorych na choroby przewlekłe, 
choroby serca, nerek, mózgu, ludzi, którzy zosta
li odstawieni na boczny tor. Część z nich sama 
się odstawiła, nie rozpoznaje się nowotworów, 
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jest wypełnianych mniej kart DILO. To wszystko 
wymaga gigantycznych pieniędzy, a nie rzucenia 
takiego ochłapu. Ja się tu w 100% zgadzam z se
nator LiberąMałecką: to musi być priorytet. Nic 
w Polsce nie ruszy, nic nie będzie działać prawi
dłowo, jeśli nie zajmiemy się człowiekiem, jeśli 
pozwolimy, żeby całe pokolenia szły do ziemi, tak 
jak jest w tej chwili. Stamtąd się ich nie odwoła, 
oni już nie ruszą do pracy.

Myślicie państwo, dlaczego jest tak mało lu
dzi w ochronie zdrowia? Jaki jest powód poza 
wcześniejszymi zaniedbaniami? Jest tak dlate
go, że część osób zmarła, a reszta, widząc, jaka 
to jest ciężka praca… Wiem, że w pediatrii pra
cowało 2 tysiące 600 emerytów na 7 tysięcy pe
diatrów. Oni wszyscy się w tej chwili wycofali. 
Dlaczego? Dlatego, że nie czuli się na siłach. Być 
może wrócą do pracy. To, co mówiła… Jeszcze chcę 
jakby dobić… Senator Beata LiberaMałecka mó
wiła, że trzeba zapłacić tym, którzy tu pracują. 
Nie – na Boga! – tak jak teraz, bo efekt jest taki, 
że my mamy rzeszę lekarzy… Ja znam ich mul
tum, znam całe grupy studenckie, które pojecha
ły do Niemiec i do Anglii. To wszystko będzie się 
nadal działo, jeśli tak się będzie ludziom płaciło. 
Ja nie wiem, kto będzie w stanie ciągnąć opiekę 
zdrowotną po katastrofie, jaką mamy w tej chwili. 
Trzeba odrobić braki w personelu i trzeba zrobić 
to błyskawicznie, oferując gigantyczne stawki, 
żeby ludzie chcieli w ogóle pracować, a nie odejść 
z tego zawodu. To, co jest w tym planie słuszne, to 
jest rozbudowa uczelni medycznych, ale efekt tego 
będzie widoczny dopiero za 10 lat. Do tego jest tak 
naprawdę daleko.

No i – wreszcie – trzeba sprawić, aby polskie 
szpitale były przyjazne chorym, komfortowe, 
żeby w każdym był sztab psychologów, fizjotera
peuci, żeby były świetne warunki lokalowe, wy
posażenie. I to wszystko ma być za te 4 miliardy 
zrobione? Jak przyjdzie, nie daj Boże, inna pan
demia, nie COVID… Nie możemy myśleć, że coś 
takiego już nigdy nie nastąpi – przecież nastąpi. 
Musimy jako ludzie być lepiej przygotowani. To 
przygotowanie, jakie mieliśmy teraz, było przy
gotowaniem naprawdę beznadziejnym i skanda
licznym, stąd taka liczba zgonów. Różne rzeczy 
można podawać, ale najlepszą oceną przygotowa
nia jest to, ile osób zmarło. Ile zmarło? Obłędna 
liczba. Tego już nie cofniemy, ale musimy się tak 
przygotować, by to się nie powtórzyło. I po to jest 
Krajowy Plan Odbudowy, a nie po to, żeby każ
demu, kto chce, w różnych dziedzinach rzucić 

ochłap. Bo jak przyjdzie kolejna pandemia, to 
będzie dokładnie to samo, co jest w tej chwili. 
I to jest, w skrócie, to, co chciałam powiedzieć. 
Chciałabym, żeby tak się stało, żeby po pandemii 
odbudowała się, jak ten plan mówi, ochrona zdro
wia, ale na podstawie tego planu ona się na pewno 
nie odbuduje. (Oklaski)

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Krzysztofa Kwiatkowskiego.

Senator 
krzyszToF kwiaTkowski 

Panie Marszałku! Panie i  Panowie Sena  
torowie!

Panie Marszałku, nawet pan nie wie, jak się 
cieszę, że pan prowadzi obrady, bo gdyby nie pań
ska obecność, toby ktoś pomyślał, że żadnego se
natora PiS nie interesuje informacja o środkach 
z Funduszu Odbudowy… (Oklaski)

(Wicemarszałek Marek Pęk: Panie Senatorze, 
to ja od razu sprostuję. Proszę pamiętać, że obra
dujemy w trybie…)

W drugiej sali, jak widzę, nie ma żadnego se
natora z PiS.

(Wicemarszałek Marek Pęk: …hybrydowym, 
także zdalnym, więc myślę, że wielu senatorów 
w trybie zdalnym przysłuchuje się debacie.)

Pewno w taki sam zdalny i hybrydowy sposób 
tę informację przedstawiał premier. Przypomnę, 
że w porządku posiedzenia ten punkt brzmi: in
formacja prezesa Rady Ministrów o stanie przy
gotowań do uruchomienia środków z Funduszu 
Odbudowy Unii Europejskiej. Pewno tak samo hy
brydowo nas tu swoją obecnością zaszczyca mi
nister, który powiedział ex cathedra to, co chciał 
powiedzieć, ale nie uznał za stosowne, żeby wy
słuchać głosów…

(Senator Jerzy Fedorowicz: Zwykły wstyd.)
…senatorów. I pewno w taki sam hybrydowy 

sposób uczestniczą w tym ci urzędnicy, którzy 
mieli odpowiadać za proces konsultacji. Mówię 
o tym nie przypadkiem, bo ratyfikacja tego doku
mentu to ratyfikacja przez obie Izby parlamentu.

Z ust wiceministra, który tu był na sali, wiele 
słyszeliśmy, jak ważna jest decyzja, którą przyj
dzie nam podjąć, jak ważny jest dialog z opozycją. 
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I co się okazuje? Że dialog polega na tym, iż przed
stawiciel rządu powiedział nam to, co uznał za 
stosowne, a w momencie, kiedy zaczęła się dys
kusja, opuścił salę posiedzeń Senatu. Nie ukry
wam, że chciałem porozmawiać o  niezwykle 
istotnej kwestii – nie o tym, co jest w tym do
kumencie, np. punktach do ładowania samocho
dów elektrycznych, tych milionach, których nie 
ma, ale o tym, czego nie ma w tym dokumencie, 
a co powinno w nim być. Czego nie ma w tym 
dokumencie? Nie ma w tym dokumencie naj
ważniejszej rzeczy – nie ma w tym dokumencie 
formalnego zagwarantowania nam, nam obywa
telom, że te pieniądze nie będą zmarnotrawione, 
źle wydane, rozdane kolesiom czy wręcz zde
fraudowane. Jest jedna tego gwarancja. Komisja 
Europejska wymyśliła odpowiedź, wymyśliła 
rozwiązanie, jak zagwarantować obywatelom 
państw członkowskich Unii Europejskiej, że te 
pieniądze będą wydatkowane w sposób prawi
dłowy. Ta gwarancja to instytucja Prokuratury 
Europejskiej. Prokuratura Europejska to instytu
cja, która będzie ścigać we wszystkich państwach 
europejskich przestępstwa związane z nieprawi
dłowościami przy wykorzystywaniu pieniędzy 
z funduszy europejskich, z Funduszu Odbudowy. 
I ciekawostka: Prokuratura Europejska ma także 
walczyć z przestępstwami dotyczącymi podatków 
VAT. Z powodów transgranicznych oszustw zwią
zanych z przestępstwami VATowskimi co roku 
ucieka 50 miliardów euro dochodu, to są oficjalne 
analizy Unii Europejskiej. Szanowni Państwo, od 
2015 r. cały czas słyszymy, jak ważne jest ściganie 
przestępstw VATowskich. Nie ukrywam, że ki
bicowałem rządowi PiS w tej sprawie. Cieszę się, 
że w zasadzie prawie wszystkie z kilkunastu naj
bardziej kluczowych rozwiązań w tym obszarze 
to były rozwiązania, które sam proponowałem 
jako prezes Najwyższej Izby Kontroli w ogłasza
nych przez nas raportach. Ale jest w tym syste
mie pewna trudność. Najtrudniejsze jest ściganie 
przestępstw transgranicznych, bo to wymaga 
sprawnej wymiany informacji pomiędzy pań
stwami członkowskimi. I kiedy się dowiaduje
my, że Unia Europejska powołuje specjalny urząd 
mający się zajmować, po pierwsze, ściganiem 
przestępstw korupcyjnych związanych z wyko
rzystaniem funduszy europejskich, a po drugie, 
skuteczną koordynacją walki z przestępczością 
związaną z wyłudzeniami podatku VAT w ukła
dzie transgranicznym, to się okazuje, że Polska 
jest tym krajem, który nie chce przystąpić do 

tego nowego wspólnotowego rozwiązania. I mu
szę powiedzieć, że napawa mnie to niepokojem. 
Bo jak mam teraz wierzyć w słowa, które padły na 
tej sali, że zależy nam na tym, żeby te pieniądze 
były wydatkowane uczciwie? Jeżeli zależy nam na 
tym, żeby te pieniądze były wydatkowane uczci
wie, to jedynym mechanizmem niepolitycznym… 
Dzisiaj Prokuratura Krajowa, prokuratura polska 
jest w rękach polityka. Czy tego chcemy, czy nie, 
przywróciliście państwo połączenie funkcji mini
stra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. 
A Prokuratura Europejska jako organ wspólnoto
wy pozostaje poza podejrzeniami jakichkolwiek 
nacisków czy wpływania na jej prace.

Ściganie w sprawach karnych mających wpływ 
na budżet europejski, w tym korupcji i nadużyć 
przy wykorzystywaniu unijnych funduszy, to 
jest priorytet nowo powołanej instytucji. I nieste
ty nie zastąpi jej w tym OLAF. OLAF funkcjonuje 
w troszkę innym obszarze. Prawdą jest, że Polska 
– i mówię o tym z dumą, bo nie mam żadnej wątpli
wości, że przyczyniła się do tego także skuteczność 
Najwyższej Izby Kontroli – do tej pory wypadała 
nieźle w tych rankingach. Tylko my musimy pa
miętać, że do tej pory to była perspektywa, w której 
zasady rozdziału pieniędzy z funduszy europej
skich były ustalone, zanim doszło do połączenia 
funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora 
generalnego. Dzisiaj pierwszy raz kontrola wydat
kowania tych funduszy będzie już kontrolą dokony
waną przez instytucję, na której czele stoi polityk. 
I dlatego wypada dzisiaj jasno oczekiwać nie dekla
racji, a decyzji, że Polska przystąpi do Prokuratury 
Europejskiej, że Polska wyrazi zgodę na to, że nie
zależny unijny prokurator będzie uprawniony do 
prowadzenia dochodzeń i ścigania w sprawach kar
nych mających wpływ na budżet europejski, takich 
jak właśnie korupcja, nadużycia wykorzystywa
nia funduszy czy, tak jak mówiłem, transgraniczne 
oszustwa związane z podatkiem VAT.

Zwróćmy uwagę na to, jakie zalety ma to 
rozwiązanie. Jak będzie działać Prokuratura 
Europejska? Jako niezależny organ. Będzie je
dynym podmiotem działającym we wszystkich 
uczestniczących państwach członkowskich. 
Będzie to organ wyspecjalizowany i niezależ
ny, odrębny od istniejących już instytucji i służb 
unijnych. Będzie działać w interesie całej Unii 
Europejskiej i nie będzie się zwracać o instruk
cje czy przyjmować takich instrukcji ani od insty
tucji wspólnotowych, ani od organów krajowych. 
Ma jeden cel: dbać o prawidłowość wydatkowania 
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funduszy europejskich i dbać o prawidłowość 
wpływów budżetowych, z  tym szczególnym 
podatkiem VAT, we wpływach z którego swój 
udział ma później także budżet całej Wspólnoty 
Europejskiej. Poza tym to będzie organ nie tylko 
niezależny, ale – nie mam tu żadnej wątpliwo
ści – także skuteczny we współpracy z organami 
krajowymi. Bo Prokuratura Europejska będzie 
działać na 2 szczeblach – jako jednostka central
na, utworzona na szczeblu całej Unii Europejskiej, 
a na szczeblu zdecentralizowanym w państwach 
członkowskich będą tworzyć ją delegowani pro
kuratorzy europejscy, którzy będą sprawować da
lej również urząd prokuratorów krajowych. Ten 
szczebel centralny nadzorować będzie dochodze
nia i postępowania karne prowadzone na szczeblu 
krajowym, aby zapewnić skuteczną koordynację 
i jednolite podejście w całej Unii Europejskiej.

Szanowni Państwo, zwróćmy uwagę, jak 
z  punktu widzenia każdego państwa, w  tym 
Polski, funkcjonowanie takiego organu zwiększa 
poczucie bezpieczeństwa, prawidłowości wydat
kowania tych pieniędzy. Prokuratura Europejska 
to także możliwość prowadzenia szybkich docho
dzeń i ścigania tych, którzy pieniądze europejskie 
by defraudowali. Dlaczego? Bo będzie ona w stanie 
działać ponad granicami, bez konieczności prowa
dzenia długich postępowań związanych ze współ
pracą sądową na poziomie międzynarodowym. 
Będzie mogła wszczynać postępowania przeciw
ko przestępcom bezpośrednio przed sądami kra
jowymi. I jeszcze jedno rozwiązanie. Prokuratura 
Europejska będzie odpowiedzialna za dochodze
nia w sprawach karnych, podczas gdy OLAF – bo 
to jest uzupełnienie tego systemu, takie europej
skie CBA – będzie nadal prowadził dochodzenia 
administracyjne w sprawach dotyczących niepra
widłowości i nadużyć finansowych naruszających 
interesy finansowe innych państw europejskich.

Szanowni Państwo, czy to rozwiązanie ma 
wady? Ktoś mógłby powiedzieć, że ma. Tak po
wiedział Zbigniew Ziobro. Powiedział on, że 
ma to taką wadę, że narusza… Ja to zacytuję. 
Szanowni Państwo, przedstawiciel Ministerstwa 
Sprawiedliwości mówi tak: „W ocenie resortu 
sprawiedliwości dochody z tego podatku – mó
wimy o podatku VAT – stanowią bezpośrednio 
dochód budżetu państwa, a tylko w części dochód 
budżetu UE, trudno więc mówić o szkodzie wy
rządzanej interesom finansowym Wspólnoty”. 
I takim argumentem posługują się przedstawi
ciele resortu sprawiedliwości, żeby uzasadnić 

swoją negatywną opinię w sprawie zatwierdze
nia tej instytucji. Szanowni Państwo, posłu
chajmy tego argumentu: dochody z VAT to tylko 
częściowo dochody Wspólnoty, więc niepotrzeb
na nam w tym zakresie dodatkowa instytucja. To 
trochę tak, jakby małżeństwu, które ma 1 samo
chód, którym mąż i żona wspólnie jeżdżą do pra
cy, ukradziono to auto, a policjant powiedział do 
męża: „Ale po co się pan wtrąca? No tak, ukra
dziono auto, ale macie rozdzielność majątkową, 
a auto było żony”. Szanowni Państwo, tu liczy się 
wspólny interes. W polskim interesie leży to, że
byśmy nie tylko zatwierdzili instrumenty, z któ
rych za chwilę będziemy mogli korzystać, w tym 
oczywiście Fundusz Odbudowy, ale i stworzyli 
mechanizmy, które niezależnie od układów poli
tycznych wszystkim polskim obywatelom dadzą 
gwarancję, że te pieniądze będą wykorzystywane 
w sposób prawidłowy, bez ryzyka ich defraudacji, 
bez ryzyka podejmowania arbitralnych decyzji.

I na koniec ostatnia informacja. Szanowni 
Państwo, czy niezatwierdzenie Prokuratury 
Europejskiej spowoduje, że takie dochodzenia 
będą niemożliwe? One będą trudniejsze, ale moż
liwe oczywiście będą. Za to łatwiej będzie powie
dzieć, że Polska dopuszcza się naruszania zasady 
praworządności, że Polska, posługując się arbitral
nymi, politycznymi kryteriami – z uwagi na to, że 
to polityk kieruje prokuraturą – podejmuje decyzje, 
czy ścigać dane przestępstwa związane z naduży
ciami funduszy europejskich, czy nie. Obyśmy nie 
znaleźli się w sytuacji, w której brak zatwierdze
nia instytucji prokuratura europejskiego będzie 
jednym z argumentów za tym, żeby w przyszłości 
wstrzymać przekazywanie Polsce pieniędzy za
równo z tego instrumentu, jak i z nowej perspek
tywy budżetowej. Jako demokratyczna większość 
w Senacie upominamy się o to, żeby Prokuratura 
Europejska była kolejną instytucją, która będzie 
stać na straży prawidłowości wykorzystywania 
funduszy europejskich w Polsce. Jeżeli tak się nie 
stanie, to za chwilę te 2 wieże z Ostrołęki mogą się 
pojawić również w innych miastach. Tylko że będą 
one finansowane z funduszy europejskich, a nie 
z budżetu krajowego. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Jana 

Marię Jackowskiego. Przepraszam, pan senator 
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jest nieobecny. W związku z tym teraz pan mar
szałek Borusewicz. 

Bardzo proszę, Panie Marszałku.

Senator 
BoGdan Borusewicz 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja nie muszę mówić do pana wiceministra, 

którego już z nami nie ma. To mi nie przeszka
dza. Ja mówię do Polaków, do społeczeństwa, 
a  także do tych, którzy rządzą – bo zapewne 
słuchają. Otóż wszystko wskazuje na to, że rząd 
nie ma większości do ratyfikacji ustaleń Unii 
Europejskiej dotyczących Funduszu Odbudowy 
Unii Europejskiej. No, jeżeli nie ma większości, 
to normalna sytuacja jest taka, że rząd podaje się 
do dymisji. Taka jest sytuacja wtedy, kiedy rząd 
nie ma większości.

(Senator Jerzy Fedorowicz: W normalnych 
krajach tak jest.)

Jeżeli poda się do dymisji, to my ratyfikujemy tę 
umowę. Ale nie można żądać od opozycji, abyśmy 
głosowali w ciemno – bo przecież wiemy, w jakim 
kierunku PiS zmienia państwo polskie, w jakim 
kierunku idą podejmowane decyzje. No, dzisiaj 
zapadła decyzja o przejęciu i w zasadzie o likwi
dacji zapewne jednego z nielicznych niezależnych 
ciał mogących sprawować kontrolę nad działa
niem rządu, nad działaniem władzy w ogóle, czy
li decyzja – dzisiaj zadecydował o tym Trybunał 
Konstytucyjny – o likwidacji urzędu rzecznika 
praw obywatelskich. A wcześniej to ten rząd i ta 
większość doprowadziła do tego samego stanu 
Trybunał Konstytucyjny, który nie jest już trybu
nałem niezależnym, ale realizuje zalecenia poli
tyczne i zlecenia polityczne. No, jeżeli ktoś jeszcze 
miał co do tego wątpliwości, to ta dzisiejsza decyzja 
trybunału powinna otworzyć mu oczy.

Jeżeli zaplecze rządowe nie ma większości, 
a jest potrzebna ratyfikacja, to chyba rozmawia 
się z opozycją, negocjuje się z opozycją w parla
mencie, występuje się z propozycjami negocjacji. 
Czy państwo słyszeli o tym, żeby były jakieś tego 
typu propozycje? Ale poważne, a nie to, o czym 
mówił wiceminister Buda: no przecież propo
nowaliśmy konsultacje, trzeba było się zgłosić 
do Urzędu Rady Ministrów, do ministra Budy 
i konsultować… No, to w ogóle nie jest ten po
ziom. Jeżeli sytuacja jest tak trudna dla rządu, to 
rozmawia się z opozycją. A tu nikt z opozycją nie 

próbuje rozmawiać. Wprost przeciwnie – jeden 
z wicepremierów nazywa opozycję rakiem. A co 
się z rakiem robi? Co się robi z rakiem? I to ma 
być wstęp do jakichś rozmów? Do współpracy? No 
przecież proszę sobie nie wyobrażać – mówię to 
do szefostwa Prawa i Sprawiedliwości – że w ten 
sposób można dyskutować i rozmawiać z ludź
mi, którzy zostali wybrani! Bo przecież chodzi 
o to, aby Sejm i Senat ratyfikowały umowę, która 
przewiduje znaczące, olbrzymie środki na odbu
dowę w tej sytuacji pandemii. Tak, to jest propo
zycja nowego planu Marshalla. I te pieniądze są 
nawet większe. Ale pytanie, czy one zostaną wy
dane tak dobrze, jak kilkadziesiąt lat temu zosta
ły wydane pieniądze amerykańskie. Nie można 
doprowadzić do sytuacji, w której do dziurawe
go bukłaka wlewa się wodę, po to, żeby mieć tę 
wodę w sytuacji trudnej. Jest takie przysłowie 
arabskie, które o tym mówi. Konsekwencje tego 
będą jasne, jeżeli się do dziurawego bukłaka wleje 
wodę. A z tej dyskusji wynika jasno, że taka sytu
acja może mieć miejsce. Ale nie o tym chcę przede 
wszystkim mówić.

Chcę powiedzieć, że musimy mieć gwaran
cję – przynajmniej ja muszę mieć gwarancję – 
że te pieniądze z Unii Europejskiej, które mają 
wesprzeć Polskę, nie staną się wyborczym fun
duszem Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego musi 
być wmontowany system kontroli, i to nie wmon
towany deklaratywnie. Uważam, że rząd powi
nien podjąć zobowiązania wpisane do ratyfikacji 
traktatu. Traktat jest ratyfikowalny, tak jak każ
da inna ustawa. Jest ustawą. I można i należy to 
zrobić. Wtedy będzie gwarancja. Gwarancja, która 
powinna obejmować sprawiedliwy i przezroczy
sty podział tych pieniędzy, pod kontrolą.

Te pieniądze powinny być znaczone, w taki 
sposób, żeby odwrócić antysamorządową polity
kę rządu. Musi być podział na pieniądze, które 
pójdą przez samorządy, i pieniądze, które pójdą 
przez agendy rządowe. W mojej ocenie powinno 
być to 60% dla samorządów.

W tej ratyfikacji powinno być zobowiązanie, 
że te pieniądze będą dzielone przez samorządy 
wojewódzkie, a nie w jakiś inny sposób. I powin
no się wymienić 16 samorządów wojewódzkich, 
z nazwy, w taki sposób, żeby nie można było ku
glować, łączyć, dzielić tych samorządów. Żebyśmy 
mieli pewność, że ta stabilizacja, która została za
początkowana i trwa, nie będzie podważana, że 
rządzącym nie będą chodzić po głowach jakieś 
nowe pomysły, niedobre pomysły.
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komunikaty. Wniosek w sprawie porządku obrad Senatu

Musi być przystąpienie do agencji, któ
ra została stworzona przez Unię, Prokuratury 
Europejskiej. Mamy mieć olbrzymie pieniądze. 
I pytanie: a dlaczego nie chcemy, aby niezależ
ne od rządu ciało badało i ścigało przestępstwa 
związane z defraudacjami pieniędzy unijnych? 
Dziwna dla mnie sytuacja.

Powinna być zgoda na stworzenie Agencji 
Spójności i Rozwoju, w której będą przedstawi
ciele Sejmu, Senatu, a przede wszystkim samo
rządów, i która będzie patrzeć, jak te pieniądze 
są wydawane. A dlaczego? A dlatego, żeby się nie 
powtórzyła taka sytuacja, jak z funduszem inwe
stycji lokalnych, którą przecież niedawno mieli
śmy. 10 miliardów zł rozdano po uważaniu. Duże 
miasta i miejscowości, gdzie nie rządzi PiS, otrzy
mały minimalne pieniądze z tego funduszu albo 
w ogóle nic nie otrzymały.

Jeżeli ktoś mówi, że powinniśmy głosować 
ot tak sobie, dlatego że otrzymujemy pieniądze 
z Unii Europejskiej, duże pieniądze, i że opozy
cja oczywiście powinna głosować za… Ja jestem 
człowiekiem, który uważa podobnie. Powinniśmy 
głosować za, ale muszą być warunki, które wy
mieniłem, a może jeszcze jakieś inne – to jest 
kwestia do dyskusji. Ale proszę się nie spodzie
wać, że będę głosował bezwarunkowo, w ciemno. 
Choćby dlatego proszę się nie spodziewać, że nie 
tak dawno mieliśmy doświadczenie ze środka
mi funduszu inwestycji lokalnych, które po uwa
żaniu i politycznie rząd PiS podzielił i przekazał 
przede wszystkim tylko swoim.

A więc chciałbym, żebyśmy przegłosowali ra
tyfikację, ale powtarzam: jeżeli rząd uważa, że nie 
ma większości do ratyfikacji, to niech się poda do 
dymisji, my przeprowadzimy tę ratyfikację sami. 
(Oklaski)

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo.
Informuję, że lista mówców została wy  

czerpana.
Dla porządku informuję, że senatorowie 

Gromek, Matecka, KołaczLeszczyńska, Gorgoń
Komor, Godyla, Pęcherz, Matecka i Sekuła złoży
li swoje przemówienia w dyskusji do protokołu*.

Dziękuję za przedstawienie Senatowi infor  
macji.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu

Ogłaszam przerwę do godziny 16.35…
Aha, jeszcze komunikat. Przepraszam.

Senator Sekretarz 
aGnieszk a kołacz-leszczyńsk a 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Komunikat: posiedzenie Komisji Gospodarki 

Narodowej i Innowacyjności wspólnie z Komisją 
Środowiska i Komisją Nadzwyczajną do Spraw 
Klimatu w sprawie rozpatrzenia wniosków zgło
szonych na dwudziestym trzecim posiedzeniu 
Senatu do ustawy o zmianie ustawy o efektywno
ści energetycznej oraz niektórych innych ustaw od
będzie się dzisiaj 5 minut po ogłoszeniu przerwy 
w obradach w sali nr 176. Dziękuję bardzo.

(Przerwa w obradach od godziny 15 minut 49  
do godziny 16 minut 36)

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Wznawiam obrady.
Bardzo proszę o zajęcie miejsc.
Szanowni Państwo Senatorowie! Informuję, że 

kolejne posiedzenie Senatu zaplanowane jest na 
12, 13 i 14 maja 2021 r. Porządek tego posiedzenia 
zostanie państwu dostarczony drogą elektronicz
ną. Muszę uprzedzić, że będzie on, jak się wydaje, 
obfitszy niż porządek tego posiedzenia.

Przypominam również państwu senatorom, 
że 3 maja br. planowane jest uroczyste zgromadze
nie posłów i senatorów Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz posłów Seimasu Republiki Litewskiej. 
Informacje organizacyjne dotyczące tego wy
darzenia zostaną państwu również dostarczone 
drogą elektroniczną. Jest wysoce prawdopodob
ne, że z uwagi na ograniczenia epidemiczne liczba 
miejsc dla posłów i senatorów będzie ograniczona.

Wysoka Izbo! Proponuję uzupełnienie 
porządku obrad o  punkt: drugie czytanie 
projektu uchwały w sprawie uczczenia 230. rocz
nicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Zaręczenia 
Wzajemnego Obojga Narodów – i rozpatrzenie go 
jako punktu dwunastego porządku obrad.

Projekt uchwały zostanie włączony do porząd
ku obrad, zgodnie z art. 84 ust. 6 Regulaminu 
Senatu, z pominięciem pierwszego czytania.
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Jeśli nie usłyszę głosu sprzeciwu, uznam, że 
Wysoka Izba przyjęła przedstawioną propozycję.

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

Przystępujemy zatem do rozpatrzenia 
punktu dwunastego porządku obrad: drugie 
czytanie projektu uchwały w sprawie uczcze
nia 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
i Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów.

Projekt rozpatrywanej uchwały został wnie
siony przez członków Prezydium Senatu. Zawarty 
on jest w druku nr 365.

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 
wnioskodawców, pana wicemarszałka Michała 
Kamińskiego, o przedstawienie projektu uchwały.

Senator 
michał k amiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam honor przedstawić państwu, pro

sząc pokornie o akceptację, dokument wyjątko
wy – uchwałę Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
w sprawie uczczenia 230. rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja i Zaręczenia Wzajemnego 
Obojga Narodów. Wyjątkowość tego dokumen
tu polega nie tylko na temacie, którego dotyka, 
i szczególnej rocznicy, której dotyka. Wyjątkowość 
tego dokumentu polega również na tym, że zostaje 
on uchwalony wspólnie przez polski Sejm, pol
ski Senat, a także Seimas Republiki Litewskiej. 
W ten sposób w tych bardzo trudnych czasach, 
w których znalazła się także nasza część Europy, 
przypominamy dzisiaj wydarzenie będące zwień
czeniem wspaniałego projektu geopolityczne
go, jakim była Rzeczpospolita Obojga Narodów. 
Konstytucja 3 maja stała się ofertą, którą skiero
wały narody Rzeczypospolitej do całego świata. 
Była ofertą wolności, była ofertą konstytucjona
lizmu. Inną na tym samym obszarze ofertę już 
wtedy zaproponowało rosyjskie samodzierża
wie. Niestety przez następujące po Konstytucji 
3 maja sto parędziesiąt lat to rosyjskie samo
dzierżawie, to rosyjska propozycja dla narodów 
mieszkających na naszym obszarze była propo
zycją dominującą. Oznaczała dla naszych naro
dów więzienie, cierpienie. Dzisiaj, przypominając 

Konstytucję 3 maja, przypominamy wszystkim 
narodom Europy, ale także wszystkim narodom 
mieszkającym na przestrzeni dawnego Związku 
Radzieckiego, że zawsze istniała, istnieje i istnieć 
będzie alternatywa dla totalitaryzmu, alternaty
wa dla samodzierżawia, nawet ubranego w no
woczesne szaty.

Szanowni Państwo! Czcigodni Senatorowie!
Odczytam teraz projekt uchwały z  gorącą 

prośbą, by Wysoki Senat raczył go przyjąć.
„230  lat temu w  Sali Senatorskiej Zamku 

Królewskiego w Warszawie, rezydencji władców 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów, została uchwa
lona Konstytucja 3 Maja, pierwsza spisana kon
stytucja w Europie.

Ustawa Rządowa opierała się na koncepcji de
mokratyzacji stosunków społecznych i zasadzie 
podziału władzy. Była wyrazem dążenia do bu
dowy silnego państwa. Stanowiła formę umowy 
społecznej opierającej się na przekonaniu, że – 
jak zapisano w artykule V Konstytucji – «wszel
ka władza społeczności ludzkiej początek swój 
bierze z woli narodu». Poszanowanie praw jed
nostki i utrwalenie etosu obywatelskiego mia
ły gwarantować potęgę kraju. Ustawa Rządowa 
wprowadzała monarchię konstytucyjną, ustrój, 
który w większości państw europejskich rozwinął 
się dopiero w następnym stuleciu. Konstytucja 
była wyraźną manifestacją suwerenności poli
tycznej, demonstracją tej niezależności wobec mo
carstw ościennych oraz wezwaniem do odnowy 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja stanowiło do
wód odpowiedzialności politycznej elit polskich 
i litewskich oraz świadectwo zwycięstwa innowa
cyjnej myśli prawnoustrojowej. Do wartości tych 
nawiązano w Zaręczeniu Wzajemnym Obojga 
Narodów – ustawie wykonawczej do Konstytucji 
uchwalonej przez Sejm Czteroletni 20 paździer
nika 1791 r. Potwierdzono w nim siłę wspólnoty 
wielonarodowej zbudowanej na fundamentach 
republikańskich.

Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
Sejm Republiki Litewskiej, podkreślając wyjąt
kowe dla Narodów Polskiego oraz Litewskiego 
znaczenie aktu z 1791 r., oddają hołd dziedzictwu 
nowożytnego konstytucjonalizmu i  wyrażają 
przekonanie, że idee przyświecające uchwaleniu 
Konstytucji 3 Maja i Zaręczenia Wzajemnego sta
ły się podstawą politycznej tożsamości obywateli 
krajów –spadkobierców Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów.
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Uchwała podlega ogłoszeniu w  Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor 
Polski»”.

Dziękuję bardzo.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do upoważnione
go przedstawiciela wnioskodawców.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pan senator Klich i pan senator Brejza.

Senator 
BoGdan klich 

Ja chciałbym zapytać pana senatora sprawoz
dawcę, czy w wersji litewskiej nazwy naszych or
ganów konstytucyjnych będą brzmiały: „Seimas 
Rzeczypospolitej Polskiej” oraz „Seimas Republiki 
Litewskiej”. Wydaje mi się, że w wersji polskiej 
powinno być „Sejm” oraz „Seimas” i w wersji li
tewskiej analogicznie. Nasz organ konstytucyj
ny nazywa się „Sejm”, a organ konstytucyjny 
Republiki Litewskiej – „Seimas”. Tak więc żeby 
nie było tak, że w wersji litewskiej będzie „Seimas 
Rzeczypospolitej Polskiej”, sądzę, że raczej warto 
by było zamieścić odpowiednie nazwy w wersji 
polskiej i w wersji litewskiej.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Panie Senatorze, odpowiadam w imieniu pana 
marszałka.

Była kilkudniowa intensywna wymia
na korespondencji między Seimasem, Sejmem 
i Senatem. Wersja litewska będzie napisana w ję
zyku litewskim, a wersja polska w języku polskim. 
Proponuję… Bo jeżeli chcielibyśmy cokolwiek tu 
zmieniać, to musielibyśmy ponownie się zebrać, 
ponieważ musielibyśmy to skonsultować z kolega
mi z Litwy. Wersja, którą odczytał pan marszałek, 
jest zaakceptowana przez Sejm, uchwalona przez 
Sejm i zaakceptowana przez Seimas i uchwalona 
przez Seimas.

Pan senator Brejza.

Senator 
krzyszToF BreJza 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja chciałbym zapytać pana marszałka, czy 

Konstytucja 3 maja była konstytucją w duchu 
oświecenia zachodnioeuropejskiego, czy była kon
stytucją w duchu liberalizmu, i czy była konsty
tucją wprowadzającą wtedy pierwszy raz wolne 
sądy wraz z trójpodziałem władzy.

Senator 
michał k amiński 

Panie Senatorze, nie jesteśmy na seminarium 
historycznym, ale z całą pewnością odpowiedź na 
wszystkie pana pytania brzmi: tak. To była bar
dzo nowoczesna konstytucja, ale nie śmiałbym 
absorbować uwagi państwa senatorów dywaga
cjami o z całą pewnością postępowym, nowocze
snym i republikańskim charakterze Konstytucji 
3 maja. Tyle, jeśli chodzi o moją odpowiedź.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie 

zapisał się do głosu.
Informuję, że lista mówców została wyczer  

pana.
Zamykam dyskusję.
Zarządzam głosowanie.
Przystępujemy do głosowania nad projek

tem uchwały w sprawie uczczenia 230. roczni
cy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Zaręczenia 
Wzajemnego Obojga Narodów.

Kto z państwa jest za przyjęciem tego projektu?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 15)
(Oklaski)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, 

że Senat podjął uchwałę w sprawie uczczenia 
230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3  Maja 
i Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów.
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Powracamy do rozpatrywania punktu dru-
giego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu 
Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie 
niektórych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedze
nie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która usto
sunkowała się do przedstawionych w toku debaty 
wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej 
sprawie. Znajduje się ono w druku nr 350 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Jerzego 
Chróścikowskiego, o przedstawienie sprawozda
nia komisji.

Senator SpraWozDaWca 
Jerzy chróścikowski 

Panie Marszałku! Szanowni Państwo Sena  
torowie!

W imieniu komisji rolnictwa proszę o przyję
cie ustawy bez poprawek. W czasie debaty został 
zgłoszony wniosek przez pana senatora Bobera, 
ale został on wycofany. W związku z tym proszę 
o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Jeśli mogę, chciałbym jeszcze dodać od siebie 
2 zdania uzasadnienia. Można?

(Marszałek Tomasz Grodzki: Tak. Bardzo 
proszę.)

Ustawa, nad którą za chwilę będziemy głoso
wać, a która obecnie funkcjonuje, ma bardzo istot
ną wagę. Zależy nam, organizacjom, wszystkim 
związkom, na tym, żeby jej okres obowiązywania 
był przedłużony. Wiem, że z sali padały głosy, że 
będziecie państwo głosować przeciw. W związ
ku z tym apeluję o zdecydowanie się na zagłoso
wanie za tą ustawą, dlatego że jest to oczekiwana 
ustawa.

Dzisiaj, powiem w skrócie, jest jeszcze ponad 
1 milion 300 tysięcy ha do rozdysponowania, 
a były ponad 4 miliony ha, zatem już tyle zosta
ło sprzedane. Z tego, co jest w tej chwili, ponad 
1 milion ha jest w dzierżawie. W ubiegłych latach 
na podstawie tej ustawy sprzedano, mimo że jest 
ograniczona sprzedaż, tylko 14 tysięcy ha grun
tów. Mogę powiedzieć, że sprzedano ją również 
cudzoziemcom, to było jakieś 250 ha. Jest taki 
przepis, że w momencie, kiedy dostaliśmy zgodę 
na to… Wcześniej była możliwość niesprzedawa
nia ziemi cudzoziemcom, a dzisiaj, już od 2016 r., 
jeśli dobrze pamiętam, jest dostępna sprzedaż cu
dzoziemcom. Ta ustawa zabezpiecza to, że musi 

być przetarg ograniczony. W momencie, kiedy nie 
będzie przetargu ograniczonego… M.in. te 250 ha 
zostało sprzedane na takiej zasadzie, że w pierw
szym przetargu nie było nikogo chętnego, więc 
jest to dostępne dla wszystkich, dostępność jest 
nieograniczona i mogą kupować cudzoziemcy. 
Zwracam uwagę na to, że o to walczyliśmy i straj
kowaliśmy pod urzędem Rady Ministrów w zie
lonym miasteczku i wtedy pani premier Kopacz 
wyraziła zgodę na takie stanowisko. Ta ustawa 
jest kontynuacją porozumień, uzgodnień, które 
były przyjęte w zielonym miasteczku.

Stąd w imieniu rolników zwracam się do pań
stwa o przegłosowanie przyjęcia tej ustawy bez 
poprawek. Dziękuję.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Czy pan senator wnioskodawca Ryszard Bober 

lub pozostały senator sprawozdawca, pan senator 
Jacek Bogucki, chcą jeszcze zabrać głos? Nie.

Przypominam, że pan senator Ryszard 
Bober wycofał swój wniosek – punkt II w druku 
nr 350 Z.

Czy ktoś z państwa senatorów chce podtrzy
mać wycofany wniosek? Nie.

To przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowa

dzone głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie 
ustawy bez poprawek, a następnie, w wypadku 
odrzucenia tego wniosku, nad przedstawioną 
poprawką…

(Głos z sali: Ale nie ma poprawek.)
Ale jej nie ma, tak. Nie ma jej, czyli zostanie 

przegłosowany tylko wniosek o przyjęcie ustawy 
bez poprawek.

Zatem przystępujemy do głosowania nad 
wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 51 było za przyjęciem 

ustawy bez poprawek, 48 – przeciw, nikt się nie 
wstrzymał. (Głosowanie nr 16)

Ustawa została przyjęta.
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości 
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Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz 
o zmianie niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu trze-
ciego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o efektywności energetycznej oraz niektórych in
nych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, 
Komisji Środowiska oraz Komisji Nadzwyczajnej 
do spraw Klimatu, które ustosunkowały się do 
przedstawionych w toku debaty wniosków i przy
gotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. 
Znajduje się ono w druku nr 346 Z.

Proszę sprawozdawcę, panią senator Dorotę 
Tobiszowską, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Senator SpraWozDaWca 
doroTa ToBiszowsk a 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W toku prac zostały zgłoszone poprawki, wo

bec czego odbyło się posiedzenie połączonych ko
misji. Poddano pod głosowanie wniosek pierwszy, 
o przyjęcie ustawy bez poprawek. Stanowisko 
przedstawiciela rządu było negatywne, ponieważ 
przedstawiciel rządu uznał, że niektóre poprawki 
są zasadne i słuszne.

Wobec tego w głosowaniu było 7 głosów za, 24 
– przeciw, 4 senatorów wstrzymało się od głosu.

W dalszej kolejności głosowano nad popraw
kami, najpierw łącznie nad poprawkami nr 1, 4 
i 5. Stanowisko rządu było negatywne. Wniosek 
przegłosowano z wynikiem: 23 głosy za, 13 – prze
ciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Poprawki 
nr 1, 4 i 5  uzyskały poparcie połączonych komisji.

W  dalszej kolejności: poprawka nr  2. 
Stanowisko rządu negatywne. Głosowanie: 23 gło
sów za, 13 – przeciw, 2 senatorów się wstrzymało. 
Poprawka uzyskała poparcie połączonych komisji.

W  dalszej kolejności: poprawka nr 3. 
Stanowisko rządu pozytywne. Poprawka uzy
skała poparcie połączonych komisji, 37 głosów 
za, jednogłośnie.

Dalej: poprawki nr 6 i 7, łącznie. Stanowisko 
rządu pozytywne. Głosowało 37 senatorów, jed
nogłośnie – za. Poprawka uzyskała pozytywną 
opinię.

Poprawka nr 8. Stanowisko rządu negatywne. 
23 senatorów głosowało za, 13 – przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. Poprawka uzyskała po
parcie połączonych komisji.

Na tym prace połączonych komisji zakończo
no. Dziękuję bardzo.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostała 
senator sprawozdawca chcą jeszcze zabrać głos?

Przypomnę, że wnioski w  trakcie dysku
sji zgłosili państwo senatorowie Stanisław 
Gawłowski, Janusz Pęcherz, Joanna Sekuła 
i Magdalena Kochan, a ponadto sprawozdawcą 
Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Klimatu była 
pani senator Jolanta Hibner.

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.

G łosujemy nad w n iosk iem Kom isji 
Środowiska oraz Komisji Gospodarki Narodowej 
i  Innowacyjności o  przyjęcie ustawy bez 
poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 4 – za, 94 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 17)
Wobec odrzucenia wniosku o przyjęcie ustawy 

bez poprawek przystępujemy do głosowania nad 
przedstawionymi poprawkami.

Nad poprawkami nr 1, 4 i 5 należy głosować 
łącznie. Celem tych poprawek jest umożliwie
nie uzyskiwania świadectw efektywności ener
getycznej przez jednostki sektora publicznego, 
w tym w szczególności przez jednostki samorzą
du terytorialnego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 52 – za, 46 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 18)
Poprawki przyjęte.
Poprawka nr  2 wprowadza dla jednostek 

sektora publicznego obowiązek informowania 
o stosowanych środkach poprawy efektywności 
energetycznej, zarówno na ich stronach interne
towych, jak i w inny sposób zwyczajowo przyjęty 
w danej miejscowości.
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Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 52 – za, 46 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 19)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr  3 ma charakter techniczno  

legislacyjny.
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 20)
Poprawka przyjęta.
Uwaga, nad poprawkami nr 6 i 7 należy gło

sować łącznie.
Poprawki te mają na celu zmniejszenie obo

wiązków właścicieli lub zarządców budynków 
wielolokalowych wyposażonych w ciepłomierze 
lub podzielnik kosztów ogrzewania, posiadający 
funkcję zdalnego odczytu w zakresie częstotliwo
ści dostarczania użytkownikom lokali informacji 
o zużyciu ciepła.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 97 – za, nikt nie 

był przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. 
(Głosowanie nr 21)

Poprawki przyjęte.
Poprawka nr 8 powoduje, że przepisy usuwa

jące obowiązek sporządzania krajowych planów 
i działań dotyczących efektywności energetycznej 
wejdą w życie z zachowaniem standardowej vaca
tio legis, tj. po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 51 – za, 46 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 22)
Poprawka przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podję

ciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w ca
łości, ze zmianami wynikającymi z przyjętych 
poprawek.

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

Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 23)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o efektywności energetycznej oraz niektó
rych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu 
czwartego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustaw regulujących przygotowanie i realizację 
kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej 
infrastruktury energetycznej.

Komisja Gospodarki Narodowej i  Innowa
cyjności przedstawiła projekt uchwały, w którym 
wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy. Jest 
to druk senacki nr 345 A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowa
dzone głosowania nad przedstawionymi po
prawkami, a następnie – nad podjęciem uchwały 
w sprawie przyjęcia ustawy w całości, ze zmiana
mi wynikającymi z przyjętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania.
Poprawka nr 1 zmierza do zachowania spójno

ści w obrębie przepisów zmienianego artykułu.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 24)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 2 zmierza do zachowania spójno

ści w obrębie proponowanego przepisu.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Jedna osoba z osób zdalnych, proszę spraw

dzić, czy wysyła pani lub pan… Dziękuję bardzo.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 25)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 3 ma charakter redakcyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Pan marszałek Kamiński i pani marszałek 

Koc, proszę zwrócić uwagę…
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 26)
Poprawka przyjęta.
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Poprawka nr  4 również ma charakter 
redakcyjny.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Tym razem pani senator Kopiczko…
Pani Senator Kopiczko, głosuje pani? Dziękuję 

bardzo.
Proszę o podanie wyników głosowania. 
Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 27)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 5 zapewnia spójność terminolo

giczną w obrębie przepisów zmienianej ustawy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 28)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 6 zmierza do zredagowania pro

ponowanego przepisu zgodnie z wymogami zasad 
techniki prawodawczej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 29)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 7 ma charakter redakcyjny. 
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Pan senator Pęcherz?
Dziękuję bardzo.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 30)
Poprawka przyjęta.
Uwaga, nad poprawkami nr 8 i 15 należy gło

sować łącznie.
Zmierzają one do zredagowania proponowa

nych przepisów zgodnie z wymogami zasad tech
niki prawodawczej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 31)

Poprawki przyjęte.
Poprawka nr 9 zmierza do zredagowania pro

ponowanego przepisu zgodnie z wymogami zasad 
techniki prawodawczej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Pani Kopiczko dostaje drugie warning.
(Wesołość na sali)
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 32)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 10 również zmierza do zredago

wania proponowanego przepisu zgodnie z wymo
gami zasad techniki prawodawczej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Zaczynam czuć się tym skrępowany, ale muszę 

zwrócić się do pana senatora Chróścikowskiego… 
Teraz jest.

Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 33)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 11 również zmierza do zredago

wania proponowanego przepisu zgodnie z wymo
gami zasad techniki prawodawczej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 34)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 12 ma charakter redakcyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 35)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 13 ma na celu zapewnienie spój

ności w obrębie proponowanego przepisu.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 36)
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Głosowania (cd.) 
oświadczenia

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 14 ma charakter konstytucyjny 

i systemowy. Eliminuje odwołanie do ministra 
kierującego działem administracji rządowej, któ
ry nie jest określony w ustawie o działach admi
nistracji rządowej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 37)
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 98 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 38)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmia
nie ustaw regulujących przygotowanie i realizację 
kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej 
infrastruktury energetycznej.

Powracamy do rozpatrywania punktu pią-
tego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo oświatowe.

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu przed
stawiła projekt uchwały, w  którym wnosi 
o przyjęcie ustawy bez poprawek; druk senacki  
nr 347 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedsta
wionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 94 było za, nikt 

nie był przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. 
(Głosowanie nr 39)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo oświatowe.

Powracamy do rozpatrywania punktu siód-
mego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo lotnicze.

Komisja Infrastruktury przedstawiła projekt 
uchwały, w którym wnosi o przyjęcie ustawy bez 
poprawek; druk senacki nr 349 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedsta
wionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 40)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo lotnicze.

Informuję, że porządek obrad dwudziestego 
trzeciego posiedzenia Senatu został wyczerpany.

Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza 
porządkiem obrad.

Informuję państwa senatorów, że oświad
czenia złożone do protokołu zostaną zamiesz
czone w  urzędowej wersji sprawozdania 
stenograficznego.

Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż 5 mi
nut. Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy 
związane z wykonywaniem mandatu, przy czym 
nie może ono dotyczyć spraw będących przed
miotem porządku obrad bieżącego posiedzenia 
Senatu. Marszałek odmówi przyjęcia niewygło
szonych oświadczeń, których treści nie można 
ustalić lub których wygłoszenie przez senatora 
nie byłoby możliwe w przysługującym na to cza
sie, czyli w ciągu 5 minut. Nad oświadczeniem 
senatorskim nie przeprowadza się dyskusji.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać 
głos?

Jako pierwsza głos zabierze pani senator 
Magdalena Kochan.

Senator 
maGdalena kochan 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Katyń to miejsce zbrodni wojennej. Wiosną 

1940  r. decyzją Stalina NKWD zamordowa
ło ponad 22  tysiące polskich oficerów. Przez 
50 lat władze sowieckie zaprzeczały swojej od
powiedzialności za zbrodnię katyńską. O mord 
oskarżały Niemców. To kłamstwo jako oficjalną 
wersję przyjęły także władze komunistyczne PRL. 
Dopiero 13 kwietnia 1990 r. Michaił Gorbaczow 
przekazał Polsce dokumenty z radzieckich ar
chiwów i po raz pierwszy oficjalnie przyznał, że 
zbrodni dokonało NKWD.
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70 lat po zabójstwie oficerów w Katyniu repre
zentanci naszego narodu lecieli uczcić ich pamięć. 
Zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. 
W osiemdziesiątą pierwszą rocznicę mordu ka
tyńskiego i jedenastą rocznicę wypadku lotnicze
go pod Smoleńskiem składamy hołd wszystkim 
ofiarom tragedii. W żadnym razie nie można jed
nak łączyć zbrodni wojennej z katastrofą lotniczą.

Raport rządowej komisji badającej przyczy
ny katastrofy oraz wieloletnie bezowocne próby 
podważenia wyników jej prac nie pozostawiają 
żadnych wątpliwości co do przyczyn tego dra
matycznego wypadku. Pora więc zakończyć spo
ry, które na skutek działań nieodpowiedzialnych 
polityków doprowadziły do głębokich podziałów 
w społeczeństwie. Skupmy się na godnym wspo
minaniu wszystkich ofiar.

Upamiętnienia wymaga miejsce katastro
fy. Państwo pod rządami PiS nie podołało temu 
wyzwaniu. Wierzymy jednak, że nadejdzie mo
ment, w którym miejsce tragicznej śmierci 96 
reprezentantów naszego narodu zostanie godnie 
upamiętnione.

Wyrażamy głęboki szacunek i  serdeczne 
współczucie wobec bliskich ofiar katastrofy, któ
rych uczucia nie zawsze szanowano. Często po
święcano je dla budowania kolejnych spiskowych 
teorii. Dziękujemy wszystkim, którzy 10 lat temu 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa przyszłych 
lotów rzetelnie zbadali przyczynę katastrofy, 
a zamiast otrzymać należne im słowa uznania 
i wdzięczności, zostali przez PiS ukarani.

Żądamy natychmiastowego rozwiązania 
i  rozliczenia podkomisji do spraw ponowne
go zbadania wypadku lotniczego z 10 kwietnia 
2010 r. Jedynym efektem jej działania jest sta
wianie fałszywych tez pogłębiających podzia
ły w społeczeństwie. Prawda o tym wydarzeniu 
jest powinnością rządzących wobec wszystkich 
obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Tak drama
tyczne doświadczenie całej wspólnoty narodowej 
powinno łączyć, nie dzielić.

To oświadczenie składam w imieniu swo
im oraz senatorów Marcina Bosackiego, Haliny 
Biedy, Barbary BorysDamięckiej, Jadwigi 
Rotnickiej, Leszka Czarnobaja, Joanny Sekuły, 
Janusza Pęcherza, Zygmunta Frankiewicza, 
Janusza Gromka, Ewy Mateckiej, Kazimierza 
Kleiny, Wojciecha Ziemniaka, Jerzego Wcisły, 
Marka Borowskiego, Jerzego Fedorowicza, 
Krzysztofa Brejzy, Sławomira Rybickiego, 
Bogdana Borusewicza, Stanisława Lamczyka, 

Władysława Komarnickiego, Agnieszki Kołacz
Leszczyńskiej, Krzysztofa Kwiatkowskiego, 
Jacka Burego, Stanisława Gawłowskiego, Pawła 
Arndta, Beniamina Godyli, Michała Kamińskiego, 
Wadima Tyszkiewicza, Ryszarda Świlskiego, 
Beaty MałeckiejLibery, Ryszarda Bobera, 
Wojciecha Koniecznego, Gabrieli Morawskiej
Staneckiej, Jana Filipa Libickiego, Tomasza 
Grodzkiego, Marka Plury, Danuty Jazłowieckiej 
i  Agnieszki GorgońKomor. Bardzo dziękuję. 
(Oklaski)

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Głos zabierze pani senator Ewa Matecka.

Senator 
ewa maTeck a 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Oświadczenie swoje kieruję do prezesa Rady 

Ministrów Mateusza Morawieckiego.
Po raz kolejny zwracam się do pana premiera 

o zaprezentowanie przez rząd kryteriów, według 
których dokonano podziału środków w  ra
mach ostatniej transzy z Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. Kolejny już bowiem raz pominięte zo
stały niezwykle ważne dla lokalnych społeczno
ści projekty zgłoszone przez najważniejsze miasta 
mojego okręgu – Ostrów Wielkopolski, Krotoszyn 
i  Ostrzeszów. W  każdym z  tych przypadków 
przygotowane projekty spełniały wszelkie wy
mogi formalne, a ich społeczna użyteczność nie 
podlegała dyskusji. Brak dofinansowania utrud
ni i spowolni wiele inwestycji miejskich, przede 
wszystkim jednak spowoduje narastające nieza
dowolenie wśród mieszkańców, którzy, śledząc 
mapę podziału funduszy, zgłaszają dziesiątki wąt
pliwości. Wskazują choćby na wątpliwą celowość 
rozdysponowanych środków w innych częściach 
kraju czy regionu oraz ich ograniczony społeczny 
zasięg i brak przejrzystych reguł, budzący podej
rzenie o uznaniowość i brak obiektywizmu.

Podważenie zaufania społecznego w tak istot
nych dla lokalnego rozwoju programach stawia 
pod znakiem zapytania również wiarygodność 
i sprawiedliwość kryteriów, jakie przyświecać 
będą podziałowi funduszy europejskich w ramach 
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Krajowego Planu Odbudowy. Brak możliwości 
niezależnej oceny ze strony przedstawicieli sa
morządów połączony z brakiem transparentności 
i nadmierną centralizacją w zarządzaniu pro
gramem może spowodować wyraźne obniżenie 
jego efektywności, a w konsekwencji powszechne 
odczucie, że pozyskane środki są wydatkowane 
z pominięciem sprawdzonych, najbardziej racjo
nalnych i z punktu widzenia lokalnego oczywi
stych rozwiązań.

Mając to na uwadze, zwracam się do pana 
premiera o  jak najpilniejsze zaprezentowanie 
kryteriów, zgodnie z  którymi dokonano wy
boru projektów zasługujących na sfinansowa
nie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. Dziękuję bardzo.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Głos zabierze pan senator Jan Maria Jackowski.

Senator 
Jan maria Jackowski 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja mam 3 krótkie oświadczenia.
Pierwsze kieruję do minister rodziny.
Społeczeństwo polskie starzeje się, czemu bę

dzie towarzyszyć zarówno coraz większy udział 
osób starszych w populacji, jak i coraz mniejszy 
udział osób w wieku produkcyjnym, od których 
w ogromnej mierze zależy potencjał finanso
wania systemu emerytalnego, opieki społecznej 
i zdrowotnej. W najbliższych latach radykalnie 
zwiększy się liczba osób w wieku 80 +, w którym 
prawdopodobieństwo wystąpienia wielowy
miarowych potrzeb opiekuńczych jest najwyż
sze. W związku z tym proszę o informację, czy 
będą kontynuowane pomysły reform takich jak 
społeczne ubezpieczenie pielęgnacyjne lub czeki 
opiekuńcze.

Drugie oświadczenie kieruję do ministra 
spraw zagranicznych.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o informa
cję, w której będą zawarte ustalenia i działania 
rządu polskiego w zakresie przeciwdziałania za
uważalnym w ostatnim okresie działaniom de
stabilizującym Rosji, w tym zaostrzeniu sytuacji 

bezpieczeństwa na wchodzie Ukrainy i tymcza
sowo okupowanym Krymie, ściąganiu rosyjskich 
wojsk do granic Ukrainy, a także wzrostowi in
tensywności rosyjskiej propagandy.

I trzecie oświadczenie kieruję do prezesa Rady 
Ministrów.

W związku z podziałem środków z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych proszę pana pre
miera o informację, dlaczego powiat przasnyski 
w ramach podziału tych środków nie otrzymał, 
jego wniosek nie został rozpatrzony pozytywnie 
i powiat nie otrzymał żadnych środków z tej puli. 
Dziękuję.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Głos zabierze pan senator Stanisław 

Gawłowski.

Senator 
sTanisław Gawłowski 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Swoje oświadczenie kieruję do ministra infra

struktury. Ono dotyczy budowy terminala inter
modalnego w Koszalinie.

W tej chwili trwają konsultacje dotyczące loka
lizacji tego typu suchych portów, w których będzie 
możliwy przeładunek kontenerów z samochodów 
na pociągi, na tory. To jest z punktu widzenia wie
lu aspektów bardzo ważne i oczekiwane działanie. 
W związku z tym wnoszę do ministra infrastruk
tury o to, żeby tego typu inwestycję zlokalizować 
i rozpocząć budowę właśnie w Koszalinie.

Koszalin to miasto położone na środkowym 
wybrzeżu, 170 km od Szczecina, około 230 km 
od Gdańska, 250 km od Poznania, miasto i re
gion, w którym powstało wiele nowych przedsię
biorstw, które korzystają do tej pory z transportu 
drogowego. Możliwość przeładunku i możliwość 
korzystania zamiast z  transportu drogowego 
– z transportu kolejowego nie tylko spowodu
je zwiększenie przychodów przedsiębiorstw ko
lejowych takich jak PKP PLK czy bezpośrednio 
przedsiębiorstw przewoźników kolejowych, ale 
również ma kolosalne znaczenie z punktu widze
nia ochrony środowiska: zmniejszy emisję gazów 
cieplarnianych, emisję pyłów, zwiększy szansę 
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całego środkowego wybrzeża, całego Pomorza 
Środkowego na rozwój, zwiększy konkurencyj
ność firm, które działają w tej części kraju, ale 
też spowoduje wiele innych bardzo pożytecznych 
i ważnych skutków związanych z rozwojem go
spodarczym. W związku z tym jeszcze raz wno
szę do ministra infrastruktury, żeby w planach 
dotyczących rozmieszczania tego typu termina
li uwzględnić Koszalin, spowodować, żeby w tej 
części kraju tego typu suchy port powstał i żeby 
była możliwość przeładunku kontenerów z tirów 
na tory. Hasło znane od lat, więc mam nadzieję, 
że tego typu działanie zostanie podjęte. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Głos zabierze pani senator Joanna Sekuła.

Senator 
Joanna sekuła 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Moje oświadczenie będzie dotyczyło proble

mu regulacji prawnej nieruchomości zabudowa
nych przejętych w zarząd przez Skarb Państwa 
oraz porzuconych nieruchomości prywatnych. 
Oświadczenie moje kieruję do premiera, prezesa 
Rady Ministrów.

Jednym z istotnych problemów, z jakimi bo
rykają się samorządy w Polsce, jest nieuregulo
wany stan prawny nieruchomości zabudowanych 
starymi budynkami mieszkalnymi, w większo
ści kamienicami, przejętymi w  zarząd przez 
Skarb Państwa lub jego jednostki organizacyjne. 
W większości nieruchomości te stanowią daw
ne mienie prywatne, opuszczone lub porzucone 
przez poprzednich właścicieli, posiadaczy sa
moistnych lub administratorów. Przejęcie tych 
budynków w zarząd i administrację państwo
wą następowało w formie decyzji administra
cyjnych, które podejmowane były na podstawie 
archiwalnych już przepisów, m.in. na podstawie 
dekretu o majątkach opuszczonych i poniemiec
kich, rozporządzenia w sprawie przejmowania 
budynków w zarząd państwowy czy też rozporzą
dzenia ministra gospodarki terenowej i ochrony 
środowiska w sprawie przejmowania budynków 
niestanowiących własności jednostek gospodarki 

uspołecznionej w zarząd terenowych organów 
administracji państwowej etc. Nieruchomości te 
w większości nie mają założonych ksiąg wieczy
stych, istnieją jedynie wpisy w ewidencji gruntów 
i budynków. Obecnie jedyną możliwością uregu
lowania ich stanu prawnego – docelowo na rzecz 
gminy – jest postępowanie sądowe o nabycie pra
wa własności przez zasiedzenie prowadzone na 
podstawie przepisów kodeksu cywilnego w są
dach rejonowych. Jednakże utrwalone orzecznic
two sądowe kwestionuje podstawową przesłankę 
prowadzącą do zasiedzenia, tj. posiadanie samo
istne Skarbu Państwa, podnosząc, że władanie 
Skarbu Państwa rozpoczęte na podstawie wspo
mnianych przepisów nie stanowiło posiadania 
samoistnego w rozumieniu prawa cywilnego, 
a tym samym nie mogło prowadzić do zasiedze
nia. Orzecznictwo to stoi na stanowisku, iż włada
nie nieruchomościami prywatnymi sprawowane 
na podstawie decyzji o zarządzie w zasadzie nie 
przekształca się w samoistne posiadanie. Tym sa
mym wnioski składane przez np. Skarb Państwa, 
prezydenta miasta są przez sądy oddalane.

Odrębnym zagadnieniem prawnym są nieru
chomości stanowiące własność lub będące w po
siadaniu osób fizycznych porzucone przez nie, 
które nie zostały przejęte w zarząd i administra
cję przez Skarb Państwa w drodze decyzji admini
stracyjnych lub zostały zwrócone spadkobiercom 
byłych właścicieli przez jednostki gminne admi
nistrujące nimi na podstawie wyżej opisanych de
cyzji administracyjnych.

Ten problem dotyczy 2 grup nieruchomości. 
Pierwszą stanowią nieruchomości, których wła
ściciele ujawnieni są na podstawie księgi wieczy
stej lub księgi hipotecznej, drugą zaś stanowią 
nieruchomości, co do których w operacie ewiden
cji gruntów ujawnione są osoby jako posiadacze 
samoistni nieruchomości bądź istnieją zapisy 
o gruntach o nieustalonym władaniu. W przypad
ku takich nieruchomości aktualnie nie ma żad
nej możliwości uregulowania ich stanu prawnego. 
Istniejące instrumenty prawa cywilnego i admi
nistracyjnego, czyli ów przywołany już dekret 
o majątkach opuszczonych i poniemieckich czy też 
istniejące uregulowania w ustawie o gospodarce 
nieruchomościami, niestety są niewystarczające, 
a w niektórych przypadkach wręcz niemożliwe 
jest ich wykorzystanie w celu uregulowania stanu 
prawnego wskazanych nieruchomości.

Dlatego też w  związku z  istnieniem tych 
problemów, które związane są z zarządzaniem 
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nieruchomościami o  nieuregulowanym sta
nie prawnym, zwracamy się do pana premie
ra z wnioskiem o podjęcie prac legislacyjnych 
w zakresie ustawowego uregulowania kwestii 
przejmowania na własność Skarbu Państwa, 
a następnie jednostek samorządu terytorialnego 
nieruchomości prywatnych przejętych w prze
szłości w zarząd państwowy na podstawie decy
zji administracyjnych.

To oświadczenie składam w imieniu własnym 
oraz senatora Janusza Pęcherza. Dziękuję.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Teraz oświadczenie wygłosi pan senator 

Krzysztof Brejza.

Senator 
krzyszToF BreJza 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoki Senacie!
Oświadczenie kieruję do premiera Mateusza 

Morawieckiego.
Szanowny Panie Premierze, w ostatnich mie

siącach z wielu miejsc Polski docierają do nas 
sygnały o rosnącej brutalności Policji wobec oby
wateli. Przypadki takie jak bicie przez nieumun
durowanych funkcjonariuszy Biura Operacji 
Antyterrorystycznych pałkami teleskopowymi 
demonstrujących w obronie praw kobiet, naduży
wanie gazu łzawiącego i pieprzowego wobec osób 
pokojowo demonstrujących, łamanie rąk pokojo
wo demonstrującym kobietom czy też stałe szy
kanowanie pojedynczych osób, takich jak pani 
Katarzyna Augustynek, to najgłośniejsze przy
padki nadużywania uprawnień i odejścia przez 
kierownictwo Policji od zasady apolityczności tej 
formacji. Policja przez lata odbudowywała swój 
autorytet po roku 1990, a w tej chwili wypraco
wany z trudem autorytet jest niszczony. Policja 
staje się formacją w służbie jednej partii – PiS, 
czego najlepszym dowodem jest mnogość funk
cjonariuszy gromadzona wokół nieruchomości 
prezesa tej partii.

W związku z powyższym w trybie oświadcze
nia senatorskiego wdzięczni będziemy panu pre
mierowi za odpowiedź na pytanie: ile wszczęto 

postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjo
nariuszy Policji za niewłaściwe wykonywanie 
obowiązków służbowych w związku z zabezpie
czaniem prodemokratycznych protestów, w tym 
protestów w obronie praw kobiet? Jakie są re
zultaty tych postępowań: czy są w toku, czy zo
stały zakończone? Jeśli zostały zakończone, to 
z jakim skutkiem. Czy w ocenie pana premiera 
jednoznaczne zaangażowanie po stronie partii 
PiS przyczynia się do spadku zaufania obywateli 
do całej Policji? I wreszcie: czy pan premier zda
je sobie sprawę, iż utrzymywanie apolityczności 
Policji jest ustawowym obowiązkiem funkcjono
wania tej formacji?

Oświadczenie składam w  imieniu swoim 
oraz senatorów: Bogdana Klicha, Ewy Mateckiej, 
Sławomira Rybickiego, Magdaleny Kochan, 
Marcina Bosackiego, Stanisława Lamczyka, 
Pawła Arndta, Jadwigi Rotnickiej, Janusza 
Gromka, Wojciecha Ziemniaka, Agnieszki 
KołaczLeszczyńskiej, Janusza Pęcherza, Janusza 
Fedorowicza, Władysława Komarnickiego, Alicji 
Chybickiej, pani marszałek Gabrieli Morawskiej
Staneckiej, Joanny Sekuły i senatora Stanisława 
Gawłowskiego. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Oświadczenie wygłosi pan senator Stanisław 

Lamczyk.

Senator 
sTanisław lamczyk 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo, oświadczenie kieruję do pana 

ministra Adamczyka, ministra infrastruktury. 
Dotyczy ono wykluczenia komunikacyjnego.

Pomimo dużych środków, jakie są przezna
czane na ten cel, pomimo różnych programów, 
wykluczenie komunikacyjne według ostatnich 
danych Klubu Jagiellońskiego dotyczy 14 milio
nów osób. Ono cały czas rośnie i jest to sprawa 
niepokojąca, tym bardziej podczas pandemii, 
a nie wiadomo, co będzie po pandemii.

Z  tego też względu w  Senacie w  przy
szły piątek odbędzie się seminarium, na któ
re zostały zaproszone osoby znające się na tym 



173

oświadczenia

zagadnieniu. Zostały również zaproszone oso
by z Czech i Szwajcarii, ponieważ, jak wiemy, 
tam wykluczenie komunikacyjne wynosi ok. 2%, 
a u nas zbliża się do 30%. Jak wiemy, Konstytucja 
Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia, że każdy oby
watel powinien transportem publicznym doje
chać do pracy, do szkoły itp. No, a tak właśnie nie 
jest. Chciałbym powiedzieć, że oprócz zaproszo
nych przedstawicieli państw, Szwajcarii i Czech, 
będą również osoby z Polski, które znają się na 
transporcie publicznym, a które wygłoszą refe
raty. Tematyką będzie m.in. upadający transport 
na prowincji; co należy zrobić, by z publicznego 
transportu zbiorowego korzystało więcej pasa
żerów. Będzie również poruszony temat wyroku 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
dotyczącego zamówień inhouse w transporcie 
autobusowym, zbiorowym, publicznym, a tak
że będzie przedstawiony projekt ustawy o trans
porcie publicznym zbiorowym, jak również 
będzie podjęta tematyka: pilna potrzeba nowych 

regulacji i kompleksowej nowelizacji ustawy o pu
blicznym transporcie zbiorowym.

Zachęcam pana ministra, żeby też skorzy
stał z tego właśnie spotkania. Będzie to, załóżmy, 
spotkanie ponad podziałami, bo jest to problem 
naprawdę szokujący, żeby tyle osób było wyklu
czonych komunikacyjnie. Dziękuję bardzo.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że protokół dwudziestego trzeciego 

posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej X 
kadencji zostanie udostępniony senatorom w ter
minie 30 dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac 
Senackich, pokój nr 255.

Zamykam dwudzieste trzecie posiedzenie 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji.

(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszał- 
kowską)

(Koniec posiedzenia o godzinie 17 minut 39)
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23. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 14 i 15 kwietnia 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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23. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 14 i 15 kwietnia 2021 r.

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  54 W. kraska ? - + + . - + . . . . . . . + + - - - +
  55 k. kwiatkowski + + - + + . . . . . . . . . + - - + + +
  56 S. lamczyk ? + - + + + + + + ? - + + ? + - - + + +
  57 j.f. libicki + + - + + + + + + ? - + + . + - - + + +
  58 M. łuczak - - + + . + + + + + - + + + + + - - - +
  59 j. łyczak - - + . . - - - + - - + + - + + - - - +
  60 r. Majer ? - + + . + - - + - - + + . + + + - - +
  61 b. Małecka-libera + + - + + + + + + ? - + + + + - - + + +
  62 r. Mamątow + - + + . + - - + - - + + - + + - - - +
  63 M. Martynowski - - + + . + - - + - - + + . + + - - - +
  64 e. Matecka + + - + + + + + + ? - + + + + - - + + +
  65 a. Mężydło + + - + + + + + + ? - + + + + - - + + +
  66 G. Morawska-Stanecka - + - + + + + + + ? - + + . + + - + + +
  67 k. Mróz - - + + . + - - + - - + + . + + - - - -
  68 b. orzechowska ? - + + . + - - + - - + + ? + + - - - +
  69 S. ożóg + - + + . + + ? - + + ? + + + + - - - +
  70 a. pająk ? - + + . + - - + - - + + - + + - - - +
  71 j. pęcherz + + - + + + + + + ? - + + + + - - + + +
  72 M. pęk - - + + . . . . . . . . . . + + - - - +
  73 W. piecha ? - + + . + - - + - - + + ? + + - - - +
  74 M. plura + + - + + + + + + + - + + + + - - + + +
  75 a. pociej ? + - + + + + + + + - + + . + - - + + +
  76 z. pupa + - + + . + - - + - - + + + + + - - - +
  77 j. rotnicka ? + - + + + + + + ? - + + + + - - + + +
  78 j. rusiecki - - + + . + - - + - - + + . + + - - - +
  79 S. rybicki ? + - + + + + + + ? - + + ? + - - + + +
  80 j. Sagatowska + - + + . + - - + - - + + + + + - + + +
  81 j. Sekuła ? + - + + + + + + ? - + + ? + - - + + +
  82 M. Seweryński ? - + + . - - - + - - + + ? + + - - - +
  83 W. Skurkiewicz + - + + . + + + ? . - + + + + + + - - +
  84 k. Słoń + - + + . + - - + - - + + + + + - - - +
  85 l. Staroń + . . + . + + ? + + ? + + . + + - + + +
  86 a. Szejnfeld ? + - + + + + + + ? - + + ? + - - + + +
  87 a. Szwed + - + + . + - - + - - + + + + + - - - +
  88 r. Ślusarz + - + + . + - - + - - + + + + + - - - +
  89 r. Świlski + + - + + + + + + ? - + + + + - - + + +
  90 D. tobiszowska ? - + + . + - - + - - + + ? + + - - - +
  91 W. tyszkiewicz ? + - + + + + + + ? - + + ? + - - + + +
  92 k.M. Ujazdowski + + - + + . . . . . . . . . + - - + + +
  93 j. Wcisła + + - + + + + + + ? - + + + + - - + + +
  94 k. Wiatr ? - + + . + - - + - - + + ? + + - - - +
  95 j. Włosowicz + - + + . + - - + - - + + + + + - - - +
  96 a. zając - - + + . + - - + - - + + + + + - - - +
  97 j. zając ? - + + . + - + + - - + + - + + - - - +
  98 b. zdrojewska ? + - + + + + + + ? - + + . + - - + + +
  99 b. zdrojewski - + - + + + + + + ? - + + - + - - + + +
  100 W. ziemniak + + - + + + + + + ? - + + + + - - + + +
 
  Głosujących 97 97 97 96 53 89 90 89 88 87 89 89 89 71 97 99 98 98 98 98
  za 56 50 46 96 51 86 50 48 85 9 3 88 89 44 97 51 4 52 52 97
  przeciw 12 47 50 0 2 3 38 38 1 39 84 0 0 8 0 48 94 46 46 1
  Wstrzymało się 29 0 1 0 0 0 2 3 2 39 2 1 0 19 0 0 0 0 0 0
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23. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 14 i 15 kwietnia 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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23. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 14 i 15 kwietnia 2021 r.

    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  54 W. kraska + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  55 k. kwiatkowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  56 S. lamczyk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  57 j.f. libicki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  58 M. łuczak + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  59 j. łyczak + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  60 r. Majer + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  61 b. Małecka-libera + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  62 r. Mamątow + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  63 M. Martynowski + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  64 e. Matecka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  65 a. Mężydło + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  66 G. Morawska-Stanecka + + + + + + + + + + + + + + + + + + ? +
  67 k. Mróz + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  68 b. orzechowska + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  69 S. ożóg + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  70 a. pająk + - + + + + + + + . + + + + + + + + + +
  71 j. pęcherz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  72 M. pęk + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  73 W. piecha + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  74 M. plura + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  75 a. pociej + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  76 z. pupa + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  77 j. rotnicka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  78 j. rusiecki + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  79 S. rybicki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  80 j. Sagatowska + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  81 j. Sekuła + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  82 M. Seweryński + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  83 W. Skurkiewicz ? - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  84 k. Słoń + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  85 l. Staroń + + . + + + + + + + + + + + + + + + + +
  86 a. Szejnfeld + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  87 a. Szwed + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  88 r. Ślusarz + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  89 r. Świlski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  90 D. tobiszowska + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  91 W. tyszkiewicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  92 k.M. Ujazdowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  93 j. Wcisła + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  94 k. Wiatr + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  95 j. Włosowicz + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  96 a. zając + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  97 j. zając + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  98 b. zdrojewska + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  99 b. zdrojewski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  100 W. ziemniak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
 
  Głosujących 98 97 97 98 98 98 97 98 98 96 98 98 98 97 98 98 97 98 97 98
  za 97 51 97 98 98 98 97 98 98 96 98 98 98 97 98 98 97 98 94 98
  przeciw 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Wstrzymało się 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
                    





Przemówienia i oświadczenia 
senatorów 

przekazane do protokołu, 
niewygłoszone 

podczas 23. posiedzenia senatu
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Przemówienie senatora Beniamina Godyli 
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ustawa o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu 

Własności Rolnej Skarbu Państwa jest jedną w kluczowych ustaw dotyczących 
kształtowania ustroju rolnego w Polsce, mimo iż jest to ustawa, która dotyczy 
tylko automatycznych przesunięć terminu obostrzeń już obowiązujących, jeżeli 
chodzi o możliwość sprzedaży gruntów rolnych.

Obecna ustawa odnoszącą się do wstrzymania sprzedaży tych nieruchomości 
obowiązuje do końca kwietnia br. Założeniem omawianej ustawy jest automa
tyczne wydłużenie okresu jej obowiązywania o kolejne 5 lat. Proces sprzedaży 
nieruchomości rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa wzbudzał 
w ostatnich latach liczne kontrowersje społeczne i polityczne.

Zapis, o którym warto wspomnieć, dotyczy kwestii przedłużenia dzierżaw. 
Wstrzymuje się przede wszystkim możliwość zakupu ziemi przez młodych rol
ników chcących się rozwijać. Niestety w przypadku przedłużenia obowiązującej 
ustawy doprowadzimy do tego, iż dzierżawa będzie podstawową funkcją zarzą
dzania zasobami. Wstrzymamy w ten sposób rozwój rodzinnych gospodarstw 
rolnych. Ponadto umowy dzierżawy podpisywane są w praktyce na krótkie okre
sy, co oczywiście nie zachęca do inwestowania w gospodarstwo, jak również do 
podnoszenia jego efektywności. Należałoby zatem rozważyć dzierżawy, które 
obowiązywałyby w dłuższym okresie, np. 15 lat. Spowodowałoby to wzmocnie
nie pozycji polskiego rolnika.

Niestety ograniczanie obrotu ziemią rolną daje ogromne możliwości decydo
wania przez ministra oraz podległych mu dyrektorów agencji. Ponadto rolnicy 
indywidualni w związku z obowiązującą ustawą mają ogromne problemy z za
kupem ziemi. Spowodowało to również, iż ceny ziemi bardzo mocno wywindo
wały. Wielu gospodarzy chcących się rozwijać nie może kupić ziemi z zasobu 
państwowego, a ponadto nie może kupić ziemi od osoby prywatnej, ponieważ 
barierą w tym przypadku jest cena.

Kolejna istotna kwestia jest taka, iż poprawki, które zostały zgłoszone przez 
Koalicję Obywatelską, niestety nie zostały przyjęte. Jedna z ważniejszych zapro
ponowanych poprawek, poddanych pod debatę, dotyczyła zwolnienia z zakazu 
sprzedaży gruntów do 5 ha.

Przydłużenie obowiązującej ustawy o kolejne 5 lat nie stanowi rozwiązania 
problemu. Do powyższej kwestii powinniśmy podejść kompleksowo, a zatem za
sadne wydaje się przedłużenie obowiązującej ustawy o kolejne 12 miesięcy celem 
wypracowania odpowiednich rozwiązań dla każdej ze stron. Wprowadzenie defi
nicji „aktywny rolnik” zapewne pomogłoby w rozwiązaniu wielu problemów, które 
napotykamy w związku z ustawą. Uregulowanie problemu faktycznego prowadze
nia gospodarstwa rolnego pomogłoby naprawić system. Pomogłoby to rolnikom, 
którzy rzeczywiście prowadzą gospodarstwa rolne. Zyskaliby na tym również 
dzięki możliwości wdrażania różnego rodzajów programów. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senator agnieszki kołacz-leszczyńskiej 
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Przedstawiona ustawa o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieru

chomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych 
ustaw oznacza tylko przesunięcie w czasie obostrzeń związanych ze sprzedażą 
gruntów rolnych. Dzisiaj powinna odbyć się debata o ustroju rolnym, jaki obo
wiązuje w Polsce pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. Zamiast tego odbywa 
się to bez debaty, bez dyskusji i pokazania, jak przez ostatnich 5 lat wygląda sy
tuacja, co pozwoliłoby może wyciągnąć wnioski i być może przygotować nowy, 
lepszy projekt, już w zmienionej formule.

Pamiętamy dyskusję o ochronie przed spekulacyjną sprzedażą ziemi ob
cokrajowcom, która przetoczyła się przed 5 laty. Jak się okazało, przyjęcie tej 
ustawy w takiej formule nie tylko nie ustrzegło nas przed tym, ale i nie zabez
pieczyło w żaden sposób gospodarstw rodzinnych. W szacunkach znajdujemy 
informacje, że od roku 2015 do ubiegłego roku, jak się okazuje, ilość gruntów 
sprzedawanych cudzoziemcom niestety wzrosła o prawie 230%, a jednocześnie 
ceny rynkowe 1 ha wzrosły średnio do ponad 47 tysięcy zł za 1 ha, a w niektó
rych regionach nawet do 60 tysięcy.

Przygotowana na ostatnią chwilę ustawa przesuwa w czasie te złe rozwiąza
nia. Nie mamy możliwości się nad nią pochylić i być może tak to zmienić, żeby 
ta ochrona była właściwa i inaczej zorganizowana. Absolutnie powinna być spo
rządzana coroczna analiza, byśmy my jako parlamentarzyści mogli mieć infor
mację o sytuacji i móc ją na bieżąco korygować. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora roberta mamątowa 
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Cieszy mnie fakt, iż o kolejne 5 lat ma być przedłużony okres, na jaki wstrzy

mana jest sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności 
Rolnej Skarbu Państwa.

Sejm znowelizował ustawę o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu 
Własności Rolnej Skarbu Państwa. Ustawa przedłuża zakaz sprzedaży państwo
wej ziemi do 30 kwietnia 2026 r. Za przyjęciem nowych przepisów głosowało 
293 posłów, 153 było przeciw, 2 parlamentarzystów wstrzymało się od głosu.

Wraz ze wstrzymaniem sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa (ZWRSP) w 2016 r., podstawowym sposobem zagospodarowania 
nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa stała się dzierżawa. 
Zdaniem rządu forma ta cieszy się dużym zainteresowaniem wśród rolników in
dywidualnych. Stwarza ona bowiem możliwość dogodnego sposobu użytkowania 
gruntów i budynków, nie wymagając przy tym angażowania przez dzierżawców 
znacznych środków finansowych – jak ma to miejsce w przypadku trwałego 
nabycia nieruchomości.

Zdaniem rządu, który przygotował projekt, dzięki wstrzymaniu w 2016 r. 
sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa osiągnię
ty został zamierzony cel – zahamowanie wzrostu cen gruntów z ZWRSP oraz 
ustanowienie dzierżawy podstawową formą rozdysponowania nieruchomości 
rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Z rządowej informacji wynika, że według stanu na 21 sierpnia 2020 r. obszar 
gruntów pozostających w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa wynosił 
ponad 1,3 miliona ha, z czego grunty oddane w dzierżawę stanowiły ponad 1 
milion ha.

Należy zdecydowanie podkreślić, iż wstrzymanie sprzedaży nieruchomości 
z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeciwdziałało także spekulacyj
nemu wykupywaniu nieruchomości rolnych przez podmioty, które nie gwa
rantowały – zgodnego z interesem społecznym – wykorzystania nabytej ziemi 
w celach rolniczych.

Chciałbym również zaznaczyć, że nowelizacja ustawy wprowadza dodatkowy 
wymóg dotyczący zgody na sprzedaż udziałów we współwłasności nieruchomo
ści, aby uniknąć wątpliwości w tym zakresie.

Sprzedaż nieruchomości z zasobu, mimo jej wstrzymania, jest możliwa w sto
sunku do nieruchomości określonych w art. 2 ust. 1 ustawy – tj. nieruchomości 
i ich części przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzen
nego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne
go gminy, lub ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu na cele inne niż rolne, w szczególności na parki technologiczne, parki 
przemysłowe, centra biznesowologistyczne, składy magazynowe, inwestycje 
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transportowe, budownictwo mieszkaniowe, obiekty sportoworekreacyjne – 
lub nieruchomości położonych w granicach specjalnych stref ekonomicznych, 
lub domów, lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych i garaży wraz z nie
zbędnymi gruntami oraz ogródków przydomowych, lub nieruchomości rolnych 
o powierzchni do 2 ha.

Należy zauważyć, że dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa będzie musiał wskazać we wniosku o wyrażenie zgody na sprzedaż 
państwowej ziemi, jakie względy społecznogospodarcze ją uzasadniają.

Panie i Panowie Senatorowie, na zakończenie chciałbym podkreślić, iż je
steśmy zobowiązani do wprowadzenia nowelizacji tej ustawy, aby w dalszym 
ciągu przeciwdziałać spekulacyjnemu wykupywaniu nieruchomości rolnych. 
Dziękuję.
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza 
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Omawiana ustawa sprowadza się tak naprawdę do przedłużenia okre

su wstrzymania sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu 
Państwa o 5 lat, tj. do 30 kwietnia 2026 r. Powodem zmiany jest to, iż 30 kwiet
nia br. mija okres 5 lat, na jaki ta ustawa została uchwalona.

Po raz kolejny w tej Izbie procedujemy nad ustawą na ostatni moment, a na
wet już po czasie, gdy weźmiemy pod uwagę konstytucyjny termin 21 dni, któ
re ma prezydent RP na podpisanie bądź niepodpisanie każdej ustawy. Jest to 
zupełnie niezrozumiałe. Dlaczego nie można było tego zrobić dużo wcześniej? 
Przecież znane są terminy obowiązywania danej ustawy. Przypomnę państwu, 
że od połowy grudnia 2020 r. do połowy kwietnia 2021 r., czyli w ciągu ostatnich 
4 miesięcy z sytuacjami, w których senatorowie są pod presją upływu terminu 
obowiązywania ustawy bądź jej części, mieliśmy do czynienia już kilkukrotnie. 
Było tak np. w przypadku zmiany ustawy o utrzymaniu porządku i czystości 
w gminie, zmiany ustawy – Prawo łowieckie, zmiany ustawy o narodowym 
spisie powszechnym ludności i mieszkań, ustawy o promowaniu wytwarzania 
energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych i innych.

Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości rolnych, nad którą deba
tujemy, kończy swój byt za 2 tygodnie. Warto byłoby zastanowić się nad oceną 
rozwiązań ustawowych przyjętych 2016 r. i wyciągnąć stosowne wnioski po to, 
aby w kolejnym 5letnim okresie obowiązywania zmienianej ustawy uniknąć 
błędów z przeszłości, wprowadzić do niej racjonalne poprawki. O tym nie ma 
w ogóle mowy. Chodzi tylko o automatyczne przesunięcie terminu obowiązy
wania tej ustawy o kolejne 5 lat. Nie o rok, nie o dwa, ale od razu o 5 lat, czyli 
o tyle, ile funkcjonowała ta ustawa. Nie ma żadnej informacji ani dyskusji o usta
wie o ustroju rolnym, która tak naprawdę określiłaby zasady funkcjonowania 
w tym zakresie.

Istotą obowiązującej ustawy, której czas obowiązywania mamy przesu
nąć o 5 lat, było zabezpieczenie przed spekulacyjnym zakupem ziemi, głównie 
przez cudzoziemców – mieliśmy tutaj 12letni okres ochronny po wejściu do 
Unii Europejskiej – oraz stworzenie możliwości dla rozwoju rodzinnych gospo
darstw rolnych. Nic z tych rzeczy nie udało się zrealizować. Dane statystyczne 
są niestety bezlitosne. Od roku 2015 do roku 2020 wzrosła liczba sprzedawanych 
cudzoziemcom gruntów o ponad 220%. Rekordowy pod tym względem był rok 
2019 – blisko 1 tysiąc 350 ha zostało legalnie sprzedanych cudzoziemcom. Pod 
tym względem ta ustawa absolutnie nie wypełniła oczekiwanych celów. O ile 
ceny ziemi w zasobach rolnych Skarbu Państwa były stabilne, o tyle ceny ryn
kowe 1 ha wzrosły średnio do ponad 47 tysięcy zł, a w niektórych regionach na
wet do 60 tysięcy zł. Zdarzały się też transakcje w cenie do 100 tysięcy zł za 1 ha.
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Rolnicy indywidualni mają problemy ze swobodnym zakupem ziemi w ob
rocie prywatnym, a także nie mogą zakupić jej z państwowego zasobu, znajdu
jącego się często tuż obok ich gospodarstw. Problemu nie rozwiązuje dzierżawa 
ziemi, bo umowy podpisywane są na zbyt krótkie okresy, co powoduje często 
nieopłacalność ekonomiczną takich transakcji oraz brak poczucia bezpieczeń
stwa. Ustawa w wielu fragmentach jest zbyt restrykcyjna, jeśli chodzi o prywat
ny obrót ziemią. Nie powinna blokować obrotu ziemią poniżej 3–5 ha.

To wszystko powinno być przedmiotem poważnej debaty parlamentarnej, ale 
także przedmiotem wysłuchania publicznego dla zainteresowanych podmiotów. 
Dopiero wówczas powinniśmy przystępować do zmian ustawowych. Presja cza
su wymusza na nas podejmowanie decyzji nieracjonalnych, ale nawet gdy tak 
jest, to przedłużanie obowiązywania ustawy o kolejne 5 lat nie powinno mieć 
miejsca. Można by się zgodzić na przedłużenie tego okresu o rok, maksymalnie 
2 lata. Nie będę głosować za przyjęciem tej ustawy, chyba że dalsza dyskusja 
plenarna mnie do tego przekona. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda 
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu 

Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, będąca 
projektem rządowym, wprowadza zakaz sprzedaży państwowej ziemi z Zasobu 
Własności Rolnej Skarbu Państwa z adnotacją o przedłużeniu terminu do 30 
kwietnia 2026 r. Ponadto zawarto w niej informację o tym, że minister do spraw 
rozwoju wsi będzie mógł wyrazić zgodę na sprzedaż nieruchomości bądź jej czę
ści we współwłasności nieruchomości w sytuacji, gdy będzie to miało pozytywny 
wydźwięk społecznogospodarczy. Informacja o tym będzie musiała być jasno 
sprecyzowana we wniosku o wyrażenie zgody, który to wniosek sporządzi dy
rektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Reasumując: ustawa 
wprowadza regulację, która mówi o tym, że wraz z wejściem w życie ustawy 
obowiązywać będzie zakaz sprzedaży nieruchomości będących we władaniu 
Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w okresie 10 lat.

Szeroka argumentacja w zakresie proponowanej nowelizacji pojawia się 
w ocenie skutków regulacji, gdzie podkreślono: „Należy zwrócić uwagę, że 
w okresie od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzy
maniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz 
o zmianie niektórych ustaw założone przez ustawodawcę cele zostały osiągnięte 
(zahamowanie wzrostu cen gruntów Zasobu oraz ustanowienie dzierżawy jako 
podstawowej formy dysponowania nieruchomościami rolnymi Zasobu). Zatem, 
aby nie dopuścić do zmian w tym zakresie, najwłaściwszym środkiem do osią
gnięcia ww. celów jest przedłużenie (tak jak dotychczas w drodze ustawy), okresu 
wstrzymania sprzedaży nieruchomości Zasobu o kolejne 5 lat. W ocenie projekto
dawcy nie ma możliwości osiągnięcia celu projektu za pomocą innych środków”.
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Przemówienie senatora ryszarda świlskiego 
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Grunty rolne, które są w posiadaniu Skarbu Państwa, są wartością narodo

wą. To właśnie na tej ziemi dzierżawcy pracują, dokonują siewów, czerpią z niej 
korzyści. Rząd powinien troszczyć się o rolników oraz ich gospodarstwa domo
we. Powinien umożliwić powiększenie tych zasobów, udzielić pomocy, wesprzeć 
w rozwoju. Wraz z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o wstrzyma
niu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz 
o zmianie niektórych ustaw, tylko dzierżawa uzyska podstawowy status zaso
bów rolnych. Rolnik utrzymujący się tylko z uprawy roli nie jest w stanie nabyć 
ziemi na własność ze względu na stale rosnące ceny. Projekt ustawy przewiduje 
przedłużenie okresu wstrzymania sprzedaży nieruchomości z zasobu o kolejne 
5 lat, tj. do dnia 30 kwietnia 2026 r.

Dnia 30 kwietnia 2021 r. upłynie okres, na jaki wstrzymano sprzedaż nie
ruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. 
Z końcem kwietnia ustawa w tej sprawie straci moc obowiązującą. Polska wieś 
powinna stale się rozwijać. Podobno rząd wspiera rolników, a mimo to przed
stawił projekt ustawy, który wstrzymuje obrót gruntami rolnymi. Została 
stworzona ustawa, która daje możliwość decydowania o tym, kto może nabyć 
nieruchomość, a kto nie. Często wysokie ceny nie zezwalają rolnikom na za
kup własnych gospodarstw, co jest dużym utrudnieniem dla dalszego rozwoju. 
Zastanawiam się, dlaczego na wniosek dyrektora generalnego KOWR minister 
właściwy do spraw rozwoju wsi może sprzedać ziemię każdej innej osobie – pod
kreślam: z ważnych względów gospodarczospołecznych. Jakie to są względy? 
Dlaczego dyrektor KOWR będzie decydował o ważnych względach uniemożliwia
jących sprzedaż, a nie Sejm, który głosował nad tą ustawą? Od roku 2015 wzrosła, 
aż o 227%, ilość gruntów które zostały sprzedane cudzoziemcom. W 2018 r. od
notowano 7334 transakcji nabycia nieruchomości przez cudzoziemców o ogólnej 
powierzchni 5036 ha. W 2015 r. cudzoziemcy nabyli 412 ha gruntów, a w roku 
2018 było to blisko 800 ha.

Statystyki doskonale ukazują, ile ziem rolnych zostało sprzedanych obco
krajowcom kilkanaście lat temu, a ile ziem jest sprzedawanych teraz. To nie jest 
w porządku wobec ludzi, którzy chcą mieszkać na wsiach lub rozwijać swoje 
gospodarstwa. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Przedstawiona nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej ma na celu 

przede wszystkim implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego oraz 
Rady z dnia 11 grudnia 2018 r. Zapewne każdy zgodnie przyzna, iż cel, jakim 
jest efektywność energetyczna, jest słuszny i my jako rząd powinniśmy do niego 
dążyć. Efektywność energetyczna powinna stanowić jeden z kluczowych filarów 
polskiej transformacji energetycznej.

Niestety z przykrością należy stwierdzić, iż dla obecnego rządu powyższa 
kwestia nie stanowi priorytetu. Posiadamy olbrzymie straty energii, a zatem 
chcąc coś zmienić, musimy dążyć do wspierania zarówno przedsiębiorców, jak 
i obywateli.

Zaprezentowany projekt ustawy wprowadza szereg zmian, m.in. poszerzenie 
katalogu podmiotów objętych systemem świadectw efektywności energetycznej 
o podmioty paliwowe. Ponadto doprecyzowane zostały pojęcia wprowadzone 
w ustawie celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych.

Przedstawiona nowela zakłada ograniczenie obciążeń dla podmiotów, które 
w ciągu najbliższych lat będą dążyć do oszczędności energii finalnej, uszczel
nienie monitorowania i raportowania oszczędności energii oraz stworzenie wa
runków rozwoju rynku usług energetycznych.

Intencją ustawodawczą wartą docenienia są zmiany wprowadzone w mecha
nizmie odnoszącym się do dofinansowania przedsięwzięć modernizacyjnych 
u odbiorców końcowych, co pozwoli na skorzystanie z dostępnych programów 
gospodarstwom domowym. Należy zatem zakładać, iż wdrożenie w sposób sku
teczny proponowanego mechanizmu przyczyni się do wzrostu tempa wymiany 
kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych.

Ponadto należy w naszym kraju stworzyć odpowiedni trend zarówno na ocie
planie budynków, jak i na promowanie alternatywnych energii. Unia Europejska 
założyła, iż będzie zwiększać efektywność energetyczną w wymiarze ok. 35 mln 
budynków do 2030 r.

Wymienione działania pozwolą nam wszystkim cieszyć się czystym powie
trzem oraz zmniejszą zachorowalność na choroby cywilizacyjne związane z za
nieczyszczonym powietrzem. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Istnieje ogromna potrzeba podejmowania działań, które pozwolą nam 

osiągnąć te same efekty przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii. 
Poprawienie naszej efektywności energetycznej przyniesie korzyści dla każde
go użytkownika. Modyfikacja obowiązujących przepisów ma doprowadzić do 
spójności naszego prawa z treścią dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2018/2002 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie efektywności energetycznej. Do 
głównych celów tego aktu należą oszczędniejsze zużycie energii finalnej, zmini
malizowanie dodatkowych obciążeń dla podmiotów zobligowanych w związku 
z obowiązkiem realizacji celu oszczędności energii finalnej, uszczelnienie sys
temu monitorowania i raportowania oszczędności energii powstałych wskutek 
programów unijnych i krajowych oraz dofinansowanie przedsięwzięć służących 
poprawie efektywności energetycznej u odbiorców końcowych.

Nałożenie na kolejne grupy podmiotów działających na rynku energii obo
wiązków w zakresie uzyskania określonej oszczędności energii w wyniku prze
prowadzenia działań poprawiających efektywność energetyczną bądź uiszczenia 
tzw. opłaty zastępczej – chodzi o realizowanie bezzwrotnych dofinansowań – 
stanowi dobre rozwiązanie, które będzie służyło poprawie efektywności ener
getycznej. Konieczność realizacji planu oszczędności energii finalnej do końca 
2030 r. przyczynia się do wprowadzenia narzędzi uzupełniających system bia
łych certyfikatów w postaci programów i instrumentów alternatywnych, ma
jących na celu poprawę efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego.

Wiadome jest, że istnieje wiele projektów wspierających działania popra
wiające efektywność energetyczną u odbiorców końcowych, jednak ze względu 
na brak instrumentów pozwalających połączyć uzyskane oszczędności energii 
na poziomie krajowym powstaje chaos informacyjny. Dlatego też niezbędne jest 
wprowadzenie centralnego rejestru oszczędności energii finalnej. Taki system 
teleinformatyczny, z którego dane będą udostępniane ministrowi właściwemu 
do spraw klimatu, z pewnością ułatwi uporządkowanie informacji potrzebnych 
do oszacowania oszczędności zużywanej energii, co poskutkuje uniknięciem 
podwójnego zliczania oszczędności, zwłaszcza w sytuacji korzystania z kilku 
systemów wsparcia, a ponadto uszczelni system monitorowania i raportowa
nia oszczędności energii.

Model przedsiębiorstwa usług energetycznych polegający na dostarczaniu 
usług poprawiających efektywność energetyczną u beneficjenta – wynagrodze
nie za usługę będzie uzyskiwane z oszczędności wynikających ze zmniejszenia 
kosztów zużywanej energii – jest dobrym rozwiązaniem i może przyczynić się 
do uzyskania większego efektu energetycznego.
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Oczywiste jest, że wprowadzenie pewnych programów wiązać się będzie 
z kosztami, dlatego też należy przeprowadzić wszystkie konieczne zmiany legi
slacyjne, tak aby umożliwić dofinansowanie przedsięwzięć modernizacyjnych 
u odbiorców końcowych, zwłaszcza w gospodarstwach domowych. Warto przy 
tym nadmienić, że jedną z głównych przyczyn szkodliwego zanieczyszczenia 
powietrza w Polsce są indywidualne źródła ciepła, a dofinansowanie zakupu lub 
wymiany pieców opalanych paliwami stałymi na kondensacyjne kotły gazowe 
i wymiany kotłów gazowych na kotły o wyższych parametrach technologicznych 
spowoduje, że gospodarstwa domowe chętniej będą korzystać z wymienionych 
sposobów sprzyjających zwiększeniu efektywności energetycznej, zmniejszeniu 
zużycia energii i zwalczaniu emisji gazów cieplarnianych.

Nałożenie obowiązku wyposażenia ciepłomierzy i wodomierzy w funkcję 
umożliwiającą zdalny odczyt, a także zobowiązanie dostawców gazu i ciepła do 
informowania odbiorcy o ilości gazu i ciepła zużytego przez odbiorcę w roku 
poprzednim umożliwią odbiorcy końcowemu monitorowanie bieżącego zużycia 
ciepła, co z pewnością przyniesie skutek ekonomiczny. 

Popieram przyjęcie ustawy w całości. Wprowadzone zmiany – nie tylko 
w stosunku do przedsiębiorstw, ale także wobec odbiorców indywidualnych – 
znacznie przyczynią się do wzrostu oszczędności energii, a tym samym popra
wią jakość powietrza w kraju, co z kolei przełoży się na lepsze zdrowie naszych 
obywateli.
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Przemówienie senator Jolanty hibner  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W dniu 17 marca br. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o efektywności 

energetycznej oraz niektórych innych ustaw; druk sejmowy nr 957. Ustawa tra
fiła do rozpatrzenia przez Senat; druk nr 346.

W  dniu 25  marca br. na posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności wraz z Komisją Środowiska proponowana ustawa została 
przyjęta bez poprawek, pomimo braku opinii Biura Legislacyjnego.

W tym samym dniu odbyło się posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw 
Klimatu, na którym omawiana była ustawa o efektywności energetycznej oraz 
niektórych innych ustaw. Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu przerwała 
posiedzenie i przełożyła procedowanie nad tą ustawą do czasu zapoznania się 
z materiałem ustawy oraz opinią Biura Legislacyjnego Senatu.

Zmiany w ustawie proponują objęcie systemem świadectw efektywności 
energetycznej podmiotów paliwowych, a także doprecyzowanie pojęcia energii 
finalnej. Zapisy precyzują, jakiego typu umowy o poprawę efektywności ener
getycznej nie wpływają na poziom długu publicznego oraz na deficyt sektora 
finansów publicznych. Ważnym elementem wprowadzonych zmian są zapisy 
zobowiązujące podmioty współfinansujące zadania służące poprawie efektyw
ności energetycznej, tj. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, do przedstawiania sprawozdań z realizacji tych przedsięwzięć i wyso
kości środków finansowych na nie przeznaczonych.

W projekcie ustawy określone zostały wysokości procentowe oszczędności 
energii finalnej przez podmioty zobowiązane. Obowiązkiem podmiotu zobowią
zanego jest zgłoszenie prezesowi Urzędu Regulacji Energetycznej listy umów 
z odbiorcami końcowymi wraz z informacją o realizacji poszczególnych przed
sięwzięć oraz ilości zaoszczędzonej energii finalnej uzyskanej w wyniku ich 
realizacji.

Dofinansowanie zadań z programów krajowych czy programów jednostek 
samorządowych ma na celu poprawę efektywności energetycznej u odbiorców 
końcowych. Środki na ten cel mogą pochodzić z budżetu państwa, z budżetu 
Unii Europejskiej, z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich fun
duszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Po zakończeniu zadania podmiot, któremu wydano świadectwo efektyw
ności energetycznej, przedkłada audyt efektywności energetycznej do prezesa 
Urzędu Regulacji Energetycznej. Prezes Urzędu Regulacji Energetycznej ogłasza 
w Biuletynie Informacji Publicznej informacje dotyczące oszczędności energii 
finalnej osiągniętej przez odbiorcę końcowego, a także informację o łącznej wiel
kości oszczędności energii finalnej uzyskanej przez podmioty.
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W projekcie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych 
ustaw wprowadza się pojęcie „centralnego rejestru oszczędności energii final
nej”. Do prowadzenia centralnego rejestru został wyznaczony Instytut Ochrony 
Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy. Instytut Ochrony Środowiska – 
Państwowy Instytut Badawczy jest ponadto administratorem danych zgroma
dzonych w tym rejestrze.

Proponowane zmiany w procedowanej ustawie należy uzupełnić o poprawki 
rozszerzające katalog środków poprawy efektywności energetycznej zastosowa
nych przez jednostki samorządowe różnych szczebli. Ważną rolę odgrywają też 
jednostki samorządowe realizujące rozproszone działania inwestycyjne w celu 
poprawy jakości powietrza lub likwidacji ubóstwa energetycznego. Jednostki sa
morządowe powinny otrzymać świadectwo efektywności energetycznej – tzw. 
Białe Certyfikaty – co przyspieszy inwestycje i osiągnięcie celów ograniczenia 
zużycia energii ze źródeł wysokoemisyjnych w naszym kraju.

Wprowadzenie poprawek doprecyzowujących i rozszerzających zapisy prawa 
dostosuje nasze prawo do obowiązujących dyrektyw Unii Europejskiej, a tak
że będzie impulsem do wchodzenia przez nasz kraj na drogę niskoemisyjnej 
gospodarki.
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Przemówienie senator agnieszki kołacz-leszczyńskiej 
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Nowelizacja tej ustawy służy implementacji przez Polskę dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 grudnia 2018 r. w sprawie efektywno
ści energetycznej. Dyrektywa nakłada na Polskę większe obowiązki w zakresie 
oszczędności energii finalnej na koniec 2030 r.

Ustawa uelastycznia system białych certyfikatów poprzez wprowadzenie 
dla podmiotów zobowiązanych dodatkowej możliwości wykonania obowiązku 
oszczędzania energii w postaci tzw. programów bezzwrotnych dofinansowań. 
Tak przedstawia się nam tę ustawę, takie jest jej uzasadnienie.

Jednocześnie musimy mieć świadomość, że jest to niestety najbardziej archa
iczny system promowania efektywności energetycznej w Europie. System bia
łych certyfikatów został wprowadzony w Wielkiej Brytanii w 1986 r. W naszym 
kraju zmiażdżyły go wyniki kontroli NIK, przeprowadzonej bodajże w 2018 r. 
Wskazano wtedy jego liczne wady.

Na obecnym posiedzeniu Senatu procedujemy nad kolejną ustawą, którą 
przyjęto bez głębszej analizy. Być może powinniśmy wyciągnąć wnioski, za
stanowić się, jakie rozwiązania powinna ona zawierać, a nie tylko wkładać do 
niej zapisy z dyrektywy. Potrzebujemy prawdziwego promowania efektywności 
energetycznej. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Procedowana dzisiaj ustawa implementuje dyrektywę 2018/2002/UE i stwa

rza w krajowym porządku prawnym podstawy do wdrożenia nowych rozwiązań. 
Rozwiązania przewidziane w dyrektywnie zmierzają do osiągnięcia krajowego 
celu oszczędności energii finalnej na koniec 2030 r. 

Konieczne są zatem zmiany polegające na rozszerzeniu zakresu przepisów 
dotyczących umów o poprawę efektywności energetycznej oraz wprowadzeniu 
dodatkowych – obok świadectw efektywności energetycznej – środków słu
żących realizacji wyznaczonego przepisami unijnymi celu. Wydaje się, że ko
nieczna jest także zmiana archaicznego systemu promowania efektywności 
energetycznej w postaci białych certyfikatów, co wynika również z kontroli NIK 
przeprowadzonej w 2018 r. System ten ma tak wiele wad, że powinien zostać 
pilnie zastąpiony innymi, bardziej efektywnymi rozwiązaniami.

Ustawa wprowadza także zmiany do ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 
energetyczne, nakładając na właścicieli lub zarządców budynku wielolokalowego 
obowiązek wyposażenia ciepłomierzy i wodomierzy w lokalach w funkcję umoż
liwiającą zdalny odczyt do dnia 1 stycznia 2027 r. oraz nakładając na dostawców 
gazu i ciepła obowiązek informowania odbiorcy o ilości gazu i ciepła zużytego 
w poprzednim roku. Rozwiązania te są zapewne słuszne. Powinny przyczynić 
się one do określonych oszczędności zarówno w wymiarze zaangażowania oso
bowego, jak i finansowego.

Z dyskusji na posiedzeniach komisji, ale także z wielu pism przysyłanych 
przez zainteresowanych bezpośrednio do mnie – sądzę, że również do wielu 
innych senatorów – wynika, że największy niepokój w przypadku procedowa
nej ustawy budzą zmiany w art. 45a oraz w art. 56 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. 
– Prawo energetyczne. Zmiany z art. 45a wynikają z art. 9a–9c, 10a i 11a, wpro
wadzonych dyrektywą 2018/2002/UE. Są to regulacje dotyczące stosowania 
urządzeń do rozliczania kosztów ciepła ze zdalnym odczytem oraz ustalenia za
sad dostarczania użytkownikowi lokum informacji o rozliczeniach. Uzależnienie 
opłat za ciepło od rzeczywistego zużycia jest motywujące do oszczędnego gospo
darowania energią i ciepłem. W obecnie obowiązujących przepisach ustawy – 
Prawo energetyczne brakuje wyraźnego upoważnienia dla dostawców energii 
w zakresie informacji o rozliczeniach. Dodanie ust. 4a w art. 45a przesądza 
o nieodpłatnym udzielaniu informacji na temat ponoszonych kosztów. Sam sys
tem podzielnikowy, podobnie jak zdalny odczyt rozliczeń, nie budzi większego 
niepokoju.

Poważne zastrzeżenia wiążą się zaś ze stosowanymi metodami rozlicza
nia całkowitych kosztów zakupu ciepła dla poszczególnych lokali mieszkalnych 
i użytkowych w danym budynku. Z wyborem metody rozliczeń wiąże się wiele 
ludzkich dramatów, ciągnących się całymi latami. Sprawy te dotyczą przede 
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wszystkim lokali w budynkach mieszkaniowych sprzed 2002 r., w tym szcze
gólnie lokali w budynkach wielkopłytowych. Aby stosować metodę rozliczenia 
przy użyciu podzielników ciepła, niezbędne są ekspertyzy, które pozwolą za
równo na dobór współczynników korygujących położenie lokalu, jak również na 
techniczne dostosowanie instalacji w każdym lokalu z uwzględnieniem współ
czynników mocy grzewczej każdego grzejnika w lokalu. Bardzo istotne są przy 
tym wyposażenie instalacji grzewczej w głowice termostatyczne z blokadą 16°C, 
plomby nagrzejnikowe i napodzielnikowe, kalibracja całej instalacji grzewczej, 
a także opomiarowanie łazienek, które jest warunkiem prawidłowego gospoda
rowania nieruchomością oraz spełnienia wymogów energooszczędności. Bardzo 
ważne jest zatem określenie osobistej odpowiedzialności członków zarządu za 
prawidłowy wybór metody rozliczania kosztów ciepła za pomocą podzielników. 
Konieczne jest wypracowanie takich regulaminów rozliczeń, które będą budzić 
najmniej sytuacji konfliktowych. Dobrze byłoby doprowadzić do sytuacji, w któ
rej każdy użytkownik lokalu będzie płacić tyle, ile w rzeczywistości zużył ciepła.

Dlatego niezrozumiała jest zmiana art. 45a polegająca na nadaniu nowego 
brzmienia ust. 9: „Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego dokonuje 
wyboru metody rozliczenia całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczegól
ne lokale mieszkalne i użytkowe w tym budynku”. Wydaję się, że jest to spły
cenie dotychczasowego brzmienia art. 45a ust. 9 pkt 1 lit. c ustawy – Prawo 
energetyczne, co może mieć szkodliwe, negatywne konsekwencje w zakresie 
dotychczasowych rezultatów rozliczeń zużycia ciepła w systemie podzielniko
wym. Dotychczasowa treść art. 45a ust. 9 pkt 1 lit. c wskazywała, że dokonuje 
się wyboru sposobu rozliczania, tak aby wybrana metoda zapewniała ustalanie 
opłat za zakupione ciepło w sposób odpowiadający zużyciu ciepła na ogrzewanie 
i przygotowanie ciepłej wody użytkowej.

Powstaje jednak zasadnicze pytanie: czy w dzisiejszej rzeczywistości można 
płacić tylko za siebie? Wydaje się, że w wielu budynkach z tzw. wielkiej płyty, 
nieprzystosowanych do indywidualnego rozliczania kosztów, może to być bardzo 
trudne. Należy zatem bardzo solidnie popracować nad meritum rozporządzenia 
ministra klimatu i środowiska dotyczącego art. 45d.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych 

ustaw przede wszystkim dostosowuje obecne przepisy do unijnej dyrektywy 
związanej z efektywnością energetyczną. Nowela ta jasno i klarownie poszerza 
katalog podmiotów objętych systemem świadectw efektywności energetycznej 
o podmioty działające w sektorze paliwowym oraz wprowadza ciekłe paliwa do 
obrotu w celach transportowych. Ponadto minister do spraw rozwoju regional
nego obowiązany jest do przekazywania ministrowi do spraw klimatu do końca 
marca każdego roku spisu informacji o m.in. liczbie zawartych umów o popra
wę efektywności energetycznej. Nowela reguluje również kwestie związane ze 
sprawozdaniami z realizacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności 
energetycznej – mowa jest o tym, jakie informacje muszą zostać zawarte w spra
wozdaniu, a są to m.in. wysokość środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ustawie zwrócono szczególną uwagę na 
politykę informowania odbiorców końcowych o rozliczeniach zużycia ciepła 
oraz na zasady prowadzenia centralnego rejestru oszczędności energii final
nej. Ponadto zawarto informacje o limicie wydatków Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – na ten rok bieżący jest to kwota 
999 tysięcy 100 zł. Jak podkreślono w ocenie skutków regulacji: „Zakres infor
macji pozwoli na realizację celów, dla których tworzony jest rejestr, natomiast 
dane dotyczące osób upoważnionych i podmiotów, o których mowa w art. 18 
ust. 5 ustawy, posłużą do weryfikacji tego, czy dane wprowadza upoważniona 
do tego osoba”.
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Przemówienie senatora ryszarda świlskiego  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Omawiany projekt ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej 

oraz niektórych innych ustaw dostosowuje polskie prawo do przepisów UE doty
czących zasad funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych w latach 2021–2030. Dzięki zmianom Polska będzie mogła sko
rzystać z unijnego Funduszu Modernizacyjnego, którego środki przeznaczone są 
na modernizację systemu energetycznego i poprawę efektywności energetycznej. 
Chciałoby się rzec: lepiej późno niż wcale! Cieszy mnie, że ów fundusz zasili takie 
sektory jak: wytwarzanie i użytkowanie energii z OZE, ciepłownictwo, magazy
nowanie energii, modernizację sieci, transformację regionów uzależnionych od 
stałych paliw, ale też finansowanie efektywności energetycznej w transporcie, 
budownictwie, rolnictwie i odpadach.

To jednak nie naprawi szkód, jakie PiS przez ostatnie lata wyrządził pol
skiej energetyce. Mówiąc o tym, już zawsze będziemy pamiętać o 2 wieżach 
w Ostrołęce, które zanim jeszcze PiS zdążył zbudować, już musi burzyć. 
Będziemy pamiętać, że utopiono w tym 1,31 miliarda, a konsekwencje mogą 
być dużo większe. Będziemy pamiętać, że efektywność energetyczna w wyda
niu Prawa i Sprawiedliwości to jest 5 miliardów, które wyjęto ze spółek energe
tycznych, aby ratować węgiel, aby udowodnić, wbrew wszystkim, że węgiel jest 
paliwem przyszłości. I wreszcie będziemy pamiętać, że polska energetyka à la 
PiS ma twarz Jacka Sasina, który przez kilka lat nie był w stanie połapać się, że 
Unia Europejska odchodzi od węgla i zarzuca jej „zmieniającą się bardzo szybko 
i w sposób niemożliwy do przewidzenia politykę klimatyczną”.

Oczywiście efektywność energetyczna jest nam bardzo potrzebna, bo to od
nawialne źródła energii powinny stanowić o naszej polityce energetycznej. Ale 
wszyscy będziemy pamiętać, że zaprzepaściliście szansę na szybki rozwój zie
lonej energii w Polsce, że zmarnowaliście mnóstwo czasu i olbrzymie środki 
finansowe, i że nie umiecie przyznać się do błędu.
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Przemówienie senatora wadima Tyszkiewicza  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej jest niezbędna, ponieważ 
cele zakładane w poprzedniej wersji, z 2016 r., nie są wykonywane – mała jest 
podaż białych certyfikatów.

Bez wątpienia obecny system certyfikatów jest mało efektywny. Jest to wy
nikiem również tego, że minimalna objęta nim oszczędność to 10 toe. To jest 
wartość duża, którą są w stanie osiągnąć przede wszystkim podmioty instytu
cjonalne. Indywidualni odbiorcy końcowi mają znikome szanse na osiągnięcie 
takiego poziomu.

Nowelizacja doprecyzowuje to, co w poprzedniej wersji było niejasne, i ureal
nia wymogi dla podmiotów zobowiązanych do wykazania oszczędności. System 
świadectw efektywności energetycznej obejmie przedsiębiorstwa paliwowe 
wprowadzające do obrotu paliwa ciekłe do celów transportowych. Ustawa po
szerza katalog podmiotów objętych systemem świadectw efektywności energe
tycznej o podmioty paliwowe. Najistotniejszą zmianą jest objęcie obowiązkiem 
wykazywania oszczędności także podmiotów wprowadzających do obrotu pa
liwa ciekłe.

W zakresie podmiotu wprowadzającego do obrotu paliwa ciekłe szczególnego 
rozważenia wymagają następujące kwestie.

W art. 1 pkt 2 – zapis dotyczy art. 14 ustawy, pkt 15 – nie ujęto oleju opa
łowego, co powoduje, że będzie to jedyne paliwo, poza paliwami stałymi, do 
wytwarzania ciepła nieobciążone kosztami białych certyfikatów, a dodatkowo 
może być to bodźcem sprzyjającym oszustwom, np. mieszaniu oleju opałowego 
z olejem napędowym, gdyż zwiększy się różnica cen.

Podmioty wprowadzające do obrotu paliwa ciekłe są wprawdzie objęte obo
wiązkiem uzyskiwania oszczędności, lecz znacząco mniejszych niż dostawcy 
energii elektrycznej i gazu – art. 1 pkt 10.
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Przemówienie senatora mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zdając sobie sprawę, jak ważną rolę odgrywają strategiczne inwestycje ener

getyczne oraz jak czasochłonny jest proces ich realizacji, a także wiedząc, że 
konieczne jest dostosowanie przepisów prawa do aktualnych potrzeb tak, aby 
usprawnić i przyspieszyć postępowanie, w pełni popieram ustawę o zmianie 
ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakre
sie strategicznej infrastruktury energetycznej.

Omawiane zmiany specustawy spowodują, że zmniejszy się liczba decy
zji administracyjnych oraz organów zaangażowanych w proces inwestycyjny. 
Skrócenie procesu inwestycyjnego obniży koszty, a w konsekwencji – opłaty 
odbiorców energii elektrycznej. Warto przy tym podkreślić, iż nowelizacja przy
czyni się także do wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych w zakresie 
stosowania przepisów. Za przykład możemy przyjąć w tym miejscu rozbieżno
ści w zakresie tego, czy decyzja lokalizacyjna wywołuje skutek w postaci naby
cia przez inwestora użytkowania wieczystego nieruchomości, które w chwili 
złożenia przez niego wniosku o wydanie tej decyzji stanowiły własność Skarbu 
Państwa. Mając to na uwadze, wprowadzono przepis przesądzający, że z dniem, 
w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sie
ci przesyłowej stała się ostateczna, inwestor uzyskuje prawo użytkowania wie
czystego nieruchomości, które w dniu złożenia przez niego wniosku o wydanie 
wyżej wymienionej decyzji należały do Skarbu Państwa. Podobnych wątpliwości 
interpretacyjnych jest o wiele więcej, a omawiany projekt ustawy je niweluje.

Ponadto dokonano zmiany części inwestycji objętych specustawą oraz objęto 
nią nowe przedsięwzięcia. Oczywiste jest, że na prawidłowość funkcjonowania 
systemu elektroenergetycznego wpływa nie tylko budowa nowej infrastruktury 
elektroenergetycznej, ale równie umożliwienie operatorowi systemu przesyło
wego jej eksploatacji i utrzymania w prawidłowym stanie, dlatego słusznie wy
dłuża się okres obowiązywania specustawy przesyłowej do 31 grudnia 2030 r. 
Podkreślenia wymaga fakt, że przepisy, które przewidują ingerencję w prawa 
lub wolności innych podmiotów, dotyczą tylko niezbędnej realizacji celu, jakim 
jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej. Są 
one precyzyjnie zapisane i zapewniają odpowiednią rekompensatę.

Podsumowując, należy podkreślić, że rozwiązania zaproponowane w usta
wie są słuszne i będą służyły usprawnieniu procesu przygotowania i realizacji 
kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, 
co będzie miało pozytywny skutek dla zapewnieniu bezpieczeństwa energetycz
nego Rzeczypospolitej Polskiej. Zapewni to stabilność i pewność poboru mocy 
przez odbiorców energii elektrycznej, dlatego popieram tę ustawę w całości.
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Przemówienie senatora Janusza Gromka  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Bezpieczeństwo oraz szybki rozwój kluczowych inwestycji w zakresie stra

tegicznej infrastruktury energetycznej leży w interesie nas wszystkich. Jednak 
należy pamiętać, że ewentualne odszkodowania oraz roszczenia wobec właści
cieli gruntów i budynków powinny zostać zaspokojone.

Ustawa o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych 
inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej m.in. wydłu
ża okres obowiązywania tzw. specustawy przesyłowej oraz pozwala operatoro
wi systemu przesyłowego elektroenergetycznego i gazowego na uczestniczenie 
w procesie planistycznym prowadzonym przez jednostki samorządu teryto
rialnego. Ponadto dokonuje weryfikacji listy inwestycji objętych specustawami 
inwestycyjnymi. Wydaje się, że jest to właściwy kierunek, który powinniśmy 
objąć. Skrócenie z 56 miesięcy do 19 miesięcy okresu potrzebnego na przygoto
wanie inwestycji oraz uzyskanie wszystkich decyzji administracyjnych może 
przynieść pozytywny skutek.

Procedowana ustawa dotyczy także usprawnienia procesu przygotowywa
nia i realizacji inwestycji niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa ener
getycznego Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie terminalu regazyfikacyjnego 
skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, strategicznych inwestycji w sektorze 
naftowym. Dla obszaru Pomorza Środkowego niezbędne jest, żeby ten proces 
przebiegł sprawnie. Leży to także w interesie całego kraju, albowiem jak naj
większe uniezależnienie energetyczne od Rosji powinno być dla nas kluczowe.
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Przemówienie senator marii koc  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Ustawa o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczo
wych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej doty
czy zmian w tzw. specustawach przesyłowych, odnoszących się do rozbudowy 
sieci przesyłowych energii elektrycznej, gazu i rurociągów paliwowych.

Ustawa ma ułatwić rozbudowę sieci elektroenergetycznych, a także połą
czenie GazSystemu z Polskim LNG. Jak podkreśla minister Piotr Naimski, 
pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, w nor
malnych warunkach regulacyjnych przygotowanie i realizacja kluczowych 
inwestycji strategicznej infrastruktury energetycznej może trwać obecnie 
aż 56 miesięcy. Specustawa skraca ten czas do 19 miesięcy, a obecne zmiany 
mogą pomóc skrócić ten czas nawet do 6 miesięcy. Ustawa, nad którą właśnie 
pracujemy, zawiera zapisy, które znacząco przyspieszą procedury admini
stracyjne. Nowelizacja odnosi się również do odszkodowań dla właścicieli 
gruntów, przez które będą przebiegać inwestycje. Odszkodowania te wy
płacane jednorazowo przez inwestorów, a nie – jak do tej pory było – przez 
Skarb Państwa.

Jednym z głównych celów specustawy jest, obok skrócenia terminów pro
cesów przygotowawczych do realizacji inwestycji, przystosowanie sieci do 
przesyłania energii elektrycznej z farm wiatrowych na morzu. Jak wskazuje 
się w ustawie, w związku ze wzrostem mocy ze źródeł odnawialnych, w tym 
morskiej energetyki wiatrowej, niezbędna jest pilna rozbudowa sieci prze
syłowych, a także modernizacja istniejącej infrastruktury. W ustawie, nad 
którą właśnie pracujemy, są takie rozwiązania prawne, które wyeliminują 
wątpliwości interpretacyjne, jakie pojawiały się przy realizacji inwestycji 
energetycznych, chociażby w ustawie o udostępnianiu informacji o środo
wisku. W procedowanym dokumencie znajduje się również lista inwestycji 
w systemie przesyłowym energii elektrycznej, które miałyby zostać nią ob
jęte. Są tam podmorski kabel na Litwę, 12 linii 400 kV, 8 linii – 220 kV. Jest 
również przepis, że specustawą są objęte też modernizacje, przebudowy itp. 
linii o napięciu 220 kV lub wyższym.

Do listy inwestycji z tzw. specustawy terminalowej dopisana też została 
budowa węzła gazu Kolnik, gazociągów Kolnik–Gdańsk oraz powiązanych 
z nimi gazociągów przyłączeniowych. Budowa tego gazociągu i węzła są po
wiązane z planem ustawienia w Gdańsku FSRU, pływającego terminala do 
importu LNG.

Ponadto wprowadzono przepisy związane z przewidzianym połączeniem 
operatora przesyłowego gazu GazSystemu z jego spółką zależną Polski LNG, 
co ma nastąpić w najbliższych miesiącach.

Zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ma 
zagwarantować udział operatorów systemów przesyłowych w procesie 
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planistycznym. Ma to prowadzić do wyeliminowania kolizji infrastruktury 
służącej do przesyłania energii elektrycznej oraz paliw gazowych z innymi 
obiektami budowlanymi. Ustawa pomoże przyspieszyć proces przygotowaw
czy i będzie miała ogromny wpływ na rozwój i modernizację sieci przesyło
wych w Polsce.
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Przemówienie senator agnieszki kołacz-leszczyńskiej  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ustawa o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych 

inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej wprowadza 
przede wszystkim rozwiązania, które powinny przyczynić się do usprawnie
nia procesów inwestycyjnych w zakresie dużych, strategicznych inwestycji – 
wymienionych w załączniku – i bez których wdrożenie zielonego ładu w Polsce 
byłoby praktycznie niemożliwe.

I tak, m.in.:
– wprowadza możliwość zatwierdzenia decyzji administracyjnolokaliza

cyjnoumownych podziałów nieruchomości oraz tych podziałów, co do których 
ustanowione jest ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości,

– doprecyzowuje zgłaszane w trakcie stosowania ustawy wątpliwości,
– dookreśla sposób korzystania z gruntów tworzących pas drogowy objęty 

obszarem wodnym lub kolejowym,
– rozszerza możliwość stosowania specustawy przesyłowej w odniesieniu 

do pozwolenia na rozbiórkę,
– wprowadza uproszczone postępowanie w przypadku decyzji o pozwoleniu 

na użytkowanie zgody wodnoprawnej czy też decyzji o zatwierdzeniu projektu 
robót geodezyjnych,

– rozszerza możliwość wejścia na teren cudzej nieruchomości w celu wyko
nania prac, pomiarów lub badań.

Niestety, mimo że w ustawie przedstawiony jest naprawdę ważny cel publicz
ny, to jednak stosowanie przez rządzących specustaw powinno być ograniczone 
do naprawdę wyjątkowych sytuacji. Bo, jak widzimy w tej ustawie, powinny być 
na spokojnie przygotowane przepisy, które w sposób kompleksowy i planowy 
pozwalałyby na inwestowanie w już istniejące sieci przesyłowe, a także w nowo 
powstające źródła wytwórcze energii elektrycznej, paliwowej i z OZE.

Rządzący przyzwyczaili się już do projektów albo specustaw, albo projektów 
poselskich, w przypadku których niestety nie są wymagane konsultacje spo
łeczne, a tym samym nie wsłuchują się w głosy i argumenty wszystkich zainte
resowanych stron, by przygotowywać rozwiązania dobre dla wszystkich. Inny 
zarzut: w żaden sposób nie wykorzystano 5 lat rządów PiS, ale także zarzutów 
kierowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli, by przygotować i przedstawić pro
jekt tzw. ustawy korytarzowej.

Po analizie dołączonej listy strategicznych inwestycji nasuwają się pytania 
np. o to, która z wymienionych inwestycji jest opóźniona, o ile, jakie są powo
dy tych opóźnień. Dlaczego rząd PiS w czasie swojego 5letniego rządzenia nie 
podjął nawet próby przygotowania i przyjęcia projektu ustawy korytarzowej? 
Czy rząd w ogóle planuje, mimo ponad 5letniego opóźnienia, przygotowanie 
projektu ustawy korytarzowej?
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Przemówienie senatora władysława komarnickiego  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Efektywność energetyczna powinna być jednym z filarów transformacji 

energetycznej Polski, i to nie w roku 2021, tylko 6 lat wcześniej. Państwo przez 
te lata kupowaliście aktywa węglowe od firm zagranicznych – przykład elek
trowni w Rybniku, 4,5 miliarda zł – elektrociepłownię też kupiliście, a teraz 
pakujecie kolejne pieniądze Polaków, żeby tę elektrownię zmodernizować, żeby 
ją przekształcić w elektrownię na gaz. Ustawa o zmianie ustaw regulujących 
przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej in
frastruktury energetycznej niestety zachowuje najbardziej archaiczny system 
promowania efektywności energetycznej w Europie. System białych certyfi
katów to jest system, który został wprowadzony w Wielkiej Brytanii w 1986 r. 
Widać również po kontroli Najwyższej Izby Kontroli w 2018 r., że ten system 
ma potężną liczbę wad.

Oskarżenie, które dzisiaj stawiam Ministerstwu Klimatu i Środowiska, jest 
takie, że przy okazji zmian w dyrektywie, a więc konieczności zmiany prze
pisów krajowych, minister energii nie przeprowadził głębokiej analizy i nie 
wprowadził nowej ustawy, która spowoduje, że naprawdę będzie uelastycznie
nie identyfikacji, promocji efektywności energetycznej. Dzisiaj to jest buchal
teria firm, które decydują się na różnego rodzaju oszczędności, wprowadzanie 
różnych inwestycji w ramach efektywności energetycznej. Dzisiaj to jest czas do 
60 miesięcy, kiedy Urząd Regulacji Energetyki wydaje zatwierdzenie, że dana 
inwestycja naprawdę dała określoną efektywność energetyczną. Ten system jest 
archaiczny i do niczego. Powinniście to już dawno zmienić.

Efektywność energetyczna w wydaniu Prawa i Sprawiedliwości to są 2 wieże 
w Ostrołęce, które zanim jeszcze PiS zdążył zbudować, już musi burzyć. Problem 
polega tylko na tym, że utopiono w tym 1 miliard 300 milionów zł, a może i kon
sekwencje tego będą dużo większe.

Efektywność energetyczna w wydaniu Prawa i Sprawiedliwości to jest 5 mi
liardów zł, które wyjęto ze spółek energetycznych, aby ratować węgiel, aby 
udowadniać całemu cywilizowanemu światu – wbrew temu światu – że wę
giel jest paliwem przyszłości. Bo dzisiaj węgiel paliwem przyszłości nie jest. 
Pewne istotne znaczenie ma to, że premier Morawiecki, premier rządu Prawa 
i Sprawiedliwości, w kręgach europejskich de facto zdecydował o tym, że nawet 
Polska już nie będzie upierała się przy węglu jako paliwie przyszłości, że przed 
nami potężna rewolucja, przejście na zieloną stronę mocy. A wy się upieraliście.

Gdyby to było tak, że się upieracie i płacicie pieniędzmi z własnej kieszeni za 
ten upór, to może i bym jeszcze do tego podszedł z wyrozumiałością i uznał, że 
bogatemu wszystko wolno. Tylko problem polega na tym, że rząd i poszczególni 
ministrowie odpowiedzialni w ostatnich latach za energię bawią się pieniędz
mi konsumentów, odbiorców, Polaków. Utopiliście pieniądze w Ostrołęce, którą 
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w tej chwili burzycie, zanim została wybudowana. Utopiliście pieniądze w węglu, 
a ten przemysł dalej potrzebuje miliardowych dotacji, żeby w ogóle funkcjono
wać. Upieraliście się przy tym, co było absolutnie wbrew trendom światowym, 
wbrew trendom w Unii Europejskiej.

Dziś tłumaczycie, że straty w przypadku Ostrołęki wynikają z tego, że pre
mier Morawiecki pojechał do Brukseli i zgodził się na zielony ład. Ale przecież 
świat wam mówił już od wielu lat, że nie ma pieniędzy na węgiel, nikt wam 
tego nie chciał finansować. Finansowaliście to tak naprawdę z pieniędzy spółek 
energetycznych, których prezesi byli przez was zatrudniani, a więc nie mogli 
wam stanąć okoniem i powiedzieć, że tego nie chcą, i finansowaliście to poprzez 
banki, ale polskie, bo żadne instytucje finansowe od wielu lat nie chciały finan
sować węglowych inwestycji. Wy się uparliście, utopiliście pieniądze. Jaki jest 
tego koniec? Dzisiaj spółki energetyczne, które należą do Skarbu Państwa, są 
w potężnych tarapatach finansowych. Nie stać ich na nic poważnego, na żadne 
inwestycje – czy to na przebudowę sieci, czy to na wsparcie obywateli, którzy 
będą chcieli budować instalacje fotowoltaiczne czy instalacje oparte na szeroko 
rozumianych odnawialnych źródłach energii. Zmarnowaliście potężne pienią
dze, wrzuciliście je do pieca razem z węglem, one spłonęły, dzisiaj ich nie ma. 
Cała efektywność energetyczna sprowadza się do tego, że potrafiliście tylko do
łożyć parę artykułów związanych z nowelizacją dyrektywy z 2018 r.

Efektywność energetyczna to jest nasza racja stanu. To jest racja stanu nie 
tylko dla nas, Polaków, lecz również dla wszystkich ludzi, bo to jest szansa na to, 
żeby przyszłe pokolenia mogły żyć, miały jeszcze gdzie żyć na tym świecie, miały 
szansę na to, żeby prowadzić normalne życie. Celem każdego rządu powinno być 
to, żeby stymulować zmiany w kwestii efektywności energetycznej na każdym 
polu, niezależnie od tego, czy mówimy o budownictwie, czy o ogrzewaniu, czy 
o korzystaniu z energii, czy o transporcie, czy o przemyśle. Mam wrażenie, że 
jeśli chodzi o ten konkretny rząd, który w Polsce rządzi od 5 lat, to raczej nie po
winniśmy mówić o efektywności energetycznej, tylko o nieefektywności energe
tycznej, bo właściwie prawie na każdym polu tę nieefektywność można zobaczyć. 
To jest nieefektywność i energetyczna, i każda inna, niestety, tak to wygląda.

My, jako Koalicja Obywatelska będziemy popierać tę ustawę, dlatego że cho
ciażby wprowadza wiele definicji, które są potrzebne, czyli definicje energii fi
nalnej, paliwa ciekłego, podmiotu paliwowego, wprowadzania paliw ciekłych 
do obrotu. To są rzeczy, które są potrzebne. Ale to jest dalece niewystarczający 
projekt, na pewno niewychodzący naprzeciw problemowi, z którym dzisiaj się 
mierzymy – nie tylko my, ale my, jak myślę, w największym stopniu. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałbym zabrać głos w dyskusji nad ustawą o zmianie ustaw regulujących 

przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej in
frastruktury energetycznej.

Na dwudziestym drugim posiedzeniu plenarnym Senatu RP przyjęliśmy 
z poprawkami – które następnie zostały odrzucone przez większość sejmową – 
ustawę o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko. Zwracaliśmy przy tym uwagę na fakt, że w zaproponowanych re
gulacjach dotyczących zapisów w specustawach (o transporcie kolejowym, o za
sadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, lotnisk 
użytku publicznego, terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego 
w Świnoujściu czy budowie linii przesyłowych) w dalszym ciągu ograniczany 
jest zakres kontroli sądowej oraz niewystarczające są rozwiązania do skutecz
nego wnioskowania o zastosowanie środków tymczasowych.

Zwracano także uwagę, że specustawy nie stanowią dobrej praktyki legisla
cyjnej i że powinny być wykorzystywane w sytuacjach jedynie wyjątkowych. 
Przyzwyczajenie się rządzących do stosowania nadzwyczajnych środków legi
slacyjnych prowadzi do omijania bardzo ważnych z punktu widzenia obywatela 
konsultacji publicznych, które pomagają na wypracowanie optymalnych roz
wiązań dla wszystkich zainteresowanych stron postępowania inwestycyjnego. 
Dotychczas nie udało się, pomimo zaleceń Najwyższej Izby Kontroli, przygoto
wać i przedstawić do uchwalenia projektu ustawy korytarzowej, która pozwoliła
by na uniknięcie wielu wspomnianych problemów w realizacji najważniejszych 
inwestycji strategicznych. Stąd mamy dzisiaj do uchwalenia ustawę, która po
mimo braku ustawy korytarzowej ma pozwolić na realizację takich inwestycji.

Czy powinniśmy się dzisiaj godzić na takie rozwiązanie? Wydaje się, że nie 
mamy innego wyjścia, nie mamy innego rozwiązania. Otóż z uwagi na koniecz
ność zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa przez zagwaranto
wanie prawidłowego funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego 
oraz stabilności i pewności poboru mocy przez odbiorców energii elektrycznej 
(zwłaszcza w kontekście zmian zachodzących w sektorze energetycznym i pla
nowanego wzrostu udziału niesterowalnych źródeł energii odnawialnej, w tym 
morskiej energetyki wiatrowej, w strukturze wytwarzania energii elektrycz
nej RP oraz wzrostu potencjału wytwórczego w rejonie północnej i centralnej 
części kraju) niezbędna jest przede wszystkim pilna rozbudowa sieci przesy
łowej elektroenergetycznej, ale również dalsze usprawnienie inwestycji w sieć 
przesyłową gazową, która m.in. zapewni paliwo do nowo budowanych bloków 
energetycznych oraz infrastrukturę naftową, stopniem rozwoju nieodpowia
dającą wyzwaniom związanym z transformacją energetyczną RP. Prawidłowe 
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funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego wymaga nie tylko budowy no
wej infrastruktury elektroenergetycznej, lecz także umożliwienia operatorowi 
systemu przesyłowego jej eksploatacji oraz utrzymania w należytym stanie. 
To wszystko wiąże się z koniecznością wprowadzenia do systemu prawa roz
wiązania pozwalającego na korzystanie ze specjalnego, sprawnego trybu przy
gotowania i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych 
w dłuższym horyzoncie czasowym, niż pierwotnie założył ustawodawca (to jest 
do roku 2030, a nie 2025). Jedynie wprowadzenie rozwiązań usprawniających 
procesy inwestycyjne związane z budową oraz utrzymaniem w należytym sta
nie wybudowanej infrastruktury pozwolą na zagwarantowanie bezpieczeństwa 
energetycznego naszego kraju. 

Tymczasem z posiadanych informacji wynika, że proces przygotowania 
i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych na pod
stawie ogólnych przepisów regulujących proces inwestycyjny jest niezwykle 
czasochłonny – średnio 56 miesięcy jest potrzebne do pozyskania wszystkich 
niezbędnych aktów administracyjnych na etapie prac przygotowawczych – co 
w konsekwencji przekłada się negatywnie na możliwość zapewnienia bezpie
czeństwa energetycznego kraju.

Długotrwałość procesu inwestycyjnego wpływa również na wzrost kosztów 
inwestycji, które w związku z podnoszeniem wysokości taryfy, ostatecznie są 
ponoszone przez odbiorców energii elektrycznej. Rozwiązania przewidziane 
w specustawie przesyłowej zwiększają efektywność działania inwestora oraz 
organów, które są zaangażowane w proces wydawania decyzji. Możliwość sko
rzystania ze ścieżki wynikającej ze specustawy przesyłowej w obowiązującym 
brzmieniu omawianej ustawy skraca czas przygotowania inwestycji do ok. 19 
miesięcy. Wprowadzenie zmian zaproponowanych w ustawie doprowadzić ma 
zdaniem projektodawców do dalszego skrócenia okresu niezbędnego do pozy
skania koniecznych aktów administracyjnych.

Rozumiejąc zatem wyzwania, przed jakimi stoi polska energetyka, i potrze
bę zapewnienia ciągłości dostaw energii, pomimo tych wszystkich zastrzeżeń, 
o których powiedziałem na początku wystąpienia, będą głosował za przyjęciem 
tej ustawy.
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Przemówienie senatora adama szejnfelda  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Polsce potrzebna jest z prawdziwego zdarzenia ustawa korytarzowa, zwa
na także liniową czy przesyłową, a więc taka, która kompleksowo, systemowo 
i w miarę trwale uregulowałaby realizację takich przedsięwzięć, jak budowa 
ropociągów, gazociągów, wodociągów i innych rurociągów, kładzenie światło
wodów i innej infrastruktury komunikacyjnej oraz oczywiście budowa linii 
elektroenergetycznych, linii kolejowych czy dróg i autostrad. Chodzi o taki akt, 
który przejrzyście i transparentnie regulowałby prawa i obowiązki wszystkich 
stron inwestycji, a jednocześnie minimalizował biurokrację, skracał czas reali
zacji oraz zabezpieczał konstytucyjne prawa, w tym prawo własności.

Niestety, mimo upływu 5 lat rządów PiS i koalicji Zjednoczonej Prawicy oraz 
zaleceń Najwyższej Izby Kontroli, nie przedstawiono projektu takiej ustawy. 
Ciągle zatem bazujemy w tym zakresie w Polsce na ustawach okresowych, epi
zodycznych, specjalnych. A trzeba podkreślić, że specustawy ani nie stanowią 
dobrej praktyki legislacyjnej, ani nie są dobrymi ustawami, tworzą bowiem nie
pewność legislacyjną oraz zamykają wszelkie regulacje i wypływające z nich pra
wa oraz obwiązki jedynie w określonym zakresie czasowym. Powinny więc być 
wykorzystywane tylko w sytuacjach wyjątkowych i jedynie z uwagi na bardzo 
ważny cel publiczny. Obradujemy zatem obecnie nad kolejnym tylko epizodycz
nym aktem, owszem ulepszającym dotychczasowe prawo, jednak podtrzymują
cym prowizorkę w postaci wielu przepisów tzw. specustaw.

Projekt omawianej dzisiaj przez Senat RP ustawy ma niejako charakter czysz
czący. Doprecyzowuje np. przepisy budzące wątpliwości interpretacyjne, wery
fikuje listę inwestycji objętych specustawą przez zmianę części inwestycji już 
w niej wymienionych oraz dodanie nowych, uwzględniania specyfikę inwestycji 
przygotowywanych i realizowanych w obszarach morskich RP i przedłuża okres 
obowiązywania specustawy przesyłowej do dnia 31 grudnia 2030 r. Pozwala też 
operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego i gazowego uczest
niczyć w procesie planistycznym prowadzonym przez jednostki samorządu 
terytorialnego.

Cóż, trudno ze wskazanymi propozycjami się nie zgodzić, bowiem proces 
przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyło
wych na podstawie ogólnych przepisów jest w Polsce niezwykle czasochłonny. 
Załatwienie wszystkich niezbędnych aktów administracyjnych tylko na etapie 
prac przygotowawczych zabiera często 5 czy 6 lat. Specustawy skróciły ten okres 
nawet do 20 miesięcy. Jest to bardzo ważne, zwłaszcza jeśli chodzi o potrzebne 
nam inwestycje w infrastrukturę energetyczną, bowiem jest ona kluczowa dla 
całej gospodarki. Zatem uproszczenie procedur i dalsze skrócenie czasu może 
dawać nie tylko efekty inwestycyjne i gospodarcze, ale też ekonomiczne.

Z tych powodów popieram przyjęcie przez Senat omawianej ustawy.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych in

westycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, będąca wcze
śniej projektem rządowym, skupia się głównie na przystosowaniu sieci służącej 
do przesyłania energii elektrycznej z farm wiatrowych ulokowanych na mo
rzu. W związku z tym reguluje ona kwestie związane z całym procesem inwe
stycyjnym dającym bezpieczeństwo Polsce i doprecyzowuje szereg przepisów 
budzących dotychczas wątpliwości. Dzięki tej noweli możliwe będzie m.in. prze
dłużenie okresu obowiązywania ustawy przesyłowej do 2030 r., zapewnienie 
odpowiedniej rozbudowy sieci przesyłowej elektroenergetycznej oraz ogólne 
uproszczenie i przyspieszenie procedur dotyczących inwestycji terminalu ga
zyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

Jak podkreślono w ocenie skutków regulacji dotyczącej niniejszej nowelizacji: 
„W projekcie ustawy przewidziano rozwiązania polegające w szczególności na:

1) doprecyzowaniu przepisów budzących wątpliwości interpretacyjne;
2) zastosowaniu dobrze funkcjonujących rozwiązań przewidzianych w in

nych specustawach inwestycyjnych;
3) zweryfikowaniu listy inwestycji objętych specustawami, przez zmianę 

części już w niej wymienionych oraz dodanie nowych;
4) uwzględnieniu specyfiki inwestycji polegającej na przygotowaniu i reali

zacji inwestycji w obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej;
5) przedłużeniu okresu obowiązywania specustawy przesyłowej do dnia 

31 grudnia 2030 r.;
6) daniu operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego i gazo

wego możliwości uczestniczenia w procesie planistycznym prowadzonym przez 
jednostki samorządu terytorialnego.

Rozwiązania zaproponowane w projekcie ustawy w zakresie zmiany ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pole
gają na umożliwieniu operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego 
bądź gazowego opiniowania projektu studium uwarunkowań i kierunków za
gospodarowania przestrzennego gminy, projektu miejscowego planu zagospo
darowania przestrzennego oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego i decyzji o warunkach zabudowy. Ponadto w projekcie ustawy wska
zano, że wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przy
padku łącznego spełnienia warunków wskazanych w ustawie z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym przypadku gdy 
zamierzenie inwestycyjne nie znajdzie się w obszarze strefy kontrolowanej wy
znaczonej po obu stronach gazociągu lub strefy bezpieczeństwa wyznaczonej po 
obu stronach rurociągu oraz obszarze, w stosunku do którego decyzją o ustaleniu 
lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, o której mowa 
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w art. 5 ust. 1 specustawy przesyłowej, ustanowiony został zakaz, o którym 
mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 specustawy przesyłowej. (...) Oczekiwanym efektem 
wprowadzenia zmian jest usprawnienie i uproszczenie procesu inwestycyjnego, 
a co za tym idzie, szybszy rozwój krajowego systemu elektroenergetycznego oraz 
systemów służących przesyłaniu paliw gazowych i ciekłych, bezpieczeństwo ich 
funkcjonowania, sprawna integracja nowych źródeł wytwórczych i w związku 
z tym zminimalizowanie ryzyka ograniczeń albo przerw w dostawie paliw cie
kłych, gazowych lub energii elektrycznej. Powyższe doprowadzi do zwiększenia 
bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej”.
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Przemówienie senatora wadima Tyszkiewicza 
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie Ministrze!
Debatujemy dziś nad ustawą o zmianie ustaw regulujących przygotowanie 

i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury ener
getycznej. Usprawnienie procesu inwestycyjnego dotyczącego przedsięwzięć 
koniecznych do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju leży w inte
resie wszystkich, w tym również samorządów, na terenie których te inwestycje 
są i będą realizowane. Do rozwoju naszych małych ojczyzn, jakimi są samorzą
dy, niezbędne jest kreowanie i wspieranie rozwoju gospodarczego, co nie byłoby 
możliwe bez rozwoju infrastruktury technicznej. Samorządy zabiegające o pozy
skanie inwestorów muszą spełnić określone kryteria dotyczące parametrów in
frastrukturalnych, kluczowych dla realizacji danej inwestycji. W tym względzie 
niezbędna jest rozbudowa szeroko pojętej elektroenergetycznej sieci przesyłowej.

W rozwoju gospodarczym bardzo ważną rolę odgrywa czas realizacji inwe
stycji. Jeśli chcemy, aby powstawały nowe fabryki, aby tworzyły się nowe miej
sca pracy, musimy stworzyć inwestorom dobre warunki. Podstawowe kwestie 
to infrastruktura, dostępność mediów i czas. Czas jest często parametrem decy
dującym o wyborze lokalizacji inwestycji czy to w gminie, czy to w ogóle w kraju. 
Jeśli dzięki skróceniu procedur będzie można skrócić czas przygotowania tere
nów inwestycyjnych w zakresie dostępności mediów z 56 do 19 miesięcy – tak 
zakłada ustawodawca – to będzie to korzystne dla rozwoju gospodarczego kraju.

Samorząd, przygotowując plany zagospodarowania przestrzennego, jest 
otwarty na udział w tym procesie operatorów systemów przesyłowych. Wynika 
to z 2 powodów: z chęci zwiększenia potencjału technicznego i pozyskania inwe
storów oraz z troski o wyeliminowanie ryzyka kolizji planowanej infrastruk
tury z innymi obiektami budowlanymi na terenie gminy. W interesie obu stron 
– i samorządu, i inwestora – leży możliwość opiniowania studium uwarunko
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, MPZ, WZ czy de
cyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ważne jest, aby ze sobą 
współpracować i dążyć do ograniczenia sytuacji uciążliwych dla mieszkańców, 
a jednocześnie zwiększać możliwości rozwojowe gminy. Przykładem niech bę
dzie minimalna strefa bezpieczeństwa po obu stronach gazociągów, które często 
przebiegają blisko istniejącej już zabudowy.

Zapisy ustawy przyczynią się do zmniejszenia liczby prowadzonych postę
powań, skrócą czas realizacji inwestycji, zwiększą potencjał rozwojowy kraju 
i gmin oraz zmniejszą liczbę wytwarzanych dokumentów. W związku z tym 
będę głosował za przyjęciem przedmiotowej ustawy.
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Przemówienie senator haliny Biedy 
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Proponowane zmiany do ustawy – Prawo oświatowe to, wydawałoby się, 

drobne, kosmetyczne zmiany organizacyjne, a tak naprawdę powodują istotne 
różnice w funkcjonowaniu edukacji domowej. Po pierwsze, znoszą obowiązek 
funkcjonowania przedszkola, szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej, 
do której dziecko zostało przyjęte, na terenie województwa, w którym dziecko 
zamieszkuje, a po drugie, wykreślają obowiązek opiniowania przez publiczne 
poradnie psychologicznopedagogiczne decyzji o kształceniu ucznia poza szkołą 
wydawanej przez dyrektora szkoły, do której dziecko zostało przyjęte.

Doskonale wiadomo, że nauczanie domowe zyskało wielu zwolenników, bo
wiem jest to forma nauki, która pozwala na elastyczny wybór czasu pracy, metod 
kształcenia, narzędzi i źródeł wiedzy. Więcej jest wówczas czasu na rozwijanie 
pasji i zainteresowań dziecka. Tempo pracy dostosowane jest do jego predyspo
zycji i możliwości. Nauka odbywa się w dowolnym miejscu i czasie, a brak ocen 
może być motywacją do dalszej, indywidualnej nauki. Obecnie trwa w różnych 
szkołach – niepublicznych – rekrutacja do edukacji domowej na rok szkolny 
2021/22. Można powiedzieć, że w kraju mamy już konkretny system eduka
cji domowej, realizowanej poprzez platformy edukacyjne, czyli tzw. nauczanie 
zdalne, tylko bardziej spersonalizowane. Dla wielu rodziców i uczniów właśnie 
taka forma jest najlepsza. Nie wszyscy jednak rodzice korzystają z oferty ryn
kowej i wówczas edukacja dziecka odbywa się tylko i wyłącznie w ramach po
mocy i możliwości rodziców. W takiej sytuacji właściwe jest, aby dziecko miało 
jakikolwiek kontakt ze szkołą, nauczycielami, miało dostęp do pomocy dydak
tycznych i konsultacji przed egzaminami. Jeżeli szkoła, do której zapisane zo
stanie dziecko, nie będzie znajdowała się w bliskiej odległości od jego miejsca 
zamieszkania, wtedy te możliwości będą bardzo utrudnione w realizacji. Wydaje 
się też, że dziecko przed przystąpieniem do edukacji domowej powinno być zdia
gnozowane przez specjalistów PPP, a wyniki badań powinny być przekazane 
rodzicom do wiadomości i ewentualnego wykorzystania. Opinia taka powinna 
być wymogiem, bowiem najważniejsze jest dobro dziecka, jego wszechstronny 
rozwój oraz w konsekwencji funkcjonowanie w społeczeństwie, w dorosłym 
już życiu. Decyzję ostatecznie i tak podejmują rodzice, ale może bardziej świa
domie, w poczuciu bezpieczeństwa, a dyrektor wyrażający – lub nie – zgodę na 
kształcenie ucznia poza szkołą będzie posiadał dokument pozwalający na pod
jęcie odpowiedzialnej decyzji w tym zakresie.

Odrębną kwestią pozostaje finansowanie edukacji domowej, ale w tej spra
wie szczegółowe wyjaśnienia i uwagi zawarł w swojej opinii Związek Powiatów 
Polskich.
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Przemówienie senator alicji chybickiej 
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
W związku z procedowanym projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo 

oświatowe chciałabym podkreślić, że jest to wyjście naprzeciw wyzwaniom dnia 
dzisiejszego. Cieszy mnie to ułatwienie w tzw. edukacji domowej, w szczególno
ści ze względu na dzieci chore lub podlegające długotrwałemu leczeniu, bowiem 
ułatwienie procedur przyczyni się do zachęcenia rodziców do wybrania tej for
my edukacji, a nie jej przerwania na czas leczenia.
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Przemówienie senator ewy Gawędy 
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe dotyka ważnego tematu, ja
kim jest edukacja domowa. Ta niestandardowa forma kształcenia zyskuje co
raz większą popularność, na co z całą pewnością ma wpływ szereg jej zalet. 
Najistotniejszą cechą edukacji w domu jest jej indywidualny charakter, jest ona 
skierowana na indywidualność dziecka i cała uwaga nauczycielarodzica jest 
skupiona na uczniu, który nie jest już częścią szkolnej zbiorowości, ale wyjątko
wym słuchaczem. Nauczanie domowe pozwala także na indywidualną organi
zację czasu i form kształcenia. Edukacja nie jest sztywno ujęta w 45minutowe 
bloki lekcyjne, ale może odbywać się w dogodnym dla dziecka miejscu i czasie. 
Większe są także możliwości wyboru kreatywnych form nauki.

Proponowane przepisy wspierają edukację domową. Projekt zakłada m.in. 
zniesienie ograniczeń w wyborze szkoły ze względu na teren województwa, 
zniesienie wymogu uzyskiwania opinii poradni psychologicznopedagogicznej 
i zapisanie na poziomie ustawy wysokości subwencji dla dzieci spełniających 
obowiązek szkolny lub nauki poza szkołą oraz podwyższenie go z 0,6 do 0,8 pod
stawowej subwencji. Dlatego w pełni popieram przedłożoną ustawę.
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Przemówienie senatora Beniamina Godyli 
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ustawa – Prawo oświatowe podlega kolejnej nowelizacji w bardzo krótkim 

czasie. Przyczynia się to do dramatycznej sytuacji panującej w oświacie publicz
nej. Jest to zapewne efektem nieudolnej polityki oświatowej prowadzonej przez 
partię rządząca. Niestety z przykrością należy stwierdzić, że dzieci cierpią na 
wprowadzanych zmianach, które zaczęły się od reformy edukacji wprowadzonej 
przez panią Annę Zalewską. Absurdalna sytuacja trwa do dzisiaj, co doskonale 
widać na przykładzie edukacji zdalnej, do której polska szkoła nie jest przygoto
wana. Polska szkoła jest w fatalnej kondycji, co niestety jest faktem. W aktualnej 
sytuacji powinniśmy skupić się na tym, aby rodzice wraz ze swoimi dziećmi nie 
chcieli uciekać ze szkół publicznych.

Przed 2015 r. każdy rodzic miał swobodę wyboru szkoły, w której dziecko 
miało realizować obowiązek edukacji domowej. Niemniej jednak po dojściu do 
władzy obecnie rządzącej partii w 2015 r. wprowadzono ograniczenie w tym za
kresie. Zmieniono obowiązujące w tamtym czasie przepisy w ten sposób, iż szko
ła ta ma się znajdować na terenie województwa, w którym zamieszkuje dziecko. 
Ponadto wprowadzono ograniczenia w kwestii wydawania opinii – do placówek 
publicznych. Obcięto również budżet przeznaczony na edukację domową o 40%.

Podkreślenia wymaga również, iż poprawki dotyczące omawianego aktualnie 
art. 37 ustawy – Prawo oświatowe były zgłaszane już dawno. Poprawki odnosi
ły się przede wszystkim do kwestii pozostawienia wyboru sposobu nauczania 
rodzicom. Każdy rodzic powinien sam decydować o swoim dziecku –co do spo
sobu jego zarówno wychowania, jak i nauczania. Niemniej jednak wtedy partia 
rządząca pozostawiła tę kwestię bez odpowiedzi.

Dzisiaj nowelizujecie przepis, który sami zaostrzyliście po dojściu do wła
dzy. Cieszy fakt, iż PiS wycofuje się z rozwiązań, które były złe. Niemniej jednak 
nadal aktualna pozostaje kwestia, która dotyczy nie tylko edukacji, ale również 
innych ustaw. Chodzi o to, że wiele rozwiązań jest wprowadzanych bez kon
sultacji z odpowiednimi grupami, ekspertami etc. Najpierw wprowadzane są 
zmiany, a później wycofuje się wprowadzone rozwiązania i tworzy w ten sposób 
wszechobecnie panujący chaos. 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 – Prawo oświatowe wprowadza zmiany w zakresie tzw. edukacji 

domowej. Znosi ograniczenie w wyborze szkoły ze względu na teren wojewódz
twa, a także wymóg uzyskiwania opinii poradni psychologicznopedagogicznej.

W świetle obecnie obowiązujących przepisów podjęcie nauki w trybie edu
kacji domowej jest możliwe, jeżeli przedszkole, szkoła podstawowa lub szkoła 
ponadpodstawowa, do której dziecko zostało przyjęte, znajduje się na terenie 
województwa, w którym zamieszkuje dziecko oraz jeżeli do wniosku o wydanie 
zezwolenia dołączono opinię publicznej poradni psychologicznopedagogicznej, 
oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających re
alizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym 
i zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez 
dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egza
minów klasyfikacyjnych.

Uważam, że zmiana tych zapisów to dobra propozycja. Nie można ograniczać 
wyboru co do preferowanej szkoły z uwagi na zamieszkanie. Ścisła rejoniza
cja dość mocno reguluje zasób możliwości rodziców i dzieci. Edukacja domowa 
w ostatnim czasie zyskuje na popularności. Wzrost zainteresowania nauką do
mową na pewno jest spowodowany panującą od ponad roku pandemią. To znacz
nie przyspieszyło decyzje rodziców związane z preferencją edukacji domowej, 
być może te zmiany są przejściowe. Na pewno nie wszyscy rodzice oraz dzieci 
mają odpowiednie predyspozycje do efektywnej edukacji domowej, aczkolwiek 
powinniśmy tę decyzję pozostawić w kwestii rodziców, którzy najlepiej znają 
swoje dzieci i ich możliwości. Jeśli taki system u niektórych się sprawdza, to po
zwólmy z tego korzystać. Ministerstwo Edukacji i Nauki podało, że w roku szkol
nym 2019/2020 w Polsce w edukacji domowej uczyło się 10 tysięcy 976 uczniów, 
a w obecnym – 15 tysięcy 34 uczniów. Tendencja wzrostowa jest zdecydowanie 
zauważalna. Edukacja domowa w Polsce wciąż się rozwija. Wobec tego uważam, 
że powinniśmy konstruować przepisy umożliwiające szybszą i łatwiejszą proce
durę uzyskiwania zgody na tę formę nauczania. Na zakończenie każdego roku 
nauki w swojej patronackiej szkole dzieci zdają egzaminy, które są podstawą 
klasyfikacji i promocji do następnej klasy. Otrzymują świadectwa takie same, 
jak uczniowie uczący się w tej szkole. Dlatego jeśli edukacja domowa nie będzie 
przynosiła wymaganych efektów, zawsze możliwy jest powrót do tradycyjnej, 
stacjonarnej nauki. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora mariusza Gromki 
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zmiany przepisów dotyczących edukacji domowej, będące odpowiedzią na 

oczekiwania społeczne, są w pełni uzasadnione i potrzebne, dlatego ustawę 
o zmianie prawa oświatowego popieram w całości.

Kluczową kwestią wśród omawianych zmian jest fakt, że przy wyborze szko
ły dla dzieci spełniających obowiązek szkolny poza szkołą nie powinno mieć zna
czenia województwo – miejsce zamieszkania dziecka. Najważniejsze jest, aby 
szkoła, którą wybiorą dziecku rodzice, rozumiała specyfikę edukacji domowej, 
tworzyła odpowiednie warunki do tego rodzaju nauki i współpracowała zarówno 
z dzieckiem, jak i z jego opiekunem prawnym. Oczywiste jest, że wybór jednostki 
edukacyjnej jest prawem, które nie powinno być w żaden sposób ograniczane. 
Wskazać należy, że dzieci często wyróżniają się wyjątkowymi umiejętnościami, 
np. muzycznymi czy plastycznymi. Takim dzieciom nie można zamykać drogi 
dostępu do wyspecjalizowanych szkół tylko dlatego, że uczą się w trybie eduka
cji domowej i nie mieszkają w tym samym województwie, w którym znajduje 
się placówka.

Kolejnym ważnym tematem związanym z omawianym sposobem nauczania 
jest wymóg uzyskiwania opinii psychologicznopedagogicznej przed zezwole
niem dyrektora publicznego lub niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej 
lub szkoły ponadpodstawowej na wypełnianie przez dziecko obowiązku nauki 
poza przedszkolem lub szkołą. Należy mieć wiele wątpliwości co do wydawa
nia wymienionych opinii, ponieważ ich treść nie ma uzasadnionego znaczenia 
przy podejmowaniu przez dyrektora decyzji o wyrażeniu zgody na spełnianie 
obowiązku szkolnego poza szkołą. Według przepisów ustawy – Prawo oświato
we opinia publicznej poradni psychologicznopedagogicznej stanowi tylko za
łącznik do wniosku o wydanie zezwolenia. Dodatkowo należy wskazać, iż czas 
oczekiwania na opinię poradni jest długi. Z uwagi na fakt, że nie ma podstawy 
prawnej wskazującej, że opinia poradni ma wpływ na decyzję dyrektora, wydaje 
się, że kierowanie dzieci na omawiane badania generuje niepotrzebne koszty.

Uważam, że projektowana ustawa w pełni usatysfakcjonuje osoby zaanga
żowane w edukacje domową i jestem za jej przyjęciem.
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Przemówienie senator agnieszki kołacz-leszczyńskiej 
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Przedstawiona ustawa to przede wszystkim zmiana zasad umożliwiających 
spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

W świetle przepisów ustawy – Prawo oświatowe na wniosek rodziców dy
rektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego przedszkola, szkoły pod
stawowej i szkoły ponadpodstawowej, do której dziecko zostało przyjęte, może 
zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko obowiązku poza przed
szkolem, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej lub inną formą wy
chowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza 
szkołą.

Zezwolenie w tym zakresie może być wydane przed rozpoczęciem roku szkol
nego albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli:

1) przedszkole, szkoła podstawowa lub szkoła ponadpodstawowa, do której 
dziecko zostało przyjęte, znajduje się na terenie województwa, w którym za
mieszkuje dziecko;

2) do wniosku o wydanie zezwolenia dołączono:
a) opinię publicznej poradni psychologicznopedagogicznej,
b) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających 

realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym,
c) zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez 

dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egza
minów klasyfikacyjnych.

Do przedłożenia poselskiego zostały wniesione poprawki, które polegały na 
usunięciu proponowanych regulacji w zakresie określenia na poziomie ustawy 
wysokości kwoty subwencji oświatowej na ucznia zamieszkałego na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek na
uki poza szkołą oraz w zakresie wprowadzenia zasady naliczania subwencji 
oświatowej na ucznia zamieszkałego na stałe poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, 
przy jednoczesnym zachowaniu określonych warunków.

To przypomnienie najważniejszych zmian w ustawie.
Chciałabym tylko przypomnieć, że rząd PO mocno wspierał edukację domo

wą. Niestety nasi następcy nie uznali za ważny tego elementu naszej wspólno
ty i PiS obniżył finansowanie. Dzisiaj przyznaje się do błędu i zwiększa poziom 
wsparcia. My zawsze uznawaliśmy za ważne edukację domową i szacunek dla 
Polonii. Zawsze jesteśmy po stronie dobrych i najlepszych rozwiązań. I dlatego 
będziemy za przyjętymi rozwiązaniami. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senator ewy mateckiej 
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Zmiana zaproponowana w ustawie o zmianie ustawy – Prawo oświatowe jest 
niewątpliwie krokiem we właściwym kierunku, choć nadal nazbyt ostrożnym. 
Ułatwienia administracyjne i prawne w podejmowaniu przez dzieci rozmaitych 
form obowiązkowej edukacji poza tradycyjnym modelem stacjonarnym to nie
wątpliwie potrzeba czasu, widoczna zwłaszcza w okresie pandemii. Aktualne 
obawy o obniżenie jakości kształcenia w wyniku powszechnego nauczania zdal
nego są w znacznej części efektem braku tradycji zróżnicowanych wariantów 
realizacji obowiązku szkolnego. Często więc zmiana miejsca odbywania zajęć, 
nowe narzędzia czy zmodyfikowane formy podawcze stanowiły dla dzieci ba
rierę psychologiczną i wiązały się z koniecznością przezwyciężenia lęków, jakie 
towarzyszą nowej sytuacji edukacyjnej.

Popierając proponowaną przez ustawodawcę zmianę w prawie oświatowym, 
postuluję rozważenie dalej posuniętych modyfikacji, m.in. takich, jak uczynienie 
nauki zdalnej równoważną formą nauczania również w warunkach popande
micznych, a w konsekwencji umożliwienie kształcenia w danej szkole z dowolne
go miejsca w kraju. Należy bowiem przypuszczać, że zniesienie obostrzeń może 
już niebawem skutkować w wielu profesjach wzmożeniem mobilności, a także 
koniecznością nawet czasowego pobytu poza głównym miejscem zamieszka
nia. Organizowanie edukacji dla dziecka byłoby w tych warunkach każdorazo
wo wkroczeniem na nowy obszar bez szansy wyboru między szkołą, w której 
uczeń dotąd pracował, a placówką na terenie czasowego pobytu. Umożliwienie 
w takim wypadku skorzystania z innych możliwości niż formalna i przymuso
wa zmiana szkoły mogłoby w znacznym stopniu ograniczyć stres i pozwoliłoby 
podtrzymać istniejące relacje koleżeńskie czy pedagogiczne.

To oczywiście tylko jeden z całej palety przykładów wskazujących, że więk
sza elastyczność w organizacji procesu edukacyjnego to wyzwanie czasów, które 
prawdopodobnie długo jeszcze będą dalekie od pełnej stabilności. Należy za
tem poczynić wszelkie udogodnienia od strony administracyjnej, aby skupienie 
młodych ludzi na nauce nie było zakłócane obowiązkami administracyjnymi.
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza 
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Debatujemy nad ustawą o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, a tak na

prawdę nad zmianami tylko w art. 37 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 
oświatowe, DzU z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz DzU z 2021 r. poz. 4.

Celem regulacji jest usprawnienie aktualnie obowiązujących przepisów doty
czących tzw. edukacji domowej poprzez zniesienie ograniczeń w wyborze szkoły 
ze względu na obszar województwa oraz poprzez zniesienie wymogu uzyskiwa
nia opinii poradni psychologicznopedagogicznej.

W pierwotnym projekcie poselskim, zawartym w druku nr 464, zmiany do
tyczyły jeszcze zapisania na poziomie ustawy wysokości subwencji dla dzieci 
spełniających obowiązek szkolny lub nauki poza szkołą oraz dopuszczenia do 
edukacji domowej dzieci mieszkających za granicą przy ograniczonym finanso
waniu z budżetu. Te 2 ostatnie propozycje przepadły jednak na etapie podkomisji 
sejmowej i ostatecznie nie znalazły się – a szkoda – w omawianej dzisiaj ustawie.

Zmiany, o których dzisiaj mówimy, funkcjonowały już w polskim systemie 
oświatowym przed 2015 r., kiedy to była pełna swoboda, jeśli chodzi o edukację 
domową, w kwestii zarówno jej finansowania, opinii poradni psychologiczno
pedagogicznej, jak i braku regionalizacji. Zmiany dokonane w ustawie – Prawo 
oświatowe po dojściu PiS do władzy ograniczyły tę swobodę. To zaostrzenie 
przepisów godziło w słusznie nabyte prawa obywateli, w wolność i swobodę 
wyboru szkoły, z którą się współpracuje. Dodatkowo przepisy te wprowadziły 
dyskryminację rodzin mieszkających poza dużymi ośrodkami, dyskryminację 
województw, w których nie ma w ogóle lub jest niewiele szkół mających doświad
czenie we współpracy z rodzicami w zakresie edukacji domowej. Obowiązująca 
do dziś ustawa dyskryminowała rodziny mniejszości religijnych czy posiadające 
dzieci niepełnosprawne.

Proponowana poprawka wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym 
dotyczącym gwarancji równego dostępu do edukacji – art. 70 ust. 3 oraz ust. 4 
konstytucji – oraz prawa rodziców do decydowania o kształcie edukacji ich dzieci 
zawarte w licznych aktach normatywnych zarówno krajowych, jak i między
narodowych, tj. m.in. w art. 48 ust. 1, art. 53 ust. 3 Konstytucji RP, art. 26 ust. 1 
w zw. z art. 28 ust. 2 i 3 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, art. 8 Konwencji 
o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

W sprawie ograniczania swobody wyboru szkoły wypowiedzieli się w 2007 r. 
rzecznik praw obywatelskich, pan dr Janusz Kochanowski, oraz rzecznik praw 
dziecka, pani Ewa Sowińska, w piśmie o sygnaturze ZBA5003/07/KB z 16 stycz
nia 2007 r. skierowanym do Ministra Edukacji Narodowej, w którym wskazy
wali na niezgodność z Konstytucją RP rozwiązań ograniczających rodzicom, 
w ramach edukacji domowej, prawa do wyboru szkoły. Sprawą kluczową dla 
rodziców jest to, aby szkoła, do której przypisane jest ich dziecko, rozumiała 
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specyfikę edukacji domowej i dzięki temu tworzyła sprzyjające warunki dla 
tej formy edukacji. Dlatego nie powinno się ograniczać rodzicom prawa do wy
brania najlepszej oferty dla ich dzieci. Należy również wskazać, że uczniowie 
spełniający obowiązek szkolny poza szkołą stanowią jedyną grupę uczniów, któ
rzy nie mają możliwości wyboru szkoły poza województwem ich zamieszkania. 
Zwraca się uwagę, że jest to sprzeczne z art. 31 ust. 3 konstytucji ograniczenie 
w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw. Dlatego też zniesienie 
wymogu, by dziecko mogło się uczyć w ramach edukacji domowej tylko w tym 
województwie, w którym zamieszkuje, było od dawna oczekiwane i za takim 
rozwiązaniem będę głosować.

Zniesienie wymogu uzyskania opinii poradni psychologicznopedagogicz
nej, jakkolwiek chyba racjonalne, budzi większe niepokoje. Zmianę tę ocenia 
negatywnie Związek Powiatów Polskich, wskazując, że bezzasadnie podważa 
ona niewątpliwą wartość funkcjonowania poradni psychologicznopedagogicz
nych w systemie oświaty, których celem działania jest m.in. rozpoznawanie 
i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia, 
rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czyn
ników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w celu wspiera
nia potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego 
i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym 
– rozporządzenie z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania 
pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach 
i placówkach. Opinia poradni jest kluczowa w sytuacji korzystania przez dziec
ko z formy nauczania w jakikolwiek sposób odbiegającej od tradycyjnej, takiej 
jak np. kształcenie specjalne czy indywidualne nauczanie. Daje ona możliwość 
oceny predyspozycji dziecka do spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku 
nauki w danej formie.

W kontekście niniejszego zapisu mowa więc o systemowym rozwiązaniu, któ
re daje podłoże do podjęcia przez dyrektora odpowiedzialnej decyzji w zakresie 
wyrażenia, lub nie, zgody na kształcenie ucznia poza szkołą. Prawo oświatowe – 
zdaniem ZPP – zna mnogość przypadków, kiedy przed podjęciem konkretnej de
cyzji zasięga się opinii innych podmiotów. Uznanie opinii poradni, w kontekście 
edukacji domowej, jako dokumentu bezwartościowego – dyrektor nie jest zwią
zany jego treścią – to jakby podważać zasadność opiniowania arkuszy organiza
cyjnych szkół przez związki zawodowe czy też organ nadzoru pedagogicznego.

Zdaniem wnioskodawców projektu ustawy jest jednak kilka argumentów 
przemawiających za zniesieniem wymogu uzyskiwania opinii poradni peda
gogicznopsychologicznej. Jednym z takich argumentów jest fakt, że wyniki 
badań wielu naukowców na temat edukacji domowej wskazują na wysoką sku
teczność tej metody niezależnie od sytuacji rozwojowej dziecka. Potwierdzają to 
także polskie rankingi wyników maturalnych szkół, w których szkoły z prze
wagą dzieci po edukacji domowej zajmują wysokie pozycje. Edukacja domowa 
sprawdza się zarówno wśród dzieci wybitnie uzdolnionych, dzieci przeciętnych, 
jak i wśród dzieci z różnorodnymi ograniczeniami czy wręcz upośledzeniami. 
Biorąc pod uwagę wspomniane dane, bezzasadne jest, zdaniem wnioskodaw
ców, przeprowadzanie badań w poradni psychologicznopedagogicznej, gdyż nie 
ma ono uzasadnionego wpływu na podjęcie decyzji przez dyrektora szkoły co 
do wyrażenia, lub nie, zgody na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą – 
dyrektor może również wyrazić zgodę w przypadku negatywnej opinii poradni 
psychologicznopedagogicznej. Ponadto finansowanie takich badań ze środków 
publicznych, wobec braku ich przydatności w procesie decyzyjnym, jest nie
gospodarnością. Wreszcie, czas oczekiwania na opinię poradni jest dość długi 
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– liczony od pierwszej wizyty rodzica w poradni do dnia otrzymania opinii – 
i w praktyce często dłuższy niż wynika to z rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczególnych zasad działania pu
blicznych poradni psychologicznopedagogicznych, w tym publicznych poradni 
specjalistycznych – DzU 2013 poz. 199. Jest to szczególnie problematyczne, gdy 
sytuacja w szkole lub stan zdrowia dziecka zmusza rodziców do pilnego zastą
pienia edukacji w szkole edukacją w domu.

Argumenty te moim zdaniem przeważają nad innymi, wymienionymi wcze
śniej, co jednak nie oznacza, że ministerstwo nie powinno rozważyć jakichś in
nych form nadzoru procesu edukacji domowej, w szczególności na tych etapach, 
na których nie ma egzaminów sprawdzających.

Głosując za przyjęciem tej ustawy, liczę jednak na dalsze zmiany, chociażby 
zaproponowane i zawarte w pierwszym druku poselskim nr 464. 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 oświatowe, będąca projektem rządowym, wy

chodzi naprzeciw dzieciom uczącym się poza szkołą, czyli w warunkach do
mowych. Nowelizacja reguluje bowiem kwestie związane z rejonizacją, która 
polega na przypisaniu dziecka do szkoły znajdującej się w obrębie tylko zamiesz
kałego województwa, oraz zwalnia z wymogu uzyskania opinii poradni psycho
logicznopedagogicznej przed podjęciem domowego nauczania. W chwili obecnej 
dyrektor właściwej placówki edukacyjnej, tj. przedszkola, szkoły podstawowej 
czy też szkoły ponadpodstawowej, na wniosek rodziców może wydać decyzję 
o nauczaniu poza szkołą. Proponowane zmiany ułatwiają drogę administracyjną 
i zwalniają z obowiązku zamieszkania dziecka na terenie danego województwa, 
co powinno znacząco ułatwić cały proces. Jak podkreślono w uzasadnieniu do 
niniejszej nowelizacji: „Projekt zakłada:

a) zniesienie ograniczeń o wyborze szkoły ze względu na teren województwa;
b)  z n i e s i e n i e  w y m o g u  u z y s k i w a n i a  o p i n i i  p o r a d n i 

psychologicznopedagogicznej;
c) zapisanie na poziomie ustawy wysokości subwencji dla dzieci spełniają

cych obowiązek szkolny lub nauki poza szkołą oraz podwyższenie go z 0,6 do 
0,8 podstawowej subwencji;

d) dopuszczenie do edukacji domowej polskich dzieci mieszkających za gra
nicą przy ograniczonym finansowaniu z budżetu”.

Jeśli chodzi o skutku społeczne ustawy to: „Przewiduje się pozytywne skutki 
społeczne wykonania ustawy, takie jak wzrost mobilności społeczeństwa, zwięk
szenie wyedukowania czy wytworzenie poczucia tożsamości narodowej wśród 
większej części Polonii”. Ponadto: „Dzięki zniesieniu obowiązku zamieszkania 
na terenie danego województwa w kontekście możliwości edukacji domowej 
przewiduje się zwiększenie konkurencyjności między szkołami w różnych czę
ściach kraju, co będzie skutkowało większą efektywnością edukacji”. Co więcej: 
„Ustawa pozytywnie wpłynie na rynek pracy, bowiem rodzice uczniów nie mu
sieli mieszkać w danym województwie, by ich dziecko mogło się w nim edukować 
domowo. Dlatego też będą bardziej mobilni, a poprzez to, przepływ pracowników 
będzie bardziej dopasowany do aktualnych potrzeb w danych regionach kraju”.

W Sejmie za przyjęciem ustawy opowiedziało się 393 posłów, 3 było przeciw, 
48 wstrzymało się od głosu.

Zdecydowanie popieram niniejszy projekt nowelizacji.
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Przemówienie senatora ryszarda świlskiego 
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 
Na samym wstępie chciałbym zaznaczyć, iż zgodnie z art. 70 pkt 3 Konstytucji 

RP rodzic posiada wolność wyboru szkoły, w której jego dziecko zrealizuje obo
wiązek nauki. Długoletnie rządy Prawa i Sprawiedliwości pokazały, jak w łatwy 
i szybki sposób można wprowadzić regulacje utrudniające życie Polakom. Dzisiaj 
jest czas na odwrócenie tych zmian i naprawdę nieprzemyślanych decyzji. 

Nowelizacja ustawy – Prawo oświatowe, a dokładnie art. 37 mówiącego 
o edukacji domowej, ma za zadanie wyjść naprzeciw oczekiwaniom społecz
nym dotyczącym gwarancji równego dostępu do edukacji oraz prawa rodziców 
do decydowania o kształcie edukacji ich pociech. Projekt zakłada m.in. zniesienie 
ograniczeń w wyborze szkoły ze względu na teren województwa lub zniesienie 
wymogu uzyskania opinii poradni psychologicznopedagogicznej, usprawniając 
przy tym dostęp do edukacji poza murami szkoły.

Problem w tym, że to właśnie te oczekiwane gwarancje zostały zachwiane, 
gdy PiS doszedł do władzy. W 2017 r. zmienione zostały przepisy ograniczające 
swobodny wybór szkoły poza województwem. W konsekwencji rodzic zmuszo
ny był kierować się wyborem szkoły ze względu na miejsce zamieszkania, a nie, 
jak powinno być, ze względu na warunki nauczania i formy wsparcia, jakie 
oferuje dana placówka. Nie wspominam tu już o dyskryminacji wielu rodzin 
i dzieci mieszkających poza miastami, w których nie było możliwości wyboru 
edukacji domowej, jak również o mniejszościach religijnych, którym odmówiono 
współpracy. Wcześniejsze rozwiązania były nieprzemyślane. Aby dokonać do
brych zmian, którymi każdy jest usatysfakcjonowany, potrzebna jest zdolność 
słuchania i rozmowy, a także rozmowa z rodzicami, ekspertami oraz różny
mi środowiskami przyczyniającymi się do funkcjonowania edukacji domowej. 
Łatwo jest coś zepsuć, wprowadzić błędne decyzje, aby po 4 latach to naprawić 
i mówić o sukcesie. Przy okazji nowelizacji obecnych przepisów zastanawiam 
się, co z dziećmi, które nie miały możliwości wyboru szkoły, w której chciały 
rozpocząć edukację w formie nauczania domowego. Niestety, nikt nie jest w sta
nie cofnąć czasu i naprawić wyrządzonych krzywd.

Jeżeli chodzi o finansowanie tego rodzaju edukacji, to jest ono na niskim po
ziomie. Rząd powinien wspierać tę coraz to bardziej powszechną formę nauki, 
a nie pomniejszać jej finansowanie. W 2020 r. Związek Miast Polskich przed
stawił dane dotyczące sytuacji finansowej oraz subwencji oświatowej dla jed
nostek samorządu terytorialnego. Od 2015 r. zanotowano spadek subwencji, aż 
o 5%. Mimo wszystko cieszę się, że projekt ustawy zakłada wzrost subwencji 
dla dzieci spełniających obowiązek szkolny lub nauki poza murami szkoły oraz 
podwyższenie go z 0,6 do 0,8 podstawowej subwencji. 

Najwyższa pora wywiązać się z obietnic złożonych naszym rodakom zamiesz
kującym poza granicami kraju. Ludzie posiadający stałe obywatelstwo, biorący 
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udział w głosowaniach, powinni mieć ułatwiony dostęp do edukacji domowej. 
Obywatele chcą uczyć się w polskich szkołach, otrzymywać polskie świadectwa. 
Nie powinno się rezygnować z inwestowania w edukację dzieci mieszkających 
poza granicami państwa. Dzięki temu zwiększy się poczucie tożsamości naro
dowej wśród większej części Polonii. 

Projektowana ustawa naprawi błędy rządzących oraz w dużym stopniu uła
twi edukację domową, a co najważniejsze, pozwoli na swobodny wybór miejsca, 
w którym dziecko będzie kontynuowało naukę poprzez zniesienie regionalizacji 
i w dużym stopniu biurokracji.
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Przemówienie senator alicji chybickiej 
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
W związku z procedowaną ustawą o zmianie ustawy o pomocy społecznej 

chciałabym zwrócić uwagę na bardzo pozytywne zmiany, jakie ona ze sobą nie
sie zarówno dla pracowników socjalnych, jak i dla rodzin oraz opiekunów osób 
niesamodzielnych. Wyrażam nadzieję, że wniesione zmiany będą początkiem 
rewolucji w opiece społecznej w Polsce. Ze względu na starzenie się społeczeń
stwa polskiego oraz podupadanie na zdrowiu coraz to młodszych osób wyzwań 
w tym sektorze, jak się wydaje, jest coraz więcej.
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Przemówienie senatora wiktora durlaka 
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Na co dzień nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważna dla nas 

wszystkich, dla całego społeczeństwa jest praca ludzi, którzy zawodowo udzie
lają pomocy i wsparcia osobom potrzebującym – osobom, które często nie ze 
swojej winy znalazły się w bardzo trudnej sytuacji życiowej i same nie są w sta
nie przezwyciężyć trudności i problemów życia codziennego.

Praca socjalna to w pewnym sensie misja, odpowiedzialność za drugiego czło
wieka, to walka o lepsze życie dla tych, którzy sami nie potrafią sobie poradzić 
z przeciwnościami losu, przy poszanowaniu ich godności i podmiotowości, tak 
aby nigdy nie czuli się gorsi od innych. Wymaga nie tylko odpowiedniego przy
gotowania, doświadczenia i umiejętności, ale przede wszystkim wrażliwości 
i empatii. Bez wątpienia pracownicy socjalni zasługują na najwyższe uznanie, 
godziwe wynagrodzenie, dodatkowy czas na regenerację sił czy też pomoc psy
chologiczną, bo pracują w bardzo trudnych warunkach. Praca ta często niesie 
ze sobą duże obciążenie psychiczne.

Ustawa o pomocy społecznej jest aktem prawnym, który, z jednej strony, 
reguluje wiele aspektów związanych ze wsparciem osób najbardziej potrzebu
jących – i dotyczy sporej grupy ludzi – z drugiej strony, dotyczy niezwykle wraż
liwej materii i wymaga przemyślanych zmian, wprowadzanych w porozumieniu 
z osobami, które na co dzień zajmują się pomocą na rzecz potrzebujących.

Procedowana dziś nowelizacja ustawy o pomocy społecznej stanowi reali
zację szeregu postulatów podmiotów zajmujących się pomocą społeczną, doty
czy pracowników socjalnych – ułatwia większej grupie osób dostęp do zawodu, 
zakłada zwiększenie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych 
pracujących w terenie, z 250 zł do 400 zł, oraz zmniejsza z 5 do 3 lat okres pra
cy niezbędny do uzyskania przez nich dodatkowego urlopu wypoczynkowego 
w wymiarze 10 dni. Ustawa reguluje też system awansu zawodowego pracow
ników socjalnych oraz kwestie związane z możliwością uzyskania certyfikatu 
superwizora pracy socjalnej.

Nowelizacja zakłada również zmiany, które pozytywnie wpłyną na sytu
ację osób korzystających ze świadczeń i usług opieki społecznej. Wprowadza 
korzystne rozwiązania dla osób samotnie gospodarujących, które uprawnione 
są do pobierania zasiłku okresowego, a także znosi obowiązek odpłatności za 
usługi świadczone w dziennych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi. Ponadto wprowadza możliwość przyznania usług opiekuńczych 
lub specjalistycznych usług opiekuńczych w trybie pilnym, uzasadnionych nagłą 
zmianą stanu zdrowia, oraz umożliwia skierowanie małżonków lub rodziców 
dorosłych dzieci do tego samego domu pomocy społecznej.

Nie sposób wymienić wszystkich zmian, jakie wprowadzić ma procedowa
na właśnie nowelizacja ustawy, bo jest ich dużo, a nasz czas jest ograniczony. 
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Niemnie jednak uważam, że warto wspomnieć jeszcze o zmianach dotyczących 
doprecyzowania przepisów w zakresie procedury zawierania kontraktu socjal
nego z osobą bezdomną oraz o kwestii obniżenia wymogów wykształcenia dla 
osób ubiegających się o pracę w charakterze opiekuna w placówkach udzielają
cych schronienia osobom bezdomnym, co przy obecnych brakach kadrowych 
jest słusznym krokiem. Istotne są także zmiany dotyczące katalogu przycho
dów, które nie będą wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń 
pomocowych, oraz podwyższenie kar za prowadzenie nielegalnych placówek 
zapewniających tylko w teorii całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, 
przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, nie spełniającym określo
nych wymogów i standardów.

Myślę, że warte podkreślenia i bardzo budujące jest to, w jaki sposób do za
proponowanych przez ministerstwo zmian odnosili się politycy różnych opcji 
politycznych podczas debaty sejmowej nad nowelizacją ustawy o pomocy spo
łecznej. Zwracali uwagę na to, że te zmiany są potrzebne, wyczekiwane przez 
środowisko, podkreślali wagę prowadzonych przez ministerstwo konsultacji 
z przedstawicielami organizacji zrzeszających pracowników socjalnych. Okazuje 
się, że można spokojnie, merytorycznie i owocnie, ponad podziałami politycz
nymi pracować nad ważnymi dla nas wszystkich ustawami.
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Przemówienie senatora Beniamina Godyli 
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Na obecnym posiedzeniu Senatu zajmujemy się zmianami w ustawie o po

mocy społecznej. Chciałbym zwrócić uwagę na art. 122 wspominanej ustawy, 
określający wymogi wobec osób, które mogą kierować jednostkami organiza
cyjnymi pomocy społecznej. Obecny zapis ustawy umożliwia pełnienie funkcji 
kierowniczych osobom posiadającym co najmniej 3letni staż pracy w pomocy 
społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Wnoszę o to, żeby rozszerzyć grupę tych osób tak, aby dyrektorami lub kie
rownikami odpowiednio domów pomocy społecznej lub ośrodków wsparcia 
mogły być również osoby posiadające co najmniej 3letni staż pracy w podmio
tach wykonujących działalność leczniczą oraz specjalizację z zakresu organizacji 
pomocy społecznej. Wniosek ten ma związek z niedoborem kadr i specjalistów 
na rynku pracy. Rozwiązanie takie pozwoliłoby wielu placówkom pozyskać bar
dzo cennych menedżerów, którzy, posiadając wiedzę i doświadczenie z zakresu 
ochrony zdrowia, mogliby również podnieść jakość usług świadczonych w pla
cówkach pomocy społecznej. Dziękuję.
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Przemówienie senator agnieszki Gorgoń-komor 
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senatorowie!
Nowelizacja ustawy o  pomocy społecznej jest bardzo potrzebna. 

Zaproponowane zmiany mają szeroki zakres. Ustawa nowelizuje m.in. kwestie 
dotyczące uprawnień do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, świad
czeń pieniężnych i określonych usług, prowadzenia placówek całodobowej opieki, 
pomocy dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status 
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w ramach integracji, zasad odpłatności za 
świadczenia, postępowania w sprawach o świadczenia oraz organizacji pomocy 
społecznej, a w szczególności uprawnień, zadań, szkoleń oraz awansu pracow
nika socjalnego.

Jak wynika z corocznego raportu „Barometr zawodów”, opracowywanego 
przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej we współpracy z powiatowy
mi urzędami pracy, zapotrzebowanie na pracowników socjalnych stale rośnie. 
Niestety brakuje chętnych do wykonywania tego ważnego i niezwykle wyma
gającego zawodu. Deficyt ten jest niezwykle duży, co nie powinno budzić zdzi
wienia. Niezmiennie do głównych powodów braku pracowników socjalnych na 
rynku pracy należą zbyt niskie wynagrodzenia, brak prestiżu, ryzyko zawodo
we, nadmiar obowiązków i nowych zadań w systemie pomocy społecznej. Proszę 
zauważyć, jak ważny i potrzebny jest zawód pracownika socjalnego, a jak bardzo 
jest on niedoceniany. Ci ludzie pomagają swoim podopiecznym i ich rodzinom 
przezwyciężyć bardzo trudne sytuacje życiowe, wspierają klientów pomocy spo
łecznej w wielu obszarach, m.in. w procesie usamodzielniania, integracji spo
łecznej czy powrotu do życia zawodowego. Często wykonują oni swoje zadania 
z narażeniem własnego życia i zdrowia.

Jest to dość mocno obciążający zawód, dlatego uważam, że prawo do dodatko
wego urlopu jest tutaj niezbędne. W tym przypadku chodzi o 10 dni. Słuszne jest 
także skrócenie wymaganego okresu nieprzerwanego zatrudnienia z 5 do 3 lat.

Niewątpliwie konieczna jest również zmiana wynagrodzenia pracowników 
socjalnych. W nowelizacji ustawy zaproponowano podwyższenie z 250 do 400 zł 
dodatku do wynagrodzenia w związku z wykonywaniem określonych obowiąz
ków pracownika socjalnego, zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy 
w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Do pod
stawowych obowiązków należy tutaj świadczenie pracy socjalnej w środowisku 
lub przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jed
nostki. Pensje pracowników socjalnych w Polsce należą do jednych z najniższych 
w Europie. Przy tak dużym deficycie pracowników pomocy społecznej powin
niśmy zaproponować takie zmiany, które dosyć mocno stymulowałyby popyt 
na kształcenie się w tym zawodzie. Uważam, że ta kwota jest wciąż za mała, 
a realia dotyczące wynagrodzeń pracowników socjalnych są wysoce niezado
walające. Rozumiem, że kształtowanie wysokości wynagrodzenia pracowników 
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socjalnych pozostaje w gestii samorządów, ale kwoty te są uzależnione od wiel
kości zasobów finansowych.

Jak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli opublikowanego w 2019 r., 
pracowników socjalnych jest zbyt mało. Są oni przeciążeni zadaniami, pracują 
w stresie, często bywają narażeni na agresję fizyczną lub słowną. Do tego czasem 
zarabiają mniej, niż ich podopieczni uzyskują w formie świadczeń. Organizacja 
i warunki pracy pracowników socjalnych nie pozwalają na skuteczną realizację 
ich zadań w zakresie pomocy społecznej. Ci ludzie tracą motywację do pracy, 
a przecież mierząc się z obowiązkami służbowymi, muszą stale motywować 
do działania swoich klientów. W raporcie wskazano, że aż 16 z 24 skontrolo
wanych ośrodków pomocy społecznej nie spełniało wymogu ustawy o pomocy 
społecznej dotyczącego zatrudnienia 1 pracownika socjalnego na 50 rodzin lub 
osób samotnie gospodarujących objętych pomocą socjalną. Niektórzy pracow
nicy, zamiast ustawowymi 50, musieli zajmować się ponad 150 beneficjentami. 
Pracownicy realizują zadania wynikające z kilkudziesięciu ustaw. W każdym 
miesiącu pracownik socjalny w skontrolowanych przez NIK ośrodkach przepro
wadzał średnio 20–30 wywiadów środowiskowych, kilkadziesiąt razy wychodził 
w teren, rozpatrywał kilkadziesiąt wniosków, brał udział w kilku interwencjach, 
kontaktował się z ok. 10 instytucjami oraz uczestniczył w realizacji co najmniej 
1 programu i projektu gminnego lub krajowego. Na nadmiar pracy biurowej 
i zbyt dużą liczbę podopiecznych narzekało 84% z 4 tysięcy 206 pracowników 
socjalnych, którzy wzięli udział w badaniu. Przez to nie mają oni wystarczającej 
ilości czasu na prawidłowe i pełne zaangażowania prowadzenie pracy socjalnej. 
To jest ogrom ciężkiej pracy. Oczywiście ośrodki pomocy społecznej starają się 
jak najlepiej organizować pracę i wkładają w to dużo wysiłku, niemniej jednak 
pracowników socjalnych jest stale za mało.

Ponadto osoby, które decydują się na podjęcie nauki tego zawodu, często czują 
wypalenie już na etapie praktyk zawodowych i po ukończeniu nauki ostatecznie 
nie decydują się na podjęcie pracy w zawodzie. Swego czasu kolegia pracowników 
służb społecznych, które kształcą w zawodzie pracownika socjalnego, tętniły 
życiem. W chwili obecnej tych kolegiów w całej Polsce została jedynie garstka. 
Są one likwidowane z uwagi na brak studentów. To nie wróży nic dobrego na 
przyszłość.

Zmiany zaproponowane w nowelizacji ustawy – te odnoszące się do upraw
nień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, rozszerzające ścieżki 
kształcenia i ułatwiające uzyskanie uprawnień do wykonywania tego zawodu 
– są potrzebne. Bardzo bym chciała, aby sytuacja pracowników socjalnych w na
szym kraju się poprawiła. Konieczne są konkretne, zdecydowane i zauważalne 
zmiany. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora mariusza Gromki 
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej jest odpowiedzią na oczekiwania 

podmiotów mierzących się z wszelkiego rodzaju zagadnieniami związanymi 
z pomocą społeczną, z perspektywy zarówno pracowników, jak i osób korzy
stających z pomocy, w przypadku których to zagadnień interpretacja przepisów 
budziła wiele wątpliwości.

Zapisy dotyczące podniesienia kwoty dodatku do wynagrodzenia za pracę 
poza siedzibą jednostki, skrócenia czasu pracy, po którym należy się dodat
kowy 10dniowy urlop, uelastycznienia możliwości przyznawania świadczeń 
niepieniężnych, rozszerzenia katalogu kwalifikacji osób mogących wykonywać 
zawód pracownika socjalnego i zniesienia bezwzględnego wymogu posiadania 
określonego wykształcenia przez osoby opiekujące się osobami niepełnospraw
nymi stanowią wsparcie dla pracowników socjalnych, są docenieniem ich cięż
kiej pracy, nierzadko napiętnowanej wyczerpaniem psychicznym, a także są 
odpowiedzią na trudną sytuację związaną z ogromnym zapotrzebowaniem na 
pracowników w tym zawodzie.

Ponadto umożliwiono większej liczbie pracowników socjalnych ubieganie się 
o uzyskanie certyfikatu superwizora dzięki modyfikacjom wymagań dotyczą
cych wykształcenia osób chcących przystąpić zarówno do szkolenia, jak i bez
pośrednio do egzaminu bez spełnienia wymogu odbycia szkolenia.

Warto również podkreślić, że przy projektowaniu ustawy kierowano się 
przede wszystkim dobrem osób przebywających pod opieką pomocy społecznej 
i z tego powodu zdecydowano się na przepis, aby małżonków lub rodziców z do
rosłymi dziećmi wspólnie kierować do tego samego domu pomocy społecznej, 
tak aby nie rozłączać rodzin.

Dobrym novum jest wprowadzenie trybu pilnego w zakresie przyznawania 
usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych ze względu na 
nagłą zmianę stanu zdrowia osoby, której pomoc będzie świadczona.

Z powodów ekonomicznych oraz administracyjnych słusznie zniesiono obo
wiązek odpłatności za usługi niebędące usługami całodobowymi w ośrodkach 
wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Przepisy określające warun
ki finansowania pobytu w domu pomocy społecznej również zostały należycie 
doprecyzowane. Regulacje te ułatwią realizację programów oraz przyspieszą 
rozliczanie przyznawanych w ich ramach środków.

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej rozwiązuje wiele problemów, 
także natury administracyjnej, a jej wejście w życie przyczyni się do poprawy 
standardu pracy w jednostkach pomocy społecznej, pozwoli zapełnić braki ka
drowe, rozwiąże wątpliwości interpretacyjne z jednoczesnym poszanowaniem 
najważniejszych wartości, tj. życia, zdrowia, godności i więzi rodzinnych.
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Przemówienie senatora macieja łuczaka 
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Obowiązujące przepisy ustawy o pomocy społecznej wymagają doprecyzowa

nia i dostosowania do obecnej sytuacji gospodarczej. W odpowiedzi na postulaty 
podmiotów zajmujących się stosowaniem przepisów dotyczących pomocy spo
łecznej powstał projekt ustawy regulujący normy, których wdrażanie w życie 
i stosowanie w praktyce sprawiało trudności. Napływające od pracowników 
socjalnych wnioski informowały o konieczności doprecyzowania przepisów 
w taki sposób, aby mogli oni wykonywać swój zawód bez napotykania trudno
ści i niejasności. W propozycji ustawy uwzględniono poprawki mające na celu 
ujednolicenie brzmienia przepisów ustawy z innymi aktami prawnymi. Zawarto 
również regulacje, które dokładnie określają kwalifikacje wymagane od osób 
wykonujących zawody regulowane.

Z treści wniosków napływających od pracowników socjalnych wynika, że 
kwestia zatrudniania personelu wygląda niepokojąco. Pracodawcy zgłaszają 
problemy z pozyskiwaniem nowych kadr do pracy w charakterze opiekuna zaj
mującego się osobami bezdomnymi. W związku z tym w nowym projekcie usta
wy proponuje się, aby obniżyć wymagania dotyczące wykształcenia. W obecnej 
sytuacji opiekunem może zostać jedynie osoba mająca co najmniej średnie wy
kształcenie. Po wprowadzeniu ustawy opiekunami będą mogły zostać również 
osoby z zasadniczym wykształceniem, ale po to, aby nie miało to wpływu na ja
kość świadczonych usług, będą musiały mieć rok udokumentowanego doświad
czenia w pracy socjalnej. Z obserwacji sektora socjalnego wynika, że w pracy 
socjalnej ważniejszym czynnikiem jest doświadczenie, a nie posiadanie śred
niego wykształcenia, a także osobiste predyspozycje. Zmiany te są niezbędne, 
ponieważ placówki udzielające tymczasowego schronienia osobom bezdomnym 
mają niepokojące braki kadrowe.

Ze względu na stały wzrost zapotrzebowania jednostek organizacyjnych 
pomocy społecznej na pracowników socjalnych ustawa proponuje dodatkowe 
możliwości uzyskania uprawnień w zawodzie. W obecnym stanie prawnym pra
cownikiem socjalnym może być kandydat, który ukończył studia na kierunku: 
praca socjalna. Po wejściu zmian w życie uprawnienia do wykonywania tego 
zawodu będzie można zdobyć również po studiach pokrewnych, takich m.in. 
jak pedagogika, psychologia, socjologia. Warunkiem do zdobycia uprawnień po 
wymienionych kierunkach będzie odbycie studiów podyplomowych z zakre
su metodyki i metodologii pracy socjalnej. Dzięki nowej możliwości zdobycia 
uprawnień zwiększy się liczba wykwalifikowanych pracowników socjalnych 
zatrudnianych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

Dodatkowo ustawa umożliwia większej liczbie osób niż dotychczas uzyskanie 
certyfikatu superwizora pracy socjalnej. O certyfikat będą mogły ubiegać się 
wszystkie osoby posiadające uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika 
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socjalnego w Polsce i mające ukończone studia wyższe magisterskie. W efekcie 
grono wykwalifikowanych superwizorów zostanie poszerzone.

W ustawie zawarto również zmiany mające na celu poprawę warunków pra
cy pracowników socjalnych. W propozycjach uwzględniono pomoc psychologicz
ną w przypadku wystąpienia sytuacji bezpośrednio zagrażającej ich życiu lub 
zdrowiu w związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi. Kolejna zmia
na to wprowadzenie szkoleń podnoszących poziom bezpieczeństwa osobistego 
podczas wykonywania czynności zawodowych oraz skrócenie terminu, od któ
rego uzależnione jest prawo do dodatkowego urlopu dla pracowników socjalnych.

Projekt ustawy przewiduje również zniesienie obowiązku odpłatności za 
usługi niebędące usługami całodobowymi w ośrodkach wsparcia dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi. Dla tych osób jest to znaczny wydatek, dlatego 
wsparcie ze strony państwa jest jak najbardziej uzasadnione. Proponuje się rów
nież wprowadzenie limitów potrąceń na świadczeniach z pomocy społecznej. 
Nakładanie zbyt wysokich potrąceń na osoby pobierające świadczenia powodo
wało, że osoba w trudnej sytuacji życiowej nie otrzymywała tego świadczenia 
i pozostawała bez środków do życia. W projekcie zawarto możliwość przyznania 
usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych w trybie przy
śpieszonym, jeśli występują ku temu konkretne przesłanki i jest to uzasadnione. 
Ustawa reguluje wiele innych spraw w zakresie pomocy socjalnej związanych 
z wypłacaniem świadczeń, ze spełnieniem odpowiednich kryteriów jako bene
ficjent, doprecyzowuje też sytuację cudzoziemców będących w trudnej sytuacji. 
Reguluje również przepisy w ten sposób, aby nie było problemu z wdrażaniem 
ich w praktyce.

Ustawa jest obszerna, ale w związku z tym, że zajmuje się ważną sferą ży
cia publicznego i ma za zadanie jak najlepiej dostosować politykę socjalną do 
potrzeb społeczeństwa, nie ma przeciwwskazań do wprowadzenia jej w życie. 
Po jej wdrożeniu rozwiązane będą problemy związane z brakami kadrowymi 
w placówkach pomocy społecznej, a jednocześnie poprawią się warunki pracy 
personelu socjalnego. Przepisy zostały ujednolicone i doprecyzowane, co służy 
interesowi państwa.
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza 
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Celem projektowanej ustawy jest realizacja części postulatów podmiotów 

zajmujących się stosowaniem przepisów dotyczących pomocy społecznej w prak
tyce, a także zmiana lub doprecyzowanie niektórych norm, których stosowanie 
spotykało się z trudnościami i różnym podejściem w praktyce. Projekt jest rów
nież odpowiedzią na wnioski napływające od pracowników socjalnych, związa
ne z koniecznością doregulowania przepisów dotyczących wykonywania przez 
nich zawodu. Pozostałe przepisy mają charakter doprecyzowujący lub wynika
ją z konieczności ujednolicenia brzmienia przepisów ustawy z innymi aktami 
prawnymi.

Z uwagi na obszerność zmian zaproponowanych w omawianej ustawie sku
pię się jedynie na wybranych regulacjach, istotnych z punktu widzenia osoby 
kiedyś zarządzającej miastem na prawach powiatu, Kaliszem, i realizującej po
przez swoje jednostki organizacyjne szereg zadań z zakresu pomocy społecznej.

W omawianej ustawie doprecyzowano pojęcie dochodu, proponując, aby był 
on pomniejszony o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fi
zycznych wraz z kosztami uzyskania przychodu, analogicznie jak ma to miej
sce przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych. Jest to dobre rozwiązanie. 
Sprecyzowano sposób obliczania dochodu uprawniającego do otrzymania świad
czeń pomocowych, wskazując w zamkniętym katalogu przychody podlegające 
odliczeniu od dochodu oraz świadczenia, których nie wlicza się do dochodu. 
Określono, że kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględ
nieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej.

Biorąc pod uwagę regulacje podejmowane w ramach programów antysmo
gowych, zaproponowano pojęcie „opał” występujące w art. 39 ust. 2 w obowią
zującej jeszcze ustawie zastąpić pojęciem „ogrzewanie, w tym opał”.

Rozszerzono krąg osób mogących ubiegać się o pracę w charakterze opiekuna 
przez obniżenie wymogu wyksztalcenia, dodając jednocześnie obowiązek posia
dania doświadczenia w pracy z bezdomnymi dla osób posiadających wyksztal
cenie zasadnicze branżowe lub zasadnicze zawodowe, a tym samym powodując, 
że osoba z wykształceniem średnim lub wyższym, ale bez doświadczenia, też 
będzie mogła być takim opiekunem.

Zaproponowano, aby pracownikom socjalnym zatrudnionym w OPSach 
i w PCPRach w sytuacji bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia 
w związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi przysługiwała pomoc 
psychologiczna.

Wprowadzono skrócenie czasu, od którego uzależniono prawo do dodatko
wego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni, z 5 do 3 lat oraz zwiększono 
z 250 do 400 zł kwotę dodatku do wynagrodzenia pracownika, który przepro
wadza rodzinny wywiad oraz świadczy pracę poza siedzibą jednostki.
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W dodanym art. 50a ustawy o pomocy społecznej przewidziano możliwość 
przyznania usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych w try
bie pilnym (przyspieszonym), uzasadnionym nagłą zmianą stanu zdrowia osoby, 
której będą one świadczone. W tym przypadku najpierw osoba zostanie objęta 
niezbędną opieką, a dopiero później organ będzie mógł zakończyć postępowa
nie, tj. wydać decyzję.

Uchylono obowiązek odpłatności za usługi świadczone w ośrodkach wspar
cia osobom z zaburzeniami psychicznymi niebędące usługami całodobowymi, 
podobnie jak ma to miejsce w odniesieniu np. do warsztatów terapii zajęciowej.

Umożliwiono prowadzenie rodzinnego domu pomocy również na terenie 
gminy sąsiadującej z gminą, na terenie której nie ma możliwości prowadzenia 
takiego domu. To bardzo ważna regulacja, postulowana od dawna przez JST. 
Jednocześnie uregulowano kwestię ustalenia właściwości miejscowej gminy: 
właściwa jest gmina, która skierowała daną osobę do tego domu.

Wprowadzono możliwość skierowania do jednego (tego samego) domu po
mocy społecznej wspólnie małżonków, a także rodzica z dorosłym dzieckiem.

Doprecyzowano art. 57 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej w taki sposób, że 
właściwe organy samorządu województwa, powiatu, miasta na prawach po
wiatu oraz gminy nie będą mogły bez zgody wojewody zmienić przeznaczenia 
ośrodka wsparcia.

Uściślono regulację dotyczącą odpłatności za pobyt mieszkańca przez gmi
nę ostatniego miejsca zamieszkania tej osoby przed przyjęciem do placówki. 
Nie uregulowano jednak kwestii obowiązku ponoszenia odpłatności za pobyt 
osoby bliskiej przez członka rodziny pracującego za granicą. Dodano regulację, 
w pkcie 19, mającą na celu wprowadzenie w odniesieniu do opłat za świadczenia 
rozwiązania analogicznego do świadczeń pieniężnych nienależnie pobranych – 
gmina lub powiat może dochodzić zwrotu wydatków poniesionych na pomoc.

Doprecyzowano przepisy w zakresie procedury zawierania kontraktu so
cjalnego z osobą bezdomną.

Uwzględniając postulaty pracodawców zgłaszających problemy z pozyskiwa
niem nowych kadr do pracy socjalnej, poszerzono katalog możliwości uzyska
nia uprawnień w zawodzie pracownika socjalnego przez umożliwienie zdobycia 
kwalifikacji w ramach ukończenia studiów podyplomowych jako dodatkowej 
ścieżki kształcenia. Uregulowano system awansu pracowników socjalnych oraz 
uzyskanie certyfikatu superwizora pracy socjalnej.

Są to wszystko dobre rozwiązania, za którymi będę głosował, będę też gło
sował za poprawkami zaproponowanymi do ustawy. Nie są to jednak zmiany 
w pełni systemowe, jakie w dzisiejszej dobie powinny mieć miejsce i na jakich 
przygotowanie przez resort będę oczekiwał w najbliższym okresie.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda 
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej, będąca projektem rządowym, na

kierowana jest w głównej mierze na wprowadzenie zmian co do ustalania wy
sokości okresowego zasiłku przysługującego osobie samotnie gospodarującej. 
Nowela reguluje kwestie związane z wysokością zasiłku – kwota ta nie może 
być wyższa niż obecnie oszacowana kwota na jedną osobę w rodzinie, tj. 528 zł, 
i będzie ona zmieniana wraz ze zmianą dochodów.

Ponadto wprowadza się możliwość przyznania tzw. usług opiekuńczych przy 
nagłej zmianie stanu zdrowia danej osoby, a także zniesienie obowiązku płatno
ści w dziennych ośrodkach wsparcia, do których uczęszczają osoby z zaburzenia
mi psychicznymi. W ustawie zawarto także informację o tym, że małżonkowie 
będą mogli zostać przydzieleni do tego samego domu pomocy społecznej nawet 
przy początkowym zakwalifikowaniu ich do 2 różnych placówek.

Ustawa ta to krok naprzeciw oczekiwaniom pracowników socjalnych – prze
widuje się podwyższenie dodatku do wynagrodzenia w wysokości 400 zł. 

W Sejmie za przyjęciem ustawy oddano 438 głosów, 12 – przeciw, 1 poseł 
wstrzymał się od głosu.

Zdecydowanie popieram omawianą nowelizację ustawy.
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Przemówienie senatora ryszarda świlskiego 
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Procedowana ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej wprowadza kil

ka stricte technicznych korekt, jednak są to korekty potrzebne do prawidłowego 
funkcjonowania pomocy społecznej. Precyzuje ona regulacje zawarte w dotych
czas obowiązującej ustawie, uwzględniając postulaty podmiotów zajmujących 
się szeroko pojętą pomocą społeczną. W dużej mierze dostosowuje również nie
które normy do rzeczywistości, z jaką muszą się mierzyć osoby zajmujące się 
pomocą społeczną.

Najważniejsze zmiany dotyczą aspektów związanych z doprecyzowaniem 
uprawnień do korzystania ze świadczeń, ze zmianami zakresu ustalania wyso
kości zasiłku osób samotnie gospodarujących oraz sprecyzowania pomocy, jaka 
udzielana jest cudzoziemcom przybyłym do naszego kraju.

Bardzo istotną zmianą są korekty dotyczące wykonywania zawodu przez pra
cowników socjalnych. To dzięki pracownikom socjalnym ten dość kruchy system 
opieki społecznej nadal spełnia swoją funkcję. Dlatego propozycja zwiększenia 
dodatku do wynagrodzenia, skrócenia okresu pracy pracowników socjalnych, 
od którego uzależniony jest dodatkowy urlop wypoczynkowy, czy też wprowa
dzenia pomocy psychologicznej pomoże tym dzielnym ludziom dalej wykonywać 
swoją pracę na wysokim poziomie.
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Przemówienie senatora mariusza Gromki 
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wprowadzenie regulacji umożliwiających wykonywanie zarobkowych opera

cji specjalistycznych wysokiego ryzyka statkiem powietrznym kategorii specjal
nej lub statkiem powietrznym pozostającymi pod nadzorem krajowym, a także 
zarobkowych operacji polegających na wykonywaniu lotów przeciwpożarowych 
i gaśniczych jest zasadne, dlatego jestem za ich przyjęciem.

Adekwatnie do rozszerzenia zakresu przedmiotowego przypadków, w któ
rych prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego może wydać zezwolenie, zwiększono 
także zakres, kiedy to zezwolenie może zmienić, cofnąć czy ograniczyć wyni
kające z niego uprawnienia. Niezbędne jest zmodyfikowanie treści załącznika 
nr 6 do prawa lotniczego poprzez uchylenie zapisu dotyczącego certyfikatu usług 
lotniczych, tzw. AWC, ze względu na wcześniejszą zmianę przepisów, zgodnie 
z którymi zlikwidowano wspomniane certyfikaty, a na podstawie których wcze
śniej były wykonywane loty przeciwpożarowe i gaśnicze, aby zlikwidować opła
ty z nimi związane. Ponadto należało uregulować wysokość opłat lotniczych za 
czynności wykonywane przez prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, tj. wyda
wanie określonych zezwoleń czy sprawowanie nadzoru nad podmiotami dzia
łającymi w obszarze lotnictwa cywilnego.

Przyjęcie projektowanej ustawy jest pilnie potrzebne, aby pozwolić na użyt
kowanie większej liczby samolotów i śmigłowców w akcjach wysokiego ryzyka, 
gaśniczych i przeciwpożarowych, zwłaszcza tych niepodlegających przepisom 
prawa Unii Europejskiej oraz nadzorowi Agencji Unii Europejskiej do spraw 
Bezpieczeństwa Lotniczego.
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Przemówienie senator Jolanty hibner 
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Na bieżącym posiedzeniu Senat rozpatruje zmianę ustawy – Prawo lotnicze, 

zawartą w druku senackim nr 349. Proponowane zmiany w ustawie – Prawo 
lotnicze dotyczą wydawania przez prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego zezwo
leń na wykonywanie zarobkowych operacji specjalistycznych wysokiego ryzy
ka lub na wykonywanie zarobkowych lotów przeciwpożarowych i gaśniczych. 
Dotychczas tego typu działalność mogły prowadzić osoby posługujące się cer
tyfikatami usług lotniczych AWC, które były wydawane do 1 kwietnia 2019 r.

Wykonując swoje obowiązki nadzorujące, prezes Urzędu Lotnictwa 
Cywilnego nie tylko wydaje zezwolenia na wykonywanie operacji specjalistycz
nych wysokiego ryzyka lub zezwolenia na wykonywanie lotów przeciwpożaro
wych i gaśniczych, ale także sprawdza, czy podmioty zgłaszające wykonywanie 
tej działalności spełniają ustalone przepisami prawa kryteria. Ponadto prezes 
Urzędu Lotnictwa Cywilnego może cofnąć zezwolenie, jeśli podmiot zgłaszają
cy taką działalność nie spełnia wymagań określonych w art. 159 ust. 1 ustawy 
– Prawo lotnicze.

Dodatkowe zmiany w zakresie nadzoru dotyczą opłat lotniczych za wyda
wanie zezwoleń, i ich ewentualne zmiany, a także sankcji za nieprzestrzeganie 
wprowadzonych przepisów. Dotychczasowe zezwolenia na wykonywanie zarob
kowych operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka zachowują swoją ważność 
do końca okresu, na który zostały wydane. 

Wprowadzone przepisy porządkują działalność z zakresu prawa lotniczego 
i mogą zostać poparte przez Senat.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda 
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja ustawy – Prawo lotnicze będąca projektem rządowym skierowa

na jest w głównej mierze na kwestie związane z umożliwieniem wykonywania 
zarobkowych operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka podmiotom, które 
w przypadku wykonywania operacji statkami powietrznymi niepodlegający
mi nadzorowi Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego, EASA, 
dotychczas posługiwały się certyfikatem usług lotniczych, AWC, Aerial Works 
Certificate, który był wydawany do dnia 1 kwietnia 2019 r., oraz polegających na 
wykonywaniu lotów przeciwpożarowych i gaśniczych. Zezwolenia na tego typu 
operacje będzie wydawał prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego po rozpatrzeniu 
wniosku złożonego przez dany podmiot.

Jak podkreślono w ocenie skutków regulacji, „nie ma możliwości osiągnięcia 
celu wynikającego z projektu ustawy za pomocą innych środków, niż nowelizacja 
ustawy – Prawo lotnicze”. W Sejmie za przyjęciem ustawy opowiedziało się 442 
posłów, brak było głosów przeciw, 1 poseł wstrzymał się od głosu. Zdecydowanie 
popieram niniejszą nowelizację.
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Przemówienie senator agnieszki kołacz-leszczyńskiej 
w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Szanowny Panie Rzeczniku, 
Panie Profesorze!

Jako senatorowie RP podejmujemy dzisiaj uchwałę wyrażającą uznanie dla 
pana rzecznika praw obywatelskich, rzecznika wszystkich obywateli.

Kłaniamy się i dziękujemy za pana ogromny wysiłek oraz za pański i całego 
zespołu współpracowników wkład w pracę.

Chciałabym, by i mój osobisty głos został przekazany, wyrażający uznanie 
za pana niezłomną postawę, odwagę i wspieranie tych, którzy bardzo często są 
pozostawieni i osamotnieni w starciu z aparatem państwa. Pana godna postawa, 
szacunek dla każdego pojedynczego obywatela jest dla mnie wzorem wypełnia
nia misji ochrony praw obywateli.

Proszę pamiętać o naszej wdzięczności i szacunku. Zapewniamy o naszej 
pamięci o panu jako jednym z najlepszych rzeczników praw obywatelskich.

Życzę, by kolejne chwile, równie obfite w życzliwość innych, pozwalały panu 
służyć ciągle innym i dodawać sił tym, którzy najbardziej tego potrzebują.

Jednocześnie proszę pamiętać o naszym wsparciu i braku zgody na byleja
kość i upartyjnienie stanowiska RPO. Chcemy, by pana następca kontynuował 
tylko najlepsze wzorce stania na straży wolności wszystkich obywateli. Dziękuję 
bardzo.
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Przemówienie senatora Beniamina Godyli 
w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Fundusz Odbudowy stanowi ogromną szansę dla polskiej gospodarki. 

Stanowi nowe rozwiązanie, które ma pomóc unijnym gospodarkom podnieść się 
po pandemicznym kryzysie. Podstawą jego finansowania ma być nowy mecha
nizm wspólnego, unijnego długu i nowe wspólnotowe podatki, stąd też konieczna 
jest ratyfikacja tych zasad przez wszystkie kraje członkowskie Unii. Istotny jest 
fakt, iż cała gospodarka europejska czeka na te pieniądze, ponieważ każdy kraj 
członkowski został dotknięty pandemią koronawirusa i potrzebuje wsparcia.

Obecna władza nie ma pomysłu, jak odejść od węgla oraz energetyki wyso
koemisyjnej dwutlenku węgla. W jednym z tych kluczowych filarów Funduszu 
Odbudowy jest transformacja energetyczna, czyli konieczność produkcji prądu 
z alternatywnych źródeł. Dzięki Funduszowi Odbudowy polska gospodarka bę
dzie mogła zainwestować w 5 istotnych obszarów: nowoczesnej i odpornej go
spodarki, zielonej energii, cyfryzacji, inteligentnego transportu oraz zdrowia. 
Należy wskazać wyraźnie, iż obecny rząd nie ma żadnego pomysłu, jak opraco
wać Krajowy Plan Odbudowy. Przeznaczenie środków z powyższego funduszu 
na transformację energetyczną jest pójściem w dobrym kierunku. Jak podają 
źródła, realizacja Funduszu Odbudowy może przyczynić się do przyspiesze
nia wzrostu gospodarczego PKB o ok. 1–1,5 punktu procentowego. Powinniśmy 
skupić się na tym, aby przeznaczyć otrzymane środki na wsparcie małych oraz 
średnich przedsiębiorców.

Wobec tego należy poprzeć ratyfikację Funduszu Obudowy. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senator agnieszki Gorgoń-komor 
w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senatorowie!
Polacy liczą, że znajdzie się większość sejmowa i senacka do ratyfikowania 

unijnego projektu, jakim jest Funduszu Odbudowy. Jednak jak się dowiaduje
my, ratyfikacja nie jest związana z przyjęciem Krajowego Programu Odbudowy 
przez Sejm i Senat, ponieważ czym innym jest Europejski Fundusz Odbudowy 
– Next Generation EU, a czym innym krajowy plan, który w związku z nim 
musi powstać.

Fundusz Odbudowy jest umową międzynarodową wymagającą ratyfikacji, 
która pozwoli Komisji Europejskiej uruchomić dla wszystkich krajów członkow
skich środki finansowe, którymi będzie dysponował fundusz, a Krajowy Plan 
Odbudowy jest programem krajowym, który jest zmuszony przygotować każdy 
rząd państwa członka Unii Europejskiej. W krajowych planach odbudowy rzą
dy określają, w jaki sposób planują wydatkować środki z Funduszu Odbudowy, 
i muszą go przesłać do zatwierdzenia przez Komisję Europejską. Na stworzenie 
Funduszu Odbudowy kraje członkowskie wyraziły zgodę podczas posiedzenia 
Rady Europejskiej 21 lipca 2020 r., a 14 grudnia 2020 r. Rada Unii Europejskiej 
zaakceptowała rozwiązania w zakresie ratyfikacji programu Next Generation 
EU, który pozwoli uruchomić przez Unię Europejską kwotę 750 miliardów euro 
pomocy dla państw członkowskich na wsparcie gospodarek po pandemii.

Na zaakceptowany przez kraje unijne pakiet pomocowy o nazwie Next 
Generation EU – Unia Europejska Nowej Generacji, składa się kilka części, dla 
których zaproponowano do wydatkowania różne kwoty: Europejski Instrument 
na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności – 672,5 miliarda euro, w tym 
360 miliardów euro w formie pożyczek; reagowanie kryzysowe, REACTEU 
– 47,5 miliarda euro; pozostałe europejskie programy lub fundusze, takie jak 
„Horyzont 2020”, InvestEU, programy rozwoju obszarów wiejskich lub Fundusz 
na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji – 20 miliardów euro.

Kwota 750 miliardów euro w 50% ma zostać przeznaczona na sfinansowanie 
badań naukowych i innowacji oraz na ochronę zdrowia – w 30% ma być prze
znaczona na przeciwdziałanie zmianom klimatu, a 20% musi zostać wydane na 
dalszą transformację cyfrową.

Polska będzie miała do wydania 58,1 miliarda euro. Program pomocowy, 
który posłuży do projektowania programów operacyjnych, otrzymał nazwę 
Krajowy Plan Odbudowy i będzie oferował 23,9 miliarda euro bezzwrotnych do
tacji oraz 34,2 miliarda euro w formie pożyczek. Polska ma 5 lat na wydanie bez
zwrotnych grantów z Europejskiego Funduszu Odbudowy. Podział kapitału ma 
wyglądać następująco: odporność i konkurencyjność gospodarki – 4,133 miliar
da euro, 17,3%; zielona energia i zmniejszenie energochłonności – 6,347 miliarda 
euro, 26,6%; transformacja cyfrowa – 3,034 miliarda euro, 12,7%; efektywność, 
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dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia – 4,262 miliarda euro, 17,9%; zie
lona, inteligentna mobilność – 6,074 miliarda, 25,5%.

W obszarze zdrowotnym planowane są m.in. inwestycje związane z progra
mem szczepień, modernizacją wyposażenia placówek leczniczych, rozszerza
niem dotychczasowych rozwiązań IT w służbie zdrowia, zwiększeniem liczby 
personelu medycznego oraz stworzeniem odpowiednich warunków dla prze
mysłu farmaceutycznego.

Bardzo ważnym politycznym aspektem działań, niezbędnym do uruchomie
nia programu Next Generation UE jest konieczność jednomyślnej zgody wszyst
kich państw członkowskich, wyrażonej w formie ratyfikacji, która musi być 
zgodna z porządkiem prawnym każdego państwa. Do czasu ratyfikacji fundu
szu przez wszystkie kraje Unii Europejskiej żaden z krajów członkowskich nie 
otrzyma środków finansowych. Nie jest przedmiotem ratyfikacji program wy
konawczy, jakim jest Krajowy Plan Odbudowy.

Z dostępnych informacji wynika, że projekt ustawy ratyfikacyjnej czeka na 
decyzję polskiego rządu, który po jej przyjęciu musi skierować ustawę do Sejmu 
i Senatu. Projekt ustawy ratyfikacyjnej został przygotowany i przedstawiony 
Radzie Ministrów 27 stycznia 2021 r. przez ministra spraw zagranicznych wraz 
z wnioskiem ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej o ratyfikację 
decyzji. 16 lutego 2021 r. rząd omówił projekt, ale wobec sprzeciwu ministrów 
z Solidarnej Polski nie podjął dalszych decyzji.

Równolegle do prac związanych z ratyfikacją ustawy trwają prace nad 
Krajowym Planem Odbudowy, w którym Polska ma przedstawiać, w jaki spo
sób chce wykorzystać środki z Funduszu Odbudowy. Projekt planu został już 
przygotowany w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej i jest obecnie 
konsultowany, jednak z niepokojem zauważam, że udział posłów i senatorów nie 
jest przewidziany w procedurze konsultacji i głosowania nad Krajowym Planem 
Odbudowy. Zgodnie z art. 90 Konstytucji RP przedmiotem ratyfikacji jest tyl
ko decyzja Rady Europejskiej w sprawie Next Generation EU, która należy do 
wyłącznej domeny Sejmu i Senatu oraz prezydenta, który powinien ją podpisać 
lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Niestety konstytucja nie mówi, 
w jakim terminie prezydent powinien ratyfikować umowę międzynarodową.

Jak już wiadomo, do ustawy ratyfikacyjnej Next Generation EU nie będzie 
dołączony jako załącznik Krajowy Plan Odbudowy. Projekt Krajowego Planu 
Odbudowy będzie zatwierdzony wyłącznie przez Radę Ministrów przed jego wy
słaniem do Komisji Europejskiej. Do zatwierdzenia Krajowego Planu Odbudowy 
nie jest konieczna sejmowa i senacka większość, tylko akceptacja Komisji 
Europejskiej i Rady Unii Europejskiej. Ratyfikacja będzie dotyczyła wyłącznie 
dokumentu powołującego Europejski Fundusz Odbudowy. Nie ma obowiązku 
przyjmowania planów odbudowy w formie ustawy, ale nie ma też przeszkód, 
aby taki plan przyjąć w drodze ustawy, chociaż prawdopodobnie wydłużyłoby 
to cały proces legislacyjny i wstrzymało uruchomienie Funduszu Odbudowy 
na poziomie Unii Europejskiej. Wiele wcześniejszych programów, które wią
zały się z wykorzystaniem funduszy unijnych, rządy przyjmowały wyłącznie 
w drodze uchwały.

W związku z powyższym trudno przypuszczać, iż Krajowy Plan Odbudowy 
trafi do Sejmu i Senatu pod głosowanie. Zwracam się jednak z apelem do pana 
premiera, aby posłowie i senatorowie mogli się zapoznać ze szczegółami planu 
przed wysłaniem go do Komisji Europejskiej. Zdaję sobie sprawę, że konsultacje 
i głosowania mogłyby przedłużyć proces przyjęcia Funduszu Odbudowy przez 
Parlament Unii Europejskiej, jednak namawiam pana premiera do współpracy 
w tym zakresie z członkami parlamentu i skierowania projektu Krajowego Planu 
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Odbudowy do konsultacji w merytorycznych komisjach Sejmu i Senatu. Jako le
karz mam również nadzieję, że w kontekście pandemii COVID19 w Krajowym 
Planie Odbudowy zostaną przez rząd zagwarantowane odpowiednie środki na 
ochronę zdrowia.
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Przemówienie senatora Janusza Gromka 
w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej pragnę zabrać głos w dyskusji na te

mat stanu przygotowań do uruchomienia środków z Funduszu Odbudowy Unii 
Europejskiej (Next Generation EU).

Unijny „Fundusz Odbudowy” (Next Generation UE) to obok długotermino
wego budżetu UE największy w historii UE tymczasowy instrument finansowy 
pobudzający ożywienie gospodarki UE finansowany z budżetu unijnego. Jego 
łączna wartość wyniesie ok. 1,8 biliona euro (ok. 8,1 biliona zł, co równe jest 
4letniemu PKB Polski) i ma ona pozwolić odbudować gospodarkę Europy po 
kryzysie wywołanym przez COVID19. Wynegocjowany 21 lipca 2020 r. projekt 
budżetu UE na lata 2021–2027 oraz tzw. Fundusz Odbudowy (Next Generation 
UE) przewidują dla Polski ok. 136,4 miliarda euro dotacji i ok. 34,2 miliarda 
euro pożyczek. Największą częścią Funduszu Odbudowy jest Instrument na 
rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility – 
RRF) o wartości ok. 23,856 miliarda euro i z 34,2 miliardami euro pożyczek. By 
sięgnąć po te środki, każde państwo członkowskie musi przygotować własny 
Krajowy Plan Odbudowy (KPO).

Udostępniony 26 lutego 2021 r. w ramach konsultacji społecznych projekt 
Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (https://www.gov.pl/
web/planodbudowy/konsultacjekpo2) liczy w sumie 232 strony. Ujęto w nim 
wyzwania, cele, zasady realizacji, komponenty planu, a także opis reform i inwe
stycji w ramach poszczególnych części planu. Określono spójność i powiązania 
z innymi programami unijnymi oraz ocenę wpływu planu. Niestety, w doku
mencie tym nie ma jakiegokolwiek szczegółowego określenia zapisów realiza
cyjnych. Dokument o tak wielkim znaczeniu dla dalszego rozwoju naszego kraju 
bezwzględnie już na etapie konsultacji powinien być bardziej szczegółowy i po
winien zawierać szczegółowe odniesienia do listy proponowanych działań na 
rzecz podmiotów prawnych i osób fizycznych.

Według ogłoszonych we wtorek, 23 marca 2021 r., najnowszych danych GUS 
wskaźnik rentowności obrotu netto w 2020 r. spadł ogółem z 3,7% do 3,6%. W naj
większym stopniu pogorszenie tego wskaźnika odnotowano m.in. w zakwa
terowaniu i gastronomii – gdzie spadł do minus 7,7% z plus 8% rok wcześniej 
– w górnictwie i wydobywaniu oraz pozostałej działalności usługowej. Poprawę 
odnotowano zaś w 7 działach, m.in. ICT, energetyce, budownictwie czy handlu. 
Pokazuje to, że działy zakwaterowania i gastronomii, czyli szeroko rozumiana 
turystyka, padły ofiarą ograniczeń funkcjonowania gospodarki wprowadzonych 
ze względu na SARSCoV2.

A zatem pora wskazać kilka uwag i jednocześnie pytań dotyczących KPO.
Po pierwsze, według przyjętych założeń Krajowy Plan Odbudowy 

i Zwiększania Odporności ma być lekarstwem na skutki pandemii SARSCoV2, 
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a jak wiemy, największym poszkodowanym przez pandemię i 3 lockdowny jest 
sektor usługowy, którego niektóre branże znajdują się w niespotykanie głębo
kim kryzysie, a wręcz zapaści. Dlaczego zatem KPO w tak niewielkim stopniu 
realizuje wyzwania i priorytety UE, zawarte właściwie głównie w ramach kom
ponentu A, jakim jest odporność i konkurencyjność gospodarki (4,133 miliarda 
euro, 17,3% środków ogółem), podczas gdy inne komponenty KPO nie do końca 
korelują z wyzwaniami i priorytetami UE? Pytanie to jest tym bardziej zasadne, 
że lektura projektu umowy partnerstwa KPO (strona 22) wskazuje przeznaczenie 
kwoty zaledwie 300 milionów euro na wsparcie inwestycji firm (mikro i MŚP) 
w produkty, usługi, kompetencje pracowników oraz kadry w sektorach najbar
dziej poszkodowanych przez pandemię (np. sektor HoReCa, turystyka, kultu
ra itp.) na rzecz dywersyfikacji działalności i dostosowania do zmieniających 
się warunków rynkowych, przy czym zakłada się tu wsparcie ok. 1 tysiąca 350 
przedsiębiorstw, co oznacza ok. 222 tysięcy euro (1 milion zł) na jeden podmiot 
gospodarczy. To dramatycznie skromna pomoc dla pocovidowej gospodarki 
okołoturystycznej.

Po drugie, w tym miejscu należy podkreślić, że autorzy KPO co najmniej 
w jednym przypadku, by uatrakcyjnić i sztucznie zwiększyć zakres wsparcia, 
to samo wsparcie wskazują na stronie 22 – „300 milionów euro na wsparcie 
inwestycji firm (mikro i MŚP) w produkty, usługi, kompetencje pracowników 
oraz kadry w sektorach najbardziej poszkodowanych przez pandemię (np. sektor 
HoReCa, turystyka, kultura itp.) na rzecz dywersyfikacji działalności i dosto
sowania do zmieniających się warunków rynkowych; zakłada się wsparcie ok. 
1 tysiąca 350 przedsiębiorstw”; „500 milionów euro na inwestycje w przetwór
stwie rolnospożywczym związane ze skracaniem łańcuchów dostaw; zakła
da się wsparcie ok. 560 przedsiębiorstw” – i na stronie 23: „wsparcie uzyskają 
przedsiębiorcy (ok. 1 tysiąca 350 podmiotów) poszkodowani w wyniku pandemii 
COVID19 (łącznie ok. 300 milionów euro) oraz podmioty z sektora przetwór
stwa rolnospożywczego (500 milionów euro, ok. 560 przedsiębiorstw)”. Tyle że 
sektor rolnospożywczy w roku 2020 osiągnął dość przyzwoite efekty ekono
micznogospodarcze, a zatem skąd ta konieczność wsparcia? Taki zapis z me
rytorycznego i technicznego punktu widzenia po prostu w KPO nie powinien 
się zdarzyć! Ja zaś pytam: dlaczego w tak dziwny sposób i tak pokrętnie kreuje 
się efekty finansowe KPO?

Po trzecie, w tabeli „Realizacja w ramach KPO 6 filarów wynikających z art. 3 
rozporządzenia ws. RRF” znajduje się wykaz inwestycji (wiązek projektów) 
przyporządkowanych do poszczególnych Reform, Komponentu KPO i Filarów 
(zgodnie z art. 3 rozporządzenia ws. RRF). Czytając to, miałem dużą nadzieję, 
że chociaż ramowy wykaz wskazywanych w KPO inwestycji („wiązek inwesty
cji”) zawartych w tabeli na stornach 25–29 będzie w znaczący sposób korelował 
z programem wsparcia czy programem odbudowy polskiej gospodarki. Niestety, 
najbardziej zaskakujące jest to, że analiza wszystkich 77 wymienionych w tabeli 
inwestycji („wiązek projektów”) pozwoliła wskazać dosłownie tylko jeden zapis 
odnoszący się bezpośrednio do sektorów gospodarki, które silnie ucierpiały 
przez pandemię SARSCoV2. Autorzy KPO oznaczyli go jako „A1.1.1. Wsparcie 
inwestycji w przedsiębiorstwach”. Szczegóły tego wsparcia w formie wyzwań, 
celu, charakterystyki wdrażania, populacji docelowej, pomocy publicznej, za
kresu czasowego i kosztu jednostkowego zawarto dosłownie na 1 stronie (strona 
61). Można zatem bardzo dosłownie stwierdzić, że merytoryczne i praktycz
ne zapisy KPO związane z pomocą po pandemii zajęły aż 1 stronę dokumentu. 
Jest to sytuacja absurdalna! W tym samym tekście na stronie 61 autorzy napi
sali: „Pandemia i wywołane przez nią zjawiska kryzysowe szczególnie mocno 
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dotknęły przedsiębiorstwa z branż, które cechuje bezpośredni kontakt z klien
tem (tj. m.in. sektor HoReCa, turystyka, kultura, lecznictwo uzdrowiskowe 
itp.). Kluczowe stało się dostosowanie działalności do warunków związanych 
z obostrzeniami wynikającymi z pandemii poprzez nowe sposoby dostarczania 
usług, przeprofilowanie działalności lub też jej dywersyfikację. Problem niższej 
aktywności podmiotów gospodarczych szczególnie mocno odczuły te obszary 
kraju, na których dominujący jest jeden zakres (profil) działalności gospodar
czej. Często zakres ten wynika z uwarunkowań przyrodniczych (np. atrakcje tu
rystyczne) lub z braku wcześniejszej dywersyfikacji profilu gospodarczego (np. 
nastawienie na lecznictwo). Kluczowym wyzwaniem dla zapewnienia odbudo
wy oraz długotrwałej odporności (elastyczności) na szoki wywołane zjawiskami 
kryzysowymi jest dywersyfikacja działalności gospodarczej. Dywersyfikacja 
działalności i realizacja nowych ścieżek rozwoju przedsiębiorstw będzie skut
kować powstaniem nowych miejsc pracy, wykreowaniem innowacyjnych roz
wiązań technicznych i technologicznych. W rezultacie działania przyczynią 
się do wzrostu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej”. Zapis ten 
jest „wyjątkowy i kompleksowo wskazuje jeden z kluczowych problemów, jakie 
powinny być rozwiązywane przez KPO”. Niestety, znów okazuje się, że autorzy 
KPO zupełnie rozminęli sią z dalszymi działaniami, a w dalszej części dokumen
tu praktycznie brak jest szczegółowego rozwiązania społecznogospodarczych 
problemów pocovidowych. Pytam zatem, gdzie w KPO podział się – zgubił się? 
– wyraźnie zaznaczony program wsparcia dla gmin uzdrowiskowych, o którym 
wspomniał wiceminister rozwoju, pracy i technologii Andrzej GutMostowy, 
nazwany „Polskie uzdrowiska”, który miał objąć kompleksowym wsparciem 
rozwój 50 gmin uzdrowiskowych. Jego szacunkowa wartość miała sięgać ok. 1 
miliarda zł. Dopytuję: jak w przypadku braku takiego programu można zwięk
szyć odporność kryzysową polskich gmin uzdrowiskowych, polskiej oferty dla 
kuracjuszy z kraju i zagranicy? Musimy przecież pamiętać, że oferta polskich 
uzdrowisk jest jednym z niewielu autentycznych znakomitej jakości produktów 
eksportowych z zakresu usług medycznych naszego kraju, a oferowana jest ona 
w kilkudziesięciu miejscowościach o wyspecjalizowanej funkcji uzdrowiskowej, 
spośród których co najmniej kilka ma już ugruntowaną rangę kurortów o zna
czeniu międzynarodowym. Bez dedykowanego programu wsparcia pt. „Polskie 
uzdrowiska” polskiej turystyce uzdrowiskowej w nieodległym czasie grozi bar
dzo głęboka zapaść, a nawet upadek.

Szanowni Państwo! Szanowni Senatorowie! W dokumencie KPO na stronie 61 
zawarto następujące stwierdzenia: „Kluczowym wyzwaniem dla zapewnie
nia odbudowy oraz długotrwałej odporności (elastyczności) na szoki wywoła
ne zjawiskami kryzysowymi jest dywersyfikacja działalności gospodarczej. 
Dywersyfikacja działalności i realizacja nowych ścieżek rozwoju przedsię
biorstw będzie skutkować powstaniem nowych miejsc pracy, wykreowaniem 
innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych. W rezultacie dzia
łania przyczynią się do wzrostu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzen
nej”. Opis ten doskonale pasuje także do sytuacji samorządów, których znaczenie 
zostało w KPO bardzo mocno zmarginalizowane, a duże ośrodki zostały wręcz 
pominięte w tym dokumencie.

Z kolei jeśli mowa o dywersyfikacji funkcji, szukaniu innych alternatyw
nych czy uzupełniających funkcji dla samorządowych gospodarek jednoimien
nych, można zacytować stwierdzenia ze strony 61: „Problem niższej aktywności 
podmiotów gospodarczych szczególnie mocno odczuły te obszary kraju, na któ
rych dominujący jest jeden zakres (profil) działalności gospodarczej. Często za
kres ten wynika z uwarunkowań przyrodniczych (np. atrakcje turystyczne) lub 



przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 23. posiedzenia Senatu

253

23. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 14 i 15 kwietnia 2021 r.

z braku wcześniejszej dywersyfikacji profilu gospodarczego (np. nastawienie 
na lecznictwo)”.

I tu z kolei należy zapytać, czy zapis na stronie 113 KPO „B2.2.2. Wsparcie dla 
wielkoskalowych inwestycji w OZE w ramach celu: Zmniejszenie emisji CO2 i za
nieczyszczeń dzięki wparciu rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, z uwzględ
nieniem stworzenia odpowiedniego zaplecza portowego offshore w Polsce, 
zarówno w zakresie instalacji, jak i serwisu morskich farm wiatrowych” mógłby 
wpisywać się w założenia zapisu „A1.1.1. Wparcie inwestycji w przedsiębior
stwach”, gdzie „mowa jest o dywersyfikacji działalności gospodarczej, a dy
wersyfikacja działalności i realizacja nowych ścieżek rozwoju przedsiębiorstw 
będzie skutkowała powstaniem nowych miejsc pracy, wykreowaniem inno
wacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych. W rezultacie działania 
przyczynią się do wzrostu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej”.

Taka sytuacja doskonale pasuje do problematyki funkcjonowania najwięk
szego polskiego uzdrowiska Kołobrzeg dość silnie dotkniętego ograniczeniami 
społecznogospodarczymi związanymi z SarsCoV2 i pojawienia się realnych 
możliwości lokalizacji w ramach portu kołobrzeskiego terminalu obsługi sektora 
offshore, nie tylko jego serwisu i eksploatacji, ale także budowy morskich elek
trowni wiatrowych w zachodniej i środkowej części polskich obszarów morskich. 
Największe polskie uzdrowisko mogłoby tym samym uzyskać drugi filar roz
woju społecznoekonomicznego poprzez rozwinięcie nieuciążliwych usług prze
mysłowych związanych z gospodarką morską, dzięki czemu nastąpić mógłby 
„wzrost spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej”. Tę kwestię porusza
łem już przy okazji omawiania ustawy o promocji rozwoju morskich elektrowni 
wiatrowych na Morzu Bałtyckim.

Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej z regionu środkowopomorskiego uwa
żam, że Krajowy Program Odbudowy na obecnym etapie jest głęboko niedo
pracowany, a na kilku wspomnianych przykładach wykazałem, jakie są jego 
podstawowe błędy merytoryczne i techniczne. Oczywiście nie są to jedyne uwagi, 
jakie w ostatnim czasie pojawiły się w związku z KPO, o czym świadczą liczne 
raporty, ekspertyzy, analizy dostępne w mediach i portalach specjalistycznych. 
Jestem zdania, że jeśli autorzy KPO ponownie w merytoryczny sposób doko
nają głębokiej korekty dokumentu, uwzględniając w nim choćby kluczową rolę 
samorządów, uwagi wnoszone przez ekspertów, a także istniejące powiązania 
funkcjnalnoprzestrzenne w gospodarce i funkcjach regionów, to możliwe byłoby 
ograniczenie błędów, które bardzo szybko ujawnią  się po rozpoczęciu realizacji 
KPO w jego obecnym kształcie. Mam obawy, że KPO w obecnej wersji może nie 
zostać zaakceptowany przez instytucje UE. KPO musi być docelowo bardzo do
brze dopracowanym i bardzo transparentnym narzędziem wspierania rozwoju 
społeczeństwa i gospodarki na poziomach unijnym, krajowym, regionalnym 
i lokalnym z pełnym poszanowaniem możliwości i potencjałów endogenicznych 
i egzogenicznych kraju.

Serdecznie dziękuję szanownym senatorom za uwagę i  liczę na popar
cie zgłoszonych tez w tym zakresie przez wszystkie opcje w dalszych pracach 
parlamentarnych.
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Przemówienie senator agnieszki kołacz-leszczyńskiej 
w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
W czasie ciekawej i wyczerpującej debaty na temat stanu przygotowań do 

uruchomienia środków Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej pojawiły się 
powielane przy każdej okazji opinie i argumenty, ale także zastrzeżenia i wątpli
wości związane z przygotowaniem planu, zatwierdzeniem go przez parlament, 
a później wdrażaniem go i wspieraniem celów, dla których zostaje przygoto
wany. Ja chcę zapytać o ostatnie informacje przekazane przez pana ministra 
Waldemara Budę przy okazji konferencji.

Pan minister zapewniał, że bardzo poważnie podchodzicie państwo do pro
wadzenia konsultacji, wsłuchujecie się uważnie na wszystkie podpowiedzi, 
przekazywane wnioski czy życzenia. Zapewniał pan, że pan premier Mateusz 
Morawiecki rekomendował je i że zostały one uwzględnione w Krajowym Planie 
Odbudowy. Podobno 5 tysięcy 500 osób zgłosiło swoje wnioski i chcecie państwo 
uwzględnić ich uwagi. Proponujecie państwo udział samorządów i społeczności 
przedsiębiorców w komitecie monitorującym. Jeżeli tak rzeczywiście się stanie, 
to da nam w tym zakresie choć trochę nadziei na to, że pieniądze będą pod czuj
nym okiem tych gremiów, które najmocniej czują kierunki zagospodarowania 
tychże środków i nie pozwolą zmarnować ani 1 euro, a także nie pozwolą, by 
ich podział następował na podstawie posiadania lub nieposiadania legitymacji 
partyjnej PiS.

Zwracam się do pana ministra z prośbą o przekazanie mi informacji o tym, 
jakie instytucje wzięły udział w przeprowadzonych konsultacjach. Proszę 
o wskazanie wprost nazw tych organizacji, stowarzyszeń, związków bądź śro
dowisk. Proszę także o przekazanie złożonych przez nich konkretnych wnio
sków, planów, inwestycji, w przypadku których wnoszono, by zostały wpisane do 
Krajowego Planu Odbudowy. A w kolejnych odpowiedziach oczekuję informacji 
o tym, które z nich zostały uwzględnione, bo doczekały się uznania w państwa 
oczach. Czekam na tę informację, by móc zobaczyć je na piśmie, bo to pozwo
li podejmować decyzje związane z ewentualnym wsparciem państwa planów. 
Dziękuję bardzo.



przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 23. posiedzenia Senatu

255

23. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 14 i 15 kwietnia 2021 r.

 
 
 
 
 

Przemówienie senator ewy mateckiej  
w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad

Przedstawiony przez rząd Krajowy Plan Odbudowy budzi wątpliwości nie 
tylko krajowych ekspertów, ale także Unii Europejskiej, która zarzuca rządowi 
Mateusza Morawieckiego brak strategii, zbyt mały nacisk na wprowadzanie re
form, a niekiedy wręcz proponowanie rozwiązań sprzecznych z ideą unijnego 
programu odbudowy pocovidowej.

Krajowy Plan Odbudowy od samego początku budzi uzasadniony nie
pokój, szczególnie w kręgach samorządowych. Niepokój ten wynika głów
nie z niedawnego doświadczenia uznaniowego i pozbawionego czytelnych 
kryteriów podziału środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. W świetle tych doświadczeń nie możemy zgodzić się na to, aby 
pozyskane z UE pieniądze były rozdzielane wyłącznie centralnie, gdyż, po 
pierwsze, nie daje to gwarancji transparentności podziału, a po drugie – 
co również pokazuje doświadczenie – działanie takie okazuje się w dużym 
stopniu nieefektywne.

Konieczne dla zagwarantowania należytego wykorzystania unijnych fun
duszy będzie pozostawienie minimum 40% środków w gestii samorządów, 
czyli przeznaczenie ich na projekty przygotowywane lokalnie, a nie centralnie. 
Gwarantem takich rozwiązań powinna być – co postuluje Koalicja Obywatelska 
– Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. Niezbędna będzie rów
nież niezależna od ministerialnego nadzoru instytucja monitorująca dyspono
wanie unijnymi środkami, opiniująca kryteria ich przyznawania i rozliczająca 
poszczególne podmioty z przestrzegania tych kryteriów.

Krajowy Plan Odbudowy nie powinien się skupiać jedynie na inwestycjach 
centralnych, szczególnie tych, które budzą poważne wątpliwości ekonomiczne 
i które przez wielu ekspertów zostały uznane za nieracjonalne. Mowa tu choć
by o Centralnym Porcie Komunikacyjnym czy budowie lotniska w Radomiu. 
Odbudowa powinna rozpocząć się od Polski samorządowej, która od samego 
początku walczy ze skutkami pandemii, mimo że rząd ogranicza jej kompeten
cje i zasoby. Program, o którym mowa, nie ma finansować budowy nowych in
westycji centralnych, lecz odbudowę na poziomie lokalnym.

Niejasna pozostaje ciągle kwestia ponad 30 miliardów euro, które Polska mo
głaby pozyskać w ramach wyjątkowo nisko oprocentowanej pożyczki. Według 
słów ministra wypowiedzianych na posiedzeniu komisji senackiej nie została 
ona uwzględniona w Krajowym Planie Odbudowy, jednak aby w pełni go zre
alizować, skorzystanie z niej będzie absolutnie niezbędne na kolejnych etapach. 
Gwarantowana suma dotacji – jak już dziś wiadomo – nie jest w stanie pokryć 
kosztów wszystkich planowanych przedsięwzięć. Chodzi tu o niebagatelną kwotę 
34,2 miliarda euro oprocentowanych na wyjątkowo korzystnych warunkach, co 
samo w sobie mogłoby stać się impulsem inwestycyjnym wszędzie tam, gdzie 
gospodarka w wyniku pandemii poniosła największe szkody.
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Brakuje w Krajowym Planie Odbudowy miejsca na realną i popartą zgodnym 
z potrzebami finansowaniem naprawę służby zdrowia, której słabości zostały 
boleśnie uwidocznione podczas walki z epidemią. Dotyczy to w szczególności 
obszarów zaniedbanych lub częściowo porzuconych na rzecz walki z COVID19. 
Niezbędna jest szybka pomoc tu i teraz, konieczne jest przywrócenie planowa
nych zabiegów, potrzeba skoordynowania opieki nad chorymi onkologicznymi 
czy kardiologicznymi.

Jako opozycja zaproponowaliśmy program naprawczy w postaci Funduszu 
Naprawy Zdrowia Polaków. Zachęcamy rząd do skorzystania z tych rozwiązań, 
gdyż nie mają one cienia zabarwienia politycznego. Wskazują drogę wyjścia z im
pasu, w jakim znalazła się polska służba zdrowia, i precyzyjnie wyliczają cele 
oraz zadania, na jakie należy przeznaczyć środki z Krajowego Planu Odbudowy. 
Są to m.in. bilans zdrowia Polaków, sieć białych szpitali, powszechna diagno
styka ambulatoryjna, brak limitów przyjęć w placówkach finansowanych przez 
NFZ. Nie może się to jednak, co ponownie z cała mocą podkreślam, odbywać 
w sposób scentralizowany. Krajowym Planem Odbudowy nie wolno usprawie
dliwiać zakusów PiS co do nacjonalizacji szpitali powiatowych. Odebranie ich 
samorządom będzie kolejnym krokiem osłabienia demokracji, której fundamen
tem jest przecież samostanowienie lokalnych społeczności.

Krajowy Plan Odbudowy musi zawierać gwarancje, że środki unijne będą 
dzielone racjonalnie, według klarownych kryteriów i zgodnie ze strukturą naj
pilniejszych potrzeb. Niezależni eksperci powinni oceniać skutki dofinansowy
wanych projektów z perspektywy obywatela, czyli końcowego odbiorcy, a także 
powstrzymywać wszelkie zagrożenia wynikające z prób wzmocnienia władzy 
centralnej poprzez ograniczanie kompetencji zasobów finansowych samorzą
dów. Jesteśmy nieufni wobec rządzących. Europejskie fundusze mają wzmacniać 
kraj, a nie umacniać władzę w jej autorytarnych próbach zawłaszczania tych 
obszarów życia gospodarczego i społecznego, które – zgodnie z ideą demokracji 
– pozostają w gestii wspólnot lokalnych.
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza 
w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Na identyfikowane do tej pory w Polsce wyzwania rozwoju społecznogo

spodarczego nałożyły się ostatnio bezpośrednie skutki trwającej pandemii 
COVID19, która przyniosła poważne straty i zagrożenia dla gospodarki w pew
nych newralgicznych obszarach decydujących o perspektywach rozwojowych 
kraju i o poziomie życia społeczeństwa, m.in. w postaci: ograniczenia możliwo
ści finansowania inwestycji publicznych, zmniejszenia inwestycji podmiotów 
prywatnych, zmiany wzorców konsumpcji, ograniczenia w dostępie do pod
stawowych usług publicznych, np. edukacji i ochrony zdrowia, oraz trudności 
w ich funkcjonowaniu.

Zjawiska, które pojawiły się w wyniku pandemii COVID19, należy widzieć 
na tle innych słabości strukturalnych polskiej gospodarki, tj.: dużej energochłon
ności gospodarki, zależności od paliw kopalnych, zagrożeń środowiskowych, 
dużych braków w zakresie infrastruktury transportowej i cyfrowej, niedosko
nałości systemu wdrażania innowacji.

Zatem olbrzymie środki Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej powinny 
zostać uruchomione w pierwszym rzędzie na przezwyciężenie zdrowotnych 
i gospodarczych następstw pandemii COVID19, a dopiero w dłuższej perspek
tywie czasowej na wsparcie procesu transformacji oraz zwiększenie spójno
ści społecznej i terytorialnej kraju. Ta spójność społeczna i terytorialna jest 
niezmiernie istotna dla realizacji celu, jakim jest zrównoważony rozwój kraju, 
a pandemia dodatkowo przełożyła się na zróżnicowany wpływ na gospodarki re
gionalne i lokalne – np. uzdrowiska czy obszary wiejskie zależne od turystyki – 
co w konsekwencji może pogłębić utrwalone już nierówności na tych obszarach.

W tej sytuacji ważne są nie tylko podstawowe filary interwencji w ramach 
Krajowego Programu Odbudowy, KPO – tj.: zielona transformacja; transforma
cja cyfrowa; inteligentny i trwały wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu; 
spójność społeczna i terytorialna; zdrowie i odporność społeczna, gospodarcza 
i instytucjonalna; rozwiązania dla przyszłych pokoleń, w tym edukacja i umie
jętności – ale także w pełni transparentny i sprawiedliwy podział tych środków.

Aby tak się stało, ważne będzie, by 40–50% funduszy UE trafiło do samorzą
dów wojewódzkich, jak to ma teraz miejsce w przypadku funduszy regionalnych. 
Samorządowcy powinni mieć wpływ na to, gdzie popłyną pieniądze, bo wiedzą, 
gdzie są potrzebne największe środki. O transparentność rozdziału środków 
Funduszu Odbudowy UE zabiegają niemal wszyscy samorządowcy – zarówno 
z małych gmin i miasteczek, jak i z dużych miast oraz z miast metropolitarnych, 
a także z powiatów i województw. W licznych głosach płynących od nich słychać 
głęboki niepokój związany z możliwością podziału środków na podstawie bliżej 
nieznanych, niedookreślonych kryteriów, a więc niepokój przed uznaniowością 
rozdzielających fundusze.
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Właśnie na kanwie tych niepokojów zrodziła się w Senacie RP inicjatywa 
ustawodawcza powołująca Agencję Spójności i Rozwoju, procedowaną na po
przednim posiedzeniu plenarnym. Czas jest jednak nieubłagany i może się 
okazać, że utworzenie agencji w najbliższym czasie może nie dojść do skutku. 
Zatem aby można było zrealizować cel, o którym powiedziałem wcześniej, muszą 
zafunkcjonować w pełni wszystkie mechanizmy ewaluacyjne i kontrolne roz
działu i wydatkowania środków. Komitet monitorujący, o którym mowa w prze
pisach unijnych, tj. w rozporządzeniu PE i Rady, nie może być złożony wyłącznie 
z członków administracji rządowej. Musi to być ciało zbudowane na zasadzie 
partnerskiego udziału samorządów, organizacji pozarządowych, przedstawicieli 
przedsiębiorców, związków zawodowych, uczelni wyższych i placówek nauko
wobadawczych, a do jego zadań będzie należało m.in. wyznaczanie celów i mo
nitorowanie wydatkowania funduszy w oparciu o wypracowane w konsensusie, 
przejrzyste i obiektywne kryteria.

Przez 12 lat mojej prezydentury w Kaliszu, w latach 2002–2014, nie spotka
łem się z rozdziałem środków – zarówno unijnych, jak i 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 samorządu, zawsze można było przeanalizować kryteria, według 
których dokonano rozstrzygnięć, a w ostateczności można było także odwołać 
się od wyników otwartego konkursu.

Niepokój, o którym wspomniałem na wstępie, dotyczący ewentualnej uzna
niowości przy rozdziale środków, związany jest przede wszystkim ze złymi do
świadczeniami z ostatnich kilkunastu miesięcy. Dotyczą one rozdziału środków 
w zakresie dróg lokalnych, a także środków funduszu inwestycji lokalnych czy 
ostatnio rządowej propozycji podziału pieniędzy unijnych w nowej perspektywie 
finansowej na lata 2021–2027 dla województwa wielkopolskiego – w pierwszej 
propozycji było o ponad 50% mniej środków, niż to miało miejsce w latach 2014–
2020. Stąd konieczność uzyskania od strony rządowej gwarancji stosowania naj
wyższych standardów przy rozdziale olbrzymich środków europejskich. Chodzi 
o to, aby zapewnić efektywne, bezstronne politycznie, profesjonalne i w pełni 
transparentne programowanie i zarządzanie środkami UE.
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Przemówienie senator Joanny sekuły 
w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad

Krajowy Plan Odbudowy to kompleksowy dokument określający cele zwią
zane z odbudową i tworzeniem odporności społecznogospodarczej Polski po 
kryzysie wywołanym przez pandemię COVID19. Zostały w nim zawarte pro
pozycje reform i inwestycji, które – jak tłumaczy rząd – mają pozwolić Polsce 
wrócić na właściwe tory rozwoju. Przygotowanie KPO wynika z europejskie
go Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and 
Resilience Facility – RRF), który przewiduje 750 miliardów euro pomocy dla 
państw członkowskich.

Końcowa wersja KPO musi zostać przekazana Komisji Europejskiej do 
30 kwietnia tego roku. Na cyfryzację ma być przeznaczone 20% łącznej kwoty 
wsparcia.

Konsultacje KPO rozpoczęły się 26 lutego i trwały do 2 kwietnia. W ramach 
konsultacji zorganizowano 3 debaty poświęcone 5 filarom Krajowego Planu 
Odbudowy. 22 marca rozpoczęły się 5dniowe wysłuchania dla KPO. Istota wy
słuchania polegała na tym, że przedstawiciele rządu, którzy odpowiadają za 
kształt dokumentu, słuchali opinii na temat projektu KPO. Pomysłodawcą i pa
tronem wysłuchań jest Podkomitet do spraw Rozwoju Partnerstwa, którego 
członkami są przedstawiciele rządu, samorządu, partnerów społecznych i go
spodarczych, a także organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Przedsięwzięcie 
wspiera organizacyjnie Ministerstwo Funduszy i  Polityki Regionalnej. 
Wydarzenie przygotowały Fundacja „Stocznia” oraz Ogólnopolska Federacja 
Organizacji Pozarządowych.

Uwagi do KPO mógł zgłosić każdy. Najwięcej komentarzy przesłali przedsta
wiciele jednostek samorządu terytorialnego, partnerzy społeczni i gospodarczy, 
jak również osoby prywatne.

Chociaż liczba opinii jest duża i wciąż trwa ich analiza pod kątem możliwo
ści uwzględnienia w KPO, to są już decyzje o pierwszych zmianach. Organizacje 
społeczne będą uwzględnione w KPO jako beneficjenci, ale również w proce
sie wdrażania i monitorowania środków KPO. Zostaną umożliwione działania 
skierowane do osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów. Nastąpić ma 
zwiększenie puli środków przeznaczonych na przedsiębiorczość, w tym na roz
szerzenie działalności, a także zwiększenie puli dla wszystkich miast w części 
poświęconej zielonym i odpornym miastom oraz rozszerzenie o duże miasta – 
wcześniej wsparcie obejmowało tylko miasta średnie i małe. Zakłada się tak
że zwiększenie środków na zeroemisyjny transport w miastach. Umożliwi to 
inwestycje nie tylko w tabor autobusowy, ale również szynowy, np. tramwaje.

Po uzgodnieniu społecznym projekt KPO zostanie przekazany do rozpatrze
nia Radzie Ministrów. Do końca kwietnia 2021 r. Polska ma czas na przekaza
nie KPO Komisji Europejskiej. Komisja Europejska będzie miała 2 miesiące na 
zaakceptowanie planu.
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Jest jednak szereg wątpliwości dotyczących wdrażania Krajowego Funduszu 
Odbudowy, które zgłasza opozycja. Obawy dotyczą obiektywności oraz rzetel
ności dystrybucji środków finansowych, pomijania i wykluczania dużych sa
morządów zarządzanych przez władze związane z opozycją wobec rządu, braku 
informacji o sposobie podziału środków oraz nieprzeprowadzenia tzw. konsul
tacji społecznych, centralizacji procesu podziału środków i przedmiotowego 
traktowania samorządu, nie jako podmiotu polityki, mającego merytoryczną 
wiedzę o zapotrzebowaniu oraz związanym z kryzysem epidemicznym deficy
cie na terenie danej gminy, powiatu, województwa. Istnieje obawa, że władza 
centralna potraktuje władzę samorządową jedynie jako wykonawcę decyzji, 
a nie podmiot partycypujący w wydatkowaniu przyznanych środków zgodnie 
z zapotrzebowaniem.
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Przemówienie senator agnieszki Gorgoń-komor 
w dyskusji nad punktem 11. porządku obrad

W drugim półroczu 2020 r. Niemcy sprawowały prezydencję w Radzie Unii 
Europejskiej, jako pierwszy kraj w ramach tria Niemcy – Portugalia – Słowenia. 
Prezydencja ta przypadła na okres kryzysu wywołanego przez pandemię 
COVID19. Z tego względu prezydencja niemiecka postulowała przede wszyst
kim podjęcie wspólnych i skoordynowanych wysiłków w celu przezwyciężenia 
skutków pandemii, w szczególności w obszarze ochrony zdrowia.

W  informacji dla Sejmu i  Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o  udzia
le Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie od lip
ca do grudnia 2020  roku pod przewodnictwem Niemiec w  Radzie Unii 
Europejskiej, czytamy m.in., że podczas prezydencji podejmowane były dzia
łania w celu przyspieszenia rozwoju produkcji szczepionki przeciw COVID19 
w Europie oraz zabezpieczenia wystarczającej ilości szczepionki dla państw 
członkowskich.

W ramach tych działań Komisja Europejska postanowiła przeznaczyć środki 
znajdujące się w budżecie instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych 
na granty umożliwiające przyspieszony rozwój produkcji szczepionki. Granty te 
stanowią zaliczkę, która obniża cenę końcową szczepionki. Komisja Europejska 
negocjowała i zawierała w imieniu państw członkowskich umowy dotyczące 
opracowania, produkcji, priorytetowych opcji zakupu oraz dostaw szczepionki 
przeciwko COVID19 do państw członkowskich UE. W tym celu zawarto porozu
mienie między Komisją Europejską i państwami członkowskimi o ustanowieniu 
wspólnego mechanizmu zakupów szczepionek z wyprzedzeniem. Na jego pod
stawie Komisja Europejska negocjowała i zawierała, w imieniu państw człon
kowskich, umowy zakupu z wyprzedzeniem – Advance Purchase Agreement, 
APA – które obejmowały opracowanie, produkcję, priorytetowe opcje zakupu 
oraz dostawę szczepionki przeciwko COVID19 do państw członkowskich Unii 
Europejskiej.

Od rozpoczęcia negocjacji z firmami zostały podpisane umowy z następują
cymi producentami szczepionek:

– Astra Zeneca – 300 milionów dawek, 
– Sanofi – 300 milionów dawek,
– Janssen Pharmaceutica NV, firma należąca do grupy Johnson & Johnson 

– zakup szczepionki dla 200 milionów osób,
– BioNTechPfizer – 200  milionów dawek z  opcją zakupu kolejnych 

100 milionów
– CureVac – 225 milionów dawek z opcją zakupu 180 milionów dawek 

dodatkowych)
– Moderna – 80 milionów dawek z opcją zakupu kolejnych 80 milionów.
Komisja Europejska zakończyła także rozmowy wstępne z firmą Novavax 

w celu zabezpieczenia kolejnej potencjalnej szczepionki. Kontrakt zapewniłby 
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państwom członkowskim 100 milionów dawek z możliwością zwiększenia o ko
lejnych 100 milionów.

W informacji czytamy, że Polska dotychczas zdecydowała się przystąpić do 
umów z takimi producentami szczepionek, jak AstraZeneca, Johnson & Johnson, 
PfizerBioNtech, Moderna i CureVac. Przystąpienie do APA z konkretnym pro
ducentem oznacza obowiązek wykupienia przez uczestniczące państwo człon
kowskie zadeklarowanej w przypadku danego państwa liczby dawek szczepionki.

Jak widzimy, pandemia COVID19 pokazała wagę współpracy i koordynacji 
działań na szczeblu państw Unii Europejskiej, która skutecznie pomaga w efek
tywnej walce z zagrożeniami. W związku z pandemią 11 listopada 2020 r. został 
opublikowany pakiet legislacyjny mający doprowadzić do zmiany istniejących 
ram prawnych dotyczących transgranicznych zagrożeń zdrowia oraz do wzmoc
nienia gotowości na sytuacje kryzysowe. Pakiet propozycji obejmuje komunikat 
Komisji Europejskiej oraz trzy propozycje legislacyjne: projekt rozporządze
nia w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia, projekt nowe
lizacji rozporządzenia ustanawiającego Europejskie Centrum ds. Zapobiegania 
i Kontroli Chorób oraz projekt dotyczący wzmocnionej roli Europejskiej Agencji 
Leków w zakresie gotowości na sytuacje kryzysowe, jeśli chodzi o produkty 
lecznicze i wyroby medyczne oraz zarządzanie nimi. Zgodnie z komunikatem 
Komisja Europejska proponuje, aby decyzje w sprawie sytuacji nadzwyczaj
nych oraz w sprawie zarządzania ryzykiem były podejmowane na poziomie 
Unii Europejskiej.

Wziąwszy pod uwagę doświadczenia płynące z epidemii COVID19, Komisja 
Europejska zadecydowała, że konieczne jest znaczne zwiększenie zdolności Unii 
Europejskiej do skutecznego reagowania na tak poważne zagrożenia zdrowia 
obywateli krajów członkowskich. W związku z tym podjęto decyzję o przedsta
wieniu nowego programu EU4Health zamiast dotychczas planowanego kompo
nentu „Zdrowie” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, o zwiększeniu 
finansowania programu do 1,7 miliarda euro oraz przeznaczeniu dodatkowych 
7,7 miliardów euro w ramach europejskiego instrumentu na rzecz odbudowy. 
Celem programu będzie udzielenie wsparcia finansowego, aby systemy opieki 
zdrowotnej w państwach mogły zapewnić nowoczesną opiekę, a także wspie
ranie ich w osiąganiu związanych ze zdrowiem celów zrównoważonego rozwo
ju. Program przewiduje nowe działania, które wypełnią luki ujawnione przez 
pandemię COVID19 w zakresie rozwoju i wytwarzania produktów leczniczych, 
odpowiedniego zaopatrzenia w sprzęt w szpitalach, wystarczających zasobów 
ludzkich w dziedzinie medycyny, upowszechnienia narzędzi i usług cyfrowych 
umożliwiających ciągłość opieki oraz w zakresie realizacji potrzeby zachowania 
dostępu do podstawowych towarów i usług w czasach kryzysu.

Bez wątpienia na postawie informacji dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okre
sie od lipca do grudnia 2020 r. pod przewodnictwem Niemiec w Radzie Unii 
Europejskiej niezwykle wyraźnie widać, jak ważna jest przynależność Polski 
do struktur Unii Europejskiej i jak współpraca państw członkowskich pozwa
la efektywnie walczyć z pandemią COVID19. Wspólne działania pozwalają na 
optymalizację podejmowanych decyzji w sytuacjach zagrożenia, a wiedza kra
jów członkowskich umożliwia stosowanie najlepszych rozwiązań. W związku 
z tym mam nadzieję, że bezpieczeństwo Polek i Polaków nadal będzie priory
tetem w polityce zagranicznej Polski, a nasza przynależność do struktur Unii 
Europejskiej będzie to bezpieczeństwo gwarantowała.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda 
w dyskusji nad punktem 11. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jest to już trzydzieste czwarte sprawozdanie Rady Ministrów dotyczące 

udziału Polski w pracach Unii Europejskiej. Podsumowuje ono działania re
alizowane przez nasze państwo w okresie prezydencji Niemiec w Radzie UE.

Podczas prezydencji Niemiec – w tym trudnym okresie, jakim jest czas pan
demii – Polska wspierała program, którego motto brzmiało: „Razem wzmoc
nijmy Europę”. Wśród głównych priorytetów owego programu znalazły się 
działania przezwyciężające pandemię COVID19 i odnowa gospodarcza, a tak
że działania dążące do stworzenia silnej, innowacyjnej, sprawiedliwej, zrówno
ważonej, bezpiecznej, kierującej się wspólnymi wartościami Europy. Kluczowe 
stały się kwestie związane ze zwalczaniem pandemii i wszelkimi negocjacjami 
finansowymi. Skupiono się także na negocjacjach z Wielką Brytanią i na wy
pracowywaniu kształtu naszych przyszłych relacji.

Należy zaznaczyć, że pandemia COVID19 wpłynęła na wszelkie działania 
w tym zakresie. Podjęte prace zmierzające do przyspieszenia wytworzenia oraz 
wyprodukowania na szeroką skalę szczepionki dla Europejczyków, dla miesz
kańców państw członkowskich, mogły zostać zrealizowane dzięki środkom po
chodzącym z grantów.

Prowadzone w cieniu zwalczania pandemii negocjacje nad WRF na lata 2021–
2027 przebiegły pomyślnie, a podczas szczytu Rady Europejskiej osiągnięto wiele 
porozumień politycznych. Warto zaznaczyć, że Polska znalazła się wśród kra
jów popierających pakiet nowego wieloletniego budżetu Unii Europejskiej i in
strumentów odbudowy. Poparto również niezwykle ważny program, jakim jest 
program „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027, zapewniający cyberbezpieczeń
stwo oraz upowszechniający stosowanie technologii cyfrowej w społeczeństwie 
oraz gospodarce. Podczas debat zawarto wiele porozumień, m.in. związanych 
ze wzmocnieniem rynków wewnętrznych oraz bezpieczeństwem socjalnym 
w Unii Europejskiej. Wspólnie pracowano nad poprawą funkcjonowania różnych 
sektorów oraz nad wsparciem dla przedsiębiorstw, od tych mikro po średnie. 
Postulowano też wprowadzenie ulepszeń w zakresie ochrony konsumentów.

Jednym z głównych działań, nad jakimi pochylała się prezydencja niemiecka, 
było kształtowanie innowacyjnej europejskiej polityki podatkowej. Tego typu 
działania mają przynieść zwiększenie znaczenia gospodarczego Europy oraz 
zabezpieczyć jej dochody. Wobec tego przygotowano konkluzję w sprawie spra
wiedliwego i skutecznego opodatkowania w czasie odbudowy gospodarczej, wy
zwań związanych z cyfryzacją i dobrego zarządzania podatkowego w UE i poza 
nią. Zostało to poparte przez Polskę. Kontynuowano prace legislacyjne związa
ne z reformą stawek VAT i rewizją kodeksu postępowania oraz zaktualizowano 
unijną listę rajów podatkowych. Polska wykazała wyjątkową aktywność pod
czas prac nad tymi kwestiami. To m.in. dzięki naszym działaniom uzgodniono 
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kompromisowy tekst projektu nowelizacji dyrektywy w sprawie współpracy 
administracyjnej, DAC7. W tekście znalazło się wiele kwestii, o których uwzględ
nienie apelowała Polska. Poparto również budowę unii cyfrowej. Oprócz tego 
intensywnie uczestniczyliśmy w pracach nad projektami rozporządzeń doty
czących kryptoaktywów.

Nie wszystkie projekty od początku cieszyły się poparciem Polski. Wśród 
projektów kontrowersyjnych znalazł się projekt dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych. 
Polska wysłała jasny sygnał, iż projekt ten powinien zostać szerzej przedys
kutowany. Rozwiązania te powinny wychodzić naprzeciw oczekiwaniom spo
łeczności. Zaznaczano, że zarobki powinny dawać możliwość godnego życia. Co 
za tym idzie, Polska poparła projekt dotyczący ochrony dochodu minimalnego.

Polska poparła również konkluzję Rady w sprawie eliminowania luki pła
cowej ze względu na płeć i pochyliła się nad kwestiami dotyczącymi ochrony 
kobiet przed wszelką przemocą.

Wspólnie działano także dla dobra środowiska. Mając na względzie neu
tralność klimatyczną, Polska dążyła do wypracowania dobrego rozwiązania 
w kwestii wykorzystania gazu ziemnego. Debatowano nad wieloma wątkami 
związanymi z energetyką wiatrową oraz modernizacją budownictwa.

Skupiono się również nad wieloma zagadnieniami prawnymi, m.in. nad 
kwestią naruszeń praworządności. Debatowano nad walką z przestępstwami 
i rasizmem, a także nad potrzebą wspólnego wypracowania rozwiązań wzmac
niających bezpieczeństwo obywateli.

Rząd premiera Mateusza Morawieckiego dołożył wszelkich starań, by wypra
cować kompromis w sprawach dotyczących wielu płaszczyzn. Przede wszystkim 
wykazał jednak wyjątkową aktywność w pracach nad zwalczaniem pandemii 
COVID19.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda 
w dyskusji nad punktem 12. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
230 lat temu, w dniu 3 maja 1791 r. Sejm Wielki, zwołany w październiku 

1788 r., uchwalił konstytucję Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była ona pierw
szą konstytucja w nowożytnej Europie i drugą – po amerykańskiej – na świecie. 
Konstytucja 3 maja przekształciła państwo w monarchię konstytucyjną, wpro
wadziła zasadę trójpodziału władzy. Wyrazicielem suwerennej woli narodu miał 
być dwuizbowy Sejm.

Już 2 dni po uchwaleniu konstytucji dzień 3 maja uznano za święto narodowe, 
które później z powodu niewoli kraju zostało na długi czas zawieszone. W 1792 r. 
rozpoczęła się wojna polskorosyjska w obronie Konstytucji 3 maja. Ostatecznie 
doszło do okupacji Polski, obalenia konstytucji i drugiego rozbioru państwa. 
Święto 3 maja zostało przywrócone dopiero po zaborach, w II Rzeczypospolitej 
Polskiej w kwietniu 1919 r. Zostało zdelegalizowanie przez okupantów niemiec
kich i sowieckich podczas II wojny światowej, było zakazane również w PRL. Od 
1990 r. 3 maja ponownie jest oficjalnym świętem narodowym Polaków.

Jak zapisano w uchwale podejmowanej w dzisiaj w Sejmie i Senacie: „Sejm 
i Senat Rzeczypospolitej Polskiej oraz Sejm Republiki Litewskiej, podkreślając 
wyjątkowe dla Narodów Polskiego oraz Litewskiego znaczenie aktu z 1791 r., od
dają hołd dziedzictwu nowożytnego konstytucjonalizmu i wyrażają przekonanie, 
że idee przyświecające uchwaleniu Konstytucji 3 Maja i Zaręczenia Wzajemnego 
stały się podstawą politycznej tożsamości obywateli krajów – spadkobierców 
Rzeczypospolitej Polskiej Obojga Narodów”. W pełni popieram niniejszy pro
jekt uchwały.
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oświadczenie złożone 
przez senatora krzysztofa Brejzę

oświadczenie skierowane do prezesa rady Ministrów  
Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Media rządowe opublikowały oficjalny materiał podkomisji A. Macierewicza 

w sprawie katastrofy z dnia 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku. W materiale filmo
wym, nazwanym raportem, postawiono tezę, że prezydent RP wraz z delegacją 
zostali zamordowani w wyniku zamachu, a przyczyną katastrofy był wybuch 
bomby umieszczonej w skrzydle samolotu.

W związku z powyższym wdzięczny będę Panu Premierowi za odpowiedzi 
na poniższe pytania.

Jakie kroki dyplomatyczne od momentu opublikowania w dniu 10 kwietnia 
2021 r. filmowej wersji raportu podkomisji A. Macierewicza podjął Pan Premier?

Czy rząd zgłosił już powyższe ustalenia Radzie Bezpieczeństwa ONZ?
Wnoszę o wskazanie państw, instytucji i organizacji międzynarodowych, do 

których informację o ustaleniach podkomisji do sprawy ponownego zbadania 
katastrofy w Smoleńsku przekazał w trybie pilnym Pan Premier. Wdzięczny 
będę za wskazanie dat poszczególnych inicjatyw dyplomatycznych podjętych 
w powyższej sprawie, jak również kopii kierowanych pism.

Z wyrazami szacunku 
Krzysztof Brejza
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oświadczenie złożone 
przez senatora krzysztofa Brejzę

oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości,  
prokuratora generalnego zbigniewa ziobry

Szanowny Panie Prokuratorze!
Media rządowe opublikowały oficjalny materiał podkomisji A. Macierewicza 

w sprawie katastrofy z dnia 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku. W materiale filmo
wym, nazwanym raportem, postawiono tezę, że prezydent RP wraz z delegacją 
zostali zamordowani w wyniku zamachu, a przyczyną katastrofy był wybuch 
bomby umieszczonej w skrzydle samolotu.

W związku z powyższym wdzięczny będę Panu Prokuratorowi za odpowie
dzi na poniższe pytania.

Czy na miejscu katastrofy znaleziono jakiekolwiek elementy zapalnika ła
dunku wybuchowego lub fragmenty wkładek kumulacyjnych?

Czy prawdą jest, że do laboratorium we Włoszech wysłano zapasowe fotele 
Tu154 i to na tych fotelach odkryto ślady trotylu?

Z wyrazami szacunku 
Krzysztof Brejza
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oświadczenie złożone 
przez senatora stanisława Gawłowskiego

oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury  
andrzeja adamczyka

Panie Ministrze!
PKP Nieruchomości kilka lat temu zadeklarowało, że przy okazji moderniza

cji węzła transportowego chce od podstaw wybudować nowe dworce w Koszalinie 
i w Słupsku. Ostatecznie mamy jednoznaczne stanowisko, że obecne dworce na
leży wyburzyć, ponieważ nie są funkcjonalne i są przestarzałe.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o odpowiedź na pytania.
1. Jakie nakłady zamierza ponieść ministerstwo w związku z budową dwor

ców PKP w Koszalinie oraz w Słupsku?
2. Jakie są terminy opracowania szczegółowych projektów?
3. Jakie są koncepcje i projekty techniczne nowych dworców?
4. Czy planowane są konsultacje dotyczące estetyki i  funkcjonalności 

inwestycji?
5. Jaka jest kategoryzacja dworców PKP w Koszalinie i w Słupsku?

Z poważaniem 
Stanisław Gawłowski
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oświadczenie złożone 
przez senatora stanisława Gawłowskiego

oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury  
andrzeja adamczyka

Panie Ministrze!
W Krajowym Programie Kolejowym zawarto ponad 230 kolejowych projek

tów inwestycyjnych mających na celu poprawę ruchu kolejowego w aglomera
cjach, podniesienie standardu podróży na trasach regionalnych oraz polepszenie 
warunków przewozu towarów.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o odpowiedzi na pytania.
1. Czy zostały zlecone i zakończone prace projektowe oraz wykonywanie przy

łączy do podstacji trakcyjnych i modernizacji linii kolejowej nr 202 z Gdyni do 
Szczecina?

2. Kiedy rozpocznie się modernizacja i w jakim zakresie?
3. Jaka będzie wartość inwestycji? Ile środków jest zabezpieczonych na ten 

cel?

Z poważaniem 
Stanisław Gawłowski
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oświadczenie złożone 
przez senatora stanisława Gawłowskiego

oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury  
andrzeja adamczyka

Panie Ministrze!
Zarybianie wód obwodów rybackich odbywa się w oparciu o operaty rybac

kie zaopiniowane przez Instytut Rybactwa Śródlądowego w celu wzmocnienia 
bytujących populacji ryb.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o odpowiedź na następują
ce pytania.

1. Czy dzierżawca obwodu rybackiego ma obowiązek zarybiania jeziora Jamno 
(województwo zachodniopomorskie)?

2. Jeśli tak, to jakim materiałem zarybieniowym jest to dokonywane? W ja
kich terminach? W jakich ilościach?

3. Czy dokonuje się tam odłowień? Ilu? Kiedy?

Z poważaniem 
Stanisław Gawłowski
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oświadczenie złożone 
przez senatora stanisława Gawłowskiego

oświadczenie skierowane do minister rodziny i polityki społecznej  
Marleny Maląg

Pani Minister!
Rząd w związku z pandemią podjął decyzję o objęciu nauką zdalną klas I–III.
Z zasiłku opiekuńczego skorzystać mogą osoby, które muszą opiekować się 

dziećmi w wieku do 8 lat. Oznacza to, że tylko niektórzy rodzice uczniów mogą 
skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego, ponieważ świadczenie nie obej
muje wszystkich rodziców dzieci klas I – z zasiłku skorzystają jedynie rodzice 
7latków. Świadczenia nie otrzymają rodzice dzieci, które skończyły 8 lat, a rów
nież są w I klasie. Chodzi o rocznik 2013, który we wrześniu 2020 r. rozpoczął 
edukację w I klasie. Uczniowie urodzeni w I kwartale roku 2013 skończyli już 
8 lat, w związku z czym ich rodzicom nie przysługuje prawo do skorzystania 
z zasiłku. Pozostałym rodzicom uczniów z tej samej klasy, urodzonym w póź
niejszych miesiącach, świadczenie przysługuje.

Zasiłku opiekuńczego co do zasady nie otrzymują również rodzice dzieci z II 
klasy oraz rodzice dzieci z III klasy.

Dlatego proszę o przeanalizowanie możliwości rozszerzenia świadczenia 
oraz odpowiedź na następujące pytania.

1. Czy ministerstwo planuje rozszerzenie świadczenia dla rodziców uczniów 
klas I z uwzględnieniem kryterium rocznika?

2. Czy ministerstwo rozszerzy świadczenie dla rodziców uczniów klas II i III?

Z poważaniem 
Stanisław Gawłowski
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oświadczenie złożone 
przez senatora Beniamina Godylę

oświadczenie skierowane do ministra zdrowia  
adama niedzielskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W związku trwającą epidemią koronowirusa proszę o udzielnie informa

cji, kiedy poznamy wyniki badań nad skutecznością amantadyny w walce 
z COVID19 oraz dlaczego badania nad tym lekiem rozpoczęły się dopiero po 
ponad pół roku, od czasu kiedy pojawiły się pierwsze sygnały, że lek ten może 
pomóc w zapobieganiu progresji i leczeniu objawów COVID19.

Z wyrazami szacunku 
Beniamin Godyla
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oświadczenie złożone 
przez senatora Beniamina Godylę

oświadczenie skierowane do ministra zdrowia  
adama niedzielskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z trwającą epidemią koronowirusa proszę o udostępnienie da

nych dotyczących epidemii koronawirusa oraz o odpowiedź na pytanie, czy wy
konywane obecnie testy PCR, mające wykrywać COVID19, mogą wykazywać 
również zakażenie wirusem grypy?

Proszę o udostępnienie danych dotyczących:
1) liczby zachorowań na grypę w poszczególnych latach w Polsce, od roku 

2015 do 2020;
2) liczby zachorowań na COVID19 w poszczególnych miesiącach w Polsce 

w 2020 r. i w roku 2021;
3) liczby osób hospitalizowanych z powodu grypy w Polsce w poszczególnych 

latach od 2015 do 2020 r.;
4) liczby osób hospitalizowanych z powodu COVID19 w Polsce w 2020 r. 

i w roku 2021;
5) liczby zgonów z powodu grypy w Polsce, w poszczególnych latach od 2015 

do 2020 r.;
6) liczby zgonów, które wynikały wyłącznie z powodu zarażenia się COVID19 

w 2020 r. w Polsce;
7) liczby zgonów, które nastąpiły z powodu zarażenia się COVID19 w przy

padku osób posiadających również choroby współistniejące;
8) ogólnej liczby zgonów w Polsce w poszczególnych latach od 2010 do roku 

2020;
9) liczby wykonanych testów PCR w celu wykrycia zarażenia koronawirusem, 

w poszczególnych miesiącach w Polsce w 2020 r. oraz w 2021 r.
Proszę o przedstawienie danych w formie tabelarycznej.

Z wyrazami szacunku 
Beniamin Godyla
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oświadczenie złożone 
przez senator agnieszkę Gorgoń-komor

oświadczenie skierowane do wiceprezesa rady Ministrów,  
ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu piotra Glińskiego

Składam oświadczenie w sprawie pozbawienia możliwości trenowania za
wodników karate w dyscyplinie olimpijskiej. W ostatnim czasie otrzymałam 
niepokojące informacje od Polskiej Unii Karate, związane z wstrzymaniem 
możliwości trenowania polskich zawodników karate w dyscyplinie olimpijskiej. 
Sytuacja jest wysoce niezrozumiała, bowiem Polska Unia Karate od 2018 r. jest 
reprezentantem naszego kraju na arenie międzynarodowej. Polska Unia Karate 
jest związkiem stowarzyszeń sportowych, których nadrzędnym celem jest roz
wój karate jako dyscypliny olimpijskiej, jest w Polsce jedynym przedstawicie
lem World Karate Federation. Stowarzyszenie szczyci się wieloma sukcesami, 
wysoko wykwalifikowaną kadrą i niezwykle utalentowanymi zawodnikami.

Sytuacja uległa zmianie po wprowadzeniu do rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 1 kwietnia 2021 r. zapisu, który dał możliwość prowadzenia treningów 
reprezentantom Polskiej Unii Karate przygotowującym się do kwalifikacji olim
pijskich. Polska Unia Karate posiada akredytację na Igrzyska Olimpijskie Tokio 
2021, Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz jest u szczytu turniejów kwalifika
cyjnych do igrzysk. Jednakże pojawia się pewien chaos organizacyjny, ponieważ 
Polska Unia Karate od 3 lat bezskutecznie stara się uzyskać status p.z.s. Polski 
Związek Karate nie ma przynależności do międzynarodowej federacji zrzeszonej 
w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim, a decyzją ówczesnego ministra 
sportu w 2018 r. (od której odwołuje się PZK), pozbawiony został statusu p.z.s.

Szanowny Panie Ministrze, w związku z zaistniałą sytuacją pojawia się wie
le pytań wymagających pilnego wyjaśnienia. Uprzejmie proszę o merytoryczne 
ustosunkowanie się do poniższych pytań.

1. Dlaczego w pierwotnej wersji rozporządzenia ministerstwa zablokowa
no możliwość treningów dla sportowców przygotowujących się do igrzysk 
olimpijskich?

2. Dlaczego ministerstwo wpisało na listę polskich związków sportowych 
przygotowujących się do IO Polski Związek Karate, pomimo powszechnej wie
dzy, że reprezentacja Polski w karate olimpijskim powoływana przez PZK od 3 
lat nie bierze udziału w jakichkolwiek międzynarodowych zawodach?

3. Dlaczego ministerstwo w ciągu 3 lat nie wprowadziło aktualizacji zapisów 
zgodnie ze stanem faktycznym poprzez nadanie statusu p.z.s. organizacji mają
cej ustawowe prawa i pozbawienie statusu organizacji, która te prawa straciła?

4. Dlaczego ministerstwo w piśmie skierowanym do Polskiej Unii Karate 
deklaruje zajęcie się sprawą ewentualnego statusu zawodników reprezentują
cych nasz kraj w dyscyplinie karate dopiero po ewentualnych kwalifikacjach? 
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Przypominam, że do igrzysk pozostało mniej niż 100 dni, a zawodnicy karate 
nie mają statusu reprezentantów Polski ani jakiegokolwiek wsparcia finanso
wego ze strony ministerstwa.

5. Jaki jest status sprawy skargi Polskiego Związku Karate przeciwko orzecze
niu Ministerstwa Sportu pozbawiającego statusu p.z.s. Polski Związek Karate?

6. Dlaczego ministerstwo argumentuje, że PZK i PUK powinny porozumieć 
się między sobą? Czy jest to właściwym rozwiązaniem sytuacji prawnej, w któ
rej jedna ze stron została usunięta z międzynarodowej organizacji?

7. Dlaczego ministerstwo przedstawia opisaną sytuację jako wynik konflik
tu 2 organizacji w sytuacji, kiedy jedynym sporem prawnym jest ten dotyczący 
przeciągających się odwołań PZK od decyzji ministerstwa?

Z wyrazami szacunku 
Agnieszka Gorgoń-Komor
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oświadczenie złożone 
przez senator agnieszkę Gorgoń-komor

oświadczenie skierowane do minister rodziny i polityki społecznej  
Marleny Maląg oraz do ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej 

tadeusza kościńskiego

Gospodarstwa domowe, w których zamieszkują osoby niepełnosprawne, 
są w wyższym stopniu narażone na ubóstwo. Według danych pochodzących 
z Głównego Urzędu Statystycznego zagrożenie ubóstwem skrajnym jest w przy
padku takich gospodarstw wyższe o ok. 3 p.p., a w odniesieniu do relatywnej 
granicy ubóstwa jest ono wyższe o 6,4 p.p., natomiast w odniesieniu do granicy 
ustawowej jest wyższe o 4 p.p.

Osoby niepełnosprawne jako podatnicy podatku dochodowego od osób fizycz
nych mogą odliczyć od dochodu wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki 
związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesione w da
nym roku podatkowym. Podstawą prawną odliczenia w ramach ulgi rehabilita
cyjnej jest art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7a–7g ustawy o PIT oraz art. 11 ust. 1 ustawy 
z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Jednak ulgi te często ograniczone 
są kryterium dochodowym gospodarstwa domowego. O dofinansowanie mogą 
ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z nie
pełnosprawności, jeżeli przeciętny miesięczny dochód (netto), podzielony przez 
liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał po
przedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty 50% przeciętne
go wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym oraz 65% 
przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. Z ulgi mogą korzy
stać również podatnicy opiekunowie osób niepełnosprawnych, których roczny 
dochód nie przekracza 12krotności renty socjalnej.

Pomimo chaosu prawnego w zakresie pomocy społecznej, co jest faktem, 
Polska ma dość szeroko rozbudowany system wsparcia osób potrzebujących. 
Niestety bardzo często wsparcie to jest uwarunkowane wysokością dochodu 
w gospodarstwie domowym, na czym tracą zwykłe rodziny, starające się radzić 
sobie w tych trudnych życiowych sytuacjach same – pracując, zarabiając i od
prowadzając podatki do budżetu państwa.

Dlatego, mając na uwadze zbliżający się termin rocznych rozliczeń podatko
wych, pragnę zwrócić uwagę na nieprzyjazne traktowanie rodzin opiekujących 
się swoimi niepełnosprawnymi dziećmi pozostającymi we wspólnym gospo
darstwie domowym. Obecnie sytuacja wygląda tak, że o ile przy ubieganiu się 
o wsparcie od państwa przez osoby niepełnosprawne lub opiekunów tych osób 
występuje kryterium dochodowe gospodarstwa domowego, które bardzo często 
uniemożliwia skorzystanie z proponowanych ulg, o tyle niestety gospodarstwa 
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domowe, w których jest osoba niepełnosprawna, nie są już tak traktowane pod
czas konieczności odprowadzania należnych państwu podatków. Niestety obecny 
stan prawny nie pozwala na to, aby dziecko niepełnosprawne, które pobiera rentę 
socjalną, mimo że mieszka z rodzicami i w związku z tym pozostaje we wspól
nym gospodarstwie domowym pod opieką tych rodziców, mogło rozliczać się ra
zem z rodzicami, co pozwoliłoby w wielu przypadkach skorzystać z kwoty wolnej 
od podatku, która jest jednym z podstawowych narzędzi pomocy najuboższym.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w obecnym brzmieniu 
nie pozwala dzieciom niepełnosprawnym rozliczyć się z podatku dochodowego 
razem z rodzicami, nawet jeśli pozostają we wspólnym gospodarstwie domo
wym. Dlatego wnoszę o pilne zajęcie się sprawą i wyrównanie kryteriów trak
towania wspólnego gospodarstwa domowego, zarówno w sytuacji, gdy rodzina 
oczekuje pomocy od państwa, jak i w sytuacji, gdy państwo oczekuje od rodziny 
zapłaty podatku.

Z wyrazami szacunku 
Agnieszka Gorgoń-Komor
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oświadczenie złożone 
przez senator agnieszkę Gorgoń-komor

oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji 
Mariusza kamińskiego

Pragnę na wstępie przypomnieć hasło polskiej Policji: „Pomagamy i chroni
my”. Dnia 11 kwietnia 2021 r. podczas manifestacji w dolnośląskim Głogowie, 
gdzie w niedzielne popołudnie na bulwarach nad Odrą zebrało się ok. 100 osób, 
interweniowała policja. Podczas interwencji jeden z funkcjonariuszy pobił poli
cyjną pałką kobietę biorącą udział w zgromadzeniu, następnie powalił ją z całą 
siłą na betonowy chodnik i przez dłuższy czas przyciskał kolanem do ziemi. 
Czynił to w sposób wyjątkowo brutalny i agresywny. Jego zachowanie nasuwa 
podejrzenia, że policjant ten ma zaburzenia emocjonalne lub deficyty w za
kresie umiejętności panowania nad swoimi emocjami. A umiejętności pozwa
lające na panowanie nad własnymi emocjami są niezwykle ważne, zwłaszcza 
w pracy policji, gdyż pozwalają one obywatelom odróżnić zwykłych bandytów 
od policjantów.

Sposób prowadzenia policyjnej interwencji można zobaczyć na nagraniu, 
które opublikowano w sieci. Z informacji otrzymanych od uczestników spotka
nia wynika, że zgromadzeni ludzie nie byli agresywni. Dolnośląska policja 
skomentowała wydarzenie w następujący sposób: „W trakcie zabezpie
czenia zgromadzenia w Głogowie agresywna protestująca szarpała policjanta 
za mundur. Została uprzedzona o możliwości użycia środków przymusu bez
pośredniego, mimo to nie zmieniła swojego zachowania. Użyto wobec niej pał
ki służbowej, zgodnie z ustawą o środkach przymusu bezpośredniego. Została 
zatrzymana”. Z informacji, jakie posiadam, wynika, że komendant główny 
Policji polecił już, aby oficerowie Biura Kontroli KGP szczegółowo wyjaśnili 
okoliczności związane z użyciem środków przymusu bezpośredniego w stosun
ku do biorącej udział w proteście.

Pomijając kontekst sytuacji, nie wnikając w to, czy manifestacja była legal
na, oświadczam jako senator Rzeczypospolitej Polskiej i jako kobieta, że użycie 
tego rodzaju siły w stosunku do młodej kobiety było nieadekwatne do sytuacji. 
Niestety od dłuższego czasu brutalność zamaskowanych policjantów w stosun
ku do kobiet, jak również w stosunku do mężczyzn, jest nieproporcjonalna do 
sytuacji. Czy naprawdę tak powinny wyglądać standardy demokratycznego 
państwa? Czy według Pana Ministra tak brutalne zachowanie policjantów w sto
sunku do kobiet na wielu manifestacjach nie jest przejawem pewnych zaburzeń 
natury emocjonalnej? Może to skutek spożywania środków psychoaktywnych 
przed akcjami policyjnymi? To naprawdę zadziwiające. Budzi moje zdumienie, 
że obecny rząd RP – a przecież mężczyźni tworzący ten rząd tak chętnie 
całują kobiety po dłoniach – i zarządzający polską Policją nie podejmują działań, 
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aby ukrócić te brutalne zachowania, często noszące znamiona zwyrodnialstwa. 
Nie licuje to z hasłem polskiej Policji, przytoczonym przeze mnie na początku.

Szanowny Panie Ministrze, manifestację w Głogowie można zestawić z wy
darzeniem, które miało miejsce w tym samym dniu w Częstochowie, na Jasnej 
Górze, gdzie odbywał się zlot 10 tysięcy motocyklistów. Podczas szczytu pande
mii nie przestrzegano obostrzeń, a policja zachowywała się w całkowicie inny 
sposób niż w Głogowie. Nic nie może usprawiedliwiać brutalności funkcjona
riuszy w Głogowie i na innych manifestacjach, w których biorą udział kobiety.

W związku z tym bardzo proszę Pana Ministra o informację:
1. W jaki sposób prowadzone są szkolenia dla policjantów? Ile trwają takie 

szkolenia? 
2. W jakim zakresie prowadzone są szkolenia, zwłaszcza dla osób nowo przy

jętych do służby?
3. Czy prowadzone są również szkolenia z zakresu psychologii, socjologii 

i panowania nad emocjami?
4. Czy przed podjęciem akcji i czynności służbowych funkcjonariusze są ba

dani testami na obecność alkoholu i narkotyków?
Można zauważyć wyraźne braki w przeszkoleniu polskiej policji. Nie ośmie

liłabym się bowiem podejrzewać resortu o przemyślane, zaplanowane i cyniczne 
działania, które miałyby na celu bicie polskich kobiet podczas organizowanych 
manifestacji i zgromadzeń. Zachęcam więc do refleksji i zmotywowania pod
władnych, aby zajęli się prawdziwymi bandytami chodzącymi po ulicach, a nie 
zachowywali się jak damscy bokserzy.

Z wyrazami szacunku 
Agnieszka Gorgoń-Komor
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oświadczenie złożone 
przez senator agnieszkę Gorgoń-komor

oświadczenie skierowane do ministra zdrowia  
adama niedzielskiego

Kilka dni temu zostałam zaskoczona decyzją wojewody śląskiego o przesu
nięciu terminu otwarcia masowego punktu szczepień w BielskuBiałej, który 
planowany był na dzień 19 kwietnia. Trzeba zauważyć, że BielskoBiała niechlub
nie wypada na tle innych miejscowości w kwestii szczepień, ponieważ jak dotąd 
zaszczepiono przeciwko COVID19 jedynie ok. 20% populacji miasta. Niestety, 
nikt nie potrafi udzielić odpowiedzi na pytanie, dlaczego do BielskaBiałej do
ciera tak mało szczepionek.

W ostatnich dniach otrzymałam w tej sprawie wiele zapytań od mieszkań
ców BielskaBiałej, którzy są bardzo zaniepokojeni stanem szczepień w naszym 
mieście. Z informacji otrzymanej kilka dni temu od wojewody wynika, że ma
sowy punkt szczepień dla BielskaBiałej prawdopodobnie będzie mógł być uru
chomiony dopiero na początku maja.

Władze miasta stoją na stanowisku, że BielskoBiała jest gotowa organiza
cyjnie i kadrowo, aby rozpocząć szczepienia na masowa skalę. Plany szczepień 
masowych zakładają, że raz w tygodniu do punktu w hali pod Dębowcem trafiać 
będzie co najmniej 2 tysiące 900 dawek. Tak, aby codziennie, od poniedziałku do 
piątku, szczepić ok. 500 osób. Niestety, z nieznanych przyczyn przygotowania do 
uruchomienia masowego punktu szczepień zostały wstrzymane. Decyzja woje
wody śląskiego zaskoczyła urzędników i lekarzy, jak również prezesa Beskidzkiej 
Izby Lekarskiej dr n. med. Klaudiusza Komora. Obecnie w mieście brakuje wol
nych terminów szczepień i duża część bielszczan, aby się zaszczepić, musi jeździć 
do innych, odległych miejscowości. Dlatego samorządowy punkt szczepień ma
sowych jest tak bardzo potrzebny i powinien zostać uruchomiony jak najszybciej.

Szanowny Panie Ministrze, w związku z powyższym zwracam się do Pana 
z następującymi pytaniami, na które oczekuję pilnej odpowiedzi.

1. Dlaczego szczepionki czekają na chętnych w miejscowościach oddalonych 
od BielskaBiałej czasem o kilkadziesiąt kilometrów, a do stolicy Podbeskidzia 
nie docierają lub docierają w niewystarczających ilościach?

2. Kiedy ruszą masowe szczepienia bielszczan w BielskuBiałej?
3. Kiedy miasto otrzyma zgodę na otwarcie masowego punktu szczepień dla 

mieszkańców?

Z wyrazami szacunku 
Agnieszka Gorgoń-Komor
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oświadczenie złożone 
przez senator agnieszkę Gorgoń-komor

oświadczenie skierowane do ministra zdrowia  
adama niedzielskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2021 r. art. 16m ust. 1a–1c 

ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty od dnia 1 
stycznia br. kierownikowi specjalizacji oraz lekarzowi pełniącemu funkcję kie
rownika specjalizacji w jednostce uprawnionej do prowadzenia szkolenia spe
cjalizacyjnego w module podstawowym zostało przyznane prawo do dodatku 
w wysokości: 500 zł miesięcznie brutto w przypadku nadzorowania szkolenia 
jednego lekarza szkolącego się pod jego kierunkiem; 1 tysiąca zł miesięcznie brut
to w przypadku nadzorowania szkolenia więcej niż jednego lekarza szkolącego 
się pod jego kierunkiem. Dodatek ten nie przysługuje: za okres nieobecności le
karza odbywającego specjalizację w pracy skutkującej przedłużeniem trwania 
szkolenia specjalizacyjnego; za okres dłuższy niż 30 kolejnych dni braku spra
wowania przez kierownika specjalizacji bezpośredniego nadzoru nad lekarzem 
odbywającym szkolenie specjalizacyjne.

Przewidziane sytuacje, w których kierownik specjalizacji nie otrzyma dodat
ku do wynagrodzenia, są niezrozumiałe i niejednoznaczne. Brak bezpośredniego 
nadzoru przez określony czas dotyczyć może sytuacji, kiedy wynika to z nie
obecności leżącej po stronie kierownika specjalizacji (np. dłuższa absencja), ale 
może również odnosić się do pracy osoby nadzorowanej w innej jednostce. Często 
bywa tak, że lekarze odbywający specjalizację zgłaszają się w trakcie trwania 
stażu do innych szpitali i klinik, co nie ma wpływu na status dotychczasowego 
kierownika specjalizacji. Nawet w trakcie przebywania poza jednostką, w której 
znajduje się kierownik specjalizacji, stażyści konsultują z nim wiele kwestii tele
fonicznie, dopytują o różnego rodzaju procedury, ponadto kierownik obowiąza
ny jest do przedkładania dokumentacji. Zapis wydaje się niekorzystny. Ponadto 
uważam, że z uwagi na obowiązujące wynagrodzenia lekarzy publicznego sys
temu ochrony zdrowia określony dodatek w wysokości 500 zł brutto powinien 
być przyznawany za każdego lekarza szkolącego się. 

Pragnę przypomnieć, że obowiązki ciążące na kierowniku specjalizacji mają 
szeroki zakres. Art. 16m ust. 7 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach leka
rza i lekarza dentysty: „Kierownik specjalizacji sprawuje nadzór nad realizacją 
programu specjalizacji przez lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne. 
W ramach sprawowanego nadzoru kierownik specjalizacji, a w odniesieniu do 
pkt 2–4 lekarz kierujący stażem kierunkowym:

1) ustala, za pomocą SMK, szczegółowy plan szkolenia specjalizacyjnego;
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1a) weryfikuje roczny plan szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z aktualiza
cją programu, o której mowa w art. 16f ust. 4, w zakresie, w jakim nie został on 
zrealizowany przez lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne;

2) konsultuje i ocenia proponowane i wykonywane przez lekarza badania 
diagnostyczne i ich interpretację, rozpoznania choroby, sposoby leczenia, ro
kowania i zalecenia dla pacjenta;

3) prowadzi nadzór nad wykonywaniem przez lekarza zabiegów diagnostycz
nych, leczniczych i rehabilitacyjnych objętych programem specjalizacji do czasu 
nabycia przez lekarza umiejętności samodzielnego ich wykonywania;

4) uczestniczy w wykonywanym przez lekarza zabiegu operacyjnym albo 
stosowanej metodzie leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzy
ko dla pacjenta, do czasu nabycia przez lekarza umiejętności samodzielnego ich 
wykonywania lub stosowania;

5) wystawia opinię zawodową, w tym dotyczącą uzdolnień i predyspozycji 
zawodowych, umiejętności manualnych, stosunku do pacjentów i współpracow
ników, zdolności organizacyjnych i umiejętności pracy w zespole;

6) wnioskuje odpowiednio do wojewody, Ministra Obrony Narodowej albo 
ministra właściwego do spraw wewnętrznych o przerwanie szkolenia specjali
zacyjnego przez lekarza, który nie realizuje programu specjalizacji;

7) wnioskuje odpowiednio do wojewody, Ministra Obrony Narodowej albo 
ministra właściwego do spraw wewnętrznych o przedłużenie czasu trwania 
szkolenia specjalizacyjnego;

8) potwierdza, za pomocą SMK, zrealizowanie poszczególnych elementów 
programu specjalizacji oraz zrealizowanie całości szkolenia specjalizacyjnego 
zgodnie z programem specjalizacji.

Kierownik podmiotu prowadzącego szkolenie specjalizacyjne monitoruje 
zgodność odbywanego przez lekarza w tym podmiocie szkolenia specjalizacyj
nego z zakresem programu specjalizacji w danej dziedzinie medycyny”.

W związku z tym zwracam się do Szanownego Pana Ministra z prośbą o od
powiedź na poniższe pytania.

Na jakiej podstawie ustalono dodatek do wynagrodzenia 1 tysiąc zł miesięcz
nie brutto w przypadku nadzorowania szkolenia więcej niż jednego lekarza szko
lącego się pod jego kierunkiem?

Jak interpretować brak sprawowania przez kierownika specjalizacji bez
pośredniego nadzoru nad lekarzem odbywającym szkolenie specjalizacyjne?

Z wyrazami szacunku 
Agnieszka Gorgoń-Komor
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oświadczenie złożone przez senatorów 
kazimierza kleinę i stanisława Gawłowskiego 

oświadczenie skierowane do prezesa rady Ministrów  
Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Kierujemy do Pana jako premiera polskiego rządu oświadczenie w sprawie 

niezwykle ważnej dla całej Polski, a szczególnie dla Pomorza, od Szczecina po 
Gdańsk. Stoimy przed wielkim wyzwaniem związanym z budową farm wia
trowych na morzu. Energia płynąca z tych elektrowni będzie w przyszłości jed
nym z najważniejszych elementów transformacji energetycznej naszego kraju. 
Chcemy, aby te wielkie inwestycje w możliwie największym stopniu były udzia
łem naszych krajowych firm i żeby korzyści związane z tymi inwestycjami były 
udziałem naszych przedsiębiorców i obywateli. Nasze pismo kierujemy do Pana, 
ponieważ nasz pomysł, proponowany zresztą od wielu miesięcy, wymaga koor
dynacji wielu ministerstw.

Otóż proponujemy, aby w serwisową obsługę budowy farm, a później ich 
eksploatacji włączyć, co oczywiste, małe porty, głównie środkowego Wybrzeża, 
ale także rybaków, właścicieli f loty rybackiej i właścicieli jednostek pływają
cych przewożących turystów w celach rekreacyjnych (połowy dorsza). Dzisiaj te 
wszystkie jednostki stoją w portach ze względu na obowiązujący zakaz połowów. 
Duża część tych kutrów będzie likwidowana w wyniku kasacji f loty.

Proponujemy, aby rybakom kasującym swoje kutry rybackie, zamiast wy
płacać odszkodowania, budowano małe kutry serwisowe obsługujące inwesty
cje farm wiatrowych. Prawdopodobnie koszt budowy takiej jednostki może być 
wyższy od otrzymanego odszkodowania (raczej tak, ale nie zawsze), ale wówczas 
armatorzy jednostek serwisowych spłacaliby różnicę z otrzymywanych wyna
grodzeń z obsługi farm. Statki te (kutry) powinny być zaprojektowane w rodzi
mych firmach projektowych i budowane w polskich stoczniach, także małych. 
Taki program dałby pracę i projektantom, i stoczniowcom. Kutry serwisowe są 
relatywnie proste, więc zbudowanie ich nie wymaga czasu i szczególnej techno
logii. Operatorem takiego projektu, finansowanego z budżetu krajowego i ewen
tualnie unijnego, mogłyby być instytucje centralne, ale lepiej byłoby, gdyby to 
były regionalne agencje rozwoju.

Ten pomysł, który przedstawialiśmy już marszałkom województwa po
morskiego i zachodniopomorskiego, został bardzo ciepło przyjęty; jest także 
atrakcyjny dla rybaków. Prosimy o jego ocenę, ewentualne uwagi, a szczególnie 
o wcielenie tego pomysłu w życie.

Z poważaniem 
Kazimierz Kleina 
Stanisław Gawłowski
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oświadczenie złożone przez senatorów 
magdalenę kochan, marcina Bosackiego, halinę Biedę, 

Barbarę Borys-damięcką, Jadwigę rotnicką,  
leszka czarnobaja, Joannę sekułę, Janusza Pęcherza, 

zygmunta Frankiewicza, Janusza Gromka, ewę 
matecką, kazimierza kleinę, wojciecha ziemniaka, 

Jerzego wcisłę, marka Borowskiego, 
Jerzego Fedorowicza, krzysztofa Brejzę,  

sławomira rybickiego, Bogdana Borusewicza, 
stanisława lamczyka, władysława komarnickiego, 

agnieszkę kołacz-leszczyńską,  
krzysztofa kwiatkowskiego, Jacka Burego,  
stanisława Gawłowskiego, Pawła arndta,  
Beniamina Godylę, michała kamińskiego, 

wadima Tyszkiewicza, ryszarda świlskiego,  
Beatę małecką-liberę, ryszarda Bobera,  

wojciecha koniecznego, Gabrielę morawską-stanecką, 
Jana Filipa libickiego, Tomasza Grodzkiego,  

marka Plurę, danutę Jazłowiecką  
i agnieszkę Gorgoń-komor

Katyń to miejsce zbrodni wojennej. Wiosną 1940 r. decyzją Stalina NKWD 
zamordowało ponad 22 tysiące polskich oficerów. Przez 50 lat władze sowieckie 
zaprzeczały swojej odpowiedzialności za zbrodnię katyńską. O mord oskarżały 
Niemców. To kłamstwo jako oficjalną wersję przyjęły także władze komuni
styczne PRL. Dopiero 13 kwietnia 1990 r. Michaił Gorbaczow przekazał Polsce 
dokumenty z radzieckich archiwów i po raz pierwszy oficjalnie przyznał, że 
zbrodni dokonało NKWD.

70 lat po zabójstwie oficerów w Katyniu reprezentanci naszego narodu lecieli 
uczcić ich pamięć. Zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem.

W osiemdziesiątą pierwszą rocznicę mordu katyńskiego i jedenastą rocznicę 
wypadku lotniczego pod Smoleńskiem składamy hołd wszystkim ofiarom tra
gedii. W żadnym razie nie można jednak łączyć zbrodni wojennej z katastrofą 
lotniczą.
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Władysław Komarnicki 
Agnieszka Kołacz-Leszczyńska 
Krzysztof Kwiatkowski 
Jacek Bury 
Stanisław Gawłowski 
Paweł Arndt 
Beniamin Godyla 
Michał Kamiński 
Wadim Tyszkiewicz 
Ryszard Świlski 
Beata Małecka-Libera 
Ryszard Bober 
Wojciech Konieczny 
Gabriela Morawska-Stanecka 
Jan Filip Libicki 
Tomasz Grodzki 
Marek Plura 
Danuta Jazłowiecka 
Agnieszka Gorgoń-Komor

Raport rządowej komisji badającej przyczyny katastrofy oraz wieloletnie 
bezowocne próby podważenia wyników jej prac nie pozostawiają żadnych 
wątpliwości co do przyczyn tego dramatycznego wypadku. Pora więc zakoń
czyć spory, które na skutek działań nieodpowiedzialnych polityków dopro
wadziły do głębokich podziałów w społeczeństwie. Skupmy się na godnym 
wspominaniu wszystkich ofiar.

Upamiętnienia wymaga miejsce katastrofy. Państwo pod rządami PiS nie 
podołało temu wyzwaniu. Wierzymy jednak, że nadejdzie moment, w którym 
miejsce tragicznej śmierci 96 reprezentantów naszego narodu zostanie godnie 
upamiętnione.

Wyrażamy głęboki szacunek i serdeczne współczucie wobec bliskich ofiar 
katastrofy, których uczucia nie zawsze szanowano. Często poświęcano je dla 
budowania kolejnych spiskowych teorii. Dziękujemy wszystkim, którzy 10 lat 
temu w celu zapewnienia bezpieczeństwa przyszłych lotów rzetelnie zbadali 
przyczynę katastrofy, a zamiast otrzymać należne im słowa uznania i wdzięcz
ności, zostali przez PiS ukarani.

Żądamy natychmiastowego rozwiązania i rozliczenia Podkomisji do spraw 
Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego z 10 kwietnia 2010 r. Jedynym efek
tem jej działania jest stawianie fałszywych tez pogłębiających podziały w spo
łeczeństwie. Prawda o tym wydarzeniu jest powinnością rządzących wobec 
wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Tak dramatyczne doświadcze
nie całej wspólnoty narodowej powinno łączyć, nie dzielić.

Magdalena Kochan 
Marcin Bosacki 
Halina Bieda 
Barbara Borys-Damięcka 
Jadwiga Rotnicka 
Leszek Czarnobaj 
Joanna Sekuła 
Janusz Pęcherz 
Zygmunt Frankiewicz 
Janusz Gromek 
Ewa Matecka 
Kazimierz Kleina 
Wojciech Ziemniak 
Jerzy Wcisła 
Marek Borowski 
Jerzy Fedorowicz 
Krzysztof Brejza 
Sławomir Rybicki 
Bogdan Borusewicz 
Stanisław Lamczyk 
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oświadczenie złożone 
przez senator agnieszkę kołacz-leszczyńską

oświadczenie skierowane do ministra edukacji i nauki  
przemysława czarnka

Szanowny Panie Ministrze!
Ostatnio opinię publiczną obiegła informacja o powstającym projekcie ustawy 

o Narodowym Programie Kopernikańskim. Mimo wypowiadanych zaprzeczeń 
światło dzienne ujrzał projekt, przygotowany przez kierowany przez Pana re
sort. Znajdujemy w nim zapis o powołaniu nowej instytucji – Międzynarodowej 
Akademii Kopernikańskiej. Jak czytamy w uzasadnieniu, będzie to „sieć efek
tywnych instytucji naukowych, które dzięki świeżości, kreatywności, inno
wacyjności oraz zaangażowaniu międzynarodowych autorytetów staną się 
ośrodkiem o znaczącym prestiżu naukowym, a jednocześnie będą silnie od
działywały w skali globalnej”. Zgodnie z kolejnymi zapisami ma ona składać się 
z 6 izb: Astronomii i Nauk MatematycznoPrzyrodniczych, Laureatów Nagród 
Kopernikańskich, Filozofii i Teologii, Nauk Medycznych, Nauk Ekonomicznych 
i Zarządzania, Nauk Prawnych. Planuje się też powołanie nowej uczelni, Szkoły 
Głównej im. Mikołaja Kopernika, która skupi w sobie Kolegium Astronomii 
i Nauk Przyrodniczych w Toruniu, Kolegium Nauk Medycznych w Olsztynie, 
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w Poznaniu, Kolegium Filozofii 
i Teologii w Krakowie, Kolegium Nauk Prawnych w Lublinie oraz Krajową Szkołę 
Administracji Publicznej im. Lecha Kaczyńskiego. 

Z różnych stron docierają do nas pełne obaw o te plany głosy. Złowieszczo 
brzmią słowa o braku jakichkolwiek konsultacji, zapytań, prób dialogu o propo
nowanych zmianach, które mają służyć – według większości protestujących – 
likwidacji PAN. Wpisując się w te pełne przerażenia głosy, proszę Pana Ministra 
o odpowiedź na następujące pytania.

1. Czy prawdą jest, że Międzynarodowa Akademia Kopernikańska ma doce
lowo zastąpić PAN, a w konsekwencji doprowadzić do jej likwidacji?

2. Czy prawdą jest, że projekt nie został skonsultowany? Jeśli to nieprawdzi
wa informacja, to proszę o wskazanie, z jakimi środowiskami i instytucjami 
konsultowano przedmiotowy projekt.

3. Proszę o wskazanie przewidywanych kosztów utworzenia i kosztów bie
żącego funkcjonowania akademii oraz Szkoły Głównej im. Mikołaja Kopernika. 

Dziękuję bardzo.

Agnieszka Kołacz-Leszczyńska
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oświadczenie złożone 
przez senator agnieszkę kołacz-leszczyńską

oświadczenie skierowane do ministra edukacji i nauki  
przemysława czarnka

Szanowny Panie Ministrze!
Ze względu na obowiązujące przepisy – mam na myśli prawo oświatowe oraz 

rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty – 
w 2022 r. uczniowie szkół podstawowych są obowiązani podjeść do dodatkowe
go egzaminu z wybranego przez siebie przedmiotu. Będą mieli do wyboru kilka 
przedmiotów: chemię, fizykę, biologię, historię lub geografię, poza obowiązko
wymi przedmiotami, takimi jak język polski, matematyka, wybrany język obcy.

Niestety ostatni czas pandemii wymusił prowadzenie zajęć w formie na
uczania zdalnego, a w konsekwencji spowodował ogromne obciążenia, którym 
poddawani są uczniowie, ich rodzice i kadra nauczycielska, ale nic nie wskazu
je na to, by ministerstwo rozważyło odejście od przeprowadzenia dodatkowej 
części egzaminu ósmoklasisty.

Nie będę przytaczała wszystkich argumentów, które są składane na ręce 
Pana Ministra, płynących z każdej strony – mam tu na myśli i uczniów, i rodzi
ców, i organizacje pozarządowe. Dołączam się do wszystkich wniosków, próśb 
i apeli, proszę o ich rozważenie i podjęcie tej odważnej, a jednak ważnej decyzji.

Agnieszka Kołacz-Leszczyńska
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oświadczenie złożone 
przez senator małgorzatę kopiczko

oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury  
andrzeja adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W związku ze stanowiskiem Rady Miasta Ełku w sprawie przebiegu dro

gi S16 w wariancie Białystok – Ełk oświadczam, że je popieram i przychylam 
się do stanowiska samorządu ełckiego przedstawionego w przywołanym piśmie.

Inwestycja budowy przedmiotowej drogi ekspresowej w obecnym kory
tarzu drogi krajowej nr 65 ma swoje uzasadnienie nie tylko komunikacyjne, 
ale również ekonomiczne, co wpisuje się w działania rządu RP mające na celu 
podniesienie jakości życia mieszkańców i funkcjonowania regionów Polski 
północnowschodniej.

Oś drogi Olsztyn – Ełk – Białystok wpisuje się trasę Via Baltica, co pozwoli 
na ożywienie gospodarcze wszystkich ośrodków leżących na trasie tejże dro
gi. Sprawna komunikacja i jej szeroki zasięg pozwala na rozwój transportu, co 
niewątpliwie przekłada się na wzmocnienie lokalnej przedsiębiorczości. Trasa 
S16 to również niezwykle ważny odcinek w sieci dróg międzynarodowych, które 
będą przebiegały trasą Via Carpatia.

W związku z powyższym popieram stanowisko samorządu ełckiego i pro
szę o rozważenie moich sugestii przy konstruowaniu projektu tej niezwykle 
ważnej arterii. 

Z poważaniem 
Małgorzata Kopiczko
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oświadczenie złożone przez senatorów 
krzysztofa kwiatkowskiego i wadima Tyszkiewicza

oświadczenie skierowane do wiceprezesa rady Ministrów,  
ministra rozwoju, pracy i technologii jarosława Gowina

Szanowny Panie Premierze!
Rząd po raz kolejny podjął decyzję o przedłużeniu zamknięcia obiektów in

frastruktury sportowej, tj. klubów fitness, siłowni i studiów treningu personal
nego, znajdujących się w zamkniętych pomieszczeniach. W sytuacji, w której 
wszyscy lekarze podkreślają, że dobra kondycja fizyczna znacznie zmniejsza 
ryzyko zakażenia koronawirusem, a w przypadku zakażenia zwiększa szanse 
na łagodny przebieg choroby, rząd podejmuje decyzje, które utrudniają, a wielu 
osobom wręcz uniemożliwiają dbanie o kondycję fizyczną. Dodatkowo decyzje 
rządu często są niespójne lub jest możliwa ich zróżnicowana interpretacja. Ta 
różna interpretacja w sposób szczególny może narazić przedsiębiorców z branży 
fitness, branży sportowej na kary, mandaty lub inne przykre administracyjne 
konsekwencje.

Dlatego, żeby uporządkować tę sytuację, prosimy o udzielenie odpowiedzi 
na następujące pytania.

1. Na jakich zasadach mogą korzystać z klubów fitness, siłowni, studiów tre
ningu personalnego i innych obiektów naszego sektora osoby posiadające legity
mację związków: PZPL – Polskiego Związku Przeciągania Liny, PZT – Polskiego 
Związku Triathlonu, PZK – Polskiego Związku Kolarstwa?

2. Czy obostrzenia różnicują korzystanie z infrastruktury sportowej, jeśli 
chodzi o polskie związki sportowe niebędące na liście sportów olimpijskich i pol
skie związki sportowe będące na liście sportów olimpijskich?

3. Czy służby, takie jakie jak Policja oraz Sanepid, podczas kontroli danego 
obiektu, pod względem przestrzegania rozporządzenia, mają prawo podważyć 
jego treść na podstawie własnej interpretacji? Czy interpretacja prawna funk
cjonariusza Policji lub Sanepidu ma większą wagę niż treść rozporządzenia?

Krzysztof Kwiatkowski 
Wadim Tyszkiewicz
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oświadczenie złożone 
przez senatora krzysztofa kwiatkowskiego

oświadczenie skierowane do sekretarza stanu w kancelarii prezesa  
rady Ministrów, pełnomocnika rządu do spraw strategicznej  

infrastruktury energetycznej piotra naimskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Od momentu, w którym przyjęta została przez rząd Polityka energetyczna 

Polski do roku 2040, oficjalnie w dokumencie urzędowym pojawiła się infor
macja o planach budowy przez Polskę elektrowni jądrowej. Według tego doku
mentu, począwszy od roku 2033, co 3 lata będzie uruchamiany nowy reaktor 
jądrowy. W sumie ma być ich 6. Jednocześnie media informują o kolejnych 
listach intencyjnych i umowach podpisywanych przez rząd w sprawie rozwo
ju energetyki jądrowej w Polsce. Umowy te zawierane są wyłącznie z jednym 
państwem. 

Sprawa ta budzi ogromne zainteresowanie społeczne, po pierwsze, w kon
tekście rosnących stale cen energii, a po drugie, w kontekście polityki klima
tycznej Unii Europejskiej i jej wpływu na energetykę w Polsce. Szczególne 
zainteresowanie dotyczy obecnych regionów energetycznych. Jednym z takich 
obszarów jest województwo łódzkie, i to nie tylko rejon bełchatowski. Do mnie, 
jako senatora ziemi łódzkiej, docierają niepokojące sygnały od mieszkańców 
i od pracowników kopalni i elektrowni oraz firm z nią współpracujących. 
Obecnie kompleks w Bełchatowie ma ogromny udział w energii elektrycznej 
wytwarzanej w Polsce. Nie tylko ma możliwości wytwórcze, lecz także dys
ponuje sieciami energetycznymi umożliwiającymi wysyłanie energii na cały 
kraj. Dysponuje także wykwalifikowaną kadrą pracowników. Kompleks ma 
jednakże wytwarzać energię jedynie przez kilkanaście lat, do czasu wyczer
pania obecnego złoża. Według niektórych mediów nie jest planowana w tym 
rejonie przyszła elektrownia jądrowa, a siłownie mają być zlokalizowane nad 
morzem i w rejonie konińskim.

Wobec tego chciałbym zapytać Pana Ministra, czy rząd przy planowa
niu lokalizacji elektrowni jądrowych będzie brać pod uwagę również rejon 
Bełchatowa, szczególnie w kontekście aktywów, którymi dysponuje. Czy po 
zakończeniu wydobycia w kopalni zakończone zostanie wytwarzanie energii 
elektrycznej w pobliskiej elektrowni, a energia będzie wytwarzana jedynie 
na farmach wiatrowych i słonecznych, w sumie o mocy około 0,6 GW, więc 
o wiele mniejszej niż obecnie i niż pozwala na to istniejąca infrastruktura 
przesyłowa Bełchatowa? 

W  ilu lokalizacjach mają być rozmieszczone przyszłe elektrownie? 
Kiedy planowane jest rozpoczęcie konsultacji społecznych w terenie? Z ilo
ma parterami zagranicznymi zostaną zawarte umowy w sprawie budowy 
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elektrowni i jakie znaczenie mają dotychczas podpisane w tym zakresie 
porozumienia i umowy? Czy przesądzają one wybór przyszłego partnera 
strategicznego?

Krzysztof Kwiatkowski



przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 23. posiedzenia Senatu

292

23. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 14 i 15 kwietnia 2021 r.

 
 
 
 
 

oświadczenie złożone 
przez senator Gabrielę morawską-stanecką

oświadczenie skierowane do prezesa rady Ministrów  
Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Wyrażam zaniepokojenie sytuacją i troskę w związku z finansowaniem 

ochrony zdrowia, szczególnie w kontekście Piekarskiego Centrum Medycznego 
Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich, prowadzącego Szpital Miejski pod wezwaniem 
św. Łukasza, stojącego na progu upadłości z powodu braku odpowiednich przy
chodów z Narodowego Funduszu Zdrowia. Dołączam w tej sprawie do apelu 
wystosowanego do prezesa Rady Ministrów przez Radę Miasta Piekary Śląskie 
uchwałą nr XXXIV/386/21 z dnia 12 kwietnia 2021 r.

Dotychczasowe finansowanie przyznano na bazie wyliczeń i potencjału sta
rej placówki, która nie spełniała obecnie obowiązujących standardów. Miasto 
Piekary Śląskie wybudowało zatem nową siedzibę, wyposażając ją w najnowszy 
sprzęt. Dzisiaj to jeden z najnowocześniejszych szpitali powiatowych w Polsce. 
Mimo to jest to jednocześnie placówka z jednym z najniższych przychodów 
z NFZ. W efekcie szpital za ubiegły rok wygenerował stratę w wysokości ponad 
20 milionów zł. Jej pokrycie znacząco przekracza możliwości finansowe gminy 
(jej budżet wynosi 341 milionów zł).

Zwracam się z apelem o wsparcie placówki znajdującej się w Piekarach 
Śląskich oraz prośbą o stworzenie warunków, które umożliwią jej funkcjono
wanie w kolejnych latach. Obecnie szpital  znajduje się w sytuacji zagrożenia 
likwidacją, w dodatku w czasie pandemii COVID19. Od działań rządu zależy 
najbliższa przyszłość Piekarskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

Gabriela Morawska-Stanecka 



przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 23. posiedzenia Senatu

293

23. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 14 i 15 kwietnia 2021 r.

 
 
 
 
 

oświadczenie złożone 
przez senator Gabrielę morawską-stanecką

oświadczenie skierowane do prezesa rady Ministrów  
Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
W dniu 23 grudnia 2020 r. otrzymałam odpowiedź od pana Sławomira 

Gadomskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia (sygn. pisma 
OIPPZ.050.36.2020.KP), na skierowane przeze mnie w dniu 28 października 
2020 r. oświadczenie senatorskie do prezesa Rady Ministrów w sprawie umoż
liwienia górnikom oddawania osocza bez konieczności odpracowywania dni, 
w których pobrali na ten cel zwolnienie L4 (precyzując: żeby zostały im doliczo
ne do okresu pracy górniczej).

Opisany obowiązek odpracowania czasu poświęconego na oddanie krwi 
wynika z przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU 1998 nr 162 poz. 1118 ze zmianami). 
Art. 50a–50f dokładnie precyzują, komu przysługuje emerytura górnicza, oraz 
okresy wykonywania pracy, które można zaliczyć do pracy górniczej, niezbędne 
do uzyskania prawa do wspomnianego górniczego świadczenia emerytalnego. 
Dni, w których górnik decyduje się wziąć zwolnienie L4 – nawet na tak szczytny 
cel, jakim jest oddanie krwi lub osocza – nie podlegają zaliczeniu do okresu pra
cy górniczej w celu ustalenia prawa i wysokości emerytur górniczych ze wzglę
du na brak podstaw prawnych. Jak czytamy w odpowiedzi ministerstwa: „Bez 
względu na wykonywaną profesję każda osoba wyrażająca chęć oddania krwi 
i jej składników powinna mieć równe prawo do dnia wolnego. Powyższe zmiany 
są niezbędne, szczególnie biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiczną oraz 
fakt, że dużą część ozdrowieńców stanowią górnicy oddający osocze wykorzy
stywane w terapii chorych na COVID19”.

Od uzyskania przeze mnie wspomnianej odpowiedzi minęły blisko 4 mie
siące. W tym czasie rząd nie zaproponował korzystnych dla górników i całego 
społeczeństwa zmian w przepisach prawa.

Jak poinformowało mnie ministerstwo, „kwestia odpracowania przez gór
ników dnia wolnego z powodu oddania krwi lub jej składników była podejmo
wana wielokrotnie przez ministra zdrowia, który zwracał się z zapytaniem do 
minister rodziny i polityki społecznej w sprawie możliwości podjęcia działań 
zmierzających do zmiany regulacji prawnych, na podstawie których górnicy 
będą mieć możliwość oddawania krwi i jej składników bez konieczności odpra
cowywania dnia przeznaczonego na donację. Dzień ten należałoby uwzględnić 
w okresie pracy górniczej i nie powinien wpływać on negatywnie na ustalenie 
prawa i wysokości świadczeń emerytalnych”.
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W związku z powyższym zwracam się do Pana Premiera z prośbą o podjęcie 
niezbędnych działań zmierzających do rozpoczęcia prac legislacyjnych oraz po
informowanie mnie o podjętych decyzjach i stanowiskach. Proszę o odpowiedzi 
na poniższe pytania.

1. Czy rząd rozpocznie prace legislacyjne w wyżej opisanym zakresie? Kiedy? 
Które ministerstwo będzie miało powierzoną rolę przygotowania projektu 
ustawy?

2. Czy zostanie powołany specjalny zespół, składający się z przedstawicieli 
ministra zdrowia oraz ministra rodziny i polityki społecznej, w celu uspraw
nienia procesu konsultacyjnego pomiędzy resortami? Jaki będzie regulamin 
jego pracy?

3. Na jakim stanowisku w sprawie zmiany przepisów prawa w powyższym 
zakresie stoi Prezes Rady Ministrów? Jakie działania (konkretnie) i kiedy podjął 
w celu ich przeprowadzenia?

Gabriela Morawska-Stanecka
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oświadczenie złożone 
przez senatora krzysztofa mroza

oświadczenie skierowane do minister rodziny i polityki społecznej  
Marleny Maląg

Do mojego biura senatorskiego zgłaszają się osoby posiadające status działa
cza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycz
nych. Zwracają się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przysługujące z tego 
tytułu świadczenie wyrównawcze. Niestety, przysługuje ono jedynie osobom 
pobierającym emeryturę lub rentę inwalidzką lub rentę z tytułu niezdolności do 
pracy, tymczasem z katalogu uprawniającego do odbioru dodatkowego świad
czenia wykluczone są osoby pobierające rentę rodzinną.

W związku z powyższym zwracam się do Pani Minister z prośbą o udzielenie 
odpowiedzi na poniższe pytanie.

Czy widzi Pani Minister możliwość i potrzebę zmian legislacyjnych zmie
rzających do tego, aby osoby posiadające status działacza opozycji antykomu
nistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych, pobierające rentę 
rodzinną, kwalifikowały się do świadczenia wyrównawczego wypłacanego przez 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych?

Z poważaniem 
Krzysztof Mróz
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oświadczenie złożone 
przez senatora andrzeja Pająka

oświadczenie skierowane ministra sprawiedliwości,  
prokuratora generalnego zbigniewa ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana w związku z problemem zasygnalizowanym mi przez 

panią prezes Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej dotyczącym niezwykle 
trudnej sytuacji kadrowej w suskim sądzie. Zgodnie ze strukturą organizacyj
ną w Sądzie Rejonowym w Suchej Beskidzkiej funkcjonują: I Wydział Cywilny, 
II Wydział Karny, II Wydział Rodzinny i Nieletnich oraz IV Wydział Ksiąg 
Wieczystych. Na chwilę obecną do suskiej jednostki przydzielonych jest 7 eta
tów orzeczniczych, jednak z uwagi na śmierć jednego z sędziów i przejście w stan 
spoczynku 2 innych w okresie ostatnich kilku miesięcy, w sądzie orzeka obecnie 
zaledwie 3 sędziów i 1 asesor. W tej sytuacji sędziowie obciążeni są ogromną licz
bą spraw, ponad ich siły, a czas oczekiwania na wyznaczenie pierwszej rozprawy 
trwa ok. roku lub nawet dłużej. Władze SR w Suchej Beskidzkiej oczekują obec
nie na przyjście 2 orzeczników, do tego pozostaje jeszcze 1 wakat, który ma być 
obsadzony w perspektywie najszybciej roku. Niestety oczekiwane zmiany i tak 
nie dają większych nadziei na poprawę sytuacji, gdyż z uwagi na dotychczaso
we braki kadrowe, ogromne zaległości oraz stan epidemii, wyjście z zaległości 
potrwa co najmniej kilka lat, zwłaszcza że w perspektywie widnieje przejście 
w przyszłym roku w stan spoczynku kolejnego sędziego i co za tym idzie – cza
sochłonna procedura konkursowa na jego następcę.

Zgodnie z sugestiami władz Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej jedy
nym rozwiązaniem stanowiącym skuteczny ratunek dla płynnej działalności 
sądu jest przydzielenie ósmego etatu sędziowskiego oraz etatu referendarskiego. 
Decyzja taka w stosunku do kadr suskiego sądu spowodowałaby wreszcie długo 
oczekiwaną poprawę sytuacji orzeczniczej, a przede wszystkim wpłynęłaby na 
szybkość postępowań w poszczególnych sprawach i realne zaspokojenie potrzeb 
lokalnej społeczności w dostępie do wymiaru sprawiedliwości.

Wobec przedłożonych wyżej informacji dotyczących niezwykle trudnej sytu
acji kadrowej w Sądzie Rejonowym w Suchej Beskidzkiej zwracam się do Pana 
Ministra z osobistą prośbą o objęcie sprawy swoim nadzorem i rozwiązanie 
orzeczniczego impasu poprzez stosowne decyzje kadrowe i wzmocnienie pod 
tym kątem suskiej jednostki.

Z poważaniem 
Andrzej Pająk
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oświadczenie złożone 
przez senatora krzysztofa słonia

oświadczenie skierowane do ministra edukacji i nauki  
przemysława czarnka

Szanowny Panie Ministrze!
Rodzice dzieci niepełnosprawnych, którzy samodzielnie dowożą dzieci do 

szkoły, zwrócili się do mnie z prośbą o zainicjowanie zmian legislacyjnych zmie
rzających do ujednolicenia i urealnienia zasad oraz wysokości zwrotu kosztów 
dowozu.

Uprzejmie proszę o przeanalizowanie, na podstawie załączonej przeze mnie 
korespondencji opisującej konkretne przypadki, możliwości wprowadzenia ta
kich zmian w obowiązujących przepisach prawnych, aby zasady i algorytmy 
zwrotu kosztów dowozu dzieci uniemożliwiały dowolność w interpretacji na 
poziomie samorządów, realnie wspomagały rodziców, którzy wzięli na sie
bie ten obowiązek, oraz bardziej adekwatnie uwzględniały rzeczywiste kosz
ty. Wyrażam jednocześnie gotowość złożenia stosownych wniosków i podjęcia 
inicjatywy ustawodawczej w Senacie RP.

Z wyrazami szacunku 
Krzysztof Słoń
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oświadczenie złożone 
przez senatora krzysztofa słonia

oświadczenie skierowane do ministra zdrowia  
adama niedzielskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Rodzice dorosłych dzieci niepełnosprawnych zwrócili się do mnie z prośbą 

o zainicjowanie zmian legislacyjnych zmierzających do umożliwienia ich dzie
ciom korzystania z opieki zdrowotnej przewidzianej dla dzieci do 18 roku ży
cia. Sprawa dotyczy tych niesamodzielnych dzieci niepełnosprawnych, które, 
mimo ukończenia 18 roku życia i w związku z tym konieczności przejścia pod 
ambulatoryjną, specjalistyczną i szpitalną opiekę służby zdrowia dla dorosłych, 
mają niską masę i typowo dziecięce wymiary ciała, więc powinny pozostać pod 
opieką dotychczasowych lekarzy, którzy doskonale znają swoich pacjentów i od 
lat współpracują z rodzicami w leczeniu i rehabilitacji. Aktualnie obowiązujący 
system przewiduje leczenie takich dzieci w poradniach dla dorosłych i w razie 
potrzeby ich pobyt jako pacjentów w szpitalnych oddziałach dla dorosłych, gdzie 
zarówno standardy i procedury leczenia, jak i możliwości opieki przez rodziców 
są inne niż te w placówkach przeznaczonych dla dzieci poniżej 18 roku życia.

Ostatnio poznanym przeze mnie takim pacjentem jest Piotruś, który w lutym 
stał się dorosły. Jest niepełnosprawny od urodzenia. Waży zaledwie 28 kg. Ma 
czterokończynowe spastyczne mózgowe porażenie dziecięce i wiele innych cho
rób. Jest pod stałą opieką lekarzy pediatrów, neurologa, chirurga, rehabilitanta, 
okulisty, pulmonologa, alergologa. Stale jest rehabilitowany, a rodzice wykonują 
tytaniczną pracę, by zapewnić mu właściwą opiekę.

Proszę o przeanalizowanie zgłoszonego przeze mnie problemu, bo być może 
niewielkie zmiany istniejących przepisów bądź ujednolicona ich interpretacja 
bardzo ułatwią życie rodzicom i ich niepełnosprawnym dzieciom.

Z wyrazami szacunku 
Krzysztof Słoń
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oświadczenie złożone 
przez senatora krzysztofa słonia

oświadczenie skierowane do pełnomocnika rządu  
do spraw osób niepełnosprawnych pawła Wdówika

Szanowny Panie Ministrze!
Rodzice dorosłych dzieci niepełnosprawnych zwrócili się do mnie z prośbą 

o zainicjowanie zmian legislacyjnych zmierzających do umożliwienia ich dzie
ciom korzystania z opieki zdrowotnej przewidzianej dla dzieci do 18 roku ży
cia. Sprawa dotyczy tych niesamodzielnych dzieci niepełnosprawnych, które, 
mimo ukończenia 18 roku życia i w związku z tym konieczności przejścia pod 
ambulatoryjną, specjalistyczną i szpitalną opiekę służby zdrowia dla dorosłych, 
mają niską masę i typowo dziecięce wymiary ciała, więc powinny pozostać pod 
opieką dotychczasowych lekarzy, którzy doskonale znają swoich pacjentów i od 
lat współpracują z rodzicami w leczeniu i rehabilitacji. Aktualnie obowiązujący 
system przewiduje leczenie takich dzieci w poradniach dla dorosłych i w razie 
potrzeby ich pobyt jako pacjentów w szpitalnych oddziałach dla dorosłych, gdzie 
zarówno standardy i procedury leczenia, jak i możliwości opieki przez rodziców 
są inne niż te w placówkach przeznaczonych dla dzieci poniżej 18 roku życia.

Ostatnio poznanym przeze mnie takim pacjentem jest Piotruś, który w lutym 
stał się dorosły. Jest niepełnosprawny od urodzenia. Waży zaledwie 28 kg. Ma 
czterokończynowe spastyczne mózgowe porażenie dziecięce i wiele innych cho
rób. Jest pod stałą opieką lekarzy pediatrów, neurologa, chirurga, rehabilitanta, 
okulisty, pulmonologa, alergologa. Stale jest rehabilitowany, a rodzice wykonują 
tytaniczną pracę, by zapewnić mu właściwą opiekę.

Proszę o przeanalizowanie zgłoszonego przeze mnie problemu, bo być może 
niewielkie zmiany istniejących przepisów bądź ujednolicona ich interpretacja 
bardzo ułatwią życie rodzicom i ich niepełnosprawnym dzieciom.

Z wyrazami szacunku 
Krzysztof Słoń
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oświadczenie złożone 
przez senatora krzysztofa słonia

oświadczenie skierowane do pełnomocnika rządu  
do spraw osób niepełnosprawnych pawła Wdówika

Szanowny Panie Ministrze!
Rodzice dzieci niepełnosprawnych, którzy samodzielnie dowożą dzieci do 

szkoły, zwrócili się do mnie z prośbą o zainicjowanie zmian legislacyjnych zmie
rzających do ujednolicenia i urealnienia zasad oraz wysokości zwrotu kosztów 
dowozu.

Uprzejmie proszę o przeanalizowanie, na podstawie załączonej przeze mnie 
korespondencji opisującej konkretne przypadki, możliwości wprowadzenia ta
kich zmian w obowiązujących przepisach prawnych, aby zasady i algorytmy 
zwrotu kosztów dowozu dzieci uniemożliwiały dowolność w interpretacji na 
poziomie samorządów, realnie wspomagały rodziców, którzy wzięli na sie
bie ten obowiązek, oraz bardziej adekwatnie uwzględniały rzeczywiste kosz
ty. Wyrażam jednocześnie gotowość złożenia stosownych wniosków i podjęcia 
inicjatywy ustawodawczej w Senacie RP.

Z wyrazami szacunku 
Krzysztof Słoń



przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 23. posiedzenia Senatu

301

23. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 14 i 15 kwietnia 2021 r.

 
 
 
 
 

oświadczenie złożone 
przez senatora adama szejnfelda

oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury  
andrzeja adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Przemyślane i dobrze zaplanowane inwestycje w ruch kolejowy mogą sku

tecznie i długotrwale wyeliminować wykluczenie komunikacyjne, które nadal 
jest dużym problemem społecznym, szczególnie w mniejszych miejscowościach. 
Realizacji tego celu może służyć między innymi Program Uzupełniania Lokalnej 
i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej, tzw. program „Kolej+”. Nie bez znacze
nia dla tej idei powinien być także Rządowy Program Inwestycji Lokalnych.

Potrzeb w zakresie budowy, rozbudowy czy też rewitalizacji linii kolejowych 
w Polsce, w tym w Wielkopolsce, jest bardzo dużo, ale w ramach niniejszego 
wystąpienia chciałbym zwrócić uwagę Pana Ministra na potrzebę rewitalizacji 
kolejowego ciągu komunikacyjnego na linii kolejowej numer 390/236, tj. linii 
Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec. Odtworzenie ruchu pasażerskiego między 
Czarnkowem a Wągrowcem to niezwykle ważne zadanie, którego efekty doty
czyłby mieszkańców nie tylko tych miast i gmin. Zwiększenie możliwości prze
mieszczania się osób i przewozu towarów w regionie dzięki wspomnianej linii 
kolejowej nie tylko zapewniłoby dogodne podróże, w tym do pracy, szkół i uczel
ni, ale także umożliwiłoby kolejne dobre połączenia, szczególnie w kierunku 
Poznania i Piły. Miasto Czarnków, siedziba powiatu czarnkowskotrzcianeckie
go, po wielu latach ponownie mogłoby uzyskać konieczny i potrzebny dostęp do 
pasażerskiego ruchu kolejowego, który do tej pory ma i Wągrowiec, i Rogoźno. 
Dla mieszkańców oznaczałoby to wygodne, prywatne i służbowe dojazdy, a dla 
regionu – impuls do dalszego, dynamicznego rozwoju społecznogospodarczego.

Obecnie linia, o której mowa, użytkowana jest jedynie w ruchu towarowym, 
i to tylko na odcinku Rogoźno – Czarnków. Oznacza to, że fizycznie istnieje, lecz 
zakres jej wykorzystania jest marginalny wobec potrzeb oraz wobec potencjału. 
Trzeba w tym miejscu podkreślić, iż inwestycje w rozwój linii kolejowych to nie 
tylko ograniczanie czy wręcz likwidacja społecznego wykluczenia komunika
cyjnego. Takie inwestycje mają niebagatelny wpływ na rozładowanie ruchu sa
mochodowego w komunikacji drogowej, sprzyjają więc osiąganiu pozytywnych 
efektów dla środowiska naturalnego, w tym klimatu. Wszystko to tworzy cały 
wachlarz pozytywnych skutków dla ludzi i ich środowiska.

Panie Ministrze, temat rewitalizacji i rozwoju linii kolejowej na trasie 
Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec jest poruszany nie od dziś, ale to właśnie 
teraz, z uwagi na dostępne środki z budżetu państwa i te pochodzące z funduszy 
Unii Europejskiej, pomysł ten ma szansę na realizację.
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Mając na uwadze podniesienie poziomu życia mieszkańców Czarnkowa, 
Rogoźna, Wągrowca oraz wszystkich miast, gmin i wsi bliskich tej trasie, pra
gnę zapytać Pana Ministra, czy widzi Pan szansę na realizację tak ważnego dla 
subregionu północnej Wielkopolski zadania. Chciałbym jednocześnie zapytać, 
czy są albo będą przewidziane środki finansowe na realizację tej inwestycji 
bądź jej wsparcie.

Korzystając z okazji, w związku z bardzo dużym zainteresowaniem progra
mem „Kolej+”, chciałbym zapytać także, czy rząd przewiduje zwiększenie wy
datków ponad obecnie planowane na rozwój transportu kolejowego w Polsce, 
w tym w Wielkopolsce. Jeśli tak, to kiedy byłyby one dostępne, w jakiej wielkości 
i na jakich warunkach?

Z poważaniem 
Adam Szejnfeld
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oświadczenie złożone 
przez senatora adama szejnfelda

oświadczenie skierowane do ministra zdrowia  
adama niedzielskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Jak powszechnie wiadomo, szczepienia przeciwko COVID19 to teraz naj

ważniejsze zadanie wszystkich służb państwowych, samorządowych, a przede 
wszystkim medycznych. Nie ma sprawy ważniejszej niż pilne zaszczepienie jak 
największej liczby obywateli, i to w jak najkrótszym czasie.

Nie tylko państwo zatem, ale także każde miasto, każda gmina chcą zadbać 
o swoich mieszkańców w jak najlepszy sposób. Dlatego w związku z propono
wanymi przez rząd „samorządowymi” punktami szczepień władze miasta Piły 
przygotowały możliwość uruchomienia na terenie miasta nawet 2 punktów 
szczepień masowych. Niestety, decyzja w sprawie organizacji w Pile punktów 
szczepień masowych, którą podjął wojewoda wielkopolski oraz kierownictwo 
wielkopolskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, nie przewiduje wdro
żenia planów władz miasta w życie, lecz utworzenie punktu szczepień w zupełnie 
innym miejscu niż te wyznaczone i wyposażone już przez miasto. Zdecydowano 
się mianowicie na wykorzystanie, zamiast pomieszczenia w budynkach, stadio
nu powiatowego i na zatrudnienie firmy zewnętrznej do obsługi tego zadania, 
zamiast wykorzystać miejscowe podmioty oraz ich personel. Z tych powodów 
decyzja ta wywołuje zdziwienie i poważne wątpliwości.

Punkty szczepień, o których mowa, a które wskazały władze miasta Piły, 
miały powstać jeden w Klinice Ars Medical, a drugi – w Centrum Strzelectwa 
Sportowego „Tarcza”, przy współpracy z Przyzakładową Przychodnią Zdrowia 
Signify. Jak mnie poinformowano, działając w porozumieniu ze służbami 
Wojewody Wielkopolskiego, władze miasta Piły doprowadziły do zakupu kom
puterów, lodówek oraz innych elementów wyposażenia niezbędnego do wypo
sażenia lokali na rzecz przeprowadzenia masowych szczepień. Jednocześnie 
prezydent miasta Piły uzyskał dodatkowo zapewnienie rektora Państwowej 
Uczelni Stanisława Staszica w Pile o włączeniu w proces masowych szczepień 
w Pile także studentów pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego. Podobne za
pewnienie dostępności personelu wyraziły również władze Kliniki Ars Medical 
w Pile. Co ważne, pożyteczne i godne pochwały, do pomocy licznie zgłosili się 
także pilscy wolontariusze.

Tymczasem, jak się mnie informuje, pilanie i mieszkańcy regionu mają szcze
pić się przeciwko COVID19 w namiotach, na stadionie, zamiast w ogrzewanych 
i przystosowanych do świadczenia usług medycznych budynkach i pomieszcze
niach Kliniki Ars Medical czy w także przygotowanych i wyposażonych pomiesz
czeniach budynku Centrum Strzelectwa Sportowego „Tarcza”. Taką bowiem 
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podjęto decyzję, odrzucając ofertę miasta Piły. Obywatele zatem będą być może 
stać w kolejkach na dworze w różnych warunkach pogodowych, a także w dojaz
dach na stadion, korkując sąsiednie ronda oraz miasto samochodami. Powodem 
takiej decyzji był podobno błąd w złożonej ofercie, który okazał się jednak zwykłą 
i oczywistą omyłką pisarską, którą nawet przy minimum przychylności można 
było w sposób prosty i szybki wyjaśnić. Ba, owa pomyłka pisarska została nie
zwłocznie skorygowana.

Panie Ministrze, nie dosyć tego, że pod pretekstem zwykłego błędu pisar
skiego odrzucono bardzo dobrze przygotowane już miejsca do szczepień, w które 
zainwestowano środki finansowe, to jeszcze do wykonania omawianego zadania 
w miejscu, na które się zdecydowano, czyli na stadionie, zatrudniono w zasa
dzie nieznane w Pile przedsiębiorstwo z zupełnie innego terenu, co dodatkowo 
być może będzie miało znaczenie nie tylko dla organizacji szczepień, ale i dla 
ich kosztu dla państwa. Można mieć takie obawy, bowiem w przypadku punk
tów wskazanych przez miasto Piłę zorganizowano już miejscowy personel bia
ły, wolontariuszy, a nawet chętnych do pomocy pracowników Urzędu Miasta.

Panie Ministrze, trudno zrozumieć omawianą sytuację i dostrzec racjonalny 
sens podjętej decyzji. Z tych powodów zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą 
prośbą o osobiste zainteresowanie się tą sprawą oraz o podjęcie działań mają
cych na celu ewentualną zmianę podjętych rozstrzygnięć.

Z poważaniem 
Adam Szejnfeld 
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oświadczenie złożone 
przez senatora aleksandra szweda

oświadczenie skierowane do wiceprezesa rady Ministrów, ministra kultury, 
dziedzictwa narodowego i sportu piotra Glińskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Głównym celem bardzo ważnego dla młodzieży programu realizowanego 

przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, nowej edycji 
programu „Sportowe wakacje +” jest upowszechnianie zdrowego trybu życia 
i systematyczne podnoszenie poziomu aktywności fizycznej wśród dzieci, mło
dzieży i dorosłych poprzez wsparcie organizacji obozów sportowych, a także za
jęć, turniejów, eventów, konkursów oraz innych wydarzeń sportowych w Polsce. 
Jak podkreślono na stronie internetowej ministerstwa, „głównym założeniem 
programu „Sportowe wakacje +” jest promocja aktywnego wypoczynku w kraju 
oraz umacnianie wiedzy historycznej i tożsamości narodowej poprzez umoż
liwienie udziału w szeroko rozumianej kulturze fizycznej, przy jednoczesnym 
poznawaniu walorów turystycznych naszego kraju oraz upamiętnieniu posta
ci i wydarzeń, które miały istotne znaczenie w historii Polski. Program jest 
wynikiem analizy sytuacji związanej z utrzymaniem dobrego stanu zdrowia 
i poziomu aktywności fizycznej mieszkańców Polski, w szczególności podczas 
epidemii COVID19”.

Dziękując za kontynuację tego wyjątkowego programu w 2021 r. pomimo 
trudnej sytuacji w naszym kraju spowodowanej pandemią koronawirusa, pro
szę o udzielenie informacji, jak kształtowało się wsparcie w ramach powyższego 
programu w roku 2020 i czy z pomocy korzystały organizacje pozarządowe na 
terenie powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i ząbkowickiego w wojewódz
twie dolnośląskim.

Z poważaniem 
Aleksander Szwed
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oświadczenie złożone 
przez senatora aleksandra szweda

oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi  
Grzegorza pudy

Szanowny Panie Ministrze!
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rokrocznie wspiera rolników, któ

rzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi, takimi jak powódź, 
deszcz nawalny, susza, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, 
obsunięcia się ziemi, lawina, grad czy huragan. 

Z uwagi na liczne zapytania kierowane do mojego biura senatorskiego przez 
rolników w kontekście planowanych programów pomocowych w związku ze 
stratami spowodowanymi klęskami żywiołowymi w roku 2021 proszę o udzie
lenie informacji, z jakich programów będą mogli skorzystać rolnicy w roku bie
żącym, jakie będą terminy składania wniosków i w jakiej wysokości pomoc 
będzie mogła być udzielana.

Z poważaniem 
Aleksander Szwed
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oświadczenie złożone 
przez senatora ryszarda świlskiego

oświadczenie skierowane do wiceprezesa rady Ministrów,  
ministra aktywów państwowych jacka Sasina

Szanowny Panie Ministrze!
Według informacji przedstawionych w artykule pt. „«Czujemy się oszuka

ni!» RMF FM ujawnia kulisy sprzedaży energii” podczas trwania pandemii 
koronawirusa przedstawiciele handlowi spółki EnergaObrót w ramach akcji 
sprzedażowej door-to-door namawiali klientów spółki do podpisywania anek
sów do umów na dostawę prądu. Przedstawiając ofertę, zatajali przed nimi in
formację o dodatkowej opłacie, co potwierdzają przytoczone szokujące słowa 
jednej z przedstawicielek handlowych: „Musiałam kłamać. Oszukiwać. Nie mo
głam powiedzieć wprost klientom, co robię i po co to robię. Nikt by ze mną nic 
nie podpisał, gdybym mówiła prawdę”. Aneks miał zagwarantować stałą cenę 
za kilowatogodzinę przez najbliższe 3 lata. Zamiast tego powodował znaczący 
wzrost rachunków za prąd o ok. 50–60 zł (w zależności od typu faktury i cyklu 
rozliczeniowego).

Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkuren
cji i konsumentów przez praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumen
tów rozumie się godzące w nie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami 
zachowanie przedsiębiorcy, w szczególności naruszenie obowiązku udzielania 
konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji.

W związku z tym domagam się interwencji Pana Ministra w celu wyjaśnie
nia przedstawionych nieprawidłowości oraz proszę o udzielenie odpowiedzi na 
następujące pytania.

1. Kto nakazał przedstawicielom handlowym spółki EnergaObrót podejmo
wanie działań niekorzystnych dla klientów spółki?

2. Jakie konsekwencje zostaną wyciągnięte wobec tych osób?
3. Jakie zyski osiągnęła spółka EnergaObrót z tytułu opisanych nieuczciwych 

działań względem klientów spółki?
4. Do jakich działań zobowiąże Pan Minister spółkę EnergaObrót w celu 

zrekompensowania klientom spółki strat finansowych?
5. Czy Pan Minister wiedział o tym, że spółka EnergaObrót prowadzi ak

cję sprzedaży door-to-door w czasie pandemii? Czy wyrażał Pan na to zgodę?
Oprócz wspomnianego materiału RMF FM na portalu subiektywnieofinan

sach.pl opublikowany został artykuł pt. „Duża firma energetyczna kusi zamro
żeniem ceny prądu na trzy lata, bonem na 200 zł oraz «obniżką» ważnej opłaty. 
A naprawdę? Czy ktoś chce wpuścić klientów w maliny?”. Artykuł wskazuje na 
to, że analogiczne praktyki stosuje także spółka Enea. W związku z tym sta
wiam kolejne pytania.
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6. Kto nakazał przedstawicielom handlowym spółki Enea podejmowanie 
działań niekorzystnych dla klientów?

7. Czy planowane jest przeprowadzenie kontroli zmierzającej do ewentual
nego wyciągnięcia konsekwencji wobec tych osób?

8. Jakie zyski mogła osiągnąć Enea z tytułu opisanych nieuczciwych praktyk 
względem klientów spółki?

9. Do jakich działań zobowiąże Pan Minister spółkę Enea w celu zrekompen
sowania klientom spółki strat finansowych?

10. Czy w związku z tym, że nieuczciwe praktyki sprzedażowe zostały za
rzucone 2 spółkom energetycznym, zleci pan kontrolę wszystkich dostawców 
energii działających na terenie kraju?

11. Czy czuje się Pan odpowiedzialny za zaistniałą sytuację? Należy wziąć pod 
uwagę, że 2 lata temu, w czasie kampanii wyborczej, obiecywał Pan zablokowanie 
podwyżek cen prądu (tej obietnicy Pan nie dotrzymał), a jednocześnie naciskał 
Pan na firmy energetyczne, aby takich podwyżek nie stosowały, co w konse
kwencji doprowadziło do ukrywania ich pod postacią „opłat handlowych”.

Z poważaniem 
Ryszard Świlski
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oświadczenie złożone 
przez senator dorotę Tobiszowską

oświadczenie skierowane do ministra finansów, funduszy  
i polityki regionalnej tadeusza kościńskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana z prośba o informację w przedmiocie realizacji, planów 

oraz postępu prac w ramach Programu dla Śląska.
Program dla Śląska to jeden z kluczowych projektów strategicznych realizo

wanych w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Ogłoszony zo
stał przez premiera Mateusza Morawieckiego 21 grudnia 2017 r., a Ministerstwo 
Funduszy i Polityki Regionalnej odpowiedzialne jest za koordynacje wdrażania 
programu.

Głównym celem Programu dla Śląska jest doprowadzenie do zmiany profilu 
gospodarczego regionu i stopniowe zastępowanie tradycyjnych sektorów gospo
darki, takich jak górnictwo i hutnictwo, nowymi przedsięwzięciami w sektorach 
bardziej produktywnych, innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie.

Jak podają Państwo na stronie ministerstwa, po aktualizacji w paździer
niku 2019 r. program liczy obecnie 116 przedsięwzięć o szacowanej łącznej 
wartości 62 miliardów zł (pierwotnie były to 73 przedsięwzięcia o wartości 
44 miliardów zł).

Prosiłabym o podanie następujących informacji.
1. Jakie programy oraz inicjatywy zostały zrealizowane w ramach celu 1, 5 

i 6 programu, tj. w obrębie innowacyjnego przemysłu i inwestycji, energetyki 
oraz rozwoju miast?

2. Jakie programy oraz inicjatywy są planowane do roku 2025 w obrębie ce
lów 1, 5 i 6?

3. Czy w ramach Programu dla Śląska zaplanowano lub ewentualnie re
alizuje się kluczowe inwestycje w regionach typowo górniczych, w których 
w perspektywie czasu oraz na podstawie stosownej umowy społecznej rząd, 
w ramach prowadzonej polityki energetycznej, zmierza do ograniczania wydoby
cia oraz zamykania ruchów wydobywczych? To w oczywisty sposób otworzyłoby 
miejsca pracy dla tych, którzy je utracą. Dotyczy to głównie osób zatrudnio
nych w poszczególnych ruchach wydobywczych, jak również w podmiotach 
okołogórniczych.

Dorota Tobiszowska
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oświadczenie złożone przez senatorów 
wadima Tyszkiewicza i krzysztofa kwiatkowskiego

oświadczenie skierowane do ministra finansów, funduszy  
i polityki regionalnej tadeusza kościńskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W związku ze zgłaszanymi do nas licznymi zapytaniami odnoszącymi się do 

niejasności dotyczących pomocy de minimis kierowanej do przedsiębiorców do
tkniętych kryzysem spowodowanym przez pandemię COVID19 prosimy o uści
ślenie informacji w tym zakresie i wyjaśnienie, jakie są warunki przyznania 
pomocy de minimis oraz jakie są łączne limity kwotowe.

Zgłaszający się do nas obywatele wskazują, że w komunikacie Komisji z 1 lu
tego 2021 r. napisane jest, że pułap całkowitej pomocy przypadającej na przedsię
biorstwo wynosi 1,8 miliona euro. Jednak na stronach rządowych dotyczących 
SUDOP, na których można sprawdzić sumę przyznanej pomocy, wskazana kwota 
limitu wynosi 800 tysięcy euro.

Wadim Tyszkiewicz 
Krzysztof Kwiatkowski
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oświadczenie złożone 
przez senatora wadima Tyszkiewicza

oświadczenie skierowane do prezesa najwyższej izby kontroli  
Mariana banasia

Szanowny Panie Ministrze!
Proszę o zweryfikowanie sprawy związanej z rozwieszaniem na terenie 

Polski licznych billboardów przez Fundację „Nasze Dzieci”. Wspomniane bill
boardy zaczęły pojawiać się w Polsce pod koniec listopada 2020 r., przedstawiały 
wizerunek płodu ludzkiego otoczonego macicą w kształcie serca. Odczytane zo
stały przez społeczeństwo jako kolejny symbol ruchów walczących o delegaliza
cję aborcji i wzbudziły potężne emocje. Pomijając już sam fakt, że autorką tego 
symbolu jest rosyjska artystka Katrine Glazkova, której, po pierwsze, nikt nie 
pytał o możliwość wykorzystania jej pracy w ogólnokrajowej kampanii, a która, 
po drugie, sama jest przeciwna całkowitemu zakazowi aborcji i wspiera prawo 
kobiet do wyboru, istotne jest zweryfikowanie, kto rzeczywiście kryje się za tą 
kampanią oraz o odpowiedź na następujące pytania.

1. Ile takich billboardów zostało rozpowszechnionych w Polsce w okresie od 
listopada 2020 r. do dnia dzisiejszego?

2. Jaka jest łączna kwota, którą pochłonęła cała kampania, wliczając w to 
również koszty produkcji billboardów oraz usługi marketingowej?

3. Kto finansuje tę kampanię?
4. W jaki sposób jest finansowana Fundacja „Nasze Dzieci” i jakie podmioty 

są głównymi darczyńcami tej fundacji, szczególnie w ostatnich 3 latach?

Z poważaniem 
Wadim Tyszkiewicz
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oświadczenie złożone 
przez senatora Jerzego wcisłę

oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury  
andrzeja adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Budowa mostu w Nowakowie to inwestycja oczekiwana przez wiele środo

wisk. Usprawni żeglugę po rzece Elbląg, której natężenie na pewno znaczą
co wzrośnie po wykonaniu kanału przez Mierzeję Wiślaną. Jest też potrzebna 
mieszkańcom Wyspy Nowakowskiej.

Okazuje się jednak, że nawet tak oczekiwana inwestycja wykonywana w cza
sach rządów Zjednoczonej Prawicy potrafi wywołać konflikt. Bez wątpienia 
źródłem konfliktów jest brak wiedzy o potrzebach osób mieszkających w bez
pośrednim sąsiedztwie inwestycji. W związku z protestami, jaki ta inwestycja 
wywołuję, proszę o odpowiedzi na poniższe pytania.

1. Czy odbyły się konsultacje w sprawie budowy mostu, a jeżeli tak, to w jaki 
sposób, kiedy i kto w nich uczestniczył?

2. Jakie warianty i lokalizacje budowy mostu były brane pod uwagę?
3. Jeżeli były brane pod uwagę inne warianty i lokalizacje, to proszę o pod

stawowe informacje o nich i o argumentach, który zdecydowały o wybraniu 
tego właśnie rozwiązania.

4. Czy brany był pod uwagę wariant sugerowany przez protestujących miesz
kańców, zakładający budowę mostu znacznie bliżej miasta Elbląga?

5. Czy po protestach podjęto dialog z protestującymi? Jeżeli tak, to z jakim 
skutkiem, a jeżeli nie, to dlaczego?

6. Czy projekt był konsultowany z samorządami, z jakimi skutkami? W ja
kich sprawach stanowiska samorządów i inwestora się różnią?

7. Czy wykonano badanie środowiskowe? Jeżeli tak, to czy zawiera ono jakieś 
wskazania i czy zostały one uwzględnione?

8. Inwestycja nie jest jeszcze w fazie realizacji, zatem jej korekta jest moż
liwa. Czy modyfikacja koncepcji tak, by możliwie najpełniej pogodzić interesy 
mieszkańców i inwestora, jest brana pod uwagę?

Jestem pewien, że jest możliwa realizacja tej inwestycji bez generowania 
konfliktu z mieszkańcami i że jest możliwość jego złagodzenia, tym bardziej że 
protestujący mieszkańcy nie negują zasadności budowy mostu.

Z poważaniem 
Jerzy Wcisła
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rzecznik praw obywatelskich  
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Punkt 9. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały wyrażającej uznanie dla Rzecznika Praw Oby
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Zamknięcie dyskusji
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