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Porządek obrad
24. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 12, 13 i 27 maja 2021 r.

1. Drugie czytanie projektu uchwały w 100-lecie III Powstania Śląskiego.

2. Drugie czytanie projektu uchwały w 40. rocznicę rejestracji Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Soli-
darność”. 

3. Ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia 
bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw. 

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

5. Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

6. Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyza-
cji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy 
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

7. Ustawa o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych 
ustaw. 

8. Ustawa o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji ga-
zów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw. 

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

10. Ustawa o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Fun-
duszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw. 

11. Ustawa o  zmianie ustawy o  ochronie zabytków i  opiece nad zabytkami 
oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. 

12. Ustawa o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.

13. Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednoro-
dzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. 

14. Ustawa o  ratyfikacji Umowy o  udziale Republiki Chorwacji w  Europej-
skim Obszarze Gospodarczym, sporządzonej w Brukseli dnia 11 kwietnia 
2014 r.

15. Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie 
powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działal-
ności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

16. Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz nie-
których innych ustaw.



17. Ustawa o  zmianie ustawy o  postępowaniu wobec osób z  zaburzeniami 
psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności sek-
sualnej innych osób.

18. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

19. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektó-
rych innych ustaw.

20. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowa-
nia cywilnego.

21. Drugie czytanie projektu ustawy o  zrekompensowaniu gminom docho-
dów utraconych w 2018 r. w związku ze zmianą opodatkowania budowli 
wchodzących w skład elektrowni wiatrowych.

22. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opie-
ki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o re-
fundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywie-
niowego oraz wyrobów medycznych. 

23. Wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich. 

24. Drugie czytanie projektu apelu o podjęcie działań na rzecz zwiększenia 
mobilności europejskich Seniorów.

25. Zmiany w składzie komisji senackich. 

26. Ustawa o zmianie ustawy o służbie zagranicznej*. 

27. Ustawa o  ratyfikacji decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z  dnia 14 
grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej 
oraz uchylającej decyzję 2014/335/UE, Euratom. 

28. Drugie czytanie projektu opinii w sprawie zasad wykorzystania Instru-
mentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, utworzonego przez 
Unię Europejską. 

29. Drugie czytanie projektu uchwały potępiającej działania władz Białorusi 
wymierzone w elementarne zasady prawa międzynarodowego. 

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

Obecni senatorowie: według załączonej do protokołu listy obecności.

Obecni goście i przedstawiciele urzędów:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – sekretarz stanu Piotr Mazurek

Urząd Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów  – prezes Tomasz Chróstny

Urząd Regulacji Energetyki – prezes Rafał Gawin

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



Powołany przez Sejm na stanowisko 
rzecznika praw obywatelskich  – Bartłomiej Wróblewski

Ministerstwo Edukacji i Nauki  – sekretarz stanu Dariusz Piontkowski

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

Ministerstwo Funduszy  
i Polityki Regionalnej  – sekretarz stanu Waldemar Buda

Ministerstwo Klimatu i Środowiska  – podsekretarz stanu Piotr Dziadzio 
 – podsekretarz stanu   
    Adam Guibourgé-Czetwertyński

Ministerstwo Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  – podsekretarz stanu Magdalena Gawin

Ministerstwo Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  – podsekretarz stanu Barbara Socha

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  – sekretarz stanu Anna Gembicka

Ministerstwo Rozwoju,  
Pracy i Technologii  – podsekretarz stanu Anna Kornecka

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  
i Administracji  – sekretarz stanu Paweł Szefernaker

Ministerstwo Spraw Zagranicznych  – sekretarz stanu Piotr Wawrzyk

Ministerstwo Sprawiedliwości  – sekretarz stanu Sebastian Kaleta  
 – podsekretarz stanu Katarzyna Frydrych 
 – podsekretarz stanu Marcin Romanowski

Ministerstwo Zdrowia  – podsekretarz stanu Anna Goławska 
 – podsekretarz stanu Maciej Miłkowski  

Zaproszeni goście:

Dariusz Ptaś  – sekretarz województwa śląskiego 

Teresa Barańska  – wicewojewoda opolski 

Kazimierz Karolczak  – przewodniczący Zarządu Górnośląsko- 
    -Zagłębiowskiej Metropolii

Andrzej Sznajder  – dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci 
     Narodowej w Katowicach

Arkadiusz Chęciński  – prezydent miasta Sosnowca 

Iwona Solisz  – dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego 

Bartosz Kuświk  – dyrektor Instytutu Śląskiego 

Dariusz Nawrot  – dyrektor Instytutu Zagłębia Dąbrowskiego 

Paweł Dusza  – dyrektor Pałacu Schoena – Muzeum  
     w Sosnowcu  

Józef Musioł  – prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół  
    Śląska w Warszawie 

Maciej Fic  – prezes Górnośląskiego  
     Towarzystwa Historycznego 

Olgierd Łukaszewicz  – fundator Fundacji „My Obywatele Unii  
     Europejskiej”
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Proszę również o nieprzemieszczanie się mię-
dzy salami. Zarówno zabieranie głosu, jak i udział 
w głosowaniach są możliwe z miejsc, które pań-
stwo zajmują.

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

Czy wszyscy państwo znajdujący się w sali po-
siedzeń oraz w sali nr 217 mają wyłączone aplikacje 
do zdalnego udziału w posiedzeniu? Mam nadzie-
ję, że tak.

Z kolei państwa senatorów biorących udział 
w posiedzeniu w sposób zdalny bardzo proszę 
o upewnienie się, czy państwa iPady są podłą-
czone do zasilania, a kamery w nich włączone. 
Proszę także o zapewnienie takiego położenia iPa-
da i obiektywu kamery, aby byli państwo widoczni 
podczas połączenia. Możecie państwo zapisywać 
się do pytań i do głosu w dyskusji poprzez czat 
w aplikacji. Wnioski o charakterze legislacyjnym, 
przemówienia w dyskusji oraz oświadczenia pro-
simy przesyłać za pośrednictwem poczty elektro-
nicznej na adres przesłany państwu uprzednio 
przez Kancelarię Senatu. Do państwa dyspozy-
cji pozostaje także specjalny numer telefonu, pod 
którym możecie państwo dokonywać konsultacji 
treści wniosków o charakterze legislacyjnym oraz 
zgłoszeń problemów technicznych. Prosimy samo-
dzielnie nie włączać mikrofonów. Zabranie głosu 
będzie możliwe dopiero po jego udzieleniu przez 
marszałka Senatu oraz po uruchomieniu mikro-
fonu 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, prosimy 
o kontakt telefoniczny pod numer uprzednio pań-
stwu przekazany.

Szanowni Państwo, przystąpimy teraz do gło-
sowania, które ma na celu wyłącznie ustalenie listy 

(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 04)

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

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Otwieram dwudzieste czwarte posiedzenie 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji.

(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszał- 
kowską)

Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam pana se-
natora Rafała Ambrozika, pana senatora Mariusza 
Gromkę, panią senator Agnieszkę Gorgoń-Komor 
oraz pana senatora Jerzego Wcisłę.

Listę mówców w sali posiedzeń prowadzić bę-
dzie pan senator Jerzy Wcisła, a w sali nr 217 – pani 
senator Agnieszka Gorgoń-Komor.

Szanowni Państwo Senatorowie, w związku 
z ciągłym zagrożeniem epidemicznym po zasię-
gnięciu opinii Konwentu Seniorów podjąłem decy-
zję o nadaniu temu posiedzeniu specjalnej formuły. 
Obrady będą toczyć się jednocześnie w sposób tra-
dycyjny oraz z wykorzystaniem środków porozu-
miewania się na odległość w sposób zdalny. Zasady 
udziału senatorów w posiedzeniach Senatu w spo-
sób zdalny, jak państwo wiecie, zostały uregulowa-
ne 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 są nimi 
pan senator Jerzy Wcisła i pan senator Mariusz 
Gromko, a w sali nr 217 pani senator Agnieszka 
Gorgoń-Komor oraz pan senator Rafał Ambrozik. 
Senatorom sekretarzom proszę również przekazy-
wać wnioski o charakterze legislacyjnym, przemó-
wienia w dyskusji oraz oświadczenia.
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Głosowanie 
Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu

senatorów biorących udział w posiedzeniu. Po włą-
czeniu aparatury proszę o oddanie jakiegokolwiek 
głosu w celu potwierdzenia obecności.

Przypominam państwu senatorom korzysta-
jącym z aplikacji do zdalnego udziału w posiedze-
niu, że rozpoczęcie głosowania, tzw. ankietowanie, 
w systemie Webex spowoduje pojawienie się ko-
munikatu. Aby wziąć udział w głosowaniu, klikamy 
„OK”. Przypominam również o konieczności wci-
śnięcia 2 razy przycisku „Przekaż” lub „Submit” 
po oddaniu głosu: w oknie głosowania oraz w od-
powiedzi na pytanie o potwierdzenie.

Bardzo proszę o oddanie jakiegokolwiek głosu.
Proszę o podanie wyniku głosowania.
Głosowało 96 senatorów. (Głosowanie nr 1)
I  tylu senatorów bierze aktualnie udział 

w posiedzeniu.
Szanowni Państwo, informuję, że Sejm na dwu-

dziestym ósmym posiedzeniu w dniach 15 i 20 
kwietnia 2021 r. przyjął część poprawek Senatu: 
do ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej; 
do ustawy o zmianie ustawy o efektywności ener-
getycznej oraz niektórych innych ustaw; do ustawy 
o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i re-
alizację kluczowych inwestycji w zakresie strate-
gicznej infrastruktury energetycznej.

Informuję, że protokół dwudziestego drugie-
go posiedzenia Senatu, zgodnie z Regulaminem 
Senatu, jest przygotowany do udostępniania sena-
torom. Jeżeli nikt z państwa senatorów nie zgłosi 
do niego zastrzeżeń, to zostanie on przyjęty na ko-
lejnym posiedzeniu.

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

Komisje nie przygotowały sprawozdania 
w  sprawie punktu trzynastego, czyli ustawy 
o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego 
lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim 
Funduszu Gwarancyjnym. Punkt ten nie zostanie 
uwzględniony w porządku obrad zatwierdzonym 
przez Senat. Po przygotowaniu sprawozdania w tej 
sprawie porządek obrad może zostać uzupełniony 
o ten punkt.

Proponuję rozpatrzenie punktów: czwartego, 
siódmego, ósmego, dziesiątego, jedenastego, od 
trzynastego do dziewiętnastego oraz dwudzieste-
go piątego projektu porządku obrad, pomimo że 
sprawozdania komisji do tych punktów zostały do-
starczone w terminie późniejszym niż określony 
w art. 34 ust. 2 Regulaminu Senatu. Jeśli nie usłyszę 
sprzeciwu, uznam, że Wysoka Izba przyjęła przed-
stawioną propozycję.

Wobec tego przyjmujemy, że propozycja zosta-
ła przyjęta.

Szanowni Państwo, proponuję uzupełnienie 
porządku obrad o punkty: drugie czytanie projek-
tu uchwały w 40. rocznicę rejestracji Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawodowego Rolników 
Indywidualnych „Solidarność” – i rozpatrzenie 
go jako punktu drugiego porządku obrad; dru-
gie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji 
leków, środków spożywczych specjalnego prze-
znaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycz-
nych – i rozpatrzenie go jako punktu dwudziestego 
drugiego porządku obrad; drugie czytanie projektu 
apelu o podjęcie działań na rzecz zwiększenia mo-
bilności europejskich Seniorów – i rozpatrzenie go 
jako punktu dwudziestego czwartego porządku ob-
rad. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka 
Izba przyjęła przedstawione propozycje.

Wobec braku głosów sprzeciwu stwierdzam, że 
Senat przedstawione propozycje przyjął.

Informuję także, że głosowania nad pro-
jektem uchwały w sprawie uczczenia rocznicy 
III Powstania Śląskiego oraz uchwały dotyczącej 
daty rejestracji NSZZ Rolników Indywidualnych 
„Solidarność” odbędą się po zakończeniu rozpa-
trywania tych punktów.

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

Pan marszałek Pęk.

SENATOR 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jak państwo wiecie, klub Prawa i Sprawiedliwości 

wnosił o poszerzenie porządku obrad o ustawę ra-
tyfikacyjną dotyczącą decyzji Rady o  zasobach 
własnych Unii Europejskiej. Wnosiliśmy o skie-
rowanie tej ustawy do komisji. Dzisiaj na spotka-
niu Konwentu pan marszałek poinformował nas 
o takim planie, że owszem, ten punkt ma zostać 
rozpatrzony na bieżącym posiedzeniu Senatu, ale 
dopiero 27 maja. Nasza intencja jako klubu Prawa 
i Sprawiedliwości była taka, żeby to rozpatrzenie 
ratyfikacji dokonało się pilnie, to znaczy w tych 
dniach, które były pierwotnie przeznaczone na po-
siedzenie Senatu, a więc dzisiaj, jutro bądź w piątek. 
Taka operacja, że przeprowadzamy tę ratyfikację na 
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Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu

tym posiedzeniu, ale za ponad 2 tygodnie, jest dla 
nas po prostu niesatysfakcjonująca. Uważamy, że 
jest to niezgodne zarówno z polską, jak i europej-
ską racją stanu. Dlatego ja po raz kolejny apeluję, 
tym razem do pana marszałka, żeby pan marsza-
łek skorzystał z uprawnienia, które mu przysługuje 
zgodnie z Regulaminem Senatu, z art. 59, i zwołał 
posiedzenia stosownych komisji, budżetu i finan-
sów oraz spraw zagranicznych i Unii Europejskiej, 
żeby te komisje zebrały się niezwłocznie, przedsta-
wiły sprawozdanie i żebyśmy mogli zagłosować co 
do tej ratyfikacji – za lub przeciw. Ufam, że za i bez 
poprawek.

W  związku z  tym w  imieniu klubu Prawa 
i Sprawiedliwości wnoszę o ogłoszenie 2-godzinnej 
przerwy właśnie na to, ażeby te komisje się zebra-
ły. Będzie godzina na jeden punkt ratyfikacji, ten, 
który mówi o tym, że Senat wyraża zgodę na raty-
fikację, i godzina na to, ażeby rozpatrzyć ten punkt 
ratyfikacji, który mówi o tym, kiedy ustawa wcho-
dzi w życie. To jest prosta, jasna ustawa, którą do-
tychczas wszystkie kraje Unii Europejskiej przyjęły 
bez poprawek. Nigdy w historii od 1997 r. w Polsce 
nie zdarzyło się, ażeby do ratyfikacji wprowadzać 
poprawki. Tak chociażby wczoraj powiedział pan 
prof. Stanisław Biernat, którego trudno posą-
dzać o sympatię wobec Prawa i Sprawiedliwości. 
Doktryna jednoznacznie mówi o tym, że ratyfikacja 
powinna zostać przyjęta bez poprawek. Dziękuję 
bardzo.

(Rozmowy na sali)
(Senator Bogdan Borusewicz: A dlaczego godzi-

na 15 minut?)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
(Głos z sali: A dlaczego pan…)
Pan senator Klich, potem pan Michał Kamiński. 

Przypominam, że w tej chwili nie ma dyskusji, tyl-
ko rozmawiamy na temat porządku obrad.

SENATOR 
BOGDAN KLICH 

Ja chciałbym przypomnieć panu marszałkowi 
Pękowi, że uczestniczył wczoraj, co prawda przez 
chwilę, ale uczestniczył we wspólnym posiedze-
niu komisji spraw zagranicznych oraz Komisji 

Budżetu i Finansów Publicznych, długim posiedze-
niu, bo trzyipółgodzinnym, podczas którego od-
była się pierwsza część wysłuchania argumentów 
różnych środowisk odnośnie do Krajowego Planu 
Odbudowy. Myśmy jako Senat przyjęli w tej kaden-
cji zasadę, że będziemy działać w sposób rzetelny, 
wysłuchując głosu obywateli, a nie kierować się 
dyrektywami odgórnymi. Państwo w poprzedniej 
kadencji, wbrew regułom sztuki, stosowali… no, 
słuchali swoich politycznych patronów, a nie gło-
su obywatelskiego, w związku z tym wielokrotnie 
mieliśmy do czynienia z załatwianiem kluczowych 
spraw ustrojowych w nocy, wtedy, kiedy nikt nie 
był w stanie kontrolować działań tej Izby.

(Senator Marek Pęk: Do rzeczy.)
Obywatele mają prawo do tego, Panie 

Marszałku, żeby wiedzieć o tym, co jest zapisane 
w Krajowym Planie Odbudowy, bo obywatelom 
te pieniądze się po prostu należą. Nie tak, Panie 
Marszałku, jak mówiła pani premier Szydło, że się 
należą ministrom.

(Rozmowy na sali)
(Senator Marek Pęk: Manipulant.)
Nie, te pieniądze należą się wszystkim obywa-

telom Rzeczypospolitej Polskiej.
(Głos z sali: Konstytucja…)
To są pieniądze, dzięki którym Polska ma się 

rozwijać. W związku z tym obywatele muszą wie-
dzieć o tym, jakie są dobre i złe strony Krajowego 
Planu Odbudowy. Komisja wczoraj wysłuchała…

(Senator Marek Pęk: Ratyfikacja nie…)
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: To nie jest dyskusja.)
Proszę mi nie przeszkadzać, bo nie lubię tego.
(Głosy z sali: Ooo…)
Komisja…
(Marszałek Tomasz Grodzki: Proszę państwa 

o spokój.)
Połączone komisje wczoraj wysłuchały, Panie 

Marszałku, opinii kilkudziesięciu środowisk, po-
cząwszy od środowisk samorządowych, poprzez 
środowisko lekarskie, poprzez środowiska eko-
logiczne, wysłuchały opinii kilkudziesięciu orga-
nizacji pozarządowych, wysłuchały także tego, co 
mają do powiedzenia pracodawcy zrzeszeni w kil-
ku organizacjach ogólnopolskich oraz pracobiorcy. 
Doszliśmy do pewnych wniosków…

(Marszałek Tomasz Grodzki: Panie Senatorze, 
przepraszam, że przerwę…)

(Senator Marek Pęk: Proszę mu nie przerywać, 
pan senator tego nie lubi.)

(Wesołość na sali)
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…ale to jest dopiero przygotowanie do rozpa-
trzenia samej ustawy ratyfikacyjnej. Mam nadzieję, 
Panie Marszałku, że także pozostałe komisje zaj-
mą się omówieniem KPO i że dziewiętnastego ko-
misja spraw zagranicznych oraz Komisja Budżetu 
i Finansów Publicznych zajmą się już samą ustawą 
ratyfikacyjną, jak dokładnie omówimy w tej Izbie 
Krajowy Plan Odbudowy. Dziękuję bardzo.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Pan marszałek Kamiński.

SENATOR 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ponieważ…
(Marszałek Tomasz Grodzki: W sprawie po-

rządku obrad, bardzo proszę…)
W sprawie porządku obrad. Pan marszałek Pęk 

podniósł istotną kwestię i moim zdaniem to nie 
jest głos, który powinniśmy zignorować. Pan mar-
szałek Pęk był łaskaw powiedzieć – i to jest waż-
ny argument – że nasze przedłużenie debat ma 
wpływ na polską i europejską rację stanu. Wydaje 
mi się, że to są słowa wicemarszałka Senatu 
Rzeczypospolitej, które trzeba potraktować po-
ważnie i odpowiedzieć na te obawy pana marszał-
ka. Nie, Panie Marszałku, żadne europejskie ani 
polskie wartości czy interesy nie zostaną naruszo-
ne przez to, że w polskim Senacie odbędzie się de-
bata, która nie mogła się odbyć w Sejmie z powodu 
głosów PiS i Lewicy. Chcemy, by Polacy mogli po-
rozmawiać także, Panie Marszałku, o tym, co na 
dzisiaj, biorąc pod uwagę powszechne poparcie 
dla tego funduszu ze strony różnych partii, nie tyl-
ko partii rządzącej… Jedynym powodem, dla któ-
rego dzisiaj coraz więcej Polaków się zastanawia, 
czy te pieniądze mogą do nich trafić, jest wprowa-
dzony w Parlamencie Europejskim i na poziomie 
Unii Europejskiej zapis „pieniądze za praworząd-
ność”. I o tym także chcemy w Senacie rozmawiać, 
bo chcemy dać Polakom gwarancję, najbardziej jak 
to tylko jest możliwe, że te pieniądze nie zostaną 
stracone przez nasz kraj z powodu notorycznego 
naruszania praworządności.

(Głos z sali: Manipulacja…)

To jest bardzo istotny element tej debaty 
w przededniu ratyfikacji.

Byłbym także bardzo ostrożny, Panie 
Marszałku, z rzucaniem poważnych oskarżeń 
pod adresem ludzi sceptycznych wobec ratyfika-
cji tego paktu, bo jeśli pan będzie takie zastrzeże-
nia podtrzymywał, to ja będę zmuszony zapytać, 
co robi w rządzie, który pan popiera, minister, 
który temu paktowi jest przeciwny. Dziękuję bar-
dzo. (Oklaski)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
(Senator Marek Pęk: Panie Marszałku, ja 

jeszcze z  jedną kwestią formalną. Muszę tutaj 
wyjaśnić…)

Panie Marszałku, dostanie pan ostatni głos, 
ale teraz jeszcze zdalnie pan senator Brejza. Sala 
nr 217.

SENATOR 
KRZYSZTOF BREJZA 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Chciałbym powiedzieć, że nie jesteśmy i nie 

funkcjonujemy jako żaden ekspres, automat do 
kawy. I nie będzie tak, że ktoś na Nowogrodzkiej 
wciska przycisk, a my stoimy na baczność i w kil-
ka godzin procedujemy automatycznie tak poważ-
ną sprawę.

(Głos z sali: Głupoty gada.)
Zgłaszają się do nas mieszkańcy z całej Polski, 

zgłaszają się samorządowcy, przedstawiciele róż-
nych branż, zaniepokojeni brakiem pewnych roz-
wiązań gwarantujących sprawiedliwy podział 
środków europejskich, zwłaszcza po doświadcze-
niu związanym z rozdawaniem środków rządo-
wych tylko dla swoich, dla działaczy PiS…

(Głos z sali: Kłamstwo.)
…a, że tak powiem, wycinaniu wspólnot lokal-

nych, wykluczaniu mieszkańców połowy Polski, 
tylko dlatego, że nie rządzą tam działacze PiS.

(Marszałek Tomasz Grodzki: Dziękuję bardzo…)
Wspólnoty lokalne, samorządy chcą sprawiedli-

wego podziału środków unijnych, ponieważ inwe-
stycje w Polsce lokalnej nie mają koloru partyjnego 
i jej mieszkańcy, którzy nie popierają PiS, również 
na te środki zasługują.
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MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Zamykam dyskusję…
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Nie, no… Panie 

Marszałku, dopuścił pan 3 mówców z jednej strony. 
No, proszę nie żartować…)

Panie Ministrze, będzie cały dzień na dyskusję…
(Senator Janina Sagatowska: Ale nie 

dyskutujemy…)
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Nie, Panie 

Marszałku, ja mam…)
Niech pan mi nie przerywa…
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Ale…)
Udzielę panu głosu, tylko przypominam i panu, 

i wszystkim senatorom, że w tej chwili dyskutu-
jemy na temat porządku obrad. W związku z tym 
w tej materii udzielam panu ministrowi głosu. 
Proszę mówić w miarę krótko, ponieważ za chwi-
lę już zakończę tę debatę.

Bardzo proszę.

SENATOR 
WOJCIECH SKURKIEWICZ 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja absolutnie chciałbym zaprotestować prze-

ciwko tej kłamliwej narracji, którą próbuje tutaj su-
flować Platforma Obywatelska. Szanowni Państwo, 
myślałem, że upadliście, ale nie wiedziałem, że tak 
nisko można upaść.

(Marszałek Tomasz Grodzki: To z początku 
obrad…)

Z partii euroentuzjastycznej zrobiliście się par-
tią, która jest antyeuropejska. W tym przypadku 
wasze działania absolutnie, jednoznacznie na to 
wskazują, że jesteście partią antyeuropejską. Bo 
macie świadomość…

(Senator Marcin Bosacki: Pan mówi do swojego 
koalicjanta Ziobry?)

Panowie, macie świadomość, że w zeszłym 
roku w lipcu wasz lider, niejaki Borys Budka, mó-
wił, że rząd, który nie będzie chciał przyjąć pienię-
dzy budżetowych Unii Europejskiej, który będzie 
blokował przyjęcie budżetu Unii Europejskiej, jest 
rządem, który nie powinien sprawować swoje-
go mandatu w swoim państwie. To mówił Borys 
Budka, Szanowni Państwo.

Dziś dyskutujemy o  tym, jaki będzie bu-
dżet z  Unii Europejskiej na najbliższe 6 lat, 

770 miliardów zł, które wynegocjował pan premier 
Mateusz Morawiecki podczas szczytu unijnego 
w lipcu ubiegłym roku. I o tym dzisiaj dyskutu-
jemy: 770 miliardów zł. Państwo jako sukces roz-
patrywaliście to, że Donald Tusk kilka lat temu 
przywiózł z budżetu unijnego 340 miliardów, to 
był dla was niebotyczny sukces. Dziś rozmawia-
my o 770 miliardach zł dla Polski i dla Polaków. 
Tych pieniędzy nie zje Prawo i Sprawiedliwość czy 
nie wyda Prawo i Sprawiedliwość, bo ta kłamliwa 
narracja, którą próbujecie tutaj uskuteczniać, ni-
jak ma się do rzeczywistości. Pochodzę z miasta 
Radom, gdzie Platforma Obywatelska rządzi od 
6 lat. Szanowni Państwo, z tych funduszy, które 
dystrybuuje rząd Prawa i Sprawiedliwości, mia-
sto Radom otrzymało 52 miliony zł. Nie rządzi 
tam Prawo i Sprawiedliwość, rządzi Platforma 
Obywatelska.

(Marszałek Tomasz Grodzki: Panie Ministrze, 
dyskutujemy…)

I  takich miast rządzących przez Platformę 
Obywatelską, przez PSL, przez Lewicę, są setki 
w całym kraju.

(Marszałek Tomasz Grodzki: Panie Ministrze…)
I nie mówcie, że dzielimy Polskę na pół!

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Panie Ministrze, dziękuję panu bardzo za ten 
głos, bo on mnie przekonał, że temperatura emo-
cji – a mówimy tylko o porządku obrad – jest tak 
duża, że podjąłem właściwą decyzję, aby przezna-
czyć cały specjalny dzień na obrady. (Oklaski)

A  ponieważ szanuję autonomię wszystkich 
przewodniczących komisji – a skieruję i skiero-
wałem ten projekt ustawodawczy do wielu komisji 
– nie zamierzam skorzystać z art. 59 regulaminu 
i zmuszać przewodniczących komisji do proce-
dowania dziś w trybie ekspresowym, bo nie jest 
to zgodne z naturą Senatu, nie byłby to prawi-
dłowy proces legislacyjny. I na tym zamykam tę 
dyskusję. W związku z tym wniosek uważam za 
bezprzedmiotowy.

Przystępujemy do dalszej części obrad…
(Senator Marek Martynowski: Panie Marszałku, 

ale padł wniosek formalny, powinniśmy go prze-
głosować. Czy on będzie przyjęty, czy nie, to od nas 
będzie zależało, a nie od pana.)

Bardzo proszę pana dyrektora Kapelińskiego 
o opinię. Bardzo proszę pana tutaj.
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Wniosek o przerwę, Panie Przewodniczący, jak 
najbardziej, natomiast wniosek o to, żebym sko-
rzystał z art. 59… Pan wybaczy, ale nie będziecie 
w głosowaniu decydować o tym, co ja mam zrobić, 
bo jeszcze odpowiadam przed narodem i własnym 
sumieniem. Powiedziałem dość jasno, że z tej pre-
rogatywy zawartej w art. 59 nie skorzystam, i zmu-
sić mnie do tego w głosowaniu nie możecie. Dlatego 
wniosek jest bezprzedmiotowy.

(Głosy na sali: A o przerwę…)
O przerwę – proszę bardzo.
(Głosy z sali: Ale po co przerwa? Po co?)
(Głos z sali: Każdy ma prawo zgłosić wniosek 

o przerwę.)

SENATOR 
MAREK PĘK 

Wniosek o przerwę, żeby pan marszałek uspo-
koił emocje i spokojnie się nad tą decyzją zasta-
nowił. Żeby nie poddawał się presji senatora 
Klicha, któremu nie wolno przerywać, i żeby jed-
nak samodzielnie podjął tę decyzję. Odwagi, Panie 
Marszałku…

(Marszałek Tomasz Grodzki: Będziecie, 
Państwo…)

Chcemy rozmawiać o  ratyfikacji, a  nie 
o Krajowym Planie Odbudowy. Chcemy, żeby Senat 
tak naprawdę się zajął tym, co zawiera przedłoże-
nie sejmowe.

Panie Senatorze Klich, oczywiście dyskusje se-
minaryjne w pana komisji na temat tego, jak po-
winna się rozwijać Europa, możemy toczyć nawet 
do końca tej kadencji – to nie stoi w sprzeczności 
z moją intencją, ażebyśmy jak najszybciej zajęli się 
ratyfikacją.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Pan senator Kwiatkowski, ale bardzo proszę 
krótko, bo mamy – przypomnę – 25 punktów.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Bardzo krótko.
Panie Marszałku, ja jestem przeciwny temu 

wnioskowi z uwagi na sposób jego uzasadnienia.

Panie Marszałku, no, uzasadnienie, że zgłasza 
pan przerwę, żeby uspokoił się marszałek polskie-
go Senatu, który wykonuje swoje obowiązki, pro-
wadząc obrady…

(Głos z sali: Żeby emocje uspokoił!)
A, uspokoił emocje. Dobrze. Przepraszam. 

Proszę…
(Senator Robert Mamątow: Proszę słuchać ze 

zrozumieniem.)
(Senator Marek Pęk: Przestańcie wkładać w usta 

słowa, których się nie wypowiada!)
Panie Marszałku, przepraszam, nie ma potrze-

by uspokajać emocji, jest potrzeba normalnej pra-
cy, której od nas oczekują wyborcy.

(Senator Robert Mamątow: Ale to są emocje 
pana marszałka…)

I dlatego uważam, że ten wniosek jest nieuza-
sadniony. Jakbyście państwo powiedzieli, że macie 
potrzebę zebrania klubu, to oczywiście taki wnio-
sek bym poparł. Ale taki sposób uzasadniania… 
Emocje są tu, bym powiedział, na normalnym po-
ziomie w pracy parlamentarnej i różnicy stano-
wisk. Jestem przeciwny wnioskowi.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Pani senator Zdrojewska jeszcze prosiła o głos. 
To ostatni…

SENATOR 
BARBARA ZDROJEWSKA 

Tak, dziękuję.
Ja tylko chciałabym zaapelować do pana wice-

marszałka Pęka, żeby wycofał wniosek o przerwę, 
chociażby z tego względu… Nie tylko ze względu 
na uzasadnienie, ale też z tego względu, że mamy 
w tej chwili gości na sali, przed nami 2 uchwały, 
i po prostu nasi goście będą musieli te 2 godziny 
czekać. Może później byłaby ta przerwa? Dziękuję.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Pani Senator, za ten głos. 
Proszę również przewodniczącego klubu, pana 
Marka Martynowskiego, aby zaakceptował tę pro-
pozycję, ze względów, które za chwilę wyłuszczę.



11

24. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 12 maja 2021 r.

Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu

W tej chwili mamy uchwałę o powstaniach ślą-
skich, o 12.00 – otwarcie wystawy. I będzie półgo-
dzinna przerwa. Potem będzie uchwała dotycząca 
NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Pan 
senator Chróścikowski i pan senator Pupa prosili 
mnie – z czym się zgodziłem całkowicie – żebyśmy 
głosowali zaraz po przedstawieniu projektu uchwa-
ły. Pomijam już fakt, że będzie jeszcze otwarcie wy-
stawy poza Senatem itd. To jest sprawa druga. Tak 
więc możemy głosować nad wnioskiem o przerwę, 
nawet 2-godzinną, jeżeli państwu na niej zależy, ale 
dopiero po omówieniu projektów tych 2 uchwał, bo 
inaczej zepsujemy scenariusz obrad zaaprobowa-
ny przez komisje i przez senatorów wnioskodaw-
ców. Poza tym nie zgodzę się na to, żeby przesuwać 
godzinę otwarcia wystawy o powstaniach śląskich.

Czy tak możemy się umówić, Panie Przewodni- 
czący?

SENATOR 
MAREK MARTYNOWSKI 

Szanowni Państwo, na tę ratyfikację czekają 
wszyscy Polacy. Myślę, że także państwo, którzy 
przyjechali do nas w sprawie uchwały w 100-lecie 
III Powstania Śląskiego. I pewnie mogą te 2 godzi-
ny poczekać, skoro dzięki temu głosowaniu…

(Rozmowy na sali)
…wszyscy Polacy mogą zwyciężyć. Tak że bar-

dzo bym prosił, żeby…
(Rozmowy na sali)
Akurat pan wicemarszałek, który złożył taki 

wniosek formalny… Proszę, żeby ten wniosek zo-
stał przegłosowany.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Pan marszałek Borowski, ostatni głos.
Za chwilę będzie głosowanie.

SENATOR 
MAREK BOROWSKI 

Panie Przewodniczący Martynowski, przecież 
pan marszałek już powiedział, że posiedzenia ko-
misji nie zwoła. W związku z czym po co ta prze-
rwa? No, czy po to, żeby przedłużyć nasze obrady, 
żeby je skomplikować? No, dajcie spokój…

(Rozmowy na sali)
(Senator Marek Pęk: Panie Marszałku…)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Zamykam…
(Senator Marek Pęk: Ale, Panie Marszałku…)
…tę dyskusję, Panie Marszałku.
(Senator Marek Pęk: …pan mi obiecał, że jeszcze 

odda mi głos. Ja chciałbym…)
Chyba że pan chce wycofać wniosek o przerwę.
(Senator Marek Pęk: Nie, ja chcę uzupełnić ten 

wniosek.)
Nie.
(Senator Marek Pęk: Nie, nie, Panie Marszałku, 

ale…)
Panie Marszałku, zamykam dyskusję.
(Senator Marek Pęk: Ale obiecał mi pan, że będę 

mógł…)
Mamy wniosek o  ogłoszenie 2-godzinnej 

przerwy…
(Rozmowy na sali)
Zarządzam…
(Senator Marek Pęk: Panie Marszałku, obiecał 

mi pan, że mi pan jeszcze pozwoli zabrać głos. Ja 
nie będę nic mówił na tematy…)

Tak, ale w  kwestii porządku obrad, Panie 
Marszałku.

(Senator Marek Pęk: Tak, tak. W tej właśnie 
kwestii.)

To bardzo proszę. Moje dobre serce jednak 
zwycięża.

SENATOR 
MAREK PĘK 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Podtrzymuję ten wniosek o  przerwę. 

W Regulaminie Senatu jest jeszcze jedna możli-
wość, jeśli chodzi o zwołanie posiedzenia komisji. 
I to jest mój apel, ażebyście państwo skorzystali 
z tej możliwości. 1/4 członków komisji może zło-
żyć wniosek o zwołanie posiedzenia takiej komisji. 
I my złożymy taki wniosek, dotyczący posiedzenia 
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. W komi-
sji spraw zagranicznych nie mamy takiej większo-
ści. Stąd mój apel, ażebyście państwo w czasie tej 
przerwy przemyśleli, czy jednak nie warto zwołać 
posiedzenia tej komisji. Dziękuję.
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MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Marszałek zwykle nie uczestniczy w tego typu 

polemikach, ale… No, nie chcę już przypominać, 
ile razy pan premier Morawiecki zdejmował ten 
punkt z porządku obrad Sejmu, bo nie miał zbudo-
wanej większości. Przypomnę tylko, żeby opierać 
się na faktach, że zalecenie Euratomu mówi o tym, 
iż ratyfikacja powinna nastąpić do końca czerwca, 
tak więc mamy jeszcze mnóstwo czasu. Regulamin 
i konstytucja mówią, że Senat powinien zająć się 
ustawą, która przyszła do nas z Sejmu, w ciągu 
30 dni. My zajmiemy się tą ustawą po 23 dniach, 
czyli nie wykorzystamy pełnego okresu. Radziłbym 
to na spokojnie przeanalizować. Już nie chcę mówić 
o rozbieżnościach w klubie Zjednoczonej Prawicy, 
bo to nie jest zadanie marszałka.

Teraz ogłaszam głosowanie, które sprowadza 
się tylko do jednego, tj. do ustalenia, czy ogłaszamy 
w tej chwili 2-godzinną przerwę.

Proszę o włączenie aparatury.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Nie widzę środkowego ekranu…
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 47 – za, 50 – przeciw, 

1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 2)
Stwierdzam, że wniosek nie został przyjęty.
Stwierdzam, że Senat zatwierdził porządek ob-

rad dwudziestego czwartego posiedzenia Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji.

Dziś po rozpoczęciu punktu pierwszego zosta-
nie ogłoszona przerwa, do godziny 12.30, w trakcie 
której nastąpi otwarcie wystawy, o której już kil-
kukrotnie wspominałem.

Jutro, tj. 13 maja, rozpatrzymy punkt dotyczący 
wyrażenia zgody na powołanie rzecznika praw oby-
watelskich. Głosowanie w tej sprawie odbędzie się 
bezpośrednio po rozpatrzeniu tego punktu.

Posiedzenie Senatu zostanie przedłużone 
o dodatkowy dzień, 27 maja, oczywiście pod wa-
runkiem przygotowania sprawozdań komisji i za-
chowania prawidłowej ścieżki legislacyjnej.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
pierwszego porządku obrad: drugie czytanie pro-
jektu uchwały w 100-lecie III Powstania Śląskiego.

W tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie 
powitać licznie przybyłych na posiedzenie gości. 
Witam sekretarza województwa śląskiego, pana 

Dariusza Ptasia. Witam wicewojewodę opolskiego, 
panią Teresę Barańską – miło nam panią spotkać. 
Witam przewodniczącego Zarządu Górnośląsko-
Zagłębiowskiej Metropolii, pana Kazimierza 
Karolczaka. Nie widzę, czy pan jest… A, jest, tu się 
pan schował. Witam pana serdecznie. Serdecznie 
witamy prezydenta miasta Sosnowca, pana 
Arkadiusza Chęcińskiego. Witam dyrektor Muzeum 
Śląska Opolskiego, panią Iwonę Solisz – miło mi. 
Witam pana dyrektora Instytutu Śląskiego Bartosza 
Kuświka. Witam dyrektora Instytutu Zagłębia 
Dąbrowskiego, pana Dariusza Nawrota. Witamy: 
pana dyrektora Muzeum – Pałac Schoena Pawła 
Duszę; prezesa Zarządu Towarzystwa Przyjaciół 
Śląska w Warszawie, pana mecenasa Musioła; pre-
zesa Górnośląskiego Towarzystwa Historycznego, 
pana Macieja Fica; oraz – nie wiem, czy jest – ma-
estra Olgierda Łukaszewicza. Jest pan. Witam pana 
szczególnie serdecznie w murach Senatu.

Przypomnę, że projekt został wniesiony przez 
grupę senatorów, a zawarty jest w druku nr 389.

Zgodnie z art. 84 ust. 6 Regulaminu Senatu 
projekt ten – po uzgodnieniu z klubami i kołami 
senackimi – został włączony do porządku obrad 
z pominięciem pierwszego czytania.

Proszę upoważnionego przedstawiciela wnio-
skodawców, pana senatora Wojciecha Piechę, 
o przedstawienie projektu uchwały.

SENATOR 
WOJCIECH PIECHA 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Szanowni 
Goście!

Mam zaszczyt przedstawić w imieniu wnio-
skodawców uchwałę w 100-lecie III Powstania 
Śląskiego. Przejdę do treści uchwały.

„Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
w 100-lecie III Powstania Śląskiego.

Rok 1921 okazał się bardzo ważny w kontekście 
rozstrzygnięć dotyczących południowo-zachod-
niej granicy II Rzeczypospolitej. Z mocy Traktatu 
Wersalskiego 20 marca tego roku, po trwających 
kilkanaście miesięcy przygotowaniach, odbył się na 
Górnym Śląsku plebiscyt. Za przyłączeniem regio-
nu do Polski opowiedziało się 40,3% głosujących, za 
pozostaniem w granicach Niemiec – 59,4%. Podjęta 
przez Mocarstwa Sprzymierzone (Francję, Wielką 
Brytanię i Włochy) próba przełożenia wyników ple-
biscytu na rozstrzygnięcia terytorialne była przez 
stronę polską oceniana jako mocno krzywdząca. 
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Dlatego z 2 na 3 maja 1921 r. ludność polska Górnego 
Śląska zdecydowała się na wywołanie III Powstania 
Śląskiego jako zbrojnej demonstracji woli przyłącze-
nia tego regionu do Polski.

Powstanie trwało do 5 lipca 1921 r. Przewodził 
mu, jako dyktator, najważniejszy wówczas gór-
nośląski polityk – Wojciech Korfanty. Siłami po-
wstańczymi dowodziła Naczelna Komenda Wojsk 
Powstańczych, a na jej czele stanął ppłk Maciej 
Mielżyński. Rzeczpospolita ludźmi i dostarczaną 
bronią wspierała Górnoślązaków, dzięki czemu po-
wstańcy dysponowali m.in. niedostępnymi podczas 
dwóch wcześniejszych zrywów ciężkim sprzętem. 
Do największych bitew powstania – które okazały 
się bliższe regularnym działaniom wojennym – do-
szło pod Kędzierzynem i Górą św. Anny.

Choć walki zbrojne nie przyniosły rozstrzygnięcia, 
to powstańcom udało się wywrzeć skuteczną presję 
na Mocarstwa Sprzymierzone, dzięki czemu ostatecz-
nie wyznaczona granica polsko-niemiecka na Górnym 
Śląsku miała przebieg korzystniejszy niż ta propo-
nowana wcześniej. Na mocy decyzji Ligi Narodów 
zatwierdzonej przez Radę Ambasadorów 20 paździer-
nika 1921 r. po polskiej stronie znalazło się 46% ogółu 
ludności i 29% obszaru plebiscytowego, a w granice II 
Rzeczypospolitej włączono część regionu ze strategicz-
nym przemysłem. Uroczyste objęcie części Górnego 
Śląska przez Polskę nastąpiło 16 lipca 1922 r.

Powierzchnia włączonej do II RP części Górnego 
Śląska stanowiła jedynie niewiele ponad 1% całego 
kraju, ale znaczenie gospodarcze tego obszaru było 
nieporównywalnie większe – w nowo utworzonym 
województwie śląskim ulokowane było 90% pro-
dukcji przemysłowej całej Rzeczypospolitej.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej składa hołd 
Powstańcom Śląskim za ich męstwo i hart ducha, 
a także patriotyzm i umiłowanie polskości, które 
– pomimo sześciu wieków podległości Górnego 
Śląska czeskiej i niemieckiej jurysdykcji – dopro-
wadziły do objęcia części Górnego Śląska przez od-
radzające się państwo polskie.

Uchwała podlega ogłoszeniu w  Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor 
Polski»”. Dziękuję. (Oklaski)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Zanim pojawi się możliwość zadawania trwa-

jących nie dłużej niż minutę pytań, pozwólcie 

państwo, że przywitam jeszcze dyrektora kato-
wickiego oddziału IPN, pana Andrzeja Sznajdera. 
Nie było tu zaznaczone, że jest, więc proszę o wy-
baczenie. (Oklaski)

Teraz jest czas na zadawanie pytań.
Czy są takowe?
Jeśli nie ma, to otwieram dyskusję.
Pierwszy do głosu zapisał się pan senator 

Piecha.

SENATOR 
WOJCIECH PIECHA 

Pozwólcie państwo, że zdejmę maseczkę, bo 
trudno się w niej oddycha.

Krótko. 100 lat temu, z 2 na 3 maja 1921 r., wy-
buchło III powstanie śląskie, które było jednym 
z nielicznych zwycięskich w historii Polski. Choć 
ta prastara ziemia piastowska przez ponad 600 lat 
pozostawała poza granicami Polski, jej mieszkań-
cy nie zatracili swojej tożsamości i wytrwale stali 
na straży swojej wiary, kultury i ojczystej mowy.

Odbudowa II Rzeczypospolitej była procesem 
złożonym, a jednym z jej elementów był powrót 
części Górnego Śląska do Polski. Trwająca niemal 
2 lata rywalizacja polsko-niemiecka o przynależ-
ność państwową Górnego Śląska odbywała się 
na różnych polach: dyplomatycznym, propagan-
dowym i militarnym. 2 wcześniejsze powstania 
śląskie, z 1919 r. i z 1920 r., nie dały pomyślnego 
dla Górnoślązaków rezultatu. Zgodnie z postano-
wieniami traktatu wersalskiego o przynależności 
Górnego Śląska miał zdecydować plebiscyt, który 
przeprowadzono 20 marca 1921 r. Wyniki plebiscy-
tu okazały się dla Polski niekorzystne. Wobec tego 
30 marca Dowództwo Obrony Plebiscytu skiero-
wało do władz Polski memoriał, w którym wyra-
żono konieczność wybuchu powstania. Powstanie 
zbrojne miałoby uchronić Górny Śląsk przed nie-
korzystnym dla Polski podziałem.

Na Górnym Śląsku ścierały się zasadniczo 2 
koncepcje prowadzenia powstania. Pierwsza za-
kładała krótkotrwałą demonstrację zbrojną, zaś 
druga – walkę aż do całkowitego zwycięstwa. 
Zdecydowano się na regularną walkę zbrojną, któ-
ra miała przynieść większe korzyści. Początkowo 
siły powstańcze liczyły 40 tysięcy ludzi podzielo-
nych na 3 grupy operacyjne: „Północ”, „Wschód” 
i „Południe”. Z czasem siły powstańcze zwiększono 
do ponad 60 tysięcy. Na wyposażeniu powstańców 
było 50 dział, 6 pociągów pancernych, 3 samochody 
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pancerne, 52 samochody transportowe, 531 cięż-
kich karabinów maszynowych. Znaczna część bro-
ni pochodziła z tajnych dostaw zorganizowanych 
przez wywiad Wojska Polskiego oraz z magazynów 
Związku Przyjaciół Górnego Śląska zlokalizowa-
nych w przygranicznych miejscowościach.

W chwili wybuchu walk przewagę na terenie 
południowym i centralnym obszaru operacyjnego 
mieli powstańcy polscy, zaś Niemcy – na północ-
nym. III powstanie śląskie było pierwszym ze ślą- powstanie śląskie było pierwszym ze ślą-powstanie śląskie było pierwszym ze ślą-
skich zrywów, które nie tylko zostały uzgodnione 
z przedstawicielami państwa polskiego, ale uzy-
skały również pomoc polityczną i wojskową. Dnia 
1 maja rozpoczęto pogotowie alarmowe, 2 maja wy-
buchł strajk generalny, atak wyznaczono na 3 maja 
na godzinę 3.00. Pierwszym działaniem miało być 
obezwładnienie niemieckich funkcjonariuszy pa-
rytetowej policji Apo. W większości miejsc udało 
się to znakomicie. Walki wybuchły na rozległym 
terenie od rejonu Kluczborka i Olesna na północy 
po Wodzisław na południu.

Od początku było wiadomo, że nie jest to spon-
taniczny zryw, tylko dobrze przygotowana ope-
racja wojskowa wsparta przez państwo polskie. 
Walki poprzedziła akcja „Mosty” specjalnej gru-
py destrukcyjnej kpt. Tadeusza Puszczyńskiego, 
pseudonim „Konrad Wawelberg”, której głównym 
założeniem było przerwanie linii kolejowej i sieci 
telegraficznej, a tym samym odcięcie terenów walk 
w pierwszych chwilach powstania od posiłków i do-
staw zaopatrzenia z Republiki Weimarskiej oraz 
od głównych ośrodków decyzyjnych dla Śląska, tj. 
Wrocławia i Nysy. Akcja rozpoczęła się wieczorem 
2 maja 1921 r. W jej wyniku wysadzono 7 mostów, 
a na 2 odcinkach poważnie zniszczono tory i od-
cięto łączność z dużym obszarem. Niemcy nie spo-
dziewali się rozmachu, z jakim wojska powstańcze 
przystąpiły do działania. Dnia 3 maja udało się za-
atakować i zająć miasta powiatowe z wyjątkiem 
Gliwic, jednak pod naciskiem aliantów powstańcy 
musieli większość z nich opuścić.

Polskim planom co do Górnego Śląska sprzyja-
ły wojska francuskie, a wrogi stosunek przejawiali 
Brytyjczycy i Włosi. Po wybuchu walk starano się 
omijać garnizony alianckie, aby nie wywoływać do-
datkowych konfliktów. Powstańcy wobec tego zre-
zygnowali ze zdobywania miast, gdzie stacjonowały 
oddziały sojusznicze, a w zamian przystąpiły do 
tzw. cernowania, czyli tworzenia blokad. W ten 
sposób w pierwszych dniach maja blokadami ob-
jęto Gliwice, Katowice, Królewską Hutę, Zabrze, 
Bytom, Tarnowskie Góry i Rybnik. Zaciekły opór 

stawiany w niektórych punktach nie przeszkodził 
powstańcom w zajęciu niemal całego terenu wy-
znaczonego tzw. linią Korfantego w pierwszym ty-
godniu maja.

Dnia 10 maja polskim zwycięstwem zakończyła 
się 5-dniowa bitwa o Kędzierzyn. Po bitwie woj-
ska niemieckie przystąpiły do kontrataku ze strony 
Gogolina w kierunku Góry św. Anny. Właściwe na-
tarcie wojsk niemieckich nastąpiło z 20 na 21 maja 
z rejonu Gogolina. Po zaciętych i krwawych wal-
kach Niemcom udało się zdobyć Górę św. Anny. 
Następnego dnia dowództwo powstańcze podjęło 
decyzję o kontrataku, ale jedynym jego sukcesem 
było powstrzymanie natarcia Niemców.

Dalsze dni nie przyniosły korzyści terenowych 
żadnej ze stron. Z powodzeniem powstańcy bro-
nili się na przedpolach Kędzierzyna, a na północy 
toczono coraz gwałtowniejsze walki o Zębowice, 
których utrata spowodowałaby przerwanie frontu 
i okrążenie centrum obrony. Wszystkie natarcia 
od 20 do 22 maja odparto. Dnia 27 maja z inicja-
tywy aliantów zawarto kilkudniowy rozejm. Dnia 
4 czerwca Niemcy rozpoczęli silne natarcie na 
Kędzierzyn. Miasto trzykrotnie przechodziło z rąk 
do rąk, aby ostatecznie zostać opanowane przez 
Niemców. Oddziały powstańcze musiały walką 
otwierać sobie drogę odwrotu. Walki były bardzo 
krwawe i zacięte. Bezpośrednio zagrożony został 
obszar przemysłowy, którego zamierzano bronić 
za wszelką cenę.

Dnia 5 czerwca udało się zatrzymać Niemców. 
Był to ostatni etap dużych walk. Od tego mo-
mentu po obu stronach ścierały się tylko patrole. 
Walczących rozdzielił kordon wojsk alianckich, 
a po żmudnych pertraktacjach 25 czerwca podpi-
sano rozejm. Obie strony miały ewakuować swoje 
siły poza obszar plebiscytowy.

Dnia 20 października Liga Narodów podjęła 
ostateczną decyzję w sprawie podziału Górnego 
Śląska. Zgodnie z  nowymi rozstrzygnięciami 
Polska otrzymała 3 tysiące 214 km2, tj. 29% obsza-
ru plebiscytowego, czyli teren zamieszkany przez 
996,5 tysiąca osób, 46% ogółu ludności. Przejęty 
obszar był cenny gospodarczo i uprzemysłowiony 
lepiej niż pozostała część Polski. Po stronie polskiej 
znalazły się 53 kopalnie węgla kamiennego, huty 
cynku, koksownie – 11 z 18 koksowni – 10 z 15 ko-
palń rud cynku i ołowiu, wszystkie 9 kopalń rud 
żelaza oraz 9 z 15 stalowni.

Powstania śląskie stanowią jedną z najpiękniej-
szych kart w dziejach narodu polskiego. Są końco-
wym etapem procesu zjednoczenia ziem polskich 
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II Rzeczypospolitej. Patriotyzm powstańców, ich 
umiłowanie polskości, rozsądek oraz hart ducha 
niosą przesłanie dla przyszłych pokoleń.

Piękne świadectwo historii swojej rodziny 
w kontekście powstań śląskich wyraził w krótkim 
spocie telewizyjnym wybitny aktor pochodzący ze 
Śląska Franciszek Pieczka. Powiedział: „Powstańcy 
mówili: «Choć kawa czorno czy gorzko, byle pol-
sko!»”. Świadectwo to w sposób niezwykle wzru-
szający ukazuje przywiązanie Ślązaków do Polski.

Wyrażam szacunek i uznanie dla ludu śląskiego 
za jego patriotyzm i umiłowanie polskości oraz za 
jego wkład w walkę o niepodległą II Rzeczpospolitą. 
(Oklaski)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Głos zabierze pani senator Halina Bieda.

SENATOR 
HALINA BIEDA 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rozumiem, że zostało nam 9 minut, czyli po 3 

minuty na każdego z mówców.
Jako prawnuczka powstańca śląskiego… 

A w związku z tym, że pan senator Piecha w zasa-
dzie tak szczegółowo wszystko przedstawił, pozo-
staje mi podziękowanie. Przede wszystkim bardzo 
się cieszę, że przybyło tylu znamienitych gości 
w związku z tą uchwałą i z otwarciem wystawy. 
Chciałabym bardzo serdecznie podziękować, bo 
już w 2015 r., kiedy marszałkiem Senatu był jesz-
cze pan Bogdan Borusewicz, byliśmy tutaj z wysta-
wą – wtedy z kierowanego przeze mnie Muzeum 
Powstań Śląskich – „Sfrunął na Śląsk Orzeł Biały”.

Tegoroczne obchody stulecia III powstania ślą-
skiego są, jak myślę, bardzo ważne. I dlatego ja się 
bardzo cieszę zarówno z tego, że Senat uchwalił 
ten rok Rokiem Powstań Śląskich, jak i z tego, że 
uchwała okolicznościowa dedykowana tylko III po-
wstaniu śląskiemu została przyjęta przez kluby i od 
razu mogła wejść pod obrady. Myślę, że to, co jest 
najważniejsze, to to, że gdyby nie III powstanie, to 
podział Górnego Śląska na pewno byłby inny. Bo 
pamiętamy wszyscy, jakie były propozycje – od 
linii Korfantego do granicy proponowanej przez 
Lloyda George’a. Myślę, że to, co jest też ważne, 

to to, że Śląsk, mimo że przez tyle lat nie miał po-
litycznej łączności z Polską, jednak wiele rzeczy 
zachował i że część Górnego Śląska została objęta 
przez Polskę, przez odradzające się państwo pol-
skie. Tak że bardzo serdecznie dziękuję.

Chciałabym podziękować panu marszałko-
wi i  Kancelarii Senatu też za to, że przygoto-
wano okolicznościową broszurę „Senatorowie 
II Rzeczypospolitej – powstańcy śląscy”. Myślę, że 
takie upamiętnienie też jest ważne. Dziękuję też 
przedstawicielom władzy samorządowej, rządowej, 
moim przyjaciołom z instytucji zarówno w woje-
wództwie śląskim, jak i w województwie opolskim, 
stowarzyszeniom.

Mam nadzieję, że wystawa jeszcze uzupełni to 
wszystko, co warte jest zapamiętania. I tak: po ślą-
sku agrafka to jest zicherka, a to jest coś, co spina, 
co łączy. Dlatego, kiedy 2 lata temu zastanawiałam 
się, jaki powinien być, powiedzmy, gadżet czy pa-
miątka po powstaniach, to wtedy razem z archi-
tektem z Bytomia, Przemo Łukasikiem – myślę, 
że znanym – wymyśliliśmy, żeby to była właśnie ta 
agrafka-zicherka spinająca blaszki à la nieśmiertel-
niki z datami powstań. I ten prototyp, który będzie 
wykonany i rozdawany w Bytomiu wtedy, kiedy 
będą się kończyły metropolitalne obchody stulecia 
III powstania śląskiego, pozwolę sobie złożyć na 
ręce pana marszałka. (Oklaski)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Głos zabierze pan senator Jan Maria Jackowski.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni 
Goście!

Przyłączając się do apelu pani senator Biedy, 
postaram się w 2,5 minuty powiedzieć to, co chciał-
bym powiedzieć przy okazji rozpatrywania tej 
uchwały. Pani tu zadekretowała, jakie ma związ-
ki ze Śląskiem. Ja nie mam takich związków ro-
dzinnych, choć część mojej rodziny mieszka na 
Śląsku. Mój dziadek przyjaźnił się z Wojciechem 
Korfantym. I chciałbym powiedzieć dwa słowa 
o tym wybitnym Polaku, który rzeczywiście był 
w jakimś sensie jednym z ojców, jeżeli nie jednym 
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z najważniejszych polityków, którzy odegrali klu-
czową rolę w  przyłączeniu Górnego Śląska do 
Polski. Notabene była to postać znajdująca się 
w pewnym sensie w bardzo trudnej politycznie 
sytuacji. Był on wicepremierem w pierwszej po-
łowie lat dwudziestych. W roku 1930 wylądował 
w Berezie Kartuskiej, po powrocie z emigracji był 
aresztowany i zmarł na Pawiaku w 1939 r. To nasz 
narodowy bohater. Jego los pokazuje losy naszych 
bohaterów. To, co wycierpiał, można powiedzieć, 
od swoich braci, od państwa polskiego okresu mię-
dzywojennego… O tym też warto pamiętać, kiedy 
mówimy o historii Polski.

Wracając do samego przedmiotu uchwały, chcę 
powiedzieć taką rzecz. Otóż niedawno obchodzi-
liśmy stulecie odzyskania przez Polskę niepodle-
głości. Były różne uroczyste obchody. I jest takie 
wyobrażenie, że ten proces to był jednorazowy akt, 
że w listopadzie 1918 r. powstało państwo polskie. 
Przy okazji rozpatrywania tej uchwały i rozmów 
o włączeniu Górnego Śląska do Polski widzimy, że 
proces kształtowania granic trwał prawie 4 lata. 
Po zakończeniu I wojny światowej, po zakończe-
niu konferencji wersalskiej, po zakończeniu woj-
ny polsko-bolszewickiej granice na południu, na 
wschodzie, na zachodzie, na południowym zacho-
dzie, na północy kształtowały się w wieloletnim 
procesie. Gdyby nie było pracy tylu wybitnych 
Polaków, polityków, patriotów, którzy byli zaan-
gażowani w ten proces, to zbiorowe dzieło, jakim 
była II Rzeczpospolita, na pewno by nie powstało.

Dziękuję bardzo inicjatorom tej uchwały. 
Uważam, że to bardzo dobrze, że za chwilę ją po-
dejmiemy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Głos zabiera pani senator Barbara Zdrojewska.

SENATOR 
BARBARA ZDROJEWSKA 

Żeby nie przedłużać, pozwolę sobie zabrać głos 
z miejsca.

Chciałabym tylko powiedzieć, że także na 
Dolnym Śląsku pamiętamy o tradycjach powstań 
śląskich. I nie tylko o nich pamiętamy, ale też hołdu-
jemy tym tradycjom. Jedna z najpiękniejszych ulic 

we Wrocławiu nosi nazwę Powstańców Śląskich. To 
jest jedna z najdłuższych ulic. W 2014 r. udało nam 
się odsłonić we Wrocławiu – miałam przyjemność 
w tym uczestniczyć – okazały pomnik Wojciecha 
Korfantego, który stanął w bardzo godnym miej-
scu. Dzisiaj we Wrocławiu upamiętnia on powsta-
nia śląskie, a także przypomina nam o Wojciechu 
Korfantym, który notabene we Wrocławiu studio-
wał. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Historia zatacza różne koła. W epizodach po-

wstań śląskich dużą rolę odegrały kobiety, które opa-
trywały rannych powstańców i ich żywiły, a dzisiaj 
jest Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej. 
Powinniśmy pamiętać o tym, że zwłaszcza teraz wy-
konują one ciężką pracę. Jesteśmy im winni część 
i szacunek nie tylko dziś, ale zawsze. (Oklaski)

Dla porządku informuję, że pan senator 
Aleksander Szwed złożył swoje przemówienie 
w dyskusji do protokołu.

I  pan senator Władysław Komarnicki… 
Przepraszam, dopiero teraz. Zaraz dopiszemy*.

Zamykam dyskusję.
(Rozmowy na sali)
Przystępujemy do głosowania nad projektem 

uchwały w 100-lecie III Powstania Śląskiego.
Bardzo proszę o głosowanie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 89 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 3)
(Oklaski)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w 100-lecie III Powstania Śląskiego.
I w tym momencie zarządzam przerwę do go-

dziny 12.30.
Zapraszam państwa na otwarcie skromnej oko-

licznościowej wystawy, którą w czasach COVID 
udało się w Senacie przygotować.

(Przerwa w posiedzeniu od godziny 12 minut 00  
do godziny 12 minut 30)

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Wznawiam obrady.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dru-

giego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w 40. rocznicę rejestracji Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawodowego Rolników 
Indywidualnych „Solidarność”.

Przypominam, że projekt ten został wniesio-
ny przez grupę senatorów i zawarty jest w druku 
nr 379, a sprawozdanie – w druku nr 379 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
senatora Zdzisława Pupę, o przedstawienie spra-
wozdania komisji o projekcie uchwały.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
ZDZISŁAW PUPA 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Senat Rzeczypospolitej Polskiej zwraca od lat 

uwagę na ważne wydarzenia, które odegrały istot-
ną rolę w drodze do wolności, niezależności obywa-
teli Rzeczypospolitej. Dzisiaj mamy 12 maja 2021 r. 
40 lat temu po wielkim wysiłku narodu, po wielkim 
wysiłku rolników, po wielkim wysiłku chłopów zo-
stała zarejestrowana „Solidarność” rolnicza, został 
zarejestrowany Niezależny Samorządny Związek 
Zawodowy Rolników Indywidualnych. Ten proces, 
który trwał od czasu rejestracji „Solidarności” ro-
botniczej do 12 maja, był czasem, kiedy rolnicy 
się dosyć mocno organizowali pod, można powie-
dzieć, szyldami komitetów samoobrony chłopskiej 
w różnych częściach naszego kraju. Po porozumie-
niach ustrzycko-rzeszowskich, po porozumie-
niach bydgoskich, po bardzo dużej aktywności 
prymasa Wyszyńskiego, arcybiskupa Tokarczuka 
– w najbliższym czasie będziemy mieć czterdzie-
stą rocznicę śmierci prymasa Wyszyńskiego – 
została zarejestrowana „Solidarność” rolnicza. 
Po wielu represjach, po różnego rodzaju szyka-
nach udało się zarejestrować związek zawodowy 
„Solidarność”. Przewodniczącymi tego związku 
były również osoby, które sprawowały ważne funk-
cje w państwie polskim. Ja przypomnę, że więk-
szość przewodniczących „Solidarności” rolniczej 
to byli członkowie Senatu. To Józef Ślisz, pierw-Ślisz, pierw-, pierw-
szy wicemarszałek Senatu, to Gabriel Janowski, 
również senator Rzeczypospolitej Polskiej, to 
Roman Wierzbicki, który także sprawował mandat 

senatora Rzeczypospolitej Polskiej, to nasz kole-
ga z ław senackich Jurek Chróścikowski. Obecnie 
przewodniczącą jest pani Teresa Hałas, posłanka na 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Warto wspomnieć 
też nazwisko pana Andrzeja Stelmachowskiego, 
pierwszego marszałka Senatu, który bardzo mocno 
wspierał rolniczy związek zawodowy „Solidarność”, 
wspierał chłopów w ich dążeniu do osiągnięcia 
celu, jakim było zarejestrowanie Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawodowego Rolników 
Indywidualnych „Solidarność”. Chcę tutaj wymie-
nić również nazwiska innych senatorów, pana 
Artura Balazsa, pana Józefa Frączka, ale także za-
służonego dla województwa podkarpackiego, dla 
Rzeszowa, dla „Solidarności” rolniczej rzeszow-
skiej pana prof. Bolesława Fleszara.

Szanowni Państwo, ten wspólny wysiłek dopro-
wadził do tego, że 12 maja, jak już wcześniej wspo-
mniałem, została zarejestrowana „Solidarność”. 
I właśnie teraz powstała inicjatywa senatorów, 
aby uczcić tę czterdziestą rocznicę uchwałą, któ-
ra będzie mówiła o  tym wielkim wydarzeniu 
sprzed lat. Dlatego odbyło się posiedzenie Komisji 
Ustawodawczej. Po wielu uwagach, po rozmowach, 
po dyskusji wypracowano projekt, można powie-
dzieć, racjonalny, rozsądny, taki, w którym oddaje 
się wagę i powagę chwili, a także okazuje szacunek 
dla osób i środowisk, które przyczyniły się do tego, 
że rolniczy związek zawodowy „Solidarność” funk-
cjonuje i działa na rzecz środowiska wiejskiego.

Pozwólcie państwo, że przedstawię pro-
jekt uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
w sprawie 40. rocznicy rejestracji Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawodowego Rolników 
Indywidualnych „Solidarność”.

„Czterdzieści lat temu, 12 maja 1981 roku, po 
wieloletniej walce rolników, została zarejestro-
wana pierwsza w powojennej historii Polski, nie-
zależna od władz komunistycznych, chłopska 
organizacja związkowa – Niezależny Samorządny 
Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych 
«Solidarność».

W wyniku wydarzeń drugiej połowy lat sie-
demdziesiątych XX wieku, kiedy to powstawały 
pierwsze komitety samoobrony chłopskiej, m.in. 
w Zbroszy Dużej (Komitet Samoobrony Chłopskiej 
Ziemi Grójeckiej), Łowisku (Komitet Samoobrony 
Chłopskiej Ziemi Rzeszowskiej) oraz Ostrówku 
(Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Lubelskiej), 
a  później w  wyniku porozumień rzeszowsko-
-ustrzyckich, Zjazdu Zjednoczeniowego w Poznaniu 
oraz porozumień bydgoskich z kwietnia 1981 roku 
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doszło do powstania i zarejestrowania związku za-
wodowego rolników. Umożliwiło to legalne działanie 
środowiska rolniczego upominającego się o prawa, 
godność i podmiotowość polskich rolników. Walka 
o rejestrację i możliwość jawnej działalności, wspar-
ta przez NSZZ «Solidarność» oraz Kościół Katolicki, 
w  szczególności Prymasa Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego i biskupa Ignacego Tokarczuka, ze 
względu na swój charakter są wydarzeniami bez 
precedensu w najnowszej historii Polski. Wpisują się 
one znacząco w całą historię ruchu solidarnościowe-
go, a tym samym w proces obalania władzy komu-
nistycznej i odzyskania przez Polskę niepodległości.

W  okresie stanu wojennego i  delegalizacji 
Związku oraz na przestrzeni lat osiemdziesiątych 
znakomita część Jego działaczy za swoją działalność 
była prześladowana i represjonowana, a w stanie 
wojennym internowana w  ośrodkach odosob-
nienia. Represje nie ominęły również ich rodzin, 
a także gospodarstw.

To także działacze rolniczej «Solidarności» do-«Solidarności» do-Solidarności» do-» do- do-
starczali żywność dla strajkujących w zakładach 
pracy, stoczniach i kopalniach oraz kolportowali 
i tworzyli, w szczególności na wsi, podziemną pra-
sę związkową.

Uhonorowanie postawy i  zaangażowa-
nia działaczy NSZZ Rolników Indywidualnych 
«Solidarność», którzy od ponad 40 lat nieprze-Solidarność», którzy od ponad 40 lat nieprze-», którzy od ponad 40 lat nieprze-, którzy od ponad 40 lat nieprze-
rwanie działają na rzecz gospodarstw indywidu-
alnych i polskiej wsi, kształtowania ustroju rolnego 
państwa oraz szeroko pojętego strukturalnego i in-
stytucjonalnego kształtu otoczenia rolnictwa, jest 
niezwykle ważne.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, doceniając 
wagę i znaczenie istnienia w Polsce niezależnych 
rolniczych związków zawodowych oraz dziedzic-
two i wkład, jakie rolnicza «Solidarność» wniosła 
w walkę o suwerenność, niepodległość i przemiany 
demokratyczne w Polsce, wyraża swoje głębokie 
uznanie i  podziękowanie założycielom, człon-
kom i władzom NSZZ Rolników Indywidualnych 
«Solidarność», wszystkim tym, którzy przyczyni-Solidarność», wszystkim tym, którzy przyczyni-», wszystkim tym, którzy przyczyni-, wszystkim tym, którzy przyczyni-
li się do jego powstania i zarejestrowania, a także 
tym, którzy wspierali i wspierają Związek i Jego 
członków.

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

To jest cały projekt uchwały, który został przy-
jęty przez Komisję Ustawodawczą.

Na koniec powiem, że przypominają mi się 
pewne słowa. To jest, można powiedzieć, refleksja 

nie tylko nad tym projektem i nad działaniami rol-
ników dążących do niepodległości, do wolności, 
do samostanowienia, ale również nad poprzednią 
uchwałą, która w jakiś sposób upamiętniała stule-
cie powstania śląskiego. Są to słowa, które Adam 
Mickiewicz włożył w usta jednego ze swoich bo-
haterów: „I zostaną w mej myśli – i w drodze ży-
wota jak kompas pokażą mi, powiodą, gdzie cnota; 
jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie, zapomnij 
o mnie!”. Myślę, że wdzięczność za krew, pot i łzy 
pokoleń, które były przed nami, a także osób, które 
jeszcze żyją, są z nami, skłoni nas do tego, abyśmy 
jednomyślnie podjęli taką uchwałę. Dziękuję ser-
decznie. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy 
komisji i zarazem do upoważnionego przedstawi-
ciela wnioskodawców. Przypominam, że wnio-
skodawcy upoważnili do ich reprezentowania 
senatora Zdzisława Pupę.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Bardzo proszę, pan senator Jan Maria Jackowski.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, mam takie pytanie: dlacze-

go był taki opór – pytam pana jako osobę bar-
dzo dobrze zorientowaną w tej tematyce – wobec 
rejestracji tego związku? No, z  pracowniczą 
„Solidarnością” były perturbacje, ale ona została 
szybciej zarejestrowana, a tutaj był duży opór. Na 
to wskazuje sam przebieg tych ustrzycko-rzeszow-
skich porozumień. To się działo w lutym 1981 r., 
a więc parę ładnych miesięcy po Sierpniu. Skąd 
ten szczególny opór wobec rejestracji tego związku 
zawodowego? Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
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SENATOR 
ZDZISŁAW PUPA 

Myślę, że okres komunizmu to okres nacjo-
nalizacji, to okres pozbawiania osób prywatnych, 
obywateli, własności prywatnej. Rolnicy pozostali 
nieliczną grupą osób, którzy w tamtym okresie – 
mówię o właścicielach gospodarstw prywatnych, 
gospodarstw indywidualnych – mieli pewną nieza-
leżność. Kiedy rozpoczęła działalność „Solidarność” 
robotnicza, kiedy wybuchły protesty, to rolnicy ze 
swoich gospodarstw, w sposób niezależny, nie szczę-
dząc swojego czasu, środków i pieniędzy, służyli po-
mocą. Dostarczali do okupowanych zakładów pracy, 
urzędów, miejsc odosobnienia, można powiedzieć, 
produkty rolne, dostarczali żywność, po to, aby ro-
botnicy mogli w jakiś sposób walczyć o słuszne spra-
wy dla naszego kraju. Dlatego był niesamowity opór 
właśnie przed tym, aby pozwolić na niezależność 
polskiej wsi, aby pozwolić na nią polskiemu chłopu. 
Były bardzo duże obawy, że… Dysponując, można 
powiedzieć, własnością prywatną, swoim mająt-
kiem, no, można być w dużej części niezależnym. 
I to spowodowało opór władzy komunistycznej.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Nie ma więcej pytań.
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Jana 

Marię Jackowskiego.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałbym podziękować inicjatorom tej uchwa-

ły. Sam jestem wnioskodawcą, w sposób oczywi-
sty podpisałem się pod tym projektem. I chciałbym 
tutaj dołożyć pewien kontekst historyczny sprzed 
40 lat, ponieważ w tej Izbie zasiada wiele osób, któ-
re pamiętają tamte wydarzenia, które doświadcza-
ły ich na własnej skórze i, można powiedzieć, są 
świadkami historii, świadkami tych wydarzeń, 
które miały istotny wpływ na to, gdzie obecnie 
Polska się znajduje i jak dokonały się te niezwykłe 
wolnościowe, demokratyczne przemiany w Polsce 
po roku 1989.

Otóż, Wysoka Izbo, późna zima i wiosna 1981 r. 
to był czas szczególnie dramatyczny, ponieważ były 
nieustanne problemy z realizacją zobowiązań, któ-
re władza komunistyczna podjęła, właśnie podpisa-
nych przez nią zobowiązań. A to były 3 takie główne 
pakiety: pakiet gdański, 21 postulatów z 31 sierp-
nia – przypominam, że wcześniej był Szczecin, 
30 sierpnia, gdzie postulaty były podobne – póź-
niej porozumienia jastrzębskie, dotyczące Śląska, 
no, i wreszcie porozumienia rzeszowsko-ustrzyc-
kie, podpisane w lutym 1981 r.

Wiemy, że proces rejestracji Związku 
Zawodowego Rolników Indywidualnych był pro-
cesem niezwykle dramatycznym. Mieliśmy okazję 
w tej Izbie przyjmować uchwałę z okazji czter-
dziestolecia wydarzeń bydgoskich, był pan sena-
tor Rulewski, bohater tamtych wydarzeń, bohater 
walki o naszą niepodległość. I wiemy, że ten klimat, 
ten opór przed rejestracją wspomnianego związ-
ku był szczególny. On też miał taką postać praw-
ną, ponieważ podnoszono, że związki zawodowe 
działają w zakładach, gdzie są najemni pracowni-
cy, i oni mają mieć prawo zrzeszać się w wolne, 
niezależne związki. Tymczasem rolnik jest niejako 
sam sobie sterem i okrętem. I głównie na tym tle, 
przynajmniej w sposób formalnoprawny, próbo-
wano przedstawiać argumenty za nierejestrowa-
niem związku.

Oczywiście chodziło o coś zupełnie innego. 
Z jednej strony była tu mowa o daniu możliwości 
samoorganizowania się środowiska wiejskiego, rol-
niczego, a z drugiej strony władza komunistyczna 
zdawała sobie sprawę, że, tak jak powiedział pan 
senator Zdzisław Pupa… To był pewien fenomen 
czasów PRL: mimo wszystko w Polsce Kościół ka-
tolicki był dość silny i w warunkach ograniczonych 
możliwości i swobód demokratycznych zachował 
jednak, dzięki Prymasowi Tysiąclecia, suweren-
ność co do głoszenia Ewangelii i nawet sprawowa-
nia posługi duszpasterskiej w tych szczególnych 
czasach. A poza tym dość silna była własność pry-
watna, szczególnie właśnie na wsi, gdzie zdecydo-
wana większość areału należała do indywidualnych 
właścicieli. Można powiedzieć, że polscy rolnicy 
byli właścicielami i nie poddawali się czy proce-
som kolektywizacji, czy innym działaniom, którym 
zwłaszcza w latach pięćdziesiątych polska wieś była 
w sposób szczególny poddawana.

Opór, żeby nie rejestrować związku zawodowe-
go, rzeczywiście był duży. Warto może tu wspo-
mnieć o takim mało znanym epizodzie – 26 marca 
1981 r. doszło do spotkania w zasadzie śmiertelnie 
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już chorego kardynała Stefana Wyszyńskiego 
ze świeżo powołanym premierem rządu pe-
erelowskiego, gen. Wojciechem Jaruzelskim. 
Przypomnę: 11  lutego, jeśli dobrze pamiętam, 
Wojciech Jaruzelski został premierem rządu 
Rzeczypospolitej Polskiej. To spotkanie tych 2 osób, 
które trwało 3,5 godziny, powtórzę: 3,5 godziny, 
spowodowało, że Wojciech Jaruzelski zobowiązał 
się do rejestracji Związku Zawodowego Rolników 
Indywidualnych. To był bardzo istotny moment. 
Oczywiście w tle były te dramatyczne wydarzenia 
bydgoskie, był strajk ostrzegawczy, było wiele in-
nych zdarzeń, o których powszechnie wiadomo, 
więc nie chciałbym tutaj o tym wszystkim mówić.

Później miało miejsce jeszcze kilka takich dra-
matycznych wydarzeń. Za 2 dni będzie okrągła, 
czterdziesta rocznica zamachu na św. Jana Pawła II 
na placu św. Piotra… Jutro, dokładnie jutro minie 
40 lat. A 28 maja, a więc dzień po zakończeniu tych 
naszych obrad, które mają być jeszcze dwudzieste-
go siódmego, będzie równa, czterdziesta rocznica 
śmierci Prymasa Tysiąclecia, kardynała Stefana 
Wyszyńskiego. A więc można powiedzieć, że w tym 
czasie kalendarz wspomnieniowy związany z naszą 
historią jest obfity w różnego rodzaju wydarzenia.

Umierający ksiądz prymas dwukrotnie rozma-
wiał w maju 1981 r. z papieżem Janem Pawłem II. 
Pierwsza rozmowa miała miejsce 5 maja, kiedy 
prymas mówił ojcu świętemu, że prawdopodobnie 
dojdzie do zarejestrowania Związku Zawodowego 
Rolników Indywidualnych i że przed Kościołem 
w Polsce są ogromne wyzwania duszpasterskie, 
związane także z tymi przemianami, które się 
wówczas dokonywały, w tym okresie tzw. karnawa-
łu „Solidarności”. Druga rozmowa miała przebieg 
znacznie bardziej dramatyczny, ponieważ odby-
ła się po zamachu na św. Jana Pawła II. Bodajże 
22 maja był telefon z kliniki Gemelli na Miodową, 
że ojciec święty chciałby rozmawiać z księdzem 
prymasem. I wyobraźcie sobie państwo drama-
tyzm sytuacji: sznur telefoniczny okazał się za 
krótki i nie można było… A ksiądz prymas był już 
w takim stanie, że mógł rozmawiać tylko w łóżku. 
Przełożono więc tę rozmowę na dzień następny, 
przyszedł technik od telekomunikacji, przedłużo-
no ten przewód i następnego dnia doszło do dra-
matycznej rozmowy, a właściwie pożegnania tych 
2 wielkich Polaków.

Przypominam o tym wszystkim, żebyśmy pa-
miętali, że jesteśmy w takim szczególnym mo-
mencie, jeśli chodzi o to czterdziestolecie i ciąg 
różnych wydarzeń, które miały istotny wpływ na 

przemiany, jakie dokonały się w Polsce po 1989 r. 
Często dokonuje się takich skrótów, także co do 
1918 r., jak mówiłem przy okazji uchwały dotyczą-
cej III powstania śląskiego, że przyjmuje się jakąś 
datę i uznaje się, że w tym momencie właściwie 
wszystko już się dokonało. Nie, to był, można po-
wiedzieć, proces, ciąg zmian, impulsów, działań, 
które doprowadzały do konkretnych rozstrzygnięć.

Chciałbym jeszcze raz podziękować inicjatorom 
tej uchwały i życzyć wszystkim rolnikom, którzy 
działają w związku zawodowym „Solidarność” 
Rolników Indywidualnych, owocnych działań 
i  tego, aby sytuacja na wsi była jak najlepsza. 
Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

Krzysztofa Kwiatkowskiego.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Ze strony pana senatora Jackowskiego padło tu 

pytanie, za które dziękuję, dlaczego w przypadku 
akurat „Solidarności” Rolników Indywidualnych 
ten opór władzy komunistycznej był dużo więk-
szy. Był większy, bo oczywiście postulaty ustrzyc-
kie gwarantowały chłopom własność i wolność 
w obrocie ziemią, coś, co było sprzeczne z genezą 
systemu, który wówczas funkcjonował w Polsce. 
To zrównanie własności rolników indywidualnych 
z własnością państwowych gospodarstw rolnych 
to było coś, co mentalnie było trudne do przyję-
cia, oczywiście dla ówczesnej władzy. Ale nie z tego 
względu chciałem zabrać głos.

Bardzo gorąco dziękując inicjatorom, dziękuję 
też za przypomnienie jednej osoby, a o jeszcze jednej 
chciałbym krótko powiedzieć. Mówię o 2 parlamen-
tarzystach, 2 wyjątkowych osobach. Bardzo się cieszę, 
że padło już tutaj odwołanie do jednego z doradców 
„Solidarności” Rolników Indywidualnych. Mówię 
o panu prof. Stelmachowskim, osobie, o której aku-
rat w tej sali w sposób wyjątkowy, szczególny zawsze 
musimy pamiętać, o pierwszym marszałku odrodzo-
nego Senatu w roku 1989 i tym, który był doradcą 
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego 
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„Solidarność” Rolników Indywidualnych. Ale po-
zwólcie państwo, że z uwagi na to, że dla mnie jest 
to ważna osoba, także do tej drugiej osoby jeszcze się 
odwołam. Otóż przypomnę postać drugiego dorad-
cy „Solidarności” Rolników Indywidualnych, także 
profesora, także parlamentarzysty, współautora po-
rozumień ustrzycko-rzeszowskich, który doradzał 
w trakcie strajku chłopskiego na Podkarpaciu. To jest 
były prezes Najwyższej Izby Kontroli, prof. Walerian 
Pańko. Dla mnie to osoba wyjątkowa, szczególna. Te 
pobyty w Brzozowie, w Turzym Polu, w kościele, 
gdzie jest tablica upamiętniająca go, na cmentarzu 
to był taki stały element odwoływania się do dorob-
ku pana prof. Waleriana Pańki jako osoby o pięknym 
państwowym życiorysie. To on w czasach trudnych, 
gdy trzeba było dawać świadectwo, pomagał w tym 
wyjątkowo trudnym strajku chłopskim w Ustrzykach, 
w Rzeszowie, a później czynnie się włączył, jako je-
den z najważniejszych funkcjonariuszy odrodzonego 
państwa polskiego, w budowanie innej już instytucji, 
instytucji w demokratycznym państwie prawa, jakim 
była Najwyższa Izba Kontroli. Niestety, za ten wysi-
łek, za tę pracę zapłacił najwyższą cenę. Nie czas, nie 
pora, by o tym mówić, bo dzisiaj oczywiście upamięt-
niamy „Solidarność” Rolników Indywidualnych, więc 
dzisiaj tylko powiem, że dziękujemy prof. Andrzejowi 
Stelmachowskiemu i prof. Walerianowi Pańce, do-
radcom „Solidarności” Rolników Indywidualnych. 
Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że do protokołu swoje przemówienie 

złożył pan senator Aleksander Szwed*.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Przystępujemy do głosowania…
Ogłaszam 5 minut przerwy, do godziny 13.00. O go-

dzinie 13.00 przystąpimy do głosowania, za 5 minut.

(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 55  
do godziny 13 minut 00)

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Bardzo proszę o zajęcie miejsc panie senatorki 
i panów senatorów.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

Wznawiam obrady.
(Głos z sali: I głosujemy…)
Przystępujemy do głosowania nad projek-

tem uchwały w sprawie 40. rocznicy rejestracji 
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego 
Rolników Indywidualnych „Solidarność”.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 81 senatorów, 81 głosowało za, nikt 

się nie wstrzymał i nikt nie głosował przeciw. 
(Głosowanie nr 4)

Dziękuję bardzo.
Wobec wyników głosowania stwierdzam, 

że Senat podjął uchwałę w  sprawie 40. rocz-
nicy rejestracji Niezależnego Samorządnego 
Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych 
„Solidarność”. (Oklaski)

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trze-
ciego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o płatnościach w ramach systemów wsparcia bez-
pośredniego oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 375, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 375 A.

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

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
JACEK BOGUCKI 

Pani Marszałku! Wysoki Senacie! Pani Minister!
Ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ra-

mach systemów wsparcia bezpośredniego oraz 
niektórych innych ustaw została przyjęta przez 
Sejm i przekazana Senatowi. Komisja Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi w dniu 28 kwietnia rozpatrzyła usta-
wę i przyjęła ją bez poprawek.

Ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ra-
mach systemów wsparcia bezpośredniego oraz 
niektórych innych ustaw wynika z dostosowania 
obowiązujących w Polsce przepisów w zakresie 
płatności bezpośrednich i innych rodzajów do-
płat funkcjonujących w rolnictwie do zmienione-
go prawa unijnego. To prawo zmieniło się w końcu 
marca, w związku z czym rząd i parlament miały 
stosunkowo niewiele czasu na to, żeby odpowied-
nie przepisy wprowadzić do polskiego porząd-
ku prawnego, szczególnie że dotyczą one okresu 
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składania wniosków, poprawek do tych wniosków, 
zmian w tych wnioskach, który to okres już trwa, 
a kończy się 15 maja. Oczywiście zmiany nie do-
tyczą tego okresu, a więc rolnicy mogą spokojnie 
dalej składać wnioski.

Ta ustawa wprowadza zmiany korzystne dla 
rolników, które spowodują, że w przyszłości zarów-
no ze strony rządu, ministra rolnictwa i rozwoju 
wsi, jak i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa proces związany z przyznawaniem płat-
ności i wypłatami przebiegał będzie w sposób bar-
dziej przyjazny dla rolników.

Jedna z zasadniczych zmian dotyczy możliwo-
ści użycia jako dowodu zdjęć wykonanych i prze-
słanych z wykorzystaniem aplikacji udostępnionej 
przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa. Te zdjęcia pozwolą na to, aby stan 
faktyczny, który jest na polach, był potwierdzo-
ny, jeśli są wątpliwości co do tego, w jaki sposób 
np. są użytkowane grunty, jakie zasiewy mamy 
na polach.

Druga istotna zmiana wprowadzana w usta-
wie to dopuszczenie do tego, aby w przyszłości nie 
trzeba było czekać na decyzję Komisji Europejskiej 
dotyczącą możliwości przesunięcia terminu skła-
dania wniosków o płatności i dokonywania zmian 
w tych wnioskach. Zgodnie z ustawą minister rol-
nictwa i rozwoju wsi będzie mógł w szczególnych 
sytuacjach, związanych choćby z opóźnieniem prac 
agrotechnicznych czy związanych z zaistnieniem 
zjawisk suszy, czy powodzi, które powodują ko-
nieczność przesunięcia terminu składania wnio-
sków… W takich sytuacjach minister już bez zgody 
Komisji Europejskiej będzie mógł takie terminy 
przedłużać, zmieniać, tak jak powiedziałem, bez 
konieczności czekania na decyzję i bez długotrwa-
łej procedury.

Tak więc biorąc pod uwagę to, iż te zmiany 
generalnie są korzystne dla rolników, w imieniu 
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi wnoszę o przy-
jęcie ustawy bez poprawek.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Nie widzę zgłoszeń. Nie mam również zgłoszeń 
z innej sali.

Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 
parlamentarnych został upoważniony minister rol-
nictwa i rozwoju wsi.

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

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Anna Gembicka: Szanowny Panie 
Marszałku, tak, jeżeli mogłabym zabrać głos…)

Bardzo proszę, Pani Minister.
Ja jeszcze chciałbym podziękować panu senato-

rowi sprawozdawcy, bo tego nie uczyniłem. Bardzo 
przepraszam.

Bardzo proszę o zabranie głosu panią mini-
ster, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, panią Annę Gembicką.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ROLNICTWA  
I ROZWOJU WSI 
ANNA GEMBICKA 

Bardzo dziękuję.
Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Chciałabym podziękować Wysokiemu Senatowi 

za podjęcie prac nad przedłożoną ustawą.
Ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ra-

mach systemów wsparcia bezpośredniego oraz 
niektórych innych ustaw wprowadza przede 
wszystkim szereg rozwiązań, które usprawniają 
proces wydatkowania środków finansowych w ra-
mach systemów wsparcia bezpośredniego oraz 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Pan senator sprawozdawca główne kwestie zawar-
te w tej ustawie już przedstawił. Ja chciałabym tyl-
ko podkreślić, że przepisy unijne, które wpłynęły 
na podjęcie prac legislacyjnych, czyli rozporzą-
dzenie wykonawcze Komisji, zostały opublikowa-
ne dopiero 29 marca br., dlatego ustawa nie mogła 
zostać skierowana do prac parlamentarnych we 
wcześniejszym terminie. Wniesienie ustawy do 
porządku obrad dzisiejszego posiedzenia możliwe 
jest dzięki temu, że prace nad projektem ustawy 
zostały podjęte jeszcze przed opublikowaniem tych 
przepisów, w oparciu o wstępne założenia zapro-
ponowane przez Komisję Europejską. Biorąc pod 
uwagę to, że z przepisów proponowanych w usta-
wie rolnicy powinni skorzystać jeszcze w tym roku, 
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czyli w ramach trwającej kampanii składania wnio-
sków, konieczne jest pilne procedowanie ustawy. 
Chodzi tu zwłaszcza o te kwestie określone w prze-
pisach unijnych dotyczące delegacji dla ministra 
rolnictwa co do możliwości przedłużania terminu 
na składanie wniosków oraz terminu na składanie 
zmian do wniosków.

Tak jak powiedziałam, pan senator sprawozdawca 
przedstawił już najważniejsze kwestie. To są zmiany 
dotyczące m.in. możliwości elektronicznego składa-
nia niektórych dokumentów do wniosków, możliwość 
przesyłania zdjęć w aplikacji przygotowanej przez 
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
To wszystko ma ułatwić i przyspieszyć proces skła-
dania wniosków o płatności bezpośrednie.

Podsumowując, chcę powiedzieć, że mam na-
dzieję, iż rekomendowane w ustawie rozwiązania 
uzasadniają konieczność pilnego wejścia w życie 
przepisów w niej zawartych. Dlatego zwracam się 
do Wysokiego Senatu z prośbą o pilne przyjęcie 
przedłożonej ustawy, tak aby te regulacje mogły 
wejść w życie w założonym terminie. Jeszcze raz 
chciałabym podkreślić, że ustawa zawiera przepisy 
korzystne dla rolników, a przepisy te są niezbędne 
z punktu widzenia prawidłowej realizacji kampanii 
składania wniosków. Bardzo dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Pani Minister.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie pani minister? Nie widzę zgłoszeń.

Dziękuję bardzo, Pani Minister.
Otwieram dyskusję.
Nie ma zgłoszeń senatorów do dyskusji.
Dla porządku informuję, że senator Aleksander 

Szwed złożył swoje przemówienie w dyskusji do 
protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
czwartego porządku obrad: ustawa o zmianie 

* Przemówienie w dyskusji złożył do protokołu również 
senator Tyszkiewicz. Przemówienia – w załączeniu.

ustawy o szczególnych rozwiązaniach związa-
nych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz nie-
których innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w  druku nr  371, 
a sprawozdania komisji – w drukach nr 371 A, 
371 B i 371 C.

Proszę sprawozdawcę Komisji Nauki, Edukacji 
i  Sportu, panią senator Małgorzatę Kopiczko, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Bardzo proszę, Pani Senator.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
MAŁGORZATA KOPICZKO 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Przedstawiam państwu sprawozdanie Komisji 

Nauki, Edukacji i Sportu z dnia 7 maja w spra-
wie zmiany ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 
niektórych innych ustaw. Ta część jest poświęcona 
części oświatowej. Komisja zaopiniowała ustawę 
pozytywnie – 5 głosów za, 2 głosy przeciw, 1 sena-
tor się wstrzymał.

Celem ustawy jest wprowadzenie zmiany doty-
czącej zwiększenia w 2021 r. kwoty rezerwy części 
oświatowej subwencji ogólnej, określonej w art. 28 
ust. 2 z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jed-
nostek samorządu terytorialnego z późniejszymi 
zmianami. Zwiększenie wysokości tej rezerwy 
następuje ze środków budżetu państwa o kwotę 
187 milionów. Jak wskazano w uzasadnieniu do 
projektu ustawy, potrzeba zwiększenia limitu re-
zerwy części oświatowej subwencji ogólnej wynika 
z konieczności zapewnienia jednostkom samorzą-
du terytorialnego dodatkowych środków finanso-
wych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia 
dla nauczycieli, którzy będą prowadzić dodatkowe 
zajęcia wspomagające dla uczniów.

Dodatkowe zajęcia wspomagające mają pomóc 
uczniom – po powrocie do szkół po zakończeniu 
trwającej od października 2020 r. nauce zdalnej – 
opanować i utrwalić wiadomości i umiejętności 
z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
z zakresu kształcenia ogólnego. Zajęcia te mają być 
skierowane do uczniów klas IV–VIII szkół pod-
stawowych, uczniów szkół ponadpodstawowych 
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oraz uczniów szkół artystycznych realizujących 
kształcenie ogólne. Realizacja dodatkowych zajęć 
wspomagających ma być zadaniem dobrowolnym. 
Będzie możliwość ich organizacji we wszystkich 
wymienionych szkołach, jeżeli rodzice zgłoszą 
dyrektorowi szkoły chęć udziału ucznia w takich 
zajęciach.

Wstępnie założono, że zajęcia te będą organi-
zowane wyłącznie z obowiązkowych zajęć eduka-
cyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, ujętych 
w ramowych planach nauczania dla danego typu 
szkoły. Wymiar tych zajęć nie przekroczy 10 godzin 
dla każdego oddziału. Zajęcia mają być organizo-
wane dla grupy liczącej przynajmniej 10 uczniów, 
a w mniejszych szkołach co najmniej 5 uczniów.

W czasie posiedzenia komisji wyjaśniono spra-
wę dotyczącą różnicy między zajęciami wyrów-
nawczymi a zajęciami wspomagającymi. Zajęcia 
wyrównawcze są wpisane do planów nauczania 
i będą odbywały się zgodnie z zaplanowanym pro-
gramem nauczania. Zajęcia wspomagające mają 
być prowadzone dodatkowo, aby, jak już wcześniej 
powiedziałam, pomóc uczniom nadrobić zaległo-
ści, szczególnie z obowiązkowych zajęć edukacyj-
nych. Ta kwestia została wyjaśniona i omówiona. 
Dziękuję bardzo.

Proszę o przyjęcie ustawy bez poprawek.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
(Senator Małgorzata Kopiczko: Dziękuję.)
Proszę sprawozdawcę Komisji Zdrowia, panią 

senator Alicję Chybicką, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

Przepraszam, w zasadzie powinienem powie-
dzieć: sprawozdawczynię Komisji Zdrowia, panią 
senator.

Bardzo proszę, Pani Senator, i przepraszam.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
ALICJA CHYBICKA 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W dniu 11 maja Komisja Zdrowia zebrała się 

w sprawie rozpatrzenia ustawy o zmianie usta-
wy o  szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalcza-
niem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz nie-
których innych ustaw.

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych roz-
wiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciw-
działaniem i zwalczaniem COVID-19 zasadniczo 
ma na celu korektę różnych rozwiązań prawnych 
wprowadzonych w ramach działań przeciwcovi-
dowych. Podstawowa zmiana będąca przyczyną 
podjęcia tejże inicjatywy ustawodawczej dotyczy 
zwiększenia w 2021 r. kwoty rezerwy części oświa-
towej subwencji ogólnej określanej w art. 28 ust. 2 
ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jed-
nostek samorządu terytorialnego.

Do ustawy tej został także wpisany system szcze-
pień w aptekach. Intencją Ministerstwa Zdrowia było 
tu wprowadzenie dodatkowych szczepień przeciw 
COVID-19, ale generalnie chodzi tu także o wszyst-
kie inne szczepienia, o czym na posiedzeniu komisji 
mówiła wiceminister zdrowia Anna Goławska.

Komisja wprowadziła 1 poprawkę do ustawy 
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19. Poprawka ta zwiększa 
limit rezerwy celowej z zaproponowanych w usta-
wie 187 milionów zł do 280 milionów zł, z przezna-
czeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli, którzy 
będą prowadzili w szkołach zajęcia dodatkowe. 
Mają one, o czym już była przed chwilą mowa, po-
móc uczniom utrwalić materiał i uzupełnić ewen-
tualne braki wynikające z nauki zdalnej.

Przewodnicząca naszej komisji, senator Beata 
Małecka-Libera, zauważyła, że w toku prac nad 
ustawą w Sejmie została wprowadzona poprawka 
dająca możliwość szczepień w ogólnodostępnych 
aptekach. Zaznaczyła jednak, że taka zmiana po-
winna zostać wprowadzona oddzielnie, poprzez no-
welizację prawa farmaceutycznego. Przypomniała, 
że senatorowie już wielokrotnie wskazywali na 
potrzebę zmiany przepisów, tak aby w aptekach 
możliwa była działalność związana ze szczepie-
niami, np. przeciwko grypie, czy badaniami pro-
filaktycznymi, tak jak ma to miejsce w krajach Unii 
Europejskiej. Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, 
pani Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, apelowała, 
aby przyjąć zapis o szczepieniu w aptekach pomi-
mo tego, że jest on pewnego rodzaju wrzutką do 
ustawy. Umożliwi to wykonywanie szczepień w ap-
tekach. Jak mówiła, szczepienia w aptekach są wy-
konywane w 13 krajach w Europie. Wiceminister 
Goławska jeszcze raz wyjaśniła, że intencją 
Ministerstwa Zdrowia było wpisanie aptek w sys-
tem szczepień.
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Komisja przyjęła ustawę z  wymienioną 
poprawką.

Chcę jeszcze powiedzieć, że Biuro Legislacyjne 
odniosło się do wymienionej ustawy bardzo kry-
tycznie i przedstawiło liczne zarzuty, w tym do-
tyczące niekonstytucyjności zapisów i mnóstwa 
wrzutek. Ja sama pytałam na posiedzeniu komi-
sji, dlaczego w tej ustawie znalazły się np. przepi-
sy dotyczące emerytur dla górników, ale właściwie 
nie dostałam na to pytanie odpowiedzi. Dziękuję 
bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji 

Samorządu Terytorialnego i  Administracji 
Państwowej, senatora Janusza Gromka, o przed-
stawienie sprawozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
JANUSZ GROMEK 

Panie Marszałku! Koleżanki i  Koledzy 
Senatorowie!

Moje przedmówczynie, pani senator i dru-
ga pani senator, mówiły, że są tu pewne zmiany. 
Mianowicie główna zmiana, która zawarta jest 
w tej ustawie, dotyczy zmian w budżecie oświaty; 
pozostałe zmiany zostały dopisane. Trochę dziw-
ne jest to, że prawie 100% posłów w Sejmie gło-
sowało za tą ustawą, choć tam też były wzmianki 
o tym, że jest to niezgodne z konstytucją. W dniu 
wczorajszym, idąc na posiedzenie komisji – nie 
tylko ja tak myślałem – byłem przekonany, że to 
będzie łatwa dyskusja, że zagłosujemy i pojedzie-
my dalej. No, niestety, Biuro Legislacyjne przed-
stawiło sytuację tak, jak przedstawiło, a my jako 
komisja mamy tak ważne zmiany… Dlatego też zo-
stało uzgodnione i z panią senator Beatą Małecką-
Liberą, i z naszym klubem, że jutro o godzinie 
8.00 należy zorganizować posiedzenie 3 komisji. 
Chodzi o to, żebyśmy to, co się narobiło w tema-
tach tych 3 komisji, tzn. komisji samorządowej, 
komisji oświaty i Komisji Zdrowia… Chodzi o to, 
żebyśmy ustalili jedno zdanie. Bo, tak jak powie-
działem, bardzo ważne jest to, co powiedziało 
Biuro Legislacyjne – że absolutnie nie możemy 
tego przegłosować w tej formie.

Te 187  milionów to jak najbardziej, choć 
Komisja Zdrowia proponuje zwiększenie o 93 mi-
liony… Ale już dyskusję na temat szczepień w ap-
tekach można by nawet odłożyć. Jeśli trzeba by to 
było wprowadzać odrębną ustawą, to nic się nie 
stanie. Bo w chwili obecnej widzimy, jaką mamy 
sytuację. Następna sprawa to regulacja przepisów 
przejściowych przewidujących możliwość czaso-
wego wydawania dokumentów publicznych, które 
nie spełniają wymagań dotyczących zabezpieczeń. 
I sprawa kolejna, która musi być zrealizowana do 
11 lipca tego roku. Dodawana regulacja ma na celu 
uwzględnienie przy ustalaniu prawa do emerytu-
ry górniczej i jej wysokości okresu czasowego od-
delegowania górnika posiadającego uprawnienia 
ratownika górskiego. Jest taki trochę miszmasz 
w tej ustawie, dlatego też – nie kwestionując me-
rytorycznej zasadności proponowanych rozwią-
zań oraz pilnej potrzeby wprowadzenia ich do 
porządku prawnego – należy zgłosić zastrzeżenia 
w zakresie trybu wprowadzenia zmian zawartych 
w art. 2–5 ustawy, naruszającego konstytucyjne re-
guły stanowienia prawa.

Co jest najważniejsze, w tej dyskusji, która się 
już przetoczyła w Sejmie i u nas na niektórych po-
siedzeniach komisji, mówiło się o tym, że muszą 
być 3 czytania, a to zostało naruszone. Dlatego też 
komisja samorządu… Ja już nie będę się rozwodził, 
bo myślę, że jutro o godzinie 8.00 spotkają się 3 ko-
misje i będziemy o tym dyskutowali, a zakończymy 
tę dyskusję wypracowaniem jakiegoś konsensusu.

A propozycja komisji samorządu jest nastę-
pująca: w tytule ustawy skreśla się wyrazy: „oraz 
niektórych innych ustaw” i skreśla się art. 2–5. I, 
co jest bardzo ważne, zauważyliśmy z panią me-
cenas, że do ostatniej poprawki zawartej w spra-
wozdaniu Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej wkradł się omyłkowo 
błąd pisarski. Jest napisane „w art. 4”, a powinno 
być „w art. 6”.

Tak jak powiedziałem, mógłbym mówić dużo 
na ten temat, ale ponieważ jest propozycja odby-
cia posiedzenia 3 komisji w dniu jutrzejszym, to 
pozwolicie państwo, że zakończę. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miej-

sca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do 
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senatorów sprawozdawców – wszystkich se-
natorów sprawozdawców, którzy przed chwilą 
występowali.

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

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

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

Bardzo proszę.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE EDUKACJI I NAUKI
DARIUSZ PIONTKOWSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pierwotnie ten projekt ustawy obejmował 

przede wszystkim zapisy odnoszące się do sys-
temu edukacji i  nauki. Chodziło o  umożliwie-
nie realizacji jednego z programów rządowych, 
który pomógłby zniwelować negatywne skutki 
długotrwałej edukacji na odległość. W tym pro-
gramie chcieliśmy zwrócić uwagę na możliwość 
wprowadzenia dodatkowych zajęć, które ułatwi-
łyby uczniom opanowanie wiedzy i umiejętności 
przewidzianych w podstawach programowych. 
Na ten cel dodatkowo z budżetu państwa przezna-
czyliśmy 187 milionów zł, które miały zwiększyć 
rezerwę subwencji oświatowej i pomóc sfinan-
sować samorządom… umożliwić, nie pomóc, tyl-
ko umożliwić samorządom sfinansowanie zajęć 
wspomagających w liczbie 10 godzin na 1 oddział. 
Do tego przygotowaliśmy projekt rozporządzenia, 
który dziś powinien być umieszczony na stronach 
internetowych Ministerstwa Edukacji i Nauki, tak 
aby wszyscy zainteresowani czy wszystkie zainte-
resowane organizacje mogły wyrazić swoją opinię 
co do czysto technicznego sposobu rozdysponowa-
nia tych środków.

Chcielibyśmy, aby te zajęcia mogły być urucho-
mione nawet na przełomie maja i czerwca, jeszcze 
przed wakacjami, o ile część szkół będzie w stanie 
z nimi zdążyć. Jeżeli nie, to będzie możliwość ich 
realizacji w całości także od września, czyli od na-
stępnego roku szkolnego, do końca obecnego roku 
kalendarzowego. W tych przepisach staramy się 
maksymalnie elastycznie podchodzić do możliwo-
ści realizacji tych zajęć, umożliwiamy to w grupach 

minimum 10-osobowych, a w przypadku większych 
szkół jest nawet możliwość łączenia tych grup mię-
dzy poszczególnymi oddziałami czy pomiędzy grupa-
mi wiekowymi. Chodzi o to, aby nie stawiać jakichś 
sztucznych barier, jeśli chodzi o możliwości realiza-
cji tych zajęć. W mniejszych szkołach, znajdujących 
się głównie na terenach wiejskich, ta liczebność jest 
ograniczona do 5 osób, a w szkołach, w których trwa 
nauczanie w sposób łączony, jest możliwość ominię-
cia obu tych barier. Dyrektor szkoły zwracając się 
poprzez samorząd o możliwość realizacji tych zajęć, 
podaje minimalną liczbę informacji dotyczących tak 
naprawdę liczby godzin zaplanowanych zajęć wspo-
magających. Te wszystkie przepisy mają maksymal-
nie ułatwić skorzystanie z tego środka, z tego planu 
wspomagania uczniów, tak aby zminimalizować ob-
szar negatywnych skutków nauczania na odległość. 
Inne programy odpowiadają na potrzeby w innych 
dziedzinach.

W trakcie prac parlamentarnych, tak jak pań-
stwo senatorowie zwrócili uwagę, pojawiły się 
poprawki odnoszące się do nieco innych sfer dzia-
łalności, ale także związane ze zwalczaniem epide-
mii COVID-19 na terenie naszego kraju. Państwo 
senatorowie w uwagach przekazywanych po po-
siedzeniu komisji wskazywali, czego one dotyczą, 
m.in. ułatwienia procesu szczepień czy innych 
elementów, ale także związanych ze zwalczaniem 
epidemii w naszym kraju. Ponieważ te przepisy 
mają ułatwić zwalczanie epidemii, rząd oczywi-
ście postuluje, aby możliwe było przyjęcie ustawy 
w całości, nie tylko w tej części dotyczących spraw 
edukacyjnych, ale także tej dotyczącej szczepień 
i zwalczania epidemii.

Gdyby były pytania, to zarówno ja, jak i pani 
minister Goławska jesteśmy gotowi odpowiedzieć 
na państwa pytania.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Właśnie chciałem o to zapytać panów senato-

rów i panie senatorki.
Obecnie bowiem można zadawać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Bardzo proszę, pan senator Czerwiński.
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SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nie wiem, czy na to pytanie powinien odpowia-

dać pan minister reprezentujący resort oświaty, 
może raczej ktoś z MSWiA. Mianowicie ta ustawa 
ma charakter czyszczący, dlatego – i to jest zrozu-
miałe – obejmuje sprawy związane z COVID plus 
jeszcze kwestie oświatowe, czyli dodatkowe pienią-
dze z subwencji. Ale jeden z tych przepisów, a cho-
dzi o art. 4, który zmienia ustawę o dokumentach 
publicznych, tak naprawdę z COVID niewiele ma 
wspólnego. To znaczy być może pośrednio ma, wła-
śnie o to chciałbym zapytać.

Otóż wydłuża się tam, w tym przepisie, okre-
sy możliwości drukowania, wydawania dokumen-
tów bez odpowiednich zabezpieczeń określonych 
właśnie w tej ustawie o dokumentach publicznych, 
czyli proponuje się taki okres przejściowy. Ta usta-
wa jest z roku 2018, ta podstawowa – mówię o usta-
wie o dokumentach publicznych – więc ona nie 
ma nic wspólnego z COVID, wtedy na szczęście nie 
było o tym jeszcze mowy. I te okresy wydłuża się, 
w zależności od kategorii dokumentów, z 2 do 3 
lat albo z 4 do 5. No dobrze, ale te okresy przej-
ściowe w ustawie o dokumentach publicznych są 
określone względem wejścia w życie tej właśnie 
ustawy z roku 2018. One dotyczą nie kwestii covi-
dowych, tylko tej ustawy. Czyli to by oznaczało, że 
jest to próba przemycenia, w cudzysłowie oczywi-
ście, przepisu związanego z ustawą o dokumen-
tach publicznych, przepisu niecovidowego, wśród 
kilku innych przepisów związanych z pandemią. 
No bo jeśli się wydłuża jakieś okresy, to musi być 
tego przyczyna. Tak jak powiedziałem, te okresy, 
rozumiane jako okresy przejściowe, są zawarte 
w ustawie matce z roku 2018, a wtedy tej przyczy-
ny nie było. I to jest pytanie do kogoś z rządu, ale 
nie wiem, kto na nie może odpowiedzieć. Co jest 
faktyczną przyczyną wydłużenia tych okresów 
przejściowych?

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję, Panie Senatorze.
No, biorąc pod uwagę zastrzeżenia, które 

sam pan poczynił, nie będąc pewnym, czy adre-
saci są tutaj adekwatni – tak to określę – skieru-
ję to pytanie do państwa ministrów: czy czujecie 

się kompetentni odpowiedzieć na pytanie zadane 
przez pana senatora?

(Senator Jerzy Czerwiński: Panie Marszałku, to 
może po prostu na piśmie…)

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji 
i Nauki Dariusz Piontkowski: Na piśmie, jesteśmy 
za.)

Rozumiem.
W takim razie dziękuję bardzo, Panie Senatorze. 

Dziękuję państwu ministrom.
Czy są jakieś inne pytania?
(Senator Jerzy Wcisła: Nie ma.)
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał 

się do udzielenia…
(Senator Rafał Ambrozik: Panie Marszałku, ja 

mam pytanie. Ambrozik, sala 217.)
Przepraszam bardzo.
(Senator Jerzy Wcisła: Senator Ambrozik.)
Tak.
Bardzo proszę, pan senator Ambrozik. 

Przepraszam najmocniej.

SENATOR 
RAFAŁ AMBROZIK 

Tak króciutko. No, były różne wątpliwości, 
one pojawiały się też w mediach. Czy z tej sub-
wencji będą mogły korzystać również placówki 
niepubliczne?

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Panie Ministrze, bardzo proszę.
Pan minister właśnie idzie, aby udzielić odpo-

wiedzi na to pytanie.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE EDUKACJI I NAUKI 
DARIUSZ PIONTKOWSKI 

Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Tak, oczywiście placówki niepubliczne, czy-

li niesamorządowe – o tym pan myślał, jak rozu-
miem – także będą mogły korzystać z tych zajęć 
wspomagających. Wyłączyliśmy z tej możliwości 
wyłącznie szkoły dla dorosłych.

Jeśli chodzi o pytanie dotyczące tych dokumen-
tów, to ja rozumiem, że pandemia spowodowała 
różne problemy, nie tylko w gospodarce. Zaistniała 
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konieczność przedłużenia różnego rodzaju umów, 
które podpisywały choćby podmioty prywatne. 
W ustawach covidowych wielokrotnie przyjmowane 
były przepisy, które umożliwiały wydłużenie termi-
nu realizacji jakiejś umowy. Jak rozumiem, podobne 
przeszkody mogły pojawić się także w przypadku 
implementacji tej ustawy. Ale oczywiście szerzej od-
powiemy na pana pytanie na piśmie.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Nie ma więcej pytań.
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał 

się do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytanie 
zadane przez pana senatora Jerzego Czerwińskiego.

Otwieram dyskusję.
Nie widzę chętnych do zabrania głosu.
Informuję, że senatorowie Aleksander Szwed, 

Mariusz Gromko, Agnieszka Gorgoń-Komor, 
Janusz Gromek i Janusz Pęcherz złożyli swoje prze-
mówienia w dyskusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Nie było wniosków o charakterze legislacyjnym.
Wysoka Izbo, proponuję uzupełnienie porządku 

obrad o punkt: ustawa o ochronie praw nabywcy 
lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 
oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym – 
i rozpatrzenie go jako punktu trzynastego porząd-
ku obrad. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że 
Wysoka Izba przyjęła przedstawioną propozycję.

Nie słyszę sprzeciwu. Stwierdzam, że Senat 
przedstawioną propozycję przyjął. Powtarzam: to 
oznacza, że punkt dotyczący ustawy o ochronie praw 
nabywcy lokalu mieszkalnego będzie rozpatrywany 
jako punkt trzynasty naszego porządku obrad.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pią-
tego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 378, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 378 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i  Społecznej, senator Magdalenę 
Kochan, o przedstawienie sprawozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
MAGDALENA KOCHAN 

Dziękuję bardzo.

* Przemówienie w dyskusji złożył do protokołu również 
senator Durlak. Przemówienia – w załączeniu.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Projekt ustawy… nie projekt, tylko już usta-

wa wpłynęła do laski marszałkowskiej 17 kwiet-
nia br. 5 maja senacka Komisja Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej rozpatrywała zapisy tej, 
wydawałoby się, prostej ustawy, bo zawierającej 
delegację dla rządu do wydawania stosownego roz-
porządzenia, które ułatwi i zdigitalizuje składanie 
wniosków o przyznanie świadczeń wypłacanych 
w ramach m.in. programu „Dobry start”.

I tutaj napotkaliśmy pierwszą przeszkodę, mia-
nowicie niezgodność z rozporządzeniem prezesa 
Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. o za-
sadach prawidłowej legislacji, którego §13 brzmi 
następująco: „Jednocześnie z projektem ustawy 
przygotowuje się projekty rozporządzeń o znacze-
niu podstawowym dla jej funkcjonowania”. Projektu 
rozporządzenia brak. Pani minister, zapytana o to 
rozporządzenie, w odniesieniu do którego dele-
gację zawieramy w ustawie, odpowiedziała, że to 
rozporządzenie jest, ale na etapie uzgodnień mię-
dzyresortowych. Czyli de facto go nie ma, a projekt 
rozporządzenia winien być dołączony do ustawy. 
O te kwestie pytałam panią minister. Pytał o to tak-
że pan senator Filip Libicki. Uzyskaliśmy taką odpo-
wiedź, jaką państwu przed chwilką przedstawiłam.

Drugie pytanie w odniesieniu do tej ustawy doty-
czyło kwestii kolejnych ograniczeń zadań samorzą-
dów. Z ustawy wynika, że program „Dobry start”, 
który ma służyć pomocy w edukacji polskich dzieci 
czy, dokładnie cytując przyświecające mu cele, ma 
być inwestycją w tę edukację, ma przestać być reali-
zowany przez gminy, a zacząć być realizowany przez 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ponieważ uznali-
śmy, że to jest kolejny przejaw recentralizacji pań-
stwa, złożyłam wniosek o odrzucenie ustawy przede 
wszystkim z przyczyn formalnych. Zła już właściwie 
tradycja złej legislacji, pomijanie zasad prawidłowej 
legislacji nie może być przez Wysoką Izbę akceptowa-
ne. Stąd wniosek o odrzucenie tej ustawy. Wniosek 
uzyskał 4 głosy za, były 4 głosy przeciw. Senator 
Ryszard Majer złożył wniosek o przyjęcie ustawy 
bez poprawek. Ten wniosek uzyskał 4 głosy za, były 
4 głosy przeciw. Wobec tego w rękach Wysokiej Izby 
pozostaje, w ramach trzeciego czytania, decyzja, co 
z tą sprawą zrobić. Bardzo dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
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Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sena-
tora sprawozdawcy.

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

Bardzo dziękuję pani senator.
(Senator Magdalena Kochan: Dziękuję 

bardzo.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 
parlamentarnych został upoważniony minister ro-
dziny i polityki społecznej.

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

Pani minister Barbara Socha z Ministerstwa 
Rodziny i Polityki Społecznej.

Bardzo proszę, Pani Minister.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE RODZINY  
I POLITYKI SPOŁECZNEJ 
BARBARA SOCHA 

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni 
Państwo!

Mam przyjemność przedstawić projekt usta-
wy o  zmianie ustawy o  wspieraniu rodziny 
i pieczy zastępczej. Projekt dotyczy, tak jak pani 
senator powiedziała, zmiany delegacji ustawo-
wej dla rządu do realizacji programów związa-
nych ze wsparciem rodziny. Przykładem takiego 
programu jest rządowy program „Dobry start”. 
Projekt rozporządzenia dotyczący tego progra-
mu w przyszłym tygodniu będzie rozpatrywany 
przez KWRiST, jest po uzgodnieniach między-
resortowych i istnieje. Zasadniczym celem tej 
zmiany, którą proponujemy, nie jest recentra-
lizacja państwa, tylko jest nim usprawnienie 
i automatyzacja pewnego łatwego do wykonania 
i całkowicie możliwego do automatyzacji zada-
nia, jakim jest wypłata świadczenia z programu 
„Dobry start”, czyli tzw. wyprawki. To jest świad-
czenie wypłacane raz w roku w stałej kwocie dla 
wszystkich dzieci uczących się, a zatem jest to 
bardzo proste do automatyzacji. Za tym idzie 
odciążenie samorządów w tej pracy i rozłożo-
ne w czasie oszczędności, dlatego że w perspek-
tywie najbliższych lat to zadanie wykonywane 
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie 
dużo tańsze w realizacji. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo pani minister.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

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

Bardzo dziękuję, Pani Minister.
Przed otwarciem dyskusji pozwolę sobie wró-

cić na chwilę do punktu czwartego porządku obrad 
i odczytać, iż w dyskusji nad punktem czwartym 
senatorowie nie zgłosili wniosków o charakterze 
legislacyjnym, ale komisje przedstawiły odmien-
ne wnioski. W związku z  tym proszę Komisję 
Nauki, Edukacji i Sportu, Komisję Zdrowia oraz 
Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej o ustosunkowanie się do przedsta-
wionych wniosków i przygotowanie wspólnego 
sprawozdania.

Informuję, że głosowanie w sprawie punktu 
czwartego porządku obrad zostanie przeprowa-
dzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Teraz zaś otwieram dyskusję w punkcie piątym.
Bardzo proszę o zabranie głosu panią senator 

Magdalenę Kochan.

SENATOR 
MAGDALENA KOCHAN 

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Program „Dobry start” to program, którym 

Prawo i Sprawiedliwość chwali się, skądinąd słusz-
nie, jak programem 500+: 300 zł dla każdego ucznia 
do dwudziestego roku życia lub do dwudziestego 
czwartego, jeśli chodzi o dziecko z niepełnospraw-
nością. Celem tego programu jest, jak mówią sami 
rządzący, inwestycja w edukację polskich dzieci. Do 
tej pory ten program realizowany był przez ośrodki 
pomocy społecznej lub jednostki, które gmina wy-
znaczyła do obsługi tego zadania. To było blisko oby-
watela, wszyscy się do tego przyzwyczaili, rodzice 
wiedzieli, gdzie składać wnioski, gmina się nauczyła 
te wnioski rozpatrywać, co więcej, ma na temat swo-
ich obywateli, o czym za chwilę, znacznie więcej in-
formacji niż Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który 
ma się stać realizatorem tego zadania.

Popatrzmy dokładnie na zadania, jakie usta-
wodawca wyznaczył Zakładowi Ubezpieczeń 



30

24. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 12 maja 2021 r.

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Społecznych: stwierdzenie i ustalenie obowiązku 
ubezpieczenia społecznego, ustalenie uprawnień 
do świadczeń oraz wypłacanie świadczeń, pobie-
ranie składek na ubezpieczenie społeczne, zdro-
wotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych, prowadzenie rozli-
czeń z płatnikiem składek. Prawda. Wypłaca także 
świadczenia różnego innego rodzaju, na przykład 
świadczenia pielęgnacyjne, wypłaca także renty. 
I to w jakimś sensie jest związane z tą bezpośrednią 
działalnością Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
organizacji do tego celu powołanej. Nie ma ani sło-
wa na temat edukacji dzieci.

Wiecie państwo, do pana marszałka wpłynęło 
wiele listów, ale ten przytoczę. Jest to list od prezy-
denta jednego z dużych miast Wielkopolski, który pi-
sze, że propozycja powierzenia realizacji niektórych 
zadań innym podmiotom, w szczególności przeka-
zanie ich do ZUS, musi budzić uzasadnione obawy. 
Takim przykładem może być powierzenie ZUS re-
alizacji bonu turystycznego w sytuacji, gdy samo-
rządy gminne dysponowały pełną bazą informacji 
o beneficjentach, kadrą i sprzętem umożliwiającymi 
realizację zadania. W praktyce Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych, nie dysponując pełnymi danymi, albo 
występował o nie do gmin, albo nie udzielał pomocy 
w formie bonu turystycznego, co zbędnie wydłużało 
procedury załatwiania spraw i podrażało koszty ich 
rozpatrywania. Pan prezydent przedkłada podobne 
obawy panu marszałkowi i nam w przypadku pro-
gramu „Dobry start”: „Obawy budzi także problem 
wypłaty świadczenia rodzinom, w których na dzień 
składania wniosku dziecko nie przebywa u rodziców 
biologicznych, ale w rodzinach zastępczych, placów-
kach opiekuńczo-wychowawczych zapewniających 
całodobowe utrzymanie dziecka. Ośrodki pomocy 
społecznej są w posiadaniu aktualnych informacji 
na temat dziecka, które uprawniają do wypłaty tego 
świadczenia”, czyli „Dobrego startu”.

Powiedzcie mi państwo: dlaczego chcecie po-
gorszyć funkcjonowanie tego programu, działając 
wbrew zasadzie pomocniczości, która jest przecież 
wywodzona z samej konstytucji? Wiemy, że w myśl 
tej zasady organ niższego szczebla może być wy-
ręczany przez organ wyższego szczebla tylko wte-
dy, gdy nie jest w stanie wywiązać się ze swoich 
obowiązków. Czy gminy nie wywiązują się lub źle 
się wywiązują z obowiązku wypłacania „Dobrego 
startu”? Nie. To co jest powodem zmiany?

Moim zdaniem powodem zmiany jest recen-
tralizacja państwa. Państwo, Państwo Rządzący, 
Prawo i Sprawiedliwość, nie lubicie samorządów 

i o wiele lepiej dla was jest, kiedy urząd centralny 
albo dobry rząd dają te pieniądze niż jakiś paskud-
ny samorząd, który na dodatek często nie zgadza 
się z organem najwyższym i z rządem, ma w tej 
kwestii inne zdanie. Pokazał to przykład Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. O to przecież się sprzecza-
my, o tę decentralizację patrzenia na sposób wy-
dawania pieniędzy, w przypadku Krajowego Planu 
Odbudowy. I muszę powiedzieć, że z przykrością 
stwierdzamy, że to są kolejne takie przypadki. Bo 
wojewódzkie fundusze ochrony środowiska, cała 
gospodarka wodna, to, w jaki sposób gminy mają 
wpływ na sieć szkół, przedszkoli, na wydawanie 
pozwoleń na prowadzenie prywatnych szkół – to 
wszystko jest już poza nami, to jest poza samorzą-
dem. I teraz jeszcze to: program „Dobry start” idzie 
do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. No, darujcie 
państwo, ale naprawdę to nie jest dobry pomysł.

Co więcej, ominęliście w przypadku tej ustawy 
konieczność konsultacji z Komisją Wspólną Rządu 
i Samorządu Terytorialnego. Ominęliście, bo na ten 
temat piszecie w ocenie skutków regulacji… Zaraz 
znajdę ten fragment. O właśnie: „projekt ustawy 
nie został przesłany do Komisji Wspólnej Rządu 
i Samorządu Terytorialnego, bo nie ma wpływu na 
zadania jednostek samorządu terytorialnego. I da-
lej: „ewentualny wpływ na zadania jednostek samo-
rządu terytorialnego mogą mieć akty wykonawcze 
– przypomnę, że nie było takich aktów do tej usta-
wy – które będą później wydawane na podstawie 
zmienianej delegacji”. Czyli tak: nie konsultowali-
ście sprawy z samorządami, odbieracie im „Dobry 
start”, przenosicie do ZUS, nie konsultowaliście jej, 
bo ustawa nie dotyczy samorządów, ale może ich 
dotyczyć, gdy na podstawie tego aktu wydacie rozpo-
rządzenie, które nie było przedstawione wraz z usta-
wą do wglądu parlamentarzystom. No, nie możemy 
w ten sposób procedować, bo państwo, przepra-
szam, nie szanujecie parlamentu, ani nie szanuje-
cie samorządu, ani nie szanujecie parlamentu. Jak 
wobec tego wyższa izba polskiego parlamentu może 
zaakceptować ten stan rzeczy? Nie może. Dlatego 
mojemu klubowi rekomenduję odrzucenie tej usta-
wy. Po prostu porządnie ją przygotujcie. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

Jana Filipa Libickiego.
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SENATOR 
JAN FILIP LIBICKI 

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Pozwoli pan, że z miejsca.
Ja zacznę od podziękowań dla pani przewodni-

czącej Kochan za złożenie wniosku o odrzucenie 
tej ustawy.

Przedstawię parę uwag. Myślę, że one się w ja-
kiejś mierze pokryją z tym, co mówiła pani prze-
wodnicząca. Pierwsza sprawa jest taka, że my 
zgadzamy się na to, żeby rząd przeprowadził tę 
zmianę, że tak powiem, na zasadzie rozporządze-
nia, ale nie wiemy, jakie to rozporządzenie będzie, 
czyli tak naprawdę dajemy komuś możliwość de-
cydowania o tym trochę w formie in blanco. Nie 
przedstawiono nam nawet projektu, zarysu tego, 
jak to rozporządzenie mogłoby wyglądać. Ja rozu-
miem, że nie można przedstawić samego rozpo-
rządzenia, bo jest to akt wykonawczy do ustawy, 
ale projekt czy przynajmniej jakieś zreferowanie 
tego, jak to rozporządzenie miałoby wyglądać, by 
się nam należało. Tego nie było.

Następna kwestia to jest kwestia tego, że pro-
gram „Dobry start” obsługiwany przez samorządy 
funkcjonował dobrze. Wszyscy o tym od wielu lat 
mówili, wszyscy byli z jego funkcjonowania zado-
woleni. Trudno nie postrzegać tej zmiany, o czym 
mówiła także pani przewodnicząca Kochan, jako 
wyrazu niechęci obecnie rządzącej większości do 
samorządów i samorządności jako takiej, do tej 
części polskiego życia publicznego, przypomnę, 
która moim zdaniem, a nie jestem w tej opinii od-
osobniony, jest największym polskim sukcesem, 
najlepszą reformą spośród wszystkich reform po-
litycznych po roku 1989. Jasne, my w Senacie też 
jesteśmy owocem tej reformy politycznej po 1989 r., 
ale śmiem twierdzić, jako senator, że reforma sa-
morządowa udała się nawet bardziej niż przywró-
cenie, że tak powiem, w polskim życiu politycznym 
instytucji Senatu.

I  wreszcie kwestia ostatnia. Pozwolę sobie 
o tym powiedzieć jako ktoś, kto co roku w senackiej 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
przy okazji dyskusji nad budżetem omawia część 
dotyczącą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To 
nie jest tylko kwestia tego, że dochodzi do centra-
lizacji, ale to jest także kwestia tego, że dokładamy 
kolejne zadanie ZUS. No, ZUS ma zajmować się 
ubezpieczeniami społecznymi z samej swojej na-
tury, ma wypłacać kolejne środki z tarcz, wsparcie 
z różnych ustaw antycovidowych, ma obsługiwać 

bon turystyczny i jeszcze ma obsługiwać program 
„Dobry start”. Wydaje mi się, że każda instytucja 
ma jakieś granice swojego optymalnego funkcjo-
nowania. Gdy jakąkolwiek instytucję się przecią-
ży – a gdy do tego jeszcze, że tak powiem, kwestia 
finansowania i wynagradzania jej pracowników 
wygląda, delikatnie mówiąc, różnie – to gdzieś 
się kończy zdolność do sprawnego obsługiwania 
klientów. I moim zdaniem nawet bez dołożenia 
tego programu „Dobry start” jesteśmy już gdzieś 
na granicy sprawnego obsługiwania kolejnych za-
dań przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. I na 
to chciałem zwrócić uwagę. Chciałem też zwrócić 
uwagę na opinię Unii Metropolii Polskich, która też 
bardzo jasno wypowiada się w takim duchu, w ja-
kim mówiła o tym pani przewodnicząca Magdalena 
Kochan.

W związku z tym, jeszcze raz bardzo dziękując 
za złożenie wniosku o odrzucenie tej ustawy, po-
wiem, co nie będzie, myślę, żadnym zaskoczeniem, 
że także za tym wnioskiem będę głosował. Bardzo 
serdecznie dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze, za to peł-
ne pokory instytucjonalnej w  imieniu Senatu 
przemówienie…

(Głos z sali: Nieułatwione to jest…)
(Głos z sali: Nawet nieuprawnione…)
(Głos z sali: Dokładnie tak, nieuprawnione.)
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Nie ma czegoś takiego jak niechęć 

do samorządu…)
A, to przepraszam, ja nie chciałem w mojej lau-

dacji na rzecz pana senatora Libickiego uwzględ-
niać politycznych wątków, tylko zwrócić uwagę 
na jakże rzadką u polityków cechę – umiejętność 
skromnego przyznania, że coś udało się lepiej niż 
instytucja, w której wszyscy razem zasiadamy. 
Bardzo dziękuję.

Dla porządku informuję, że wielu senatorów 
złożyło przemówienia w dyskusji do protokołu. 
Są to senatorowie Ryszard Świlski, Aleksander 
Szwed, Mariusz Gromko, Agnieszka Gorgoń-
Komor, Halina Bieda, Maciej Łuczak, Agnieszka 
Leszczyńska, Adam Szejnfeld*.

Zamykam dyskusję.

* Przemówienie w dyskusji złożył do protokołu również 
senator Gromek. Przemówienia – w załączeniu.
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Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-
wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szó-
stego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania pu-
bliczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku 
do lat 3.

Tekst ustawy jest zawarty w druku nr 372, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 372 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej, senatora Ryszarda Majera, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
RYSZARD MAJER 

Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! 
Szanowni Państwo!

Mam przyjemność przedstawić sprawozdanie 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
o uchwalonej przez Sejm w dniu 15 kwietnia 2021 r. 
ustawie o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, 
ustawy o  informatyzacji działalności podmio-
tów realizujących zadania publiczne oraz ustawy 
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Nasza ko-
misja zajmowała się tą ustawą na jednym ze swo-
ich ostatnich posiedzeń i rekomenduje Wysokiemu 
Senatowi przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Króciutko o  samym akcie prawnym. 
Przedmiotowa ustawa ma na celu wprowadzenie 
rozwiązań usprawniających i obniżających koszty 
funkcjonowania Karty Dużej Rodziny oraz instytu-
cji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Generalnie 
tą regulacją prawną zostanie wprowadzona elek-
troniczna Karta Dużej Rodziny, co po prostu ob-
niży koszty jej jak gdyby produkowania, będzie 
możliwość funkcjonowania tej karty w formie apli-
kacji elektronicznej. Wprowadzona zostanie tak-
że możliwość przechowywania, prezentacji oraz 
udostępniania do weryfikacji kart elektronicznych 
członków rodziny wielodzietnej. Minister właściwy 
do spraw rodziny będzie mógł pozyskiwać z reje-
stru PESEL dane w zakresie daty zgonu lub znale-
zienia zwłok członka rodziny wielodzietnej w celu 
umożliwienia wójtowi, burmistrzowi albo prezy-
dentowi miasta weryfikacji prawa do Karty Dużej 
Rodziny.

W tej ustawie są również regulacje dotyczące 
kwestii związanych z opieką nad dzieckiem, i tak 

naprawdę… Bo w kwestiach merytorycznych w na-
szej komisji nie było wątpliwości, takie wątpliwo-
ści pojawiły się co do połączenia w tym jednym 
akcie prawnym trzech regulacji prawnych, czyli 
także ustaw dotyczących informatyzacji i opieki 
nad dziećmi w wieku do lat 3. Takie wątpliwości 
podnosili pan przewodniczący Libicki i pani prze-
wodnicząca Magdalena Kochan. Do kwestii odnio-
sła się obecna na posiedzeniu komisji pani minister 
Barbara Socha, która rozwiała wątpliwości więk-
szości członków komisji i stwierdziła, że połączenie 
tych aktów prawnych nie wpływa na jakość całego 
aktu prawnego, a jest konieczne z uwagi na termi-
ny obowiązywania poszczególnych ustaw. Komisja 
przyjęła ustawę w tym kształcie i rekomenduje 
Wysokiemu Senatowi uchwalenie tego aktu praw-
nego. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

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

Zadam czysto retoryczne pytanie, czy ktoś 
z państwa senatorów pragnie zadać takie pytanie, 
albowiem nie jest to zapewne dla nikogo znającego 
szczegóły obrad naszej Izby niespodzianką, że ta-
kie pytanie zgłosi pan senator Jan Maria Jackowski.

Bardzo proszę.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Oczywiście, że nie mogłem nie zadać pytania, 

ponieważ byłem wielkim postulatorem wprowa-
dzenia Karty Dużej Rodziny, pisałem o tym w mo-
ich książkach i cieszę się, że taka instytucja do 
obiegu publicznego została wprowadzona. I cieszę 
się, że poszerza się krąg możliwości, w ramach 
których na podstawie Karty Dużej Rodziny można 
realizować dostęp do usług itd. Ale mam pytanie 
do pana senatora sprawozdawcy. Czy z  punk-
tu widzenia beneficjentów tej karty, czyli rodzin 
wielodzietnych, coś się zmieni w zasadach przy-
znawania, wydawania dokumentu, na podstawie 
którego później można korzystać czy to ze środ-
ków komunikacji miejskiej, czy… Przypomnę, że 
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niektóre stacje paliw udzielają specjalnego rabatu, 
nie za dużego, ale mimo wszystko, a więc chodzi 
też o inne benefity wynikające z karty. Czy po to, 
aby otrzymać taki dokument… Czy coś w tym za-
kresie się zmieni? No, bo trzeba mieć ten doku-
ment w formie plastikowej, przynajmniej tak jest 
na razie. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

SENATOR 
RYSZARD MAJER 

Bardzo dziękuję za to pytanie, Panie Senatorze. 
Ono, wraz z głosami innych senatorów, także pod-
kreśla wagę funkcjonowania Karty Dużej Rodziny 
w naszym społeczeństwie. Bo rzeczywiście, jest to 
dokument popularny, dokument, który ułatwia ro-
dzinom przezwyciężanie trudności, jakie mogą się 
pojawiać w życiu codziennym.

Omawiana nowelizacja, jak wynika z tego, co 
czytamy w regulacji prawnej, i z tego, co mówiła na 
posiedzeniu obecna pani minister rodziny i polity-
ki społecznej, nie zmienia w sensie merytorycznym 
kształtu i funkcjonowania kart dużej rodziny, a je-
dynie zamienia tę plakietkę – bo to jest forma takiej 
plakietki, podobnej do dowodu osobistego kar-
ty plastikowej – na aplikację elektroniczną, którą 
każdy będzie mógł mieć w telefonie i nią się posłu-
giwać, uzyskując kolejne benefity. Tak więc w za-
kresie takiej merytoryki samej karty nie zmienia 
się nic. Ona staje się coraz bardziej powszechna. 
Coraz więcej firm się przyłącza, proponując zniż-
ki dla dużych rodzin. Oczywiście nas też cieszy, że 
staje się to coraz bardziej popularne. Ale w sensie 
merytorycznym nie zmienia się dla odbiorców nic 
poza tym, że jest wspomniane ułatwienie i że bę-
dzie to jakby tańsze w obsłudze.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o kolejne pytanie pana senatora 

Jackowskiego.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Ale czy to osoby, które w tej chwili posiadają tę 
wersję plastikową… Tu mogę Wysokiej Izbie poka-
zać, jak to wygląda, żeby nie było wątpliwości, jak 
to wygląda. Rzeczywiście, tak jak pan senator po-
wiedział, no, jest to forma takiej… Dokładnie taki 
sam format jak dowód osobisty czy karty kredyto-
we. No, tego typu dokument. On jest wygodny o tyle, 
że nie trzeba mieć przy sobie telefonu komórkowe-
go, prawda? A z telefonem komórkowym… No, po 
pierwsze, nie każdy ma, szczególnie dotyczy to dzie-
ci, no i mogą być różne perturbacje. Moje pytanie 
zmierza w tym kierunku: czy te karty plastikowe 
nadal będą, czy one będą sukcesywnie wycofywa-
ne, wraz ze zużyciem się i utratą ważności? Bo nie-
którzy beneficjenci, rodzice, mają je dożywotnio, 
ale dzieci w pewnym momencie tracą możliwość 
korzystania z takiej karty. Czy one będą po prostu 
obligatoryjnie wymieniane i później nie będzie już 
możliwości posiadania takiego plastikowego doku-
mentu? Jak ta sytuacja będzie wyglądała? Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę.

SENATOR 
RYSZARD MAJER 

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, nie padło takie 
pytanie podczas posiedzenia komisji. I tu, żeby nie 
wprowadzić nikogo w błąd, proponuję, aby pani 
minister odpowiedziała w swoim czasie panu se-
natorowi na to pytanie.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo.
Jak widzę…
Nie, jeszcze pan senator Mamątow.
Bardzo proszę o zadanie pytania.

SENATOR 
ROBERT MAMĄTOW 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
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Ja chciałbym zwrócić uwagę pani przewod-
niczącej Kochan, pani senator, i komisji na to, 
że dzisiaj zdarzają się takie problemy, że miasta 
uchwalają Kartę Dużej Rodziny na swoim terenie, 
a już mieszkańcy wokół miasta nie mogą z tej karty 
korzystać. Miałem już kilka takich próśb o inter-
wencję i o zwrócenie na to uwagi. Bo samorządy 
mówią, że to jest jednak ich koszt i ich finanse i że 
to jest dla mieszkańców danego miasta, a już kilo-
metr za granicą mieszkańcy z tego skorzystać nie 
mogą. Ja myślę, że w przyszłości trzeba by pomy-
śleć nad tym tematem, nad tym, jak to rozwiązać. 
Bo wydaje się, że to jest mały problem, ale on jest 
dość spory. Dość dużo ludzi do mnie z tym proble-
mem przychodziło.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę.

SENATOR 
RYSZARD MAJER 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pan senator dotknął bardzo istotnej spra-

wy, czyli finansowania wielu zniżek i świadczeń 
dla osób, które nie mieszkają w miejscu, gdzie te 
świadczenia mogą być realizowane. Faktycznie 
problem dotyczy głównie dużych miast, które 
posiadają szerszą niż miejscowości wiejskie in-
frastrukturę kulturalną, bo są tam teatry, kina, fil-
harmonie, obiekty sportowe, baseny. Rzeczywiście 
jest tak, że oferują one różne systemy zniżek, szcze-
gólnie dla rodzin wielodzietnych, ale także dla osób 
starszych, jednak zgodnie z dotychczasową linią 
orzecznictwa regionalnych izb rachunkowych 
te benefity mogą otrzymywać tylko i wyłącznie 
mieszkańcy miejsca, w którym to jest świadczone, 
bo oni są jakby beneficjentami swojego samorządu 
lokalnego. Czyli gdyby ktoś przyjechał z zewnątrz 
i korzystałby z obiektów danego samorządu, to uzy-
skiwałby nienależny dochód w postaci usług z nie 
swojego miejsca zamieszkania. Myśmy się zastana-
wiali nad tym, czy np. nie spróbować nawiązać po-
rozumień między poszczególnymi samorządami, 
między tymi większymi miastami a mniejszymi. 
No, w obecnym kształcie ustawowym to jest trud-
ne, bo to by się wiązało z tym, że musiałaby być 

prowadzona bardzo szczegółowa ewidencja tych 
usług i ewentualne ich refinansowanie.

Niemniej jednak ten problem, którego dotknął 
pan senator – za co bardzo dziękuję – jest istotny. 
Myślę, że razem z panią senator Kochan na któ-
rymś posiedzeniu komisji podejmiemy tę kwestię 
i porozmawiamy m.in. z ministrem finansów, ze 
stroną samorządową, jak to zrobić, żeby ten sys-
tem zniżek, szczególnie w tych miastach, które 
mają charakter metropolitalny, obejmował rów-
nież mieszkańców ościennych gmin, tych, które nie 
mają tak dużej infrastruktury.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Jak rozumiem, nie ma więcej pytań, dlatego 

dziękujemy panu senatorowi sprawozdawcy.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku 

praw parlamentarnych został upoważniony mini-
ster rodziny i polityki społecznej.

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

Rozumiem, że tak, skoro pani minister się tu-
taj zbliża.

Bardzo proszę, pani minister Barbara Socha.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE RODZINY  
I POLITYKI SPOŁECZNEJ 
BARBARA SOCHA 

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo 
Senatorowie!

Będę mówić krótko. W  zasadzie odpo-
wiem na pytanie zgłoszone przez pana senatora 
Jackowskiego.

Jeśli chodzi o warunki dla osób korzystających 
z Karty Dużej Rodziny, to nic się nie zmieni, to 
znaczy nadal będą dostępne te plastikowe karty. 
To, co się zmieni, to to, że nie trzeba będzie skła-
dać dodatkowego wniosku o kartę elektronicz-
ną. Ta karta w tej wersji obecnie też występuje, 
ale w ramach oddzielnej aplikacji, którą chcemy 
zlikwidować i umożliwić automatyczne pobiera-
nie karty w wersji elektronicznej w ramach apli-
kacji mObywatel, do której, jak państwo wiecie, 
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dodawane są kolejne funkcjonalności, w związku 
z czym ta elektroniczna karta mObywatel staje się 
coraz bardziej popularna. Również dzieci mogą 
z niej korzystać w ramach mLegitymacji i w ten 
sposób też mieć dostęp do elektronicznej wersji 
Karty Dużej Rodziny. A więc kwestia samej karty, 
o którą wnosimy w samorządach, pozostaje bez 
zmian.

Jeśli chodzi o wątek samorządowy, to poprzez 
tę nowelizację zwiększamy finansowanie samorzą-
dom kosztów realizacji tego zadania, czyli zwięk-
szamy budżet na realizację zadania dotyczącego 
wydawania tych tradycyjnych, plastikowych Kart 
Dużej Rodziny. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Pani Minister.
Uprzedzam panią minister, że zapewne będą 

do pani pytania, bo już widzę pana senatora 
Jackowskiego…

Obecni senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przed-
stawiciela rządu związane z omawianym punktem 
porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Bardzo proszę, pan senator Jan Maria 
Jackowski.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pani Minister, ja mam następujące pytanie. Czy 

teraz są prowadzone jakieś rozmowy na temat po-
szerzenia oferty? Mówię tutaj głównie o, nazwijmy 
to, szeroko rozumianych usługach publicznych, bo 
oczywiście firmy prywatne mają tu, że tak powiem, 
pewną dowolność i jeżeli chcą budować swój po-
zytywny wizerunek, wspierając taką inicjatywę, 
to przystępują do tego. Niektóre duże korporacje 
bardzo chętnie z tego korzystają, co jest korzyst-
ne i dla korporacji, bo mają stałego klienta, i dla 
tych rodzin, które są beneficjentami Karty Dużej 
Rodziny. Ale czy należy spodziewać się jakichś no-
wości w zakresie tych benefitów albo zwiększenia 
skali benefitów w ramach tego, co już jest, jeżeli 
chodzi o sektor usług publicznych? Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Bardzo proszę, Pani Minister.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE RODZINY  
I POLITYKI SPOŁECZNEJ 
BARBARA SOCHA 

Dziękuję za to pytanie. Cały czas pracujemy nad 
rozwijaniem tego programu Karta Dużej Rodziny. 
Widzimy bardzo duży wzrost, dużą dynamikę przy-
łączania się różnych instytucji. Mamy już ponad 10 
tysięcy partnerów, którzy uczestniczą w progra-
mie. Z tego punktu widzenia program jest coraz 
bardziej atrakcyjny i dotyczy coraz większej licz-
by firm prywatnych i nie tylko. Jeśli chodzi o sfe-
rę usług publicznych, to osobiście widzę taką dużą 
potrzebę, jednak konkretnych rozwiązań jeszcze 
nie mamy, a przynajmniej nie są one na takim eta-
pie, żeby o nich w tej chwili rozmawiać. Dziękuję.

(Sygnał telefonu komórkowego)

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Pani Minister.
(Sygnał telefonu komórkowego)
Przepraszam, ale ktoś z państwa senatorów ma 

włączony telefon, którego dźwięk przeszkadza nam 
w obradach.

(Głos z sali: Już wyłączam.)
(Senator Magdalena Kochan: Nikt z obecnych.)
Już? Nikt z obecnych?
Bardzo przepraszam panią minister.
Czy są jakieś inne pytania do pani minister?
Bardzo proszę, pan senator Frankiewicz.

SENATOR 
ZYGMUNT FRANKIEWICZ 

Pani Minister, był poruszony problem niedo-
stępności Karty Dużej Rodziny dla mieszkańców 
terenów funkcjonalnych dużych miast. Był podany 
taki argument, że wystarczy kilometr, żeby ktoś, 
będąc poza granicami miasta, już nie miał możli-
wości skorzystania z tej Karty Dużej Rodziny. Czy 
bierzecie państwo pod uwagę tworzenie związków 
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funkcjonalnych również i z tego powodu? Bo jeżeli 
istnieje np. związek metropolitalny, który, tak jak 
na Górnym Śląsku, skupia 41 podmiotów, to wtedy 
ten problem praktycznie nie istnieje. To jest chyba 
dobry argument za tym, żeby takie związki two-
rzyć. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE RODZINY  
I POLITYKI SPOŁECZNEJ 
BARBARA SOCHA 

Szanowny Panie Senatorze!
To pytanie dotyczy lokalnych kart dużej rodzi-

ny, które są w Polsce. Zresztą Karta Dużej Rodziny 
tak się pojawiła, że najpierw tego rodzaju inicjatywy 
były podejmowane przez samorządy lokalne. I do dzi-
siaj jest tak, że obok rządowej Karty Dużej Rodziny 
czy centralnej Karty Dużej Rodziny, o której dzisiaj 
rozmawiamy, nadal istnieją – to jest święte prawo 
samorządów do tworzenia własnych, lokalnych wa-
runków poprawiania sytuacji rodzin – lokalne kar-
ty dużej rodziny, w różnych samorządach różnie 
one się nazywają. Ale poza kompetencją ministra do 
spraw rodziny jest to, żeby decydować o tym, jak ze 
sobą w tym zakresie współpracują np. sąsiadujące 
samorządy. My oczywiście wspieramy takie związ-
ki i współpracę na poziomie samorządowym – taki 
rodzaj współpracy, który służy mieszkańcom – rów-
nież tym szerzej rozumianym, jednak ta nowelizacja 
dotycząca Karty Dużej Rodziny, o której mówimy, nie 
dotyczy lokalnych kart samorządowych.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Pani Minister.
Bardzo proszę, pan senator Mamątow.

SENATOR 
ROBERT MAMĄTOW 

Dziękuję bardzo.

Ja też w kwestii, o której powiedział pan sena-
tor Frankiewicz. Ja to rozumiem, oczywiście samo-
rządy mają swoje prawa i swoje przepisy i wydają 
takie karty obejmujące ich teren. Tylko że chodzi 
o to, żeby ministerstwo też w to się zaangażowało. 
Bo przecież jeśli np. będzie można zrefundować 
100-tysięcznemu miastu jakąś kwotę w związku 
z korzystaniem z tej karty przez ościenne miejsco-
wości – ja już nawet nie mówię o powiatach, tylko 
o ościennych miejscowościach – to też będzie to 
szło w dobrym kierunku. I dlatego dajemy to pod 
rozwagę. Bo to dzisiaj jest problem, gdyż mieszkań-
cy małych miejscowości podmiejskich są mocno 
pokrzywdzeni. Ja rozumiem, że na budżet miasta 
pracują mieszkańcy tego miasta, ale też chodzi o to, 
żeby państwo wzięło pod uwagę to, że to społeczeń-
stwo także mogłoby z tych kart korzystać na zasa-
dzie jakiejś refundacji.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pani Minister, bardzo proszę.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny 

i Polityki Społecznej Barbara Socha: Dziękuję bar-
dzo za ten głos. Ja już na ten temat się wypowie-
działam, tak że dziękuję.)

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, pan senator Czerwiński. 

Przepraszam, nie zauważyłem…

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pani Minister, ja chciałbym zapytać w sumie 

o ideę tej Karty Dużej Rodziny. Pytanie jest pro-
ste: czy nie można by tego rozszerzyć na dzieci? 
Karta Dużej Rodziny obejmuje rodziców plus troje 
dzieci. Ale żeby dojść do tego stanu, to wcześniej 
trzeba mieć jedno i dwoje dzieci. Może nie w ta-
kim zakresie, nie po to, żeby uszczuplać, nie daj 
Boże, uprawnienia, które w tej chwili mają ro-
dziny… Jeśli rzeczywiście chcemy ruszyć tę de-
mografię, to oczywiście muszą być uprawnienia 
dla dużych rodzin, ale także w ogóle dla rodzin. 
Z tym są problemy. Jak ktoś już ma trójkę dzieci, to 
czwarte dziecko… Przepraszam, to nie moje… Ja tak 
nie mam, ale podejrzewam, że łatwiej przychodzi 
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rodzenie czwartego dziecka niż pierwszego. Mówię 
o decyzji o tym, żeby urodzić czwarte. Czy pań-
stwo o tym nie myśleliście? Jest problem demo-
graficzny. Macie już właściwie oprzyrządowanie 
elektroniczne i prawne, żeby rozpocząć przyzna-
wanie uprawnień dla rodzin z mniejszą liczbą dzie-
ci, a konkretnie dla dzieci w tych rodzinach.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE RODZINY  
I POLITYKI SPOŁECZNEJ 
BARBARA SOCHA 

Szanowny Panie Senatorze!
Ideą Karty Dużej Rodziny jest wsparcie rodzin 

wielodzietnych. Rodziny wielodzietne traktujemy 
dzisiaj jako rodziny 3+. Koszty związane z bieżą-
cym funkcjonowaniem takiej rodziny są zasadniczo 
większe, a ci rodzice mają takie same średnie do-
chody co rodzice z jednym dzieckiem czy z dwójką 
dzieci, a nawet niższe, co jest związane z tym, że 
w rodzinach wielodzietnych trudniej jest o pracę 
pełnoetatową obojga rodziców.

Ideą Karty Dużej Rodziny było stworzenie 
sieci pewnych przywilejów, benefitów związa-
nych… a właściwie zmniejszenie obciążeń dla 
rodzin wielodzietnych. Jest taki odwieczny dy-
lemat w świecie marketingu i reklamy: wybór 
między poszerzaniem rynku a budowaniem wy-
raźnej marki. Tutaj mamy wybór między przywi-
lejem dla wszystkich… On w pewnym momencie 
przestaje być przywilejem, bo jest przywilejem 
wszystkich. Ja osobiście jestem zwolennikiem 
wszelkich rozwiązań, które wesprą rodziny w de-
cyzji o dziecku. Proszę mi wierzyć, że to jest mój 
nr 1, jeśli chodzi o priorytety w pracy. Inne są 
bariery związane z rodzeniem pierwszego czy 
drugiego dziecka, a zupełnie inne dotyczą rodzin 
wielodzietnych. Osobiście jestem zwolennikiem 
pozostawienia tego programu jako programu 
skierowanego do dużych rodzin. Pracujemy 
oczywiście nad innymi instrumentami, które, 
mam nadzieję, już wkrótce poprawią sytuację, je-
śli chodzi o bariery związane z pierwszym i dru-
gim dzieckiem.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Pani Minister.
Bardzo proszę, kolejne pytanie zadaje pan se-

nator Jackowski.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Skoro pan senator Czerwiński wywołał ten te-
mat, to ja zadam pytanie. Ono może trochę wybie-
ga poza materię ustawy, ale skoro jest z nami pani 
minister, to skorzystam z okazji.

Kobieta, która urodziła czwórkę dzieci, może 
skorzystać ze świadczenia emerytalnego w najniż-
szym wymiarze. Jest niewielka grupa kobiet, któ-
re urodziły czwórkę dzieci, ale wypracowały sobie 
emeryturę. Siłą rzeczy ich emerytura jest najczę-
ściej wyjątkowo niska, ponieważ te kobiety miały 
niskie dochody i miały przerwy w pracy związane 
z urlopami wychowawczymi. Wiemy, jak to wyglą-
da. I te osoby uważają, że to jednak nie jest sprawie-
dliwe. One podejmowały trud wychowania dzieci 
i podejmowały pracę zawodową, a teraz w zasadzie 
mają taki sam punkt wyjścia jak osoby, które teo-
retycznie mogły nie przepracować zawodowo ani 
jednego dnia, a uzyskują prawo do świadczenia. Ja 
oczywiście nie deprecjonuję tego świadczenia, żeby 
było jasność, broń Boże. Pytam tylko, czy rząd nie 
myśli o rozwiązaniu, które by uwzględniało sytu-
ację, o której mówię, o jakimś rozwiązaniu syste-
mowym, tak żeby tej sytuacji nie było. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pani Minister?

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE RODZINY  
I POLITYKI SPOŁECZNEJ 
BARBARA SOCHA 

Odpowiem krótko: rząd nad tym myśli.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

To ważna deklaracja.
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Bardzo dziękuję, Pani Minister.
Czy są jeszcze inne pytania? Nie ma.
Dziękuję bardzo, Pani Minister.
Otwieram dyskusję.
Nikt z  państwa senatorów nie zapisał się 

do głosu. Dla porządku informuję, że senatoro-
wie: Ryszard Świlski, Aleksander Szwed, Alicja 
Chybicka, Mariusz Gromko, Agnieszka Gorgoń-
Komor, Janusz Pęcherz, Mieczysław Golba i Maciej 
Łuczak złożyli swoje przemówienia w dyskusji do 
protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siód-
mego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 367, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 367 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, se-
nator Zygmunta Frankiewicza, o przedstawienie 
sprawozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
ZYGMUNT FRANKIEWICZ 

Panie Przewodniczący! Panie Marszałku! 
Szanowni Państwo!

Pan marszałek skierował ustawę o zmianie 
ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych in-
nych ustaw do Komisji Samorządu Terytorialnego 
i  Administracji Państwowej. Komisja w  dniu 
14 kwietnia zajęła się tą ustawą i wnosi o przyjęcie 
tej ustawy bez poprawek.

Parę zdań na temat celu i zawartości tego do-
kumentu. Celem zmiany ustawy z  6  sierpnia 
2010 r. o dowodach osobistych jest dostosowanie 
polskiego porządku prawnego do rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerw-
ca 2019 r. w sprawie poprawy zabezpieczeń do-
wodów osobistych obywateli Unii i dokumentów 
pobytowych wydawanych obywatelom Unii i człon-
kom ich rodzin korzystającym z prawa do swobod-
nego przemieszczania się.

W uzasadnieniu ustawy, która jest rozpatrywa-
na, wskazano, że zamierzeniem jest ograniczenie 
ryzyka fałszowania dokumentów oraz przestępstw 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

przeciwko wiarygodności dokumentów poprzez usu-
nięcie istniejących znaczących różnic w poziomie 
zabezpieczeń krajowych dokumentów służących do 
korzystania z prawa do swobodnego przemieszcza-
nia się.

W naszym posiedzeniu, co ciekawe, brał udział 
lobbysta. Wprawdzie nie zabierał głosu, ale został ofi-
cjalnie zgłoszony. Dyskusja koncentrowała się głów-
nie wokół kwestii finansowania zadań zleconych 
samorządom terytorialnym ze strony administra-
cji rządowej. Dyskutowana była kwestia kwot, któ-
re w ustawie są zapisane na realizację tego zadania, 
jakości sprzętu, tj. skanerów linii papilarnych, i tym 
podobne kwestie. Po dyskusji nie zostały zgłoszone 
poprawki proponowane przez Biuro Legislacyjne. Te 
poprawki miały charakter porządkowy, ale ze wzglę-
du na to, że nie miały jakiegoś decydującego znacze-
nia dla treści dokumentu, zaniechaliśmy, na wniosek 
reprezentanta rządu, zgłaszania tych poprawek – ze 
względu na czas, o który opóźniłoby się przyjęcie 
i podpisanie tej ustawy. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo panu senatorowi sprawozdawcy.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Oczywiście. Widzę, że pragnie to uczynić pan 
senator Jan Maria Jackowski.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, zaintrygował mnie pan tą 

informacją o lobbyście, który pojawił się na po-
siedzeniu komisji. Nie chodzi mi o to, kto był to 
personalnie, ale gdyby pan senator mógł wskazać, 
jaką branżę reprezentował, czy producentów pla-
stiku, czy, nie wiem… No, nie wyobrażam sobie, 
jaki obszar zainteresowania tego lobbysty w kon-
tekście tej ustawy mógłby wchodzić w rachubę. Tak 
że gdyby pan senator zechciał coś więcej na ten te-
mat powiedzieć… Czy taka wiedza jest, czy takiej 
wiedzy po prostu nie mamy? Dziękuję.

(Senator Zygmunt Frankiewicz: Panie Marszał-
ku, mogę odpowiedzieć?)
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WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Bardzo proszę. Nie tylko pan może, ale zgoła 
jest pan do tego zobligowany pewnym obyczajem 
parlamentarnym, który w tym momencie zakłada 
właśnie zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi 
na pytania.

SENATOR 
ZYGMUNT FRANKIEWICZ 

Panie Senatorze, prawidłowa odpowiedź brzmi: 
nie wiem. W sprawozdaniu odnotowanie tego faktu 
musiało się znaleźć, dlatego że takie są tutaj zasa-
dy. Mogę tylko spekulować, że nasz gość, który się 
zgłosił jako lobbysta, brał udział w tej części posie-
dzenia z powodu zmiany porządku obrad komi-
sji, a zainteresowany był – zgaduję to – punktem 
następnym.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze. Ale uprze-
dzam, że jest kolejne pytanie ze strony pana sena-
tora Jana Marii Jackowskiego.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Teraz pytanie, które nie dotyczy już okoliczno-
ści i przebiegu posiedzenia komisji, ale meryto-
rycznie ustawy. Otóż, Panie Senatorze, czy coś się 
zmieni dla tych obywateli, którzy w tej chwili mają 
ważny dowód? Jak będzie to wyglądało? Czy jest tu 
jakaś data? Może by pan zechciał to w kontekście 
obywateli wyjaśnić. Czy jest data, w której muszą 
wejść te nowe wzory dowodów? Jeżeli ktoś, kto ma 
teraz, w tej chwili, dowód z terminem 10-letnim, 
uzyskał go np. w dniu wczorajszym… Czy ten do-
wód będzie ważny przez 10 lat, czy jednak przyj-
dzie w tym czasie taki moment, że ten ktoś będzie 
musiał dokonać zmiany tego dowodu osobistego? 
To jest pierwsze pytanie.

I drugie. Ja przejrzałem te materiały i wynika 
z nich, że jest możliwość wydania dowodu osobi-
stego z terminem ważności do 12 miesięcy osobie, 

która nie może złożyć odcisków palców. Czy to do-
tyczy jakichś jednostek chorobowych, czy jakichś 
sytuacji nadzwyczajnych? Czy pan senator ze-
chciałby przybliżyć ten moment czy raczej to sfor-
mułowanie, które jest w ustawie? Dziękuję.

(Senator Zygmunt Frankiewicz: Dziękuję 
bardzo…)

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Bardzo proszę.

SENATOR 
ZYGMUNT FRANKIEWICZ 

Ja nie chciałbym odbierać chleba panu mini-
strowi Szefernakerowi, który jest na sali i na pew-
no jest bez porównania lepiej zorientowany niż ja.

Te sprawy były w komisji poruszane. Jest ter-
min, do którego wnioski o wydanie dowodu będą 
rozpatrywane według starego trybu, a po dacie gra-
nicznej – według nowego. Z tego, co wiem, wynika, 
że nie trzeba będzie wymieniać dowodów, które nie 
utraciły ważności.

Jakie są powody, że w związku z niemożliwością 
zdjęcia linii papilarnych wydany dowód może być 
ważny przez 12 miesięcy? Tych przyczyn zapewne 
może być więcej, ale tu już naprawdę odsyłam do 
znawcy przedmiotu. Ale powiem, że to się dzieje 
np. w przypadku ludzi, którzy bardzo intensywnie 
pracują fizycznie – oni mogą nie mieć przez pe-
wien okres możliwości dania poprawnego odcisku 
linii papilarnych. To jest jedna z możliwości, ale po-
dejrzewam, że jedna z częstszych. A o jednostkach 
chorobowych nie będę się wypowiadał, bo nic na 
ten temat nie wiem. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o kolejne pytanie pana sena-

tora Jana Marię Jackowskiego. To już trzecie, 
przypominam.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Dobrze, dziękuję.
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O, to mnie pan zaintrygował, bo w takim razie 
zapewne istnieje niewielka – niemniej jednak jakaś 
– grupa, w przypadku której właśnie z tych wzglę-
dów, o których pan mówił, w sposób trwały może 
nie być możliwości pobrania odcisków… no, tych… 
nie odcisków, tylko… Jak to się nazywa oficjalnie?

(Głos z sali: Linii papilarnych.)
Linii papilarnych – tak, przepraszam. I  co 

wtedy z taką osobą? Czy ona będzie wykluczona 
z tego…

(Senator Zygmunt Frankiewicz: Wydaje się…)
Czy będzie jakiś specjalny wzór dokumentu dla 

takiej osoby? Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie…

SENATOR 
ZYGMUNT FRANKIEWICZ 

Myślę, że będzie to dowód osobisty bez tych od-
cisków, tyle tylko, że czas obowiązywania, ważności 
tego dokumentu będzie, tak jak podano, zdecydo-
wanie krótszy.

To nie jest taka rzadka przypadłość. Korzystamy 
teraz z czytników linii papilarnych do personali-
zacji naszych codziennych sprzętów, np. telefonu 
i komputera, no i jako ciekawostkę podam to, że ja 
bardzo często mam z tym ogromny problem, dla-
tego że… No, jeżeli intensywnie używa się rąk np. 
podczas wspinaczki w górach, to linie papilarne 
bardzo szybko się zużywają i przez jakiś czas nie 
można korzystać z tej formy odblokowania nowo-
czesnych sprzętów elektronicznych. Tak że to nie 
jest takie rzadkie.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Nie widzę… A, przepraszam. Pan senator 

Czerwiński.
Bardzo proszę.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Krótkie pytanie, Panie Marszałku, Wysoka 
Izbo. A mianowicie od kiedy nieposiadanie dowodu 

osobistego z tą drugą cechą biometryczną, czyli 
z odciskami palców, z liniami papilarnymi, będzie 
mogło negatywnie wpływać np. na kwestię naszych 
podróży po Europie? Czy takie dowody osobiste… 
To znaczy od kiedy będziemy zmuszeni mieć takie 
dowody? O, w ten sposób.

SENATOR 
ZYGMUNT FRANKIEWICZ 

Nie było o tym mowy na posiedzeniu komisji. 
Nie chcę państwa niechcący wprowadzić w błąd. 
Proponuję przekierować to pytanie do pana 
ministra.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Nie ma więcej pytań.
(Senator Zygmunt Frankiewicz: Dziękuję 

bardzo.)
Dziękuję uprzejmie.
Otwieram dyskusję…
(Senator Jan Maria Jackowski: Jeszcze pytania 

do ministra.)
A, przepraszam najmocniej, rzeczywiście.
Przepraszam najmocniej pana ministra.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 
parlamentarnych został upoważniony minister 
spraw wewnętrznych i administracji.

Pytanie znowu czysto retoryczne: czy przedsta-
wiciel rządu pragnie zabrać głos w sprawie rozpa-
trywanej ustawy i przedstawić stanowisko rządu?

Bardzo proszę pana ministra o zabranie głosu.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAW  
WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
PAWEŁ SZEFERNAKER 

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Ze względu na pytania, które padły, i spraw-

ność, z jaką pan przewodniczący przekierował 
możliwość odpowiedzi na te pytania do mnie… 
W  związku z  tym – odpowiadam na pytanie 
pana marszałka – pragnę wyjaśnić wszelkie 
wątpliwości.

Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senatorowie!
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Tak jak mówił pan przewodniczący, prace nad 
tą ustawą wynikają z konieczności dostosowania 
polskich przepisów do rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w spra-
wie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych 
obywateli Unii i dokumentów pobytowych wyda-
wanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin 
korzystającym z prawa do swobodnego przemiesz-
czania się. Rozwiązania te mają na celu przede 
wszystkim ograniczenie ryzyka fałszowania do-
kumentów oraz przestępstw przeciwko wiarygod-
ności dokumentów.

Ten projekt ustawy przewiduje rozwiązania, 
które są ujęte właśnie w  przepisach unijnych. 
Przede wszystkim są to: wprowadzenie do war-
stwy elektronicznej dowodu osobistego osoby, 
która ukończyła dwunasty rok życia, nowej danej 
biometrycznej, czyli odcisków palców; zmiana ter-
minów ważności dowodów osobistych w taki spo-
sób, że co do zasady dowody osobiste będą miały 
10-letni okres ważności, z wyjątkami, tzn. dowody 
osobiste osób do dwunastego roku życia będą miały 
5-letni okres ważności oraz dowody osobiste osób, 
od których chwilowo nie jest możliwe pobranie od-
cisków palców – 12-miesięczny okres ważności.

Ja tutaj dodam, że ustawa stanowi, że od osoby, 
od której pobranie odcisków palców jest fizycznie 
niemożliwe, nie pobiera się odcisków palców i takiej 
osobie wydawany jest normalnie dowód na 10 lat. 
Czyli w przypadku trwałej wady, która nie pozwala 
na to, aby pobrać odciski palców, dowód jest normal-
nie wydawany. W przypadku osoby, u której chwi-
lowo nie można – nie wiem, np. złamana ręka jest 
w gipsie i nie można pobrać – dowód wydawany 
jest na 12 miesięcy. Odpowiadam tutaj od razu na 
pytania, które się w dyskusji pojawiły.

Dodatkowo warstwa graficzna dowodu osobi-
stego będzie uzupełniona o podpis osoby, która 
ukończyła dwunasty rok życia, z wyjątkiem osób, 
które nie mogą złożyć takiego podpisu.

Co do zasady te rozwiązania prowadzą do tego, 
aby w całej Unii Europejskiej wzory dowodów oso-
bistych, które dzisiaj są bardzo różne, były takie 
same.

I, tak jak tutaj wskazał pan senator, od razu od-
powiem. Te przepisy wchodzą w życie w całej Unii 
Europejskiej 3 sierpnia tego roku. Nowe blankiety 
będą właśnie od 3 sierpnia. Wszystkim, którzy od 
3 sierpnia złożą wniosek, będą już wydawane nowe 
blankiety.

Tak jak wiemy, dziś mamy już dowód z warstwą 
elektroniczną, dzięki czemu pewne e-usługi będzie 

można w przyszłości dodawać. Część e-usług moż-
na już dzięki temu dowodowi realizować. Pozwoli 
to – odpowiadam na pytanie pana senatora, które 
tutaj padło – lepiej funkcjonować w ramach po-
dróży europejskich. W wielu państwach, na wie-
lu lotniskach, także w Polsce, funkcjonują już tzw. 
bramki ABC. Po przyłożeniu dowodu osobistego 
można przejść bez kontroli w ramach prawa do po-
ruszania się po Unii Europejskiej. Tak odpowiadam 
na pytania, które się tutaj pojawiły.

Dodatkowo warto wskazać, że w zakresie moż-
liwości składania wniosków o wydanie dowodu 
osobistego… Teraz można to zrobić za pomocą 
internetu. W przypadku, kiedy wprowadzimy te 
nowe rozwiązania, nie będzie można tak zrobić, 
trzeba będzie pojawić się w urzędzie. Tak jest w tej 
chwili w przypadku paszportów. Takie procedury 
wydawania paszportów już funkcjonują.

Ustawa określa także, iż dowody osobiste wy-
dane przed wejściem w życie ustawy, czyli przed 
2 sierpnia 2021 r. – to mocny głos w odpowiedzi na 
pytanie pana senatora Jackowskiego – zachowu-
ją ważność na okres, na jaki zostały wydane, jed-
nak nie dłużej niż do dnia 3 sierpnia 2031 r., czyli 
przez 10 lat od wejścia w życie tych przepisów. Nie 
będzie konieczności wymiany dotychczasowych 
dokumentów.

Panie Marszałku, Szanowni Państwo Senatoro-
wie, przedstawiona ustawa jest ustawą, która 
dostosowuje polskie przepisy do wspomnianego roz-
porządzenia unijnego, a jednocześnie znacząco pod-
nosi poziom bezpieczeństwa wydawanych w Polsce 
dowodów osobistych. Bardzo proszę o przychylenie 
się do przedstawionej ustawy. Dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Teraz przechodzimy do pytań, które zadają 

z miejsca senatorowie. Pytania są związane z tą 
ustawą.

Pan senator Brejza zadaje pierwsze pytanie.

SENATOR 
KRZYSZTOF BREJZA 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
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Panie Ministrze, dowody mają być wydawane 
na 10 lat, a certyfikaty – na 2 lata. Maksymalnie 
może być 5 certyfikatów. Pytanie: co w okresie 
ważności wynoszącym 10 lat… Co będzie w sytu-
acji, gdy procesor straci certyfikację i dowód nie 
będzie już urządzeniem kwalifikowanym? Co ma 
wtedy zrobić obywatel? Ma go wymienić? Jeżeli tak, 
to na jakiej podstawie? W jaki sposób będzie o tym 
informowany? To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Czy Agencja Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego lub inna służba weryfikowała do-
stawcę czytników linii papilarnych wybranego 
w przetargu?

I trzecie pytanie. Ponieważ rząd pani Beaty 
Szydło założył w koncepcji, że mają być 2 proceso-
ry od 2 różnych dostawców, dla bezpieczeństwa, 
dla dywersyfikacji usług dostawców na wypadek, 
gdyby jeden z nich został np. zlikwidowany albo nie 
mógł dostarczać procesorów… Z tego, co mi wiado-
mo, wynika, że dziś jest dostarczany procesor od 
1 dostawcy. Jeżeli tak, to dlaczego nie wyłoniono 
drugiego dostawcy? Kiedy zostanie on wyłoniony?

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU 

W MINISTERSTWIE SPRAW  
WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
PAWEŁ SZEFERNAKER 

Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze! Szanowni Państwo 

Senatorowie!
W związku z tym, że ta ustawa jest prowa-

dzona przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
i Administracji… Zagadnienia, które poruszył pan 
senator, wykraczają poza zakres MSWiA, ponieważ 
komitet sterujący, który wprowadza e-dowód i ko-
ordynuje te prace… Także minister odpowiedzialny 
za informatyzację… Część z tych zagadnień, któ-
re poruszył pan senator, to zagadnienia dotyczące 
kwestii związanych z informatyzacją, dlatego po-
prosiłbym o możliwość niezwłocznej odpowiedzi 
na piśmie na część tych szczegółowych pytań.

Co do zasady ważność dokumentu wynika wła-
śnie z ważności certyfikatów, stąd też nie było moż-
liwości wydłużenia daty ważności, maksymalnego 
okresu ważności do bezterminowego, a więc jeżeli 
chodzi o ważność warstwy elektronicznej, to ona 
ogranicza do 10 lat ważność dowodu osobistego.

Jeżeli chodzi o pytanie o Agencję Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, to Agencja Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego bierze udział w pracach Komitetu 
Sterującego do spraw Projektu e-Dowód, który 
także zajmuje się wprowadzeniem drugiej cechy 
biometrycznej do warstwy elektronicznej dowo-
du. Aczkolwiek, tak jak mówiłem, choćby kwestia 
przetargu na zakup tych urządzeń jest realizowana 
przez ministra do spraw informatyzacji, więc pro-
siłbym, aby była tutaj możliwość odpowiedzenia 
niezwłocznie na te pytania na piśmie.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Senator Jan Maria Jackowski zadaje pytania.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja mam takie pytanie. Czy dobrze rozumiem, 

że podpis będzie składany po prostu w momencie 
złożenia wniosku? I on tam będzie zeskanowany 
i tymi technikami będzie wprowadzony dokument? 
A jak te linie papilarne będą wprowadzone: w for-
mie graficznej czy w formie elektronicznej w ra-
mach tego dokumentu? Jak to będzie wyglądało? 
Dziękuję.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAW  
WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
PAWEŁ SZEFERNAKER 

Będzie to wyglądało tak samo jak teraz w ra-
mach procedury, która jest w przypadku wydawa-
nia paszportów. Czyli w momencie, kiedy będzie 
składany wniosek, będą pobierane linie papilarne 
i później…

(Senator Jan Maria Jackowski: Przepraszam, 
to rozumiem. Chodzi mi o  to, jak to będzie 
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uzewnętrznione na dokumencie? Czy na tym blan-
kiecie będą linie papilarne, czy one będą w jakiejś 
innej formie?)

Nie. Na blankiecie ich nie będzie. Linie papilar-
ne są pobierane po to, żeby wydać ten sam doku-
ment osobie, która składała wniosek. Chodzi o to… 
Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo obrotu dokumenta-
mi, chodzi o to, żeby mieć pewność, że ta sama oso-
ba odbiera dowód osobisty na te same dane, które 
były we wniosku. W związku z tym w graficznej 
części dowodu nie ma linii papilarnych. One będą 
składane w celu odbioru dowodu osobistego i póź-
niej będą usuwane z rejestru dokumentów.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Proszę.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Czyli rozumiem, że to w sposób trwały na do-
kumencie nie będzie uzewnętrznione?

(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Paweł Szefernaker: 
Nie.)

Właśnie tego nie wiedziałem. Tak że dziękuję 
za to wyjaśnienie.

A skoro już jestem przy głosie, Panie Ministrze, 
czy…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Ale…)
W poprzednich kadencjach myśmy wielokrot-

nie wałkowali temat dowodów, ponieważ była też 
kwestia zlikwidowania meldunku w dowodzie. 
Ostatecznie ten meldunek, tj. adres zamieszka-
nia został wykreślony z dowodu, nie ma go w tej 
chwili w dowodzie osobistym. Były dyskusje, czy 
to jest słuszne, czy to jest niesłuszne, ponieważ 
rodziło to pewne trudności w udokumentowaniu 
czy poświadczeniu, gdzie się jest zameldowanym 
na pobyt stały. Czy rząd nie myślał, żeby przy 
okazji w jakiś sposób rozwiązać też tę kwestię? 
Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAW  
WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
PAWEŁ SZEFERNAKER 

Rzeczywiście jest to kwestia z różnych powo-
dów przez różne organizacje i środowiska podno-
szona wielokrotnie. Jednakże dzisiaj nie chciałbym 
jednoznacznego stanowiska rządu w tej kwestii 
prezentować ze względu na to, że zawsze chociażby 
kwestie związane z przeprowadzaniem wyborów 
i spisem wyborców w pewien sposób, można po-
wiedzieć, zawieszały możliwość wykreślenia mel-
dunku na przyszłość. Jeżeli będą podjęte działania 
– a wiem, że Państwowa Komisja Wyborcza tak-
że o to wnosiła do rządu i współpracuje z rządem 
w tej kwestii, aby móc w przyszłości stworzyć kra-
jowy rejestr wyborców – to myślę, że to by był je-
den z tych argumentów, dla których można by było 
zrobić krok do przodu w tych sprawach, o których 
pan senator mówi. Ale na razie nie są prowadzone 
takie działania.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Pan senator Jerzy Czerwiński. Proszę bardzo.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Mam 3 konkretne pytania. W ustawie po zmia-

nie pojawia się nowa kategoria „dane biometrycz-
ne”. Wcześniej tego nie było, nie było pojęcia danych 
biometrycznych, chociaż jedna z tych danych oczy-
wiście była, był wizerunek twarzy. Teraz są 2 dane: 
wizerunek twarzy i odciski palców. Rozumiem, że 
chodzi o odciski wszystkich palców. To nie jest od-
cisk palca, tylko odciski palców. Czy też chodzi o ja-
kieś wybrane? To jest pierwsze pytanie. Czy to ma 
być, mówiąc krótko, 10 odcisków palców?

Drugie pytanie. Te dane jednak muszą być prze-
chowywane w warstwie elektronicznej, bo jak po-
tem sprawdzić, czy człowiek, który się danym 
dokumentem tożsamości posługuje, o danych od-
ciskach palców to jest ten człowiek. Trzeba to po-
równać z wzorcem. Załóżmy, że człowiek zostawia 
odcisk palca np. w komisariacie, a policja może to 
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sprawdzić w oparciu o warstwę elektroniczną do-
wodu. Czyli to chyba nie jest tylko kwestia odbioru 
dowodu, ale też ewentualnego sprawdzenia tożsa-
mości. Zresztą to jest w art. 12ca.

I teraz ostatnie pytanie. Skoro już się pojawiła 
kategoria danych biometrycznych, to chciałbym 
wiedzieć, czy są prowadzone jakieś prace w tym 
kierunku, aby tych danych było coraz więcej. Prosta 
sprawa, np. wygląd tęczówki podobno też jest uni-
kalny dla człowieka. Tak że nie tylko dane… A to 
jest jeszcze prostsze do sprawdzenia np. na bram-
kach na lotniskach. Zatem pytam, czy potem będą 
prowadzone prace nad zwiększeniem liczby gro-
madzonych danych biometrycznych. Wiadomo, do 
czego one służą. Dlatego zadałem pytanie, czy cho-
dzi o wszystkie 10 palców.

I ostatnie pytanie: co potem? Bo potem ktoś te 
dane może obrabiać, agregować. Tu nie chodzi o to, 
co jest zapisane w dowodzie, ale o to, co może zo-
stać zgromadzone w wersji elektronicznej w jakiejś 
bazie, w dużej bazie danych. Pytanie jest takie: czy 
zgodnie z tą ustawą jest taka możliwość? Czy dane 
biometryczne będą gdzieś gromadzone – nie cho-
dzi oczywiście o wygląd, ale o te odciski palców 
– w postaci elektronicznej? Czy będzie taka baza 
danych?

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAW  
WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
PAWEŁ SZEFERNAKER 

Odpowiadając na te pytania, powiem tak.
Po pierwsze, nie ma żadnych prac dotyczących 

innych danych biometrycznych. Tak jak powie-
działem, ta ustawa jest przede wszystkim efektem 
wdrożenia przepisów unijnych, które mówią kon-
kretnie o 2 danych biometrycznych w przypadku 
zabezpieczenia dowodów osobistych. Zapewne 
w przyszłości wraz z rozwojem techniki takie prace 
będą musiały być prowadzone, aczkolwiek ta usta-
wa skupia się na tym i prace, o jakich pan mówił, 
dotyczące innych danych biometrycznych nie są 
brane pod uwagę.

Jeżeli chodzi o liczbę odcisków palców, to oczy-
wiście ma to być 1 odcisk, z tym że nie zawsze 
konkretny palec musi mieć na tyle czytelne linie 
papilarne, żeby był wskazany ten jeden konkretny. 
Dlatego jest tu mowa o palcach.

I, tak jak powiedziałem, co do zasady uprawnio-
ne do korzystania z dostępu do danych biometrycz-
nych zamieszczonych w warstwie elektronicznej 
dowodu osobistego w zakresie odcisków palców na 
potrzeby weryfikacji autentyczności dowodu osobi-
stego lub tożsamości jego posiadacza są podmioty 
takie, które uprawnione są w przypadku innych 
danych biometrycznych. Tutaj jest to analogicz-
nie z innymi danymi w przypadku dowodów oso-
bistych, danymi, które mogą być weryfikowane 
w celu sprawdzenia autentyczności dowodu oso-
bistego i tożsamości osoby, która go przedstawia.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Pan senator Krzysztof Brejza.

SENATOR 
KRZYSZTOF BREJZA 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Czy rozwiązanie proponowane przez państwa 

jest zgodne z rozporządzeniem eIDAS nr 910/2014 
w zakresie art. 30 i 31? Chodzi oczywiście o pu-
blikowanie informacji przez Komisję Europejską. 
A jeśli nie jest zgodne, to od kiedy wiecie, że polskie 
rozwiązania zawierają błąd w tym zakresie?

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAW  
WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
PAWEŁ SZEFERNAKER 

Po pierwsze, słabo było słychać to pytanie, ale…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 

Senatorze…)
Po drugie, gdyby pan senator ewentualnie…
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(Senator Krzysztof Brejza: Mogę powtórzyć.)
…mógł doprecyzować też…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Jeżeli 

można, Panie Senatorze, to niech pan powtórzy, 
dobrze? I proszę głośniej.)

…doprecyzować też to, o które konkretnie prze-
pisy panu chodzi, Panie Senatorze.

SENATOR 
KRZYSZTOF BREJZA 

Listy publikowane przez Komisję Europejską 
na podstawie rozporządzenia nr 910/2014 wskazu-
ją komponenty techniczne urządzenia do składa-
nia podpisu, które to komponenty mają się składać 
z mikroprocesora, systemu operacyjnego, aplika-
cji, stanowiących łącznie całe urządzenie podle-
gające procedurze bezpieczeństwa i certyfikacji. 
I pytanie: w jaki sposób zamierzacie zrealizować to 
wymaganie, którym jest publikowanie informacji 
pozwalających na identyfikację urządzenia wyko-
rzystywanego w warstwie elektronicznej dowodu 
osobistego? Innymi słowy: czy to rozwiązanie wpro-
wadzane teraz przez państwa zgodne jest w tym za-
kresie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej?

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAW  
WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
PAWEŁ SZEFERNAKER 

Jest to bardzo szczegółowe, techniczne pytanie 
i również na to pytanie prosiłbym o możliwość odpo-
wiedzi na piśmie. Według mojej najlepszej wiedzy: te 
przepisy, które w tej chwili wprowadzamy, są zgodne 
z przepisami unijnymi, ale wobec tak szczegółowego, 
technicznego pytania chciałbym, żeby była możliwość 
odpowiedzi na piśmie.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dobrze, Panie Ministrze, zapiszę to.
I pan senator… pan marszałek Seweryński. 

Proszę bardzo.

SENATOR 
MICHAŁ SEWERYŃSKI 

Dziękuję.
Moje pytanie dotyczy tego, czy procedowa-

na ustawa jest zgodna z rozporządzeniem Unii 
Europejskiej o ochronie danych osobowych, RODO.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo.
Proszę.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAW  
WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
PAWEŁ SZEFERNAKER 

Tak, oczywiście, jest zgodna z rozporządzeniem 
RODO.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Panie Ministrze, teraz ja mam pytanie. No, wy-
daje się, że dowód osobisty w tej formie teraz jest 
rzeczą prostą. Ale już 20 lat temu Izrael w dowo-
dach zamieszczał takie czipy, które były w stanie 
wskazać, czy ktoś był karany, czy ktoś jest niebez-
pieczny, czyli tego typu dane były już wtedy wpro-
wadzane. My tą drogą nie poszliśmy i to dobrze. Ale 
proszę mi powiedzieć: czy te dane telemetryczne, 
które są zbierane, czyli wizerunek twarzy oraz od-
cisk palca, są niszczone po sprawdzeniu tego, że 
ten sam obywatel odbiera dowód, czy one są gdzieś 
gromadzone? Jeżeli są gromadzone, to na jakiej za-
sadzie? I jak są chronione? Czy są niszczone, czy 
są gromadzone? To jest istotne, z mojego punktu 
widzenia.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAW  
WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
PAWEŁ SZEFERNAKER 

Tak jak powiedziałem, ustawa przewiduje, że 
w sytuacji, w której ktoś odbierze dowód osobisty, 
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te dane w rejestrze dokumentów są po prostu nisz-
czone. Tak że z tego rejestru utworzonego w celu 
odbioru one są usuwane w terminie do 90 dni po 
personalizacji takiego dowodu osobistego.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Czyli nie 
są gromadzone gdzieś w bazie danych…)

Nie.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: …do ja-

kichś innych celów, no, choćby celów policyjnych, 
bo przecież policja szuka na podstawie odcisków 
palców sprawców różnych przestępstw. To nie bę-
dzie do tego używane?)

Oczywiście. Po tych 90 dniach – nie.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dziękuję 

bardzo. Nie, nie, ale w  ciągu tych 90 dni też 
nie powinny być używane, bo służą tylko do 
identyfikacji…)

Tak.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Tak wy-

nika z tego, co pan mówi.)
Tylko do identyfikacji osoby, tak.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Ja nie mam więcej pytań. I nie ma więcej pytań.
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Paweł Szefernaker: 
Dziękuję bardzo.)

Przystępujemy do…
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał 

się do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania 
zadane przez pana senatora Krzysztofa Brejzę.

Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa nie zapisał się do 

głosu.
Dla porządku informuję, że państwo senatoro-

wie Ryszard Świlski, Aleksander Szwed, Mariusz 
Gromko, Maciej Łuczak, Adam Szejnfeld, Janusz 
Gromek, Janusz Pęcherz i Wadim Tyszkiewicz zło-
żyli swoje przemówienia do protokołu*.

Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 
złożyła pani senator Gabriela Morawska-Stanecka.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować się 

do przedstawionych wniosków legislacyjnych? Nie.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charak-

terze legislacyjnym, proszę Komisję Samorządu 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

Terytorialnego i Administracji Państwowej o usto-
sunkowanie się do przedstawionych wniosków 
i przygotowanie sprawozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
ósmego porządku obrad: ustawa o zmianie usta-
wy o systemie handlu uprawnieniami do emisji ga-
zów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 369, 
a  sprawozdania komisji – w  drukach nr 
369 A i 369 B.

Proszę sprawozdawcę Komisji Środowiska oraz 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, 
panią senator Marię Koc, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
MARIA KOC 

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoki Senacie! Szanowni Państwo!
Pragnę w imieniu Komisji Środowiska oraz 

Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
przedstawić sprawozdanie z posiedzenia połączo-
nych komisji, które odbyło się 28 kwietnia 2021 r. 
Po rozpatrzeniu ustawy obie komisje wnoszą 
o przyjęcie jej przez Wysoki Senat bez poprawek.

Szanowni Państwo! Wysoki Senacie!
Projekt tej ustawy, ustawy o systemie han-

dlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarniach 
oraz niektórych innych ustaw, dostosowuje pol-
skie prawo do przepisów Unii Europejskiej doty-
czących zasad funkcjonowania systemu handlu 
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych 
w latach 2021–2030. Jest to właściwie dopełnie-
nie transpozycji dyrektywy z 2018 r., dyrektywy 
410. Dzięki zmianom, które zostaną wprowadzo-
ne w tej ustawie, Polska będzie mogła skorzystać 
z unijnego Funduszu Modernizacyjnego, którego 
środki przeznaczone będą na modernizację syste-
mu energetycznego i poprawę efektywności ener-
getycznej w państwach Unii Europejskiej.

W ramach wsparcia realizacji celów polity-
ki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej 
do 2030 r. Komisja Europejska utworzyła nowy 
instrument wspierania modernizacji systemu 
energetycznego i poprawy efektywności energe-
tycznej w krajach Unii Europejskiej. Ten nowy in-
strument, czyli Fundusz Modernizacyjny, będzie 
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służył przede wszystkim tym krajom, w których 
PKB per capita jest niższe niż 60% średniej unijnej 
dla całej Unii Europejskiej w odniesieniu do roku 
2013. Instrumentem wspierającym będzie Fundusz 
Modernizacyjny działający w latach 2021–2030. 
Fundusz ten stanowią środki ze sprzedaży 2% 
ogólnej puli uprawnień do emisji w ramach unij-
nego systemu handlu uprawnieniami do emisji. 
Pieniądze z tego funduszu zostaną rozdysponowa-
ne pomiędzy 10 krajów Unii Europejskiej z Europy 
Środkowo-Wschodniej, a największą pulę, bo po-
nad 40% tych środków, otrzyma Polska.

Najważniejsze rozwiązania zaproponowane w tej 
ustawie to, Szanowni Państwo, procedura ubiegania się 
o wsparcie ze środków Funduszu Modernizacyjnego. 
Przewiduje ona składanie wniosków o dofinansowa-
nie, zawieranie umów na przedsięwzięcia, a także do-
kumentowanie realizacji przedsięwzięcia, osiągniętych 
postępów w jego realizacji.

Oprócz Funduszu Modernizacyjnego, którego 
operatorem będzie Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, powołana zo-
stanie też rada konsultacyjna jako organ doradczy, 
społeczny, w której będą zasiadali przedstawicie-
le różnych resortów. Będzie ona również współ-
pracowała z Narodowym Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w celu wskaza-
nia, wyłonienia tych obszarów działania, które są 
w danym momencie najbardziej potrzebne do re-
alizacji inwestycji najskuteczniejszych, jeśli chodzi 
o transformację energetyczną.

Szacuje się, że środki w  ramach Funduszu 
Modernizacyjnego, które mogą być dostępne dla 
Polski na lata 2021–2030, to jest 20 miliardów zł, do 
20 miliardów zł. Środki te mogą być udostępnione 
beneficjentom jeszcze w tym roku.

Ponadto w ustawie są takie zmiany, takie zapi-
sy, które dostosowują polskie przepisy do unijnego 
prawa oraz eliminują z porządku krajowego prze-
pisy odmiennie regulujące zagadnienia dotyczące 
zasad przydziału uprawnień do emisji.

Wysoki Senacie, nikt z senatorów nie zgłaszał 
poprawek do tej ustawy, Biuro Legislacyjne zgło-
siło 5 uwag, w tym 3 propozycje poprawek legisla-
cyjnych. Nikt z państwa senatorów ich nie przejął. 
W związku z tym padł wniosek o przyjęcie ustawy 
bez poprawek. I w taki też sposób ustawa zosta-
ła przyjęta, bez poprawek. I obie komisje, Komisja 
Środowiska oraz Komisja Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności, wnioskują do Wysokiego Senatu 
o  przyjęcie tej ustawy bez poprawek. Bardzo 
dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Pani Senator.
Proszę teraz sprawozdawcę Komisji Nadzwy 

czajnej do spraw Klimatu, panię senator Jolantę 
Hibner, o przedstawienie sprawozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
JOLANTA HIBNER 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie 

Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu. Na po-
siedzeniu komisji rozpatrywana była ustawa o zmia-
nie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do 
emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych 
ustaw; druk sejmowy nr 1008, druk senacki nr 369.

W posiedzeniu komisji brał udział przedsta-
wiciel Ministerstwa Klimatu i Środowiska, pod-
sekretarz stanu Adam Guibourgé-Czetwertyński. 
Przedstawiciel ministerstwa przedstawił podstawowe 
elementy ustawy, takie jak to, że projekt został przy-
gotowany na podstawie aktów delegowanych przez 
Komisję Europejską. Ustawa wdraża ostatnie elemen-
ty dyrektywy dotyczącej ETS. Środki dla Polski na 
Fundusz Modernizacyjny wyniosą około 20 miliar-
dów zł. Zarządzanie Funduszem Modernizacyjnym 
przekazano do Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, opierając się na 
doświadczeniu tego funduszu w wydatkowaniu np. 
środków z Funduszu Spójności. Środki wydatkowa-
ne będą poprzez wcześniejsze przyjęcie programów 
priorytetowych.

Biuro Legislacyjne Senatu zaproponowało na 
posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej do spraw 
Klimatu poprawki, które zostały przejęte przez se-
natora Stanisława Gawłowskiego. Dodatkową po-
prawkę wniósł senator Jacek Bury. Poprawka ta 
precyzuje, że 100% środków uzyskanych z aukcji 
uprawnień do emisji będzie przekazywanych na 
konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Wszystkie poprawki zostały 
przyjęte, one tylko większością głosów, a sama usta-
wa jednogłośnie – 21 głosami za. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Pani Senator.
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Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sena-
torów sprawozdawców.

Nie ma takich pytań.
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
(Senator Jolanta Hibner: Dziękuję bardzo.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 
parlamentarnych został upoważniony minister kli-
matu i środowiska.

Czy pan wiceminister Adam Guibourgé-
Czetwertyński pragnie zabrać głos?

Proszę uprzejmie.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
KLIMATU I ŚRODOWISKA 
ADAM GUIBOURGÉ-CZETWERTYŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
Wysoka Izbo!
Bardzo krótko, bo panie senator Koc i Hibner 

bardzo dobrze podsumowały stanowisko, jakie było 
przedstawiane przez rząd w toku dyskusji w komi-
sjach. Ja tylko podkreślę, jak bardzo ważny to jest 
projekt dla przeprowadzenia transformacji naszej 
energetyki. Wdrożenie Funduszu Modernizacyjnego 
pozwoli zrealizować kilka kluczowych projektów dla 
transformacji naszej energetyki i dla poprawy jako-
ści życia Polaków, umożliwi przeprowadzenie po-
trzebnych inwestycji.

Odnosząc się do poprawek, które zostały za-
proponowane w Komisji Nadzwyczajnej do spraw 
Klimatu, powiem, iż uważamy, że te poprawki su-
gerowane przez Biuro Legislacyjne nie są potrzebne. 
Tekst w obecnym brzmieniu, proponowanym przez 
rząd, jest bardzo czytelny. Poprawka nr 2, dotyczą-
ca przeznaczenia środków… Wydaje się, że takie jej 
sformułowanie nie spełnia intencji wnioskodawców. 
Stąd proponujemy odrzucenie tych poprawek.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Teraz będą pytania do pana.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pana 
ministra.

Proszę bardzo, pan senator Władysław 
Komarnicki.

SENATOR 
WŁADYSŁAW KOMARNICKI 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, czy rząd ma koncepcję, jak 

uchronić energetykę i gospodarkę, tak aby ta pierw-
sza nie powaliła budżetów domowych wzrostem 
cen energii – szacuję, ostrożnie, że w 2030 r. będzie 
co najmniej podwojenie w stosunku do roku 2020, 
tak ja uważam – a ta druga, tj. gospodarka, a ja z tej 
gospodarki pochodzę, nie wyemigrowała z naszego 
kraju z powodu utraty konkurencyjności? To byłby 
ubytek tysięcy miejsc pracy już w 2030 r.

I drugie moje pytanie. Ile rząd sprzedał w latach 
2018–2021, jakie to były wielkości w wymiarze emi-
sji, jaki organ zarządzał i jaki nadzorował gospodarkę 
środkami finansowymi pozyskanymi z handlu i na co 
te środki poszły? Czy spełniliśmy wymogi regulacji 
Unii Europejskiej dotyczące obowiązku przeznacze-
nia ich na wsparcie rozwoju energetyki nisko- i bez-
emisyjnej? Dlaczego o tym mówię? W Gorzowie 
Wielkopolskim, Panie Ministrze, program „Kawka” 
doprowadził do sytuacji takiej, że miasto Gorzów, 
130-tysięcznie, nie jest już czarną kropką na mapie 
czystości powietrza i jest dzisiaj zieloną, a wy ten pro-
gram „Kawka” zadusiliście. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
KLIMATU I ŚRODOWISKA 
ADAM GUIBOURGÉ-CZETWERTYŃSKI 

Dziękuję bardzo za te pytania. Jeśli chodzi 
o kwestię ceny energii i konkurencyjność naszej 
gospodarki, to oczywiście energia ma kluczowe 
znaczenie dla konkurencyjności naszej gospodar-
ki. I dlatego zaproponowaliśmy w ramach polity-
ki energetycznej Polski do 2040 r. bardzo ambitny 
program transformacji tej energetyki w kierunku 
zeroemisyjnego systemu energetycznego, tak żeby 
rzeczywiście ograniczyć wpływ ceny CO2 w ETS na 
koszt energii i zapewnić dostawy energii w konku-
rencyjnych cenach dla naszego przemysłu. To jest 
jeden aspekt tej konkurencyjności.
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Drugi aspekt tej konkurencyjności wiąże się 
z postulatem, który wnosimy na forum unijnym, 
w zakresie ochrony przed zjawiskiem tzw. uciecz-
ki emisji, czyli braku równowagi konkurencyjnej 
w przypadku eksporterów produktów do Unii. Bo 
to bardzo dobrze, że ograniczymy emisję w Unii, 
ale jeżeli to jest po to, żeby zwiększać import pro-
duktów produkowanych w innych państwach na 
świecie w warunkach bardzo często dużo gorszych 
pod kątem środowiskowym, to jest to pozbawione 
sensu. I dlatego jako rząd popieramy pomysł wpro-
wadzenia granicznego podatku węglowego, który 
pozwoli uwzględnić koszty CO2 także w wypadku 
produktów importowanych i wyrówna w ten spo-
sób warunki konkurencyjne dotyczące produktów 
importowanych oraz produktów produkowanych 
w Europie, tym samym pozwalając osiągać w rze-
czywistości nasze cele środowiskowe, czyli ogólnie 
redukcję emisji i redukcję śladu węglowego kon-
sumowanych przez nas produktów niezależnie od 
tego, gdzie one są produkowane.

Jeśli chodzi o kwestię wykorzystania środków 
z obecnej fazy ETS, to sprawozdajemy zgodnie 
z wymogami unijnymi wykorzystanie środków au-
kcyjnych. Musimy wykazać, że wykorzystujemy co 
najmniej 50% środków z aukcji. Te sprawozdania są 
dostępne online i jeżeli pan senator sobie życzy, to 
możemy na piśmie wskazać, gdzie są…

(Senator Władysław Komarnicki: Bardzo 
dziękuję. Właśnie chciałem o  to prosić, Panie 
Ministrze.)

To wskażemy to na piśmie.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Pan senator Adam Szejnfeld.

SENATOR 
ADAM SZEJNFELD 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja się dopisuję do proś-

by o wskazanie tych kwot, o których wskaza-
nie prosi pan senator Komarnicki, zwłaszcza że 
to jest o tyle istotne, że jak rozumiemy i z wy-
stąpień, i z tekstu, i z uzasadnienia, Fundusz 
Modernizacyjny ma wygenerować ok. 20 mi-
liardów zł na te przedsięwzięcia, które są tak 

ważne dla polskiej elektroenergetyki i oczywi-
ście w ogóle dla klimatu itd. A doniesienia mó-
wią, że my do tej pory niewiele mniej rocznie 
uzyskiwaliśmy wpływów do budżetu państwa ze 
sprzedaży uprawnień. Mam tu takie informacje, 
że w 2019 r. to było 11 miliardów, w 2020 r. – 
12 miliardów, a w bieżącym roku ma to być 17 
miliardów. To do roku 2030 daje szacunkowo ja-
kieś 160–170 miliardów przeróżnych wpływów, 
a w przypadku Funduszu Modernizacyjnego mó-
wimy tylko o 20 miliardach, jak rozumiem, nie 
rocznie, tylko do 2030 r. Zatem jest pytanie, co 
z resztą.

Kolejna sprawa. Chciałbym zapytać o radę 
konsultacyjną. Jaka jest idea, po co jest powoły-
wana ta rada konsultacyjna, skoro wiadomo, że 
tak de facto w każdym z tych ministerstw, któ-
re będą desygnowały osoby do rady konsultacyj-
nej, te osoby i tak w ramach swoich zakresów 
czynności na stanowiskach ministerialnych tymi 
sprawami będą się zajmowały. Ale jeżeli tak… No, 
niekoniecznie to neguję, ale trochę mnie dziwi 
powoływanie instytucjonalne. Bo to, że od cza-
su do czasu spotykają się ludzie, którzy w swo-
ich ministerstwach zajmują się tym na co dzień, 
mnie nie dziwi. Jednak to, że robi się z tego insty-
tucję państwa regulowaną ustawą, mnie dziwi. 
Ale jeżeli tak, to chciałbym zapytać, czy to będzie 
się wiązało także z jakimiś kosztami, a więc czy 
członkowie desygnowani przez określone mini-
sterstwo będą uzyskiwali jakieś apanaże z tego 
tytułu, powiedzmy, wynagrodzenia, diety… Jeśli 
tak, to może pan minister mógłby podać jakieś 
szacunki – bo one przecież chociażby w ramach 
OSR-ów musiały być robione – jakie miały-
by być koszty osobowe działalności takiej rady 
konsultacyjnej.

I  ostatnie pytanie. Chciałbym zapytać, ja-
kie państwo macie szacunki potrzeb, globalnie, 
no, powiedzmy, do 2030 r., bo tu mamy deadline 
związany i z ustawą, i z dyrektywą, abyśmy tak 
zmodernizowali polską energetykę, aby osiągnąć 
cele założone przez Unię Europejską – a więc tak-
że i nasze cele, bo jesteśmy jej członkami. Dziękuję 
bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.
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PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
KLIMATU I ŚRODOWISKA 
ADAM GUIBOURGÉ-CZETWERTYŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Co do tych kwot to, tak jak obiecałem panu sena-

torowi Komarnickiemu, przekażemy informację pi-
semną, gdzie można znaleźć te sprawozdania. Co do 
pozostałych przychodów z aukcji, oprócz tych ujętych 
w Funduszu Modernizacyjnym, które są uregulowa-
ne trochę specyficznymi przepisami z dyrektywy 
ETS, są przewidywane systemy wsparcia, z jednej 
strony dla przemysłów energochłonnych w wysoko-
ści 25% środków uzyskanych z tych aukcji, z drugiej 
– system wsparcia dla transformacji energetyki. My 
pracujemy obecnie nad propozycją odpowiednej usta-
wy, żeby zagospodarować kolejne 40% tych przycho-
dów właśnie na rzecz modernizacji energetyki.

Jeśli chodzi o radę konsultacyjną, to ustawa 
nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia dla 
jej członków, więc to jest tak, jak pan senator po-
wiedział, wykonują to w ramach swoich obowiąz-
ków, to są osoby, które się zajmują tymi tematami 
w poszczególnych ministerstwach.

Jeśli chodzi o szacunki potrzeb, to szczegóły są 
dostępne w PEP, jeśli zaś chodzi o wyliczenia, to 
oczywiście będziemy się starać uwzględniać w pro-
gramowaniu wydatkowania tych środków specyfi-
kę poszczególnych instrumentów i tak zaplanować 
demarkację między działaniami podjętymi w ra-
mach Funduszu Modernizacyjnego z wykorzysta-
niem instrumentów polityki spójności, w ramach 
Funduszu Transformacji Energetyki, o którym 
wspomniałem, i innych dostępnych instrumen-
tów, żeby zapewnić komplementarność podejmo-
wanych działań, a unikać duplikacji programów.

(Senator Adam Szejnfeld: Jeśli pan marszałek 
by pozwolił, to chciałbym dopytać, bo ja nie bez 
kozery pytałem o te…)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dobrze, Panie Senatorze. Krótko, proszę.

SENATOR 
ADAM SZEJNFELD 

Nie bez kozery pytałem o  te szacowane 
koszty do roku 2030 w  celu osiągnięcia celów 

europejskich, bowiem dyrektywa wymaga, żeby co 
najmniej 50% przychodów było wydawanych na te 
cele. Chciałbym zapytać o to, jaki odsetek w ramach 
tworzonego Funduszu Modernizacyjnego będzie 
wydawany na te cele. Jak państwo przewidujecie?

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
KLIMATU I ŚRODOWISKA 
ADAM GUIBOURGÉ-CZETWERTYŃSKI 

100%.
(Senator Adam Szejnfeld: 100%.)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Stanisław Lamczyk.

SENATOR 
STANISŁAW LAMCZYK 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze! Szanowni Państwo!
W Polsce mamy najwyższe ceny energii w całej 

Unii Europejskiej. W tej chwili wiemy, że mamy też 
rekordowy poziom ceny za uprawnienia do emisji 
CO2. Panie Ministrze, jak to wpłynie na następne 
podwyżki energii i jaki to będzie miało wpływ na 
naszą gospodarkę? Ja zdaję sobie sprawę, że… Rząd 
przewidział, że cena uprawnień do emisji pójdzie 
w górę, ale w tych prognozach cena 50 euro była 
przewidywana dopiero za 10 lat. Co będzie teraz 
z energią? To jest jedno pytanie.

A drugie pytanie – redukcja zanieczyszczeń 
CO2. Przewidzieliśmy, że do roku 2030 będzie re-
dukcja o 30%, a inne kraje – o 55%. Dlaczego taki 
mało ambitny plan? Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
KLIMATU I ŚRODOWISKA 
ADAM GUIBOURGÉ-CZETWERTYŃSKI 

Dziękuję bardzo za pytanie.
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Jeśli chodzi o cenę energii, to muszę tutaj do-
precyzować, że jest różnica między ceną energii 
na rynku hurtowym a ceną energii, którą płaci od-
biorca końcowy. W ogóle państwa członkowskie 
decydują się na różną politykę w tym zakresie. Są 
państwa członkowskie, w których koszty energii są 
w dużo większym stopniu przerzucane na gospo-
darstwa domowe, np. w Niemczech tak jest. I dużo, 
dużo wyższe są koszty dla odbiorcy końcowego, 
dla gospodarstw domowych w Niemczech, a dużo 
mniejsze są wtedy koszty dla przemysłu. Tak więc 
jeżeli patrzymy na koszty końcowe dla odbiorcy, na 
które składają się nie tylko ceny hurtowe, lecz tak-
że inne opłaty, np. opłaty dystrybucyjne czy inne 
opłaty związane z funkcjonowaniem systemu ener-
getycznego, to okaże się, że te ceny dla gospodarstw 
domowych w Polsce należą – wręcz przeciwnie – 
raczej do niższych w Unii. Może nie są najniższe, 
ale należą raczej do niższych w Unii Europejskiej.

Ale oczywiście, tak jak pan senator zwraca uwa-
gę, ceny emisji CO2 są bardzo istotnym elementem 
w naszej strategii. I właśnie dlatego, że widzimy, że 
te ceny będą rosły, i antycypowaliśmy to w polity-
ce energetycznej, proponujemy inwestycje w zero-
emisyjnym systemie energetycznym, czyli takim, 
który uchroni nas od kolejnych podwyżek cen emi-
sji CO2. Bo jeżeli system będzie właśnie zeroemisyj-
ny, to już nie będą na niego miały wpływu wzrosty 
cen emisji CO2. Dlatego tak istotne są inwestycje, 
które będą realizowane m.in. dzięki Funduszowi 
Modernizacyjnemu, budowa tego nowego, zero-
emisyjnego systemu energetycznego.

Jeśli chodzi o poziom redukcji w ETS, to został 
określony poziom redukcji w skali całej Unii, dla sek-
torów objętych ETS, jak i dla sektorów nieobjętych 
ETS, na poziomie 55%. I to jest cel unijny. To nie zna-
czy oczywiście, że w każdym państwie członkowskim 
te redukcje będą na tym poziomie. Nie ma obecnie 
jeszcze propozycji Komisji Europejskiej co do tego, 
w jaki sposób ten cel zostanie podzielony między sek-
torem ETS i sektorami nieobjętymi tym systemem 
handlu. Tak więc trudno w tej chwili, że tak powiem, 
rozbić ten cel między państwa członkowskie. Ale ab-
solutnie nie ma… Nie ma tutaj żadnego przełożenia 
jeden do jednego tego celu unijnego na cele krajowe.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Pan senator Jerzy Czerwiński, proszę 

uprzejmie.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Panie Ministrze, ja mam pytanie o te środki 

gromadzone na wyspecjalizowanym, jak rozu-
miem, rachunku bankowym. One są tutaj okre-
ślone w kolejnych latach w nowelizacji w sposób 
kwotowy. Czy nie byłoby bezpieczniej określać je 
w sposób procentowy? Czy ten zapis kwotowy jest 
celowo wprowadzony zamiast procentowego?

I w poprawce jest 100% środków. Jak rozumiem, 
państwo się nie zgadzacie na tę poprawkę. Pytanie: 
dlaczego? Czy jest jakieś zagrożenie związane ze 
zgromadzeniem 100%?

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę, Panie Ministrze.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
KLIMATU I ŚRODOWISKA 
ADAM GUIBOURGÉ-CZETWERTYŃSKI 

Dziękuję bardzo za te pytania.
Te kwoty, które są tam podane, to są kwoty 

związane z kosztami administracyjnymi funk-
cjonowania funduszu. Po to, żeby np. obsłu-
giwać wnioski i  wypłacać środki z  Funduszu 
Modernizacyjnego, przewidywane są pewne środ-
ki budżetowe na pokrycie właśnie kosztów admi-
nistracyjnych narodowego funduszu. I dlatego 
właśnie nie popieramy tej poprawki, gdyż ona by 
oznaczała, że 100% przychodów aukcyjnych było-
by przeznaczonych na wynagrodzenia, na koszty 
administracyjne, a nie na projekty. A my chcemy 
przecież te środki z Funduszu Modernizacyjnego 
przeznaczać na projekty.

(Senator Jerzy Czerwiński: Czyli, mówiąc krót-
ko, ta poprawka jest tak naprawdę bezsensowna?)

Tak.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Jan Maria Jackowski.
Nie ma.
Pan Stanisław Lamczyk.
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SENATOR 
STANISŁAW LAMCZYK 

Jeszcze odnośnie do kwestii ceny energii… 
Jeżeli, Panie Ministrze, porównamy zarobki 
Polaków do kosztów energii, to wtedy okaże się, że 
mamy najdroższą energię w Europie.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
KLIMATU I ŚRODOWISKA 
ADAM GUIBOURGE-CZETWERTYŃSKI 

To jest jeszcze inny miernik tego wpływu cen… 
I dlatego też jest dla nas bardzo ważne, żeby zapro-
ponować ścieżkę transformacji naszej energetyki, 
która pozwoli na zachowanie przewidywalnych, 
stałych i w miarę niskich cen energii, bo wiemy, 
że nasze społeczeństwo ma dużo mniejsze moż-
liwości niż np. społeczeństwo niemieckie, jeżeli 
chodzi o ponoszenie kosztów takiej transformacji. 
Dlatego też dla nas tak istotne jest wsparcie z tych 
różnych instrumentów unijnych, tak żeby zapew-
nić możliwość tej transformacji bez ponoszenia 
nadmiernego ciężaru bezpośrednio przez odbior-
ców końcowych w Polsce.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Pani senator Joanna Sekuła.

SENATOR 
JOANNA SEKUŁA 

Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Ja mam pytanie trochę bardziej ogólne, może 

wykraczające poza materię tej ustawy. Chciałabym 
usłyszeć od pana informację, do której pan pośred-
nio nawiązał, gdy mówił o śladzie węglowym, który 
ma być odnaleziony, mówiąc umownie, w pro-
duktach, które będą do nas przyjeżdżały, jak rozu-
miem, spoza Unii, a więc z krajów, które nie są np. 

objęte porozumieniem klimatycznym. Informacje, 
które do mnie dotarły, mówiły o tym, że ta część 
pożyczkowa Funduszu Odbudowy ma być pokry-
wana m.in. z podatków, które będą nakładane na 
produkty importowane właśnie w ten sposób. Czy 
pan minister ma wiedzę na ten temat i mógłby mi 
udzielić informacji? Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
KLIMATU I ŚRODOWISKA 
ADAM GUIBOURGE-CZETWERTYŃSKI 

To jest oczywiście pytanie, które powinno być 
raczej skierowane do Komisji Europejskiej, bo to 
ona zaproponuje, jakie zasoby własne przeznaczyć 
na spłatę pożyczek zaciąganych w ramach RRF. Ale 
rzeczywiście w Brukseli słychać takie pomysły, 
żeby wykorzystać właśnie przychody generowane 
przez taki instrument jak podatek graniczny od śla-
du węglowego jako unijny zasób własny na spłatę 
tego zadłużenia.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Ministrze. 
Więcej pytań nie ma.
Dziękuję panu.
Otwieram dyskusję.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Władysława Komarnickiego.
Aha, dla porządku informuję, że pan minister 

zobowiązał się do udzielenia pisemnej odpowie-
dzi na pytania zadane przez senatorów Władysława 
Komarnickiego i Adama Szejnfelda. 

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

SENATOR 
WŁADYSŁAW KOMARNICKI 

Dziękuję, Panie Marszałku.
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Ja jestem podwójnie zaszczepiony, a poza tym 
mamy dobrą odległość, w związku z czym będę mó-
wił bez maseczki.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Celem dyrektywy unijnej, którą wdraża ta usta-

wa, jest ponoć pomoc krajom europejskim, oczy-
wiście na czele z naszym krajem, w transformacji 
energetycznej i realizacji celów klimatycznych. 
A cele klimatyczne, Panie i Panowie Senatorowie, 
muszą być wszędzie i przez wszystkich realizo-
wane szybciej, ale też bardziej skutecznie. Mamy 
coraz mniej czasu na powstrzymywanie nakręca-
jącej się spirali susz, powodzi, pożarów, niedoboru 
wody, zamierania fauny i flory, niedoborów żyw-
ności i migracji ludności, zjawisk, których nieste-
ty wszyscy z państwa, na czele z nami, się boją. 
Oczywiście to jest niezwykle ważne również dla 
Polski, bo jesteśmy czwartym największym w Unii 
producentem dwutlenku węgla i coraz poważniej 
cierpimy z powodu zmian klimatu. Już dawno, tak 
szczerze mówiąc, powinniśmy zająć się tą sprawą.

Ustawa musi poprawić skuteczność systemu 
handlu emisjami w obniżaniu emisji. W tym celu 
– przytaczam bezpośrednio dyrektywę – wszyst-
kie dochody uzyskiwane ze sprzedaży aukcyjnej 
uprawnień powinny być przeznaczone na prze-
ciwdziałanie zmianom klimatu. Nie część, Panie 
Ministrze, ale wszystkie. Następna dyrektywa 
stanowi, że podstawowe znaczenie ma przejrzy-
stość wykorzystania dochodów uzyskiwanych ze 
sprzedaży aukcyjnej uprawnień. Czyli społeczeń-
stwo musi wiedzieć, na co są wydawane te środki. 
Nowela wprowadza bardzo ważne nowe narzędzie, 
tzw. solidarnościowy europejski budżet, to jest tzw. 
Fundusz Modernizacyjny dla krajów o najniż-
szych dochodach w Europie, głównie oczywiście 
dla Polski, bo Polska z tego funduszu otrzyma 43%, 
aż 43% jego zasobu, czyli – uwaga! – co najmniej 
20 miliardów na najbliższą dekadę.

(Głos z sali: Ale…)
Złotych. Mało?
(Głos z sali: Nie chodzi o to, że mało, tylko że 

złotych, nie euro.)
To jest… A, to przepraszam, jeśli powiedziałem 

„euro”.
To jest dobre rozwiązanie i bardzo potrzebne.
Projekt ustawy przewiduje też w zasadzie utwo-

rzenie nowego funduszu, zgodnie z art. 49 ustawy, 
bo drugi, wyodrębniony rachunek bankowy naro-
dowego funduszu zostanie zasilony kwotą 10 milio-
nów zł w latach 2020–2022, a w kolejnych latach, co 
roku, aż do 2030 r., kwotą 8 milionów zł. Środki te 

mają pochodzić ze sprzedaży uprawnień do emisji. 
Teoretycznie środki te powinny zostać przeznaczo-
ne na cele klimatyczne, ale nic bardziej mylnego 
– art. 49 wskazuje, że środki te mogą zostać prze-
kazane w co najmniej połowie również na wydat-
ki administracyjne. W mojej ocenie, jako działacza 
gospodarczego, istnieje obawa, że środki nie trafią 
na cele klimatyczne, a jedynie zasilą wydatki ad-
ministracyjne i zostaną zwyczajnie przejedzone.

Ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla 
w ostatnich latach wzrosły – uwaga! – o 350% 
i niestety będą rosnąć dalej, tymczasem polska 
energetyka cały czas jest oparta w dużym stop-
niu na węglu, w 70%. Fundusz Modernizacyjny to 
jest ogromna szansa dla nas, Polaków. Do 2030 r. 
możemy z tej złej, według nas, Unii – no, nie we-
dług nas, tylko was – dostać nawet 20 miliardów zł. 
Pieniądze te jednak muszą zostać wydane rozsąd-
nie, na takie inwestycje, Panie Ministrze, a nie na 
takie jak Ostrołęka, gdzie wydaliście prawie 1,5 mi-
liarda zł, i nie na panele fotowoltaiczne dla pod-
karpackich parafii, które do dnia dzisiejszego nie 
zostały nawet podłączone, a pochłonęły – uwaga! 
– 60 milionów zł. Fundusz Modernizacyjny może 
być szansą, ale boję się, że zostanie przez was po-
traktowany tak jak Fundusz Inwestycji Lokalnych, 
a więc że stanie się narzędziem politycznym do 
podziału środków między swoich i niestety skutki 
tego będą wymierne. Bo to, że mamy wzrost cen 
prądu, to jest niestety wasza, rządzących dzisiaj, 
wina, no i jest to efekt, z przykrością muszę to po-
wiedzieć, waszej polityki.

Fundusz Modernizacyjny to bez wątpienia wiel-
ka szansa dla polskiej gospodarki i szansa na to, że 
zaniedbania ostatnich lat zostaną nareszcie usunię-
te. Powinniśmy w przypadku tego funduszu zwró-
cić uwagę na kilka elementów, które bez wsparcia 
regionalnego, bez konsultacji regionalnych – bez 
konsultacji regionalnych! – nie będą na pewno zre-
alizowane na wysokim poziomie, a wręcz można 
podejrzewać, że będzie tu znowu przekazywanie 
swoim i dla swoich.

Szanowni Państwo, chcę się tu posłużyć reflek-
sją z minionych lat. Tu, z tej mównicy o tym mó-
wiłem i przestrzegałem wszystkich mądrali, którzy 
likwidowali zieloną energię, na posiedzeniach na-
szej komisji gospodarki gardłowałem i prosiłem: 
nie róbcie tego! Dzisiaj mamy efekt. Dlatego dzi-
siaj jeszcze raz przynajmniej zaapeluję: Panie 
Ministrze, skoro mamy sprawdzony system, ja-
kim była „Kawka” – i mamy pieniądze – to wróć-
cie do tego, nie wstydźcie się. Warto to uruchomić. 
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Mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego oddychają 
czystym powietrzem – tego życzę całej mojej oj-
czyźnie. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

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

torowie Aleksander Szwed, Mariusz Gromko, 
Agnieszka Gorgoń-Komor, Jolanta Hibner, Halina 
Bieda, Adam Szejnfeld i Janusz Pęcherz złożyli 
swoje wystąpienia w dyskusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Co prawda senatorowie nie zgłosili w dyskusji 

wniosków o charakterze legislacyjnym, ale komi-
sje przedstawiły odmienne wnioski. W związku 
z  tym proszę Komisję Gospodarki Narodowej 
i  Innowacyjności, Komisję Środowiska oraz 
Komisję Nadzwyczajną do spraw Klimatu o usto-
sunkowanie się do przedstawionych wniosków 
i przygotowanie wspólnego sprawozdania.

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

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

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 368, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 368 A.

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

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
WOJCIECH PIECHA 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej 

i Innowacyjności w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
– Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

W  trakcie procedowania ustawy Biuro 
Legislacyjne Senatu zgłosiło 23 propozycje po-
prawek, które zostały przez komisję przyjęte 
jednogłośnie.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

Czego dotyczy sama ustawa? Ustawa wprowa-
dza zmiany w następujących obszarach.

Po pierwsze, umożliwia wykonanie przepisów 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego 
wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyło-
wych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi, 
w tym ogólne zasady głosowania w sprawie decyzji 
dotyczących wniosków.

Po drugie, stwarza podstawę prawną dla re-
kuperacji energii elektrycznej zwróconej do sieci 
trakcyjnej w następstwie hamowania pojazdów 
oraz odbioru energii elektrycznej przez punkt ła-
dowania z pojazdu elektrycznego.

Po trzecie, wprowadza obowiązek opraco-
wywania przez operatora systemu magazyno-
wania instrukcji ruchu i eksploatacji instalacji 
magazynowej.

Po czwarte, prezes URE będzie organem właści-
wym do uznania kwalifikacji osób wykonujących 
prace przy urządzeniach, instalacjach i sieciach 
elektrycznych nabytych w państwach członkow-
skich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej 
lub państwach członkowskich EFTA.

Po piąte, prezes URE zatwierdzi instrukcję tylko 
wtedy, jeżeli spełni ona wymogi określone w usta-
wie. W innych wypadkach prezes URE będzie mógł 
wezwać operatora systemu przesyłowego lub ope-
ratora systemu dystrybucyjnego, który przedłożył 
instrukcję, do jej zmiany w oznaczonym zakresie, 
wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin.

Po szóste, prezes URE może cofnąć konce-
sję w przypadku wydania przez prezesa Urzędu 
Ochrony Konkurencji i  Konsumentów wobec 
przedsiębiorstwa energetycznego decyzji o uzna-
niu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy kon-
sumentów w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Po siódme, wprowadza się podstawy praw-
ne dla funkcjonowania zamkniętych systemów 
dystrybucyjnych.

Po ósme, wprowadza się kompleksowe rozwią-
zania dla funkcjonowania i rozwoju magazynów 
energii elektrycznej.

Po dziewiąte, dokonuje się zmian w zakresie 
przepisów regulujących politykę energetyczną 
państwa.

Po dziesiąte, dopracowuje się przepisy dotyczą-
ce taryf oraz zmienia się miejsce publikacji taryf 
dla z dziennika wojewódzkiego na Biuletyn URE.

Po jedenaste, zastosowano środki mające na 
celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom 
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niektórych sprzedawców poprzez wprowadze-
nie zakazu zawierania umów sprzedaży paliw 
gazowych i  energii elektrycznej poza lokalem 
przedsiębiorstwa.

Po dwunaste, umożliwia się prowadzenie po-
stępowania w sprawie pozasądowego rozwiązy-
wania sporów osobom zajmującym się obsługą 
Koordynatora.

Po trzynaste, szczegółowo uregulowano kwe-
stie zabezpieczenia majątkowego w celu zaspoko-
jenia roszczeń osób trzecich, mogących powstać 
wskutek niewłaściwego prowadzenia działalności 
objętej koncesją.

Po czternaste, doprecyzowano definicję uczest-
nika rynku oraz przepisy karne w zakresie rozpo-
rządzenia Parlamentu Europejskiego.

Po piętnaste, sprzedawca paliw gazowych lub 
energii elektrycznej został zobowiązany do zapew-
nienia publicznego dostępu do aktualnego stanu 
prawnego związanego z prawami konsumenta 
energii.

Po szesnaste, wprowadza się systemowe roz-
wiązania w zakresie inteligentnego oprogramo-
wania, polegające na obowiązku instalacji do dnia 
31 grudnia 2028 r. liczników zdalnego odczytu 
skomunikowanych z systemem zdalnego odczytu 
w punktach poboru energii stanowiących co naj-
mniej 80% łącznej liczby punktów poboru energii 
u odbiorców końcowych.

Po siedemnaste, wzmacnia się kompetencje 
nadzorcze prezesa URE nad rynkiem paliw cie-
kłych w celu zapobiegania sygnalizowanych przez 
ten organ nieprawidłowości.

Po osiemnaste, usuwa się zidentyfikowane luki 
w prawie oraz doprecyzowuje przepisy wywołujące 
rozbieżności interpretacyjne.

Po dziewiętnaste, wprowadza się odroczenie 
legalizacji ponownej przyrządów pomiarowych 
w związku z COVID-19.

I po dwudzieste, usprawnia się procedurę prze-
prowadzania aukcji uregulowanej w ustawie z dnia 
14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycz-
nej wysokosprawnej kogeneracji.

Jeśli chodzi o te obszary, to senatorowie pyta-
li o system inteligentnego opomiarowania, bo ta-
kie liczniki energii elektrycznej będą montowane 
w naszych mieszkaniach. Była podnoszona kwestia 
RODO, tego, czy dane z odczytu tych liczników nie 
będą dotyczyły danych wrażliwych. Takie liczni-
ki już działają, są montowane, np. we Wrocławiu 
działa ponad 400 tysięcy takich liczników energii 
elektrycznej, każdego dnia przetwarzanych jest 

35 milionów odczytów. Korzyści z tego to nie tylko 
monitorowanie zużycia energii elektrycznej i wy-
krywanie jej nielegalnego poboru, ale także analiza 
danych obejmujących również parametry jakościo-
we. Czyli te liczniki już działają. Do końca 2028 r. 
80% tych liczników energii ma być już licznikami 
zdalnego odczytu. Takimi licznikami są też liczni-
ki wody, w tym przypadku dane też są przesyłane 
w sposób zdalny i odczytywane jest zużycie wody. 
Operacja związana z licznikami energii będzie nas 
kosztowała około 7 miliardów zł, z tym że prze-
widuje się, że korzyści, jakie uzyskamy, to będzie 
11 miliardów zł. Poprawi to jakość energii elek-
trycznej i zwiększy pewność dostaw. To jest chyba 
główny cel tego, żebyśmy się wyposażyli w takie 
liczniki.

Drugą kwestią była kwestia koncesji. Art. 38 
ustawy będzie brzmiał: „Udzielenie koncesji może 
być uzależnione od złożenia przez wnioskodawcę 
zabezpieczenia majątkowego w celu zaspokojenia 
roszczeń osób trzecich, mogących powstać wskutek 
niewłaściwego wykonywania działalności gospo-
darczej objętej koncesją, w tym szkód w środowi-
sku.”. To jest ust. 1, tych ustępów dotyczących tego 
artykułu jest 18. Pani minister wyjaśniła, na czym 
to będzie polegało.

Z takich ważniejszych spraw to tu jest jeszcze… 
Stwarza się podstawę prawną dla rekuperacji ener-
gii elektrycznej. Chodzi tu o pojazdy kolejowe, czyli 
popularne pociągi, a także metro. Tramwaje i tro-
lejbusy też będą objęte tym działaniem. Te pojazdy 
w trakcie hamownia będą oddawały część ener-
gii wytwarzanej przez silniki do sieci i będzie to 
rozliczane.

To byłoby na tyle. Komisja wnosi o przyjęcie tej 
ustawy z poprawkami, które przegłosowaliśmy na 
posiedzeniu komisji. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

(Głos z sali: Pan senator Szwed ma pytanie.)
Pan senator Szwed ma pytanie.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Szwed zadaje pytanie zdalnie.
(Głos z sali: Nie słychać go…)
Dziękuję bardzo.
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Więcej pytań nie ma, w związku z tym dziękuję, 
Panie Senatorze…

SENATOR 
WOJCIECH PIECHA 

Jeszcze chciałbym coś dodać.
Była tutaj podnoszona sprawa programu 

„Kawka”, którym najczęściej operuje tu senator 
Komarnicki. Ja chciałbym zwrócić uwagę, że ten 
program obowiązywał czy był realizowany w latach 
2014–2020 i budżet tego programu to było 120 mi-
lionów zł. Udało się tylko – mówię: tylko – wymie-
nić 34 tysiące kotłów na paliwo stałe przy liczbie 
kotłów, które były tymi paliwami zasilane, w skali 
kraju w wysokości 3 milionów. Czyli ten program 
był taki bardzo mizerny i nie wróciliśmy do tego 
programu. Teraz mamy program „Czyste powie-
trze”. Ja podam tylko ostatnie liczby: złożone wnio-
ski w tym programie to 244 tysiące, a obowiązuje 
on od 2018 r.; kwota dofinansowania to 4 miliardy 
334 miliony zł – to jest już potężne dofinansowa-
nie w tym programie – cały program w liczbach 
to 103 miliardy zł, w tym dofinansowanie ponad 
60 miliardów zł, a reszta będzie w formie poży-
czek. Czyli jeżeli ten program nam się uda i do-
prowadzimy go do końca, to z zanieczyszczonym 
powietrzem nie powinniśmy mieć już w Polsce do 
czynienia. Z zanieczyszczonym powietrzem nie 
będziemy już mieli w Polsce do czynienia, mia-
sta będą czyste. Ja to obserwuję w swoim mie-
ście, w Rybniku. Jakieś 3 czy 4 lata temu weszły 
już uchwały sejmikowe, które spowodowały, że są 
ramy czasowe wymiany tych pieców, tych kotłów, 
które te zanieczyszczenia powodowały. I do 2028 r. 
wszystkie kotły na paliwo stałe, które nie spełniają 
norm klasy piątej, będą wyeliminowane z użycia. 
Jedynie trzeba dopilnować, ażeby włodarze miast 
tego przypilnowali. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Ale zdaje się, że pan senator Szwed odzyskał 

połączenie…
(Senator Wojciech Piecha: Odzyskał mowę, tak?)
A więc proszę bardzo, pan senator Szwed zadaje 

pytanie zdalnie.
(Głos z sali: Nie odzyskał.)

Jest obraz, nie ma głosu, Panie Senatorze.
(Senator Wojciech Piecha: Nie ma głosu.)
(Głos z sali: Czytajmy z ruchu warg.)
(Senator Wojciech Piecha: Ja tego nie potrafię.)
Jeszcze chwilę poczekamy.
Czy pan senator Szwed mnie słyszy?
(Głos z sali: On słyszy, my nie słyszymy.)
Aha, on słyszy, my nie słyszymy.
Panie Senatorze, niestety nie ma połączenia 

i nie słyszymy.
(Senator Władysław Komarnicki: On się z pa-

nem senatorem na migi…)
Zada pan pytania już indywidualnie panu se-

natorowi. Dziękuję serdecznie.
(Senator Wojciech Piecha: Na piśmie.)
(Głos z sali: …Zadzwoni do sprawozdawcy.)
No dobrze, dobrze. Są różne możliwości. Proszę 

już ich nie mnożyć.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 
parlamentarnych został upoważniony minister kli-
matu i środowiska.

Czy pan minister Piotr Dziadzio chciałby zabrać 
głos w sprawie rozpatrywanej ustawy? Może pan, 
ale nie musi.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
KLIMATU I ŚRODOWISKA 
PIOTR DZIADZIO 

Ja chciałbym tylko podziękować panu se-
natorowi Piesze za przedstawienie, pełne 
przedstawienie…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Ministrze, ponieważ do pana są pytania, jednak 
poprosiłbym na mównicę.)

To będę mógł podziękować… A zatem dziękuję 
bardzo, Panie Senatorze, za pełne przedstawienie 
ustawy. Myślę, że pan senator przedstawił wszyst-
kie najważniejsze elementy, które charakteryzują 
zmienianą ustawę – Prawo energetyczne. A teraz 
słucham pytań, Szanowni Państwo, Szanowny 
Panie Marszałku.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Proszę uprzejmie.
Do pytań zgłosił się pan senator Adam Szejnfeld.
Proszę bardzo.
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SENATOR 
ADAM SZEJNFELD 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, rynek, który reguluje m.in. dzi-

siaj omawiana ustawa – Prawo energetyczne, jest 
specyficzny, charakteryzuje się, praktycznie rzecz 
biorąc, funkcjonowaniem oligopolu, a w niektórych 
aspektach wręcz monopolu. No, jeżeli chodzi o ry-
nek energii elektrycznej, to praktycznie ok. 70, 75% 
rynku mają 4 firmy, spółki Skarbu Państwa, a jeżeli 
chodzi o gaz, to przytłaczającą większość rynku, bo 
80%, ma jedna firma, czyli PGNiG. Oczywiście jeże-
li mówimy, że to jest 80% czy 70%, to znaczy, że na 
tym rynku są także inne firmy. Te nie są najczęściej 
własnością Skarbu Państwa, ale prywatne, o różnym 
kapitale. Ta preambuła, ten wstęp jest potrzebny do 
sformułowania pytania, które chcę zadać, dotyczące-
go art. 5 ust. 4c. Jeśli dobrze pamiętam jego treść, to 
on wprowadza… Ja pytałem o to na posiedzeniu ko-
misji i dostałem odpowiedź, która, powiem szczerze, 
mnie uspokoiła. No, ale potem, po wnikliwym prze-
czytaniu i rozpytaniu o ten przepis, okazało się, że to 
uspokojenie było jakby zbyt pochopne. Stąd jeszcze 
raz chcę usłyszeć, jak naprawdę jest czy jak ma być.

A mianowicie ten przepis wprowadza zakaz za-
wierania umów na odległość. No, nikomu nie trzeba 
przypominać, że mamy XXI w. i zawieranie umów 
na odległość, czyli np. przez internet, z całą gamą za-
bezpieczeń, użyciem podpisów cyfrowych itd., to jest 
już norma. Jeśli miałoby być tak, iż umowę będzie 
można zawierać wyłącznie, tylko w siedzibie firmy, 
bo tak jest w tym przepisie zapisane… Mało tego, jest 
tu jeszcze dookreślone, że umowa zawarta poza sie-
dzibą firmy ma być z mocy prawa nieważna. Pytanie 
jest takie: czy umowy będą mogły być zawierane poza 
siedzibą firmy w tym sensie, że na odległość, czy nie, 
wyłącznie w lokalu? Jeżeli właściwy jest ten drugi wa-
riant, to znaczy, że będziemy tutaj jeszcze mocniej 
monopolizowali rynek, wypychali czy niszczyli kon-
kurencję, firmy mniejsze, słabsze. Chcę powiedzieć, 
że choćby w tym segmencie, który jest bardzo inte-
resujący, bardzo rozwojowy i konieczny dla poprawy 
klimatu, dla energetyki itd., czyli w segmencie ener-
getyki prosumenckiej, to jest rynek rozproszony. Te 
firmy nie mają siedzib w całej Polsce, swoich placó-
wek itd. Jak ma być naprawdę? Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Proszę bardzo.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
KLIMATU I ŚRODOWISKA 
PIOTR DZIADZIO 

Szanowny Panie Senatorze, odpowiadam na 
pytanie: przez telefon i internet będzie można. To 
jedno.

Druga sprawa. Na odległość to jest… Poza lo-
kalem przedsiębiorstwa rozumiemy… Może tak. 
Po pierwsze, na odległość i w ogóle poza lokalem 
przedsiębiorstwa to są 2 różne rzeczy. I jedno-
znacznie potwierdzam, że przez telefon i przez in-
ternet, co jest naturalnym procesem, tak jak pan 
senator powiedział, będzie można. To jest jedno-
znacznie zapisane w tym artykule.

(Senator Adam Szejnfeld: Dziękuję bardzo. 
Zobaczymy, czy życie to potwierdzi, bo ciągle są 
wątpliwości co do tego zapisu.)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Ale osobiście tylko w firmie, tak?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu 

i Środowiska Piotr Dziadzio: Tak jest, osobiście tyl-
ko w firmie.)

Teraz pytania zadaje pan senator Władysław 
Komarnicki.

SENATOR 
WŁADYSŁAW KOMARNICKI 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Moje pierwsze pytanie, Panie Ministrze, jest 

takie: jak będzie wyglądało, oczywiście z punktu 
widzenia waszego ministerstwa, to zabezpiecze-
nie przed profilowaniem? Czy operatorzy systemu 
dystrybucyjnego będą w jakiś sposób kontrolowali 
ten zasób wiedzy i czy po przekazaniu tych infor-
macji do centralnego systemu będą je kasowali? 
Czy władztwo będzie tylko w jednym miejscu, czy 
też będzie w kilku innych miejscach?

Moje drugie pytanie jest takie… Panie Ministrze, 
jeżeli mogę, to poproszę o informację na piśmie. 
Jak wygląda w tej chwili emisja CO2 i uzyskiwanie 
dochodów budżetu państwa? Jeżeli mogę prosić, to 
proszę o odpowiedź na piśmie, bo nie posądzam 
pana o to, że ma pan te wszystkie dane przy sobie.
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Moje następne pytanie. Dlaczego w XXI w. pra-
wo energetyczne nadal nie przewiduje możliwo-
ści cyfrowego kontaktu np. z przedsiębiorstwem 
energetycznym? Dlaczego prawo energetycznie nie 
przewiduje stosowania cyfrowych dowodów oso-
bistych albo profili zaufanych? Przecież to jest po-
wszechnie znane.

I  ostatnie moje pytanie, Panie Ministrze. 
Inteligentne oprogramowanie jest oczywistym 
wyzwaniem dzisiejszych czasów, naszych cza-
sów, mamy XXI w. i to się nie zmieni, tego typu 
rozwiązań będziemy mieć coraz więcej. Dla mnie 
istotą są tutaj takie elementy. Po pierwsze, chodzi 
o ochronę konsumenta. Nie może być takich sytu-
acji, a teoretycznie jest to możliwe, że wystąpi np. 
wyciek danych, które będą gromadzone. Przecież 
tam będą dane niemal wszystkich przedsiębiorstw 
i niemal wszystkich Polaków. Drugi element: uwa-
żam, że musi to być takie rozwiązanie, że konsu-
ment będzie miał możliwość obserwowania tego, 
jakie koszty ponosi w danym momencie. To on bę-
dzie decydował, czy w danym momencie może so-
bie pozwolić na więcej, czy też nie, Panie Ministrze. 
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
KLIMATU I ŚRODOWISKA 
PIOTR DZIADZIO 

Panie Senatorze, odpowiadam na pytanie 
pierwsze. Operator dystrybucyjny będzie zbierał 
dane i przekazywał je do centrali informacji o ryn-
ku, a dopiero stamtąd będzie to mogło być udostęp-
nione. To określa ustawa.

Tak, jeśli chodzi o emisję CO2, to oczywiście 
udzielimy tej odpowiedzi na piśmie.

I  kolejna sprawa. Wszystko to… Może tak. 
Ustawa nie zakazuje…

(Głos z  sali: Chodzi o  kontakty z  przedsię- 
biorstwami.)

Tak, tak.
Ustawa nie zakazuje kontaktu elektronicz-

nego i oczywiście jest to dopuszczane. W żaden 
sposób nie będzie to zagrożeniem dla rozwoju 

inteligentnych liczników i wdrażania tej ustawy. 
Konsumenci będą tu wiedzieli wszystko na bieżą-
co, także o tym, co oferują przedsiębiorstwa ener-
getyczne, czyli będą mieli dostęp do pełnej oferty, 
którą przedsiębiorstwa przygotowują dla klientów, 
konsumentów. Oczywiście, mając dostęp do tych 
danych, o których mówimy w tej chwili, łatwiej bę-
dzie dostarczyć takie informacje do odbiorcy, bo 
tak naprawdę będziemy wiedzieli, przedsiębior-
stwa energetyczne będą wiedziały, jakiego typu 
jest to konsument. W związku z tym ta informa-
cja będzie przeznaczona dla konsumenta, a oferta 
przygotowana tak, żeby poprawić jego komfort ko-
rzystania z usług firm energetycznych.

(Senator Władysław Komarnicki: Panie 
Ministrze, jedno zdanie. Przepraszam, muszę do-
pytać. Przepraszam, Panie Marszałku.)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Marek Pęk)

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SENATOR 
WŁADYSŁAW KOMARNICKI 

Chciałbym dopytać. Jedno zdanie. A ten wyciek 
informacji, o którym mówiłem? O to konsument 
nie musi się martwić? Bo to przecież obejmuje cały 
kraj.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
KLIMATU I ŚRODOWISKA 
PIOTR DZIADZIO 

Absolutnie nie. Jest to całkowicie pewny, bez-
pieczny system, który będzie kontrolowany przez 
PSE.

(Senator Władysław Komarnicki: Dziękuję 
bardzo.)

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo.
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Pytanie zadaje pan senator Aleksander Szwed.
(Senator Władysław Komarnicki: Pan senator 

Szwed dzisiaj pracuje na…)
(Senator Robert Mamątow: Już niech pan nie 

będzie taki dowcipny. Starszy człowiek i takie…)
Panie Senatorze, niestety nie słyszymy pana.
(Senator Władysław Komarnicki: Ale on nie 

chce, żebyśmy go słuchali.)
Panie Senatorze, proszę się powstrzymać od 

takich uwag.
(Senator Władysław Komarnicki: Ale już trzeci 

raz się łączymy, Panie Marszałku.)
No dobrze, spróbujemy połączyć się z panem 

senatorem później.
Czy są jeszcze…
(Senator Sekretarz Mariusz Gromko: To ostat-

nia osoba…)
Aha, to ostatnia osoba chętna do zadania pyta-

nia. To może jeszcze chwilkę poczekamy.
Czy pan senator Szwed jest w stanie się z nami 

połączyć?
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Może przejdźmy do następnego py-

tania, Panie Marszałku.)
Panie Senatorze, widzimy pana, ale nie 

słyszymy.
(Wesołość na sali)
(Senator Władysław Komarnicki: Panie 

Marszałku, dajmy sobie spokój.)
(Głos z sali: Niech senator Szwed przejdzie na 

migowy.)
(Wesołość na sali)
Panie Senatorze, niestety nie słyszymy pana.
W związku z tym zamykam listę zadających py-

tania. Bardzo dziękuję.
(Senator Władysław Komarnicki: Pan marsza-

łek Borusewicz też był taki ambitny.)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu 

i Środowiska Piotr Dziadzio: Dziękuję bardzo.)
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał 

się do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytanie 
zadane przez senatora Władysława Komarnickiego.

Otwieram dyskusję.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Władysława Komarnickiego.
(Senator Władysław Komarnicki: Panie 

Marszałku, mogę bez maseczki? To jest bezpiecz-
na odległość. Można?)

Chyba przyjęliśmy zasadę, że wszyscy są w ma-
seczkach. Panie Senatorze, przepraszam, ale nie 
robimy takich wyjątków. Nie chcemy dawać złego 
przykładu, a to idzie na całą Polskę.

SENATOR 
WŁADYSŁAW KOMARNICKI 

Jasne. Dziękuję bardzo.
Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Zagadnienia związane z energetyką interesują 

nas wszystkich, przede wszystkim jako konsumen-
tów. Czy tego chcemy, czy nie, wszyscy korzysta-
my z tego codziennie. W zasadzie jesteśmy niejako 
uzależnieni od energii. Tak się świat ukształtował, 
że trudno wyobrazić sobie życie bez niej.

W związku z tym procedowana dzisiaj ustawa 
jest niezwykle istotna, ważna. Ona powinna być po-
przedzona szeroką dyskusją na temat całej polityki 
energetycznej naszego kraju. Moim zdaniem po-
winniśmy już opracowywać naszą politykę energe-
tyczną co najmniej na następne dekady. A dlaczego 
to mówię? Mówię szczerze: przez ostatnie 30 lat 
popełniliśmy wiele zaniechań, a dzisiaj płacimy za 
to straszną cenę w postaci wysokich rachunków. 
Minęło 30 lat.

Czymś, co budzi moje uzasadnione obawy, są 
kwestie związane z ochroną informacji o obywa-
telach. Uspokoił mnie pan minister. Trzymam za 
słowo, że żadnych wycieków nie będzie, chociaż 
ostatnio z tymi wyciekami… Nie będę ich przypo-
minać, bo nie jestem złośliwy, ale wiemy, że miały 
one miejsce w naszym kraju. To są niezwykle waż-
ne informacje, one powinny być w największym 
stopniu chronione, objęte tajemnicą. Mówiłem 
o tym kilkukrotnie, Panie Ministrze, bo to jest bar-
dzo ważna sprawa.

Oczywiście poprę tę ustawę, bo ona wprowadza 
regulacje, które są potrzebne i które są wymagane 
przez prawo Unii Europejskiej. Co prawda jest to 
wdrażane trochę za późno, ale ja zawsze twierdzę, 
że lepiej późno niż wcale.

Ustawa dostosowuje polskie regulacje do wy-
mogów prawa unijnego. Wiele zmian ma na celu 
wzmocnienie pozycji konsumenta, co oczywiście 
popieram. Uważam, że jest to bardzo słuszne. 
Ustawa zakłada wdrożenie systemu inteligent-
nego naliczania opłat i uszczegóławia drogę doj-
ścia do zainstalowania inteligentnych liczników 
u co najmniej 80% konsumentów do 31 grudnia 
2028 r. Nareszcie będziemy mogli rozliczać kosz-
ty energii według rzeczywistego zużycia, a nie, jak 
było dotychczas, według prognoz. Ja też jestem 
konsumentem.

Inteligentne oprogramowanie to także do-
skonałe narzędzie do tego, by w przyszłości za-
rządzać energią. Będzie to zresztą niezwykle 
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istotne w trakcie transformacji energetycznej. 
I tutaj chciałbym zwrócić się z apelem do moich 
przedmówców. Apeluję właśnie o to, żeby zaczerp-
nęli trochę wiedzy od tych, którzy ją mają. Bo o co 
chodzi z tymi inteligentnymi licznikami? O to, żeby 
za jakiś czas można było po prostu zarządzać zu-
życiem energii.

Ustawa zwiększa ochronę konsumenta. 
Stworzony zostanie centralny system informacji 
rynku energii, który da konsumentom narzędzia 
informacyjne i usprawni, przynajmniej teoretycz-
nie, zmianę dostawcy prądu czy gazu. Nie ma tu 
jednak mowy o zniesieniu kontroli cen. Rząd wpro-
wadza wszystkie zmiany, by ułatwić funkcjonowa-
nie konsumentów na rynku. No, tego rynku, tak 
szczerze mówiąc, de facto nie ma. W swoim py-
taniu pan senator Szejnfeld zwrócił na to uwagę. 
Wprowadzane zmiany rzeczywiście mogłyby po-
skutkować dostępem społeczeństwa do lepszych 
usług i energii po niższych cenach, aczkolwiek po 
wdrożeniu ustawy pozostanie nam pewnego ro-
dzaju wydmuszka. Po wejściu do sklepu okaże się, 
że na półkach jest pusto, że produkt jest tylko je-
den, i to w dodatku drogi. To jeszcze nie koniec 
tej dziwnej sytuacji, bo za chwilę będziemy dys-
kutować o zniesieniu obliga giełdowego w handlu 
energią. Będzie jeszcze mniej przejrzyście i jeszcze 
drożej, jeszcze drożej.

Oprócz zmian teoretycznie pomagających kon-
sumentom jest tu też kilka innych punktów, które 
oczywiście warto w tym gronie podnieść. W zakre-
sie nowych regulacji dotyczących magazynowania 
energii jest w tej ustawie sporo dobrego. To dobrze, 
że w końcu uregulowana zostanie sprawa maga-
zynów energii. O magazynach energii mówiliśmy 
od 6 lat. Ta technologia będzie niedługo kluczowa 
w domykaniu systemu energetycznego opartego 
na odnawialnych źródłach energii.

Mamy 2 dekady na to, żeby przeprowadzić 
transformację polskiego systemu energetycznego. 
Mamy 2 dekady na to, żeby dojść do neutralności 
energetycznej. Dla wielu okres 20 lat to kawał cza-
su, ale ja, proszę państwa, zaznaczam, że to daje 
naszym dzieciom tylko 50% prawdopodobieństwa, 
że nie nastąpi katastrofa klimatyczna. To jest igra-
nie z życiem naszych dzieci i naszych wnuków. To 
daje tylko 50-procentowe prawdopodobieństwo, że 
katastrofa klimatyczna nie będzie miała miejsca. 
Jeśli obecny rząd nie zacznie natychmiast zmieniać 
naszej energetyki, to znowu stracimy cenny czas 
i nie przeprowadzimy tej transformacji, która jest 
absolutnie – podkreślam: absolutnie – niezbędna.

Energetyka oparta na atomie nie będzie żadną 
czarodziejską różdżką. Przejście na atom nie roz-
wiąże naszych wszystkich problemów. Następne 
pokolenia oczekują od rządzących jednoznacz-
nych deklaracji o odejściu od węgla, o dacie i spo-
sobie odejścia od węgla. W jaki sposób rząd ma 
zamiar zdekarbonizować sektor ciepłownictwa? 
Ostrożne szacunki mówią, że to będzie koszt ok. 
40 miliardów zł. Niektórzy mówią, że zapłacimy 
nawet dziesięciokrotnie więcej. W jaki sposób chce-
cie zastąpić obecnie funkcjonującą infrastrukturę 
grzewczą, w ponad 70% opierającą się na węglu? 
Jakie programy osłonowe proponujecie górnikom? 
Jaki jest plan wygaszania kopalni? Kiedy ma to zo-
stać przeprowadzone? Bo ja, jako senator drugiej 
kadencji, słyszę o tym od 6 lat. Co będzie z siecia-
mi przesyłowymi? Naprawdę, okazuje się, że któ-
rykolwiek obszar energetyki dotkniemy, wszędzie 
trzeba natychmiast wprowadzić zmiany. A tego nie 
ma, niestety dzisiaj tego nie widzę z waszej strony. 
Dziękuję za uwagę.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

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

Lamczyka.

SENATOR 
STANISŁAW LAMCZYK 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Szanowny Panie Ministrze! Szanowni Państwo!
Rok 2021 będzie okresem głębokich i  po-

ważnych zmian w  sektorze energetycznym. 
Zainicjowała je tzw. duża nowelizacja prawa ener-
getycznego. Wystąpiły doniosłe w skutkach zmiany 
nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej 
i ustawy o odnawialnych źródłach energii. Nowe 
ramy prawne uzyskają magazynowanie energii, 
zamknięcie systemu dystrybucyjnego. Zmianie 
ulegną również uprawnienia prezesa URE. Nowe 
przepisy będą miały wpływ na większość uczestni-
ków rynku energii, spółek obrotu w Polsce.

Transformacja energetyczna w Polsce, jak tu-
taj kolega mówił, to jest bardzo ważna sprawa. 
Mamy dużą okazję – jeśli wykorzystamy ten plan 
Marshalla – żeby mieć nadal gospodarkę konku-
rencyjną. Czy idziemy w dobrym kierunku? Wiele 
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wskazuje na to, że idziemy w kierunku dużych mo-
nopoli. Nie będzie wykorzystany potencjał ludzi, 
mieszkańców.

Podam przykład, co się dzieje w Europie. Na 
Morzu Północnym Niemcy budują farmy wiatrowe, 
i to w oparciu o kapitał prywatny. Również będą 
produkowali tam wodór zielony. Idą w kierunku 
uwolnienia rynku energetycznego. Szwedzi pro-
dukują połowę prądu ze spalania odpadów. Zresztą 
także w Japonii jest 3 tysiące spalarni i też produ-
kuje się prąd ze spalarni odpadów.

My tego nie potrafimy wykorzystać, nie po-
trafimy wykorzystać tego potencjału, który jest 
w Polsce. Znawcy energetyki, m.in. prof. Popczyk 
mówi o tym, że jest złe rozpoznanie tematyki ener-
getyki w Polsce, że przyszłością jest nie atom, przy-
najmniej w tej chwili, i nie gaz, który za 10 lat się 
skończy. Wiem, że gaz można uzupełniać wodo-
rem zielonym, ale to wszystko się kończy. Unia 
Europejska rozpoznawała ten temat bardzo dłu-
go i dlatego wśród tych wszystkich założeń Unii 
Europejskiej jest rezygnacja z  gazu ziemnego. 
Niemcy też odchodzą od atomu. To też są różne-
go rodzaju sugestie dla Polski. Pan prof. Popczyk 
mówi wprost o elektrokonsumeryzmie. Mówi, że 
właśnie to będzie nowa branża gospodarki w kra-
jach, które chcą dobrze wprowadzić w swoje ży-
cie Zielony Ład, które chcą z tego skorzystać. Jeżeli 
w Polsce dobrze to wprowadzimy… Ale tutaj jest 
potrzebna dyskusja na ten temat, odpowiednie 
ukierunkowanie. Nie może być tak, że minister 
wchodzi na mównicę i mówi, że będzie 6 elektrow-
ni atomowych, bez dyskusji, bez konsultacji spo-
łecznych, bez referendum.

Wiemy, jak elektrownie atomowe czy jądro-
we na świecie są długo budowane, chociażby 
w Finlandii czy we Francji. I one są właśnie opar-
te na tej starej technologii 3K. Wydaje mi się, że 
od tej technologii Francuzi i Amerykanie już będą 
odchodzili w kierunku łączenia atomów. Dlatego 
w tej kwestii jest naprawdę potrzebna dyskusja, 
żebyśmy nie popełnili tego błędu, żebyśmy to wy-
korzystali, żebyśmy nadal byli państwem konku-
rencyjnym gospodarczo. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

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

Zdrojewskiego.

SENATOR 
BOGDAN ZDROJEWSKI 

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Zacznę od takiego stwierdzenia, które dla mnie 

jest bardzo istotne i bardzo ważne – bezpieczeń-
stwo energetyczne jest w zakresie odpowiedzial-
ności państwa, państwa za całość, ale i państwa za 
obywateli. Gdy zostałem eurodeputowanym, dość 
szybko znalazłem się w komisji do spraw terrory-
zmu, a tam jednym z zagadnień było właśnie uwol-
nienie się poszczególnych państw z zależności od 
tych dostawców, którzy są ulokowani poza Unią 
Europejską. Dotyczyło to m.in. Rosji i węgla, ale 
także krajów arabskich. Wydaje mi się, że co do 
deklaracji rządowych, także dzisiaj, to czasami jest 
lepiej, czasami gorzej, ale generalnie rzecz biorąc, 
wydaje mi się, że przeważają wśród deklarowanych 
te dobre intencje. Jednak jeżeli chodzi o działalnie, 
to jest wręcz odwrotnie. Ja podzielam pogląd wy-
rażony przez mojego kolegę senatora Władysława 
Komarnickiego, zarówno podczas poprzedniej de-
baty, jak i dzisiaj, że my musimy opierać się na 
wierze w to, że rząd rzeczywiście zrealizuje to, co 
zadeklaruje – tzn. jeżeli mówi, że jest za lasami, to 
ich nie wycina, jeżeli jest za energią wiatrową, to 
nie demoluje elektrowni wiatrowych, tych, które są 
usytuowane na południu Polski. Niestety, tak naj-
częściej jednak nie jest.

Chcę zwrócić uwagę, że w niektórych detalach 
rzeczywiście odnotowujemy postęp. Potwierdzam 
to, o czym mówił senator sprawozdawca, że mamy 
już rzeczywiście – np. tak jest we Wrocławiu – do-
minację, pewną dominację liczników, które są od-
czytywane drogą elektroniczną. Z drugiej strony 
jednak niepokoi minister, który mówi, że ustawa 
nie zakazuje kontaktu elektronicznego. Czyli mini-
ster mówi, że nie ma zakazu, zamiast powiedzieć, 
że powinno to być rozwiązanie preferowane.

Ucieszyła mnie też ta informacja, która pojawi-
ła się w poprzedniej jeszcze debacie w odpowiedzi 
na pytanie senatora Adama Szejnfelda, tzn. to, że 
100% środków zostanie przeznaczone na określo-
ne projekty, a nie na tzw. wewnętrzną konsumpcję. 
Ale cały czas się obawiam o to, by deklaracje znowu 
nie rozeszły się z rzeczywistością.

Jeżeli chodzi o dzisiejszą politykę energetyczną 
rządu, to uważam, że ona jest, że tak powiem, od 
ściany do ściany. I że jeżeli chodzi o ekologię, to 
traktowana jest ona instrumentalnie i werbalnie.

Jeżeli chodzi o samych ekologów… Ja czasa-
mi spierałem się z ekologami, ale nie o ekologię. 
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Spierałem się czasami z młodymi ludźmi o tempo 
i koszty, ale nigdy o cele. Te cele, które wskazywał 
kiedyś w Parlamencie Europejskim, niezwykle pre-
cyzyjnie, były premier Jerzy Buzek, przez ostatnie 
6 lat niestety nie tylko nie były realizowane, ale 
w niektórych elementach my wręcz się cofnęliśmy.

Dziś najważniejsze jest, aby popierając tę usta-
wę… Bo jestem za tą ustawą, która jest przed-
miotem dzisiejszej debaty, jestem za tym, aby ją 
poprzeć. I tak jak powiedzieli moi poprzednicy, 
jednym z najważniejszych elementów jest maga-
zynowanie energii. Ale chciałbym, żeby te dekla-
racje, które w tej ważnej kwestii padają z mównicy 
w Senacie, były wdrażane w życie, a nie odwrotnie. 
Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

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

Gromko i Gromek złożyli swoje przemówienia 
w dyskusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
dziesiątego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym 
Funduszu Drogowym oraz niektórych innych 
ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w  druku nr  377, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 377 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Infrastruktury, 
senatora Jana Hamerskiego, o przedstawienie 
sprawozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
JAN HAMERSKI 

Mam zaszczyt przedstawić Wysokiej Izbie 
sprawozdanie Komisji Infrastruktury o uchwalo-
nej przez Sejm w dniu 15 kwietnia 2021 r. ustawie 
o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz 
o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektó-
rych innych ustaw.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

Posiedzenie komisji odbyło się w dniu wczo-
rajszym. W  posiedzeniu uczestniczyli zapro-
szeni goście, wśród nich byli przedstawiciele 
Ministerstwa Finansów na czele z panią minister 
Magdaleną Rzeczkowską, która była ze swoimi 
współpracownikami, przedstawiciele Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Głównego 
Inspektoratu Transportu Drogowego, szeregu jesz-
cze innych instytucji, ale przede wszystkim byli 
również przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku 
Pracodawców Transportu Drogowego, Związku 
Pracodawców Transport i Logistyka, Zrzeszenia 
Międzynarodowych Przewoźników Drogowych 
w Polsce, Związku Powiatów Polskich, Związku 
Miast Polskich.

Szanowni Państwo, przedmiotowa ustawa mo-
dyfikuje dotychczasowy system poboru opłat za 
przejazd autostradą poprzez rezygnację z poboru 
manualnego prowadzonego przez szefa Krajowej 
Administracji Skarbowej oraz wprowadzenie 2 
nowych trybów uiszczenia opłaty elektronicz-
nego biletu autostradowego i opłaty pobieranej 
na podstawie danych geolokalizacyjnych pojaz-
dów przekazywanych do Systemu Poboru Opłaty 
Elektronicznej KAS. W razie wyboru tej ostatniej 
metody płatności użytkownik autostrady będzie zo-
bowiązany do zainstalowania i uruchomienia sto-
sownego urządzenia lub aplikacji.

Najważniejsze zmiany zawarte w noweli to: 
wprowadzenie obowiązku uiszczenia opłat za 
przejazd autostradą i sankcji za jego niedopełnie-
nie; wprowadzenie nowych sposobów uiszczenia 
opłaty za przejazd autostradą; wskazanie szefa KAS 
jako organu kontrolującego prawidłowość uiszcze-
nia opłaty za przejazdy; określenie zasad kontroli 
prawidłowości uiszczenia opłaty od użytkowników 
pojazdów lekkich oraz nadanie organowi kontro-
lującemu uprawnień do realizacji kontroli związa-
nej z prawidłowością uiszczenia opłat; wdrożenie 
rozwiązań prawnych, organizacyjnych i technolo-
gicznych do prowadzenia kontroli prawidłowości 
uiszczenia tychże opłat i wykorzystanie systemu 
teleinformatycznego do budowy jednolitego sys-
temu poboru opłat autostradowych z możliwo-
ścią uwzględniania poboru opłat na odcinkach 
koncesyjnych.

Szanowni Państwo, w trakcie dyskusji głos za-
bierali przedstawiciele wymienionych stowarzy-
szeń i senatorowie, m.in. pani senator Rotnicka, 
pani senator Zając, pan senator Świlski. Pytania 
dotyczyły m.in. tego, czy będzie możliwość wy-
korzystania tych płatności przez ludzi, którzy 
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cyfrowo nie zawsze sobie radzą zarówno z apli-
kacjami, z telefonami, jak i z innymi środkami. 
I tutaj odpowiedź ze strony ministerstwa była jed-
noznaczna – to było pytanie m.in. pani senator 
Rotnickiej – iż będą takie, że tak powiem, bilety, 
które będzie można nabyć na stacjach benzyno-
wych, a prowadzone są rozmowy z Pocztą Polską, 
więc być może również w placówkach poczto-
wych. Tak że nie będzie to li tylko i wyłącznie 
kwestia teleinformatyczna.

Senator Zając pytała np. o zabezpieczenie da-
nych osobowych w związku z tym systemem i tutaj 
również padła odpowiedź – zresztą ona w debacie 
również wybrzmiała w odniesieniu do tych geolo-
kalizacji, czyli śledzenia tych danych – że te dane 
będą traktowane wyłącznie jako te niezbędne do 
poboru opłat.

Senator Świlski pytał o testowanie systemu 
pierwszego etapu dla pojazdów powyżej 3,5 t i tu-
taj padła odpowiedź, że to testowanie właściwie 
już się kończy, zresztą ustawa ma wejść w życie 
z końcem tego roku. Padło również pytanie, które 
z państw europejskich podjęło takie starania o uru-
chomienie tegoż systemu, jeżeli chodzi o naliczanie 
płatności za przejazd dla samochodów do 3,5 t. I tu 
padła odpowiedź, że jesteśmy pierwszym krajem 
w Europie.

Przewoźnicy. Przewoźnicy głównie skoncen-
trowali się, Szanowni Państwo, na kosztach zwią-
zanych oczywiście z zakupem i instalowaniem 
w pojazdach samochodowych urządzeń do geolo-
kalizacji. To jest koszt kilkuset złotych, tutaj padała 
kwota 500 zł. No, pani minister odpowiadając na 
to pytanie, mówiła o możliwościach ulg podatko-
wych, które jak gdyby rekompensowałyby zakup 
tego typu urządzeń.

Na posiedzeniu komisji padły 2 wnioski: o przy-
jęcie ustawy bez poprawek i o odrzucenie w całości 
tej ustawy. Obydwa te wnioski były głosowane, ża-
den z nich nie uzyskał większości. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Bardzo proszę, pani senator Sekuła.

SENATOR 
JOANNA SEKUŁA 

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Senatorze, 
ja bym chciała zapytać o jeden element, który budzi 
największe kontrowersje wśród przyszłych użyt-
kowników systemu, czyli o dane z geolokalizacji. 
W jaki sposób te dane będą przechowywane? Kto 
będzie właścicielem informacji? Czy wiadomo już 
coś na temat aplikacji i wszystkiego tego, co zwią-
zane jest z ochroną…

(Senator Jan Hamerski: Danych osobowych.)
Tak, danych osobowych. Dziękuję.

SENATOR 
JAN HAMERSKI 

Szanowna Pani Senator, tak jak już wspomnia-
łem, ogólnie dane, które będą służyć do geolokalizacji, 
jak gdyby śledzenia samochodu, to będą wyłącznie te 
dane, które są niezbędne do poboru opłat. Ale myślę, 
że o szczegółach… Jest na sali pani minister, tak więc 
pozwoli pani, że pani minister szczegółowo na te py-
tania odpowie. Bo co do sprawozdania to, jak myślę, 
to by było wszystko. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

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

Aleksandra Szweda.

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Czy teraz mnie słychać?
(Głos z sali: Tak.)
(Wicemarszałek Marek Pęk: Tak, Panie 

Senatorze. Cieszymy się, że pana słyszymy.)
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, mam pytanie. Czy zgodnie 

z proponowaną nowelizacją na danych odcinkach 
autostradowych określony zostanie limit kwoty po-
boru opłat? Czy była o tym mowa na posiedzeniu 
komisji? Dziękuję.

SENATOR 
JAN HAMERSKI 

Nie, nie było.
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WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań.
Bardzo dziękuję panu senatorowi.
(Senator Jan Hamerski: Dziękuję, Panie 

Marszałku.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

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

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

Zapraszam panią minister Magdalenę 
Rzeczkowską, sekretarz stanu w Ministerstwie 
Finansów.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
MAGDALENA RZECZKOWSKA 

Dziękuję serdecznie, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Ja jeszcze tak uzupełniając wypowiedź pana se-

natora Hamerskiego, sprawozdawcy, chciałabym 
zwrócić państwa uwagę na jeszcze inne elementy, 
które ustawa wprowadza. Mianowicie wprowadza 
ona bardzo ważne ułatwienia w zakresie rejestracji 
użytkowników pojazdów ciężkich. To jest reduk-
cja danych, które podlegają czy powinny podlegać 
rejestracji w momencie przystąpienia do nowego 
systemu. Chodzi tu zwłaszcza o numery naczep. 
Taki obowiązek rejestracji stanowiłby dużą uciąż-
liwość dla przewoźników. I omawiana ustawa ten 
obowiązek znosi.

Dodatkowym elementem jest wprowadzenie 
bardziej elastycznych zasad świadczenia usług 
przez dostawców kart flotowych, co też jest istotne 
dla użytkowników dróg. Ale, jak myślę, najbardziej 
istotną, co chciałabym podkreślić, zmianą, którą ta 
ustawa wprowadza, jest wydłużenie okresu przej-
ściowego na dostosowanie się do nowego systemu 
przez użytkowników, szczególnie użytkowników 
pojazdów ciężkich. Obecnie obowiązujące przepisy 
przewidują, że stary system viaTOLL musi zostać 
wygaszony do końca czerwca bieżącego roku, z ko-
lei ta ustawa wprowadza dłuższy okres, do 30 wrze-
śnia. Nieprzyjęcie tej ustawy będzie oznaczało, że 
system viaTOLL zostanie wygaszony z końcem 

czerwca tego roku i  okres przejściowy będzie 
bardzo krótki, ponieważ my planujemy wdroże-
nie, udostępnienie nowego systemu na początku 
czerwca.

Odnosząc się do pytania od państwa, pytania 
pani senator Sekuły, śpieszę wyjaśnić, że jeżeli cho-
dzi o dane geolokalizacyjne, czyli związane z samym 
przejazdem pojazdu po odcinkach dróg płatnych, to 
dane te będą przechowywane w systemie Krajowej 
Administracji Skarbowej jedynie w takim zakresie, 
w jakim one dotyczą właśnie odcinka drogi płatnej. 
Wszelkie pozostałe dane nadmiarowe, w sytuacji, 
gdyby aplikacja była włączona czy przesył danych 
był włączony także na innych odcinkach dróg, będą 
automatycznie usuwane z systemu. Dodatkowo, co 
3 miesiące będzie wykonywany jeszcze taki jakby 
skan systemu, dla bezpieczeństwa i po to, żeby te 
nadmiarowe dane, które ewentualnie gdzieś tam 
mogłyby się pojawić, były usuwane. Dane geolokali-
zacyjne będą przechowywane przez okres 9 miesię-
cy. Ten okres jest związany z procedurą weryfikacji 
prawidłowości wniesienia opłaty dokonywanej przez 
generalnego inspektora transportu drogowego. Jest 
to okres 9 miesięcy także po to, żeby w przypadku 
sporu osoba korzystająca z drogi miała możliwość 
wyjaśnienia sytuacji i żeby dane, które dotyczą prze-
jazdu, były jeszcze dostępne w systemie. Chodzi o to, 
żeby procedurę sporu móc właściwie przeprowa-
dzić, o to, żeby te elementy dowodowe były dostępne.

Dane inne, które są przechowywane w syste-
mie, to są dane rejestracyjne, dane związane z re-
jestracją użytkownika do korzystania z systemu. 
Wśród tych danych są dane osobowe. Dane te od-
powiadają swoim zakresem danym, które obecnie 
są zbierane na potrzeby systemu viaTOLL, tutaj 
nie ma większej skali danych. Te dane będą prze-
chowywane maksymalnie do 36 miesięcy w syste-
mie, ale w sytuacji takiej, kiedy ktoś nie korzysta 
z systemu. Bo jeżeli ktoś stale korzysta z systemu, 
to, wiadomo, dane są jakby cały czas potrzebne do 
użytkowania tego systemu. Tak więc wtedy one nie 
są usuwane. Oczywiście przez użytkownika, czy-
li osobę dokonującą rejestracji, one mogą być mo-
dyfikowane, jeżeli taka potrzeba zachodzi. A jeżeli 
użytkownik sporadycznie z systemu korzysta, raz 
się zarejestrował i przez 36 miesięcy przez obszar 
Polski nie przejeżdża, nie korzysta z systemu, nie 
ma żadnej interakcji, jeżeli chodzi o te dane reje-
stracyjne, to one wtedy są usuwane. Okres 36 mie-
sięcy, taki długi, wprowadzany jest w związku 
z tym, żeby np. turyści, którzy powracają do kraju 
po dłuższym okresie, nie musieli za każdym razem 
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przy przyjeździe kolejny raz się rejestrować – w sy-
tuacji, kiedy są użytkownikiem autostrady płatnej. 
Stąd taki czas tej retencji danych.

Właścicielem danych w systemie poboru opła-
ty elektronicznej jest szef Krajowej Administracji 
Skarbowej i zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi odpowiada on za ochronę tych danych, admi-
nistruje tymi danymi. Wszelkie udostępnienia tych 
danych następują w oparciu o przepisy ustawowe 
i regulacje obowiązujące. Zasady tego systemu, 
poszczególne przepisy podlegały uzgodnieniu pod 
kątem RODO, tj. prawidłowości ochrony danych 
osobowych, i nie było zastrzeżeń do tych przepi-
sów. Dziękuję.

(Senator Joanna Sekuła: Panie Marszałku, czy 
mogę dopytać?)

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo proszę, Pani Senator.

SENATOR 
JOANNA SEKUŁA 

Pytając o udostępnianie danych, miałam na my-
śli przede wszystkim Policję. Czy zbiór użytkowni-
ków w systemie RODO obejmuje również organy 
ścigania?

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
MAGDALENA RZECZKOWSKA 

Kwestię udostępniania danych przez szefa KAS 
na rzecz innych służb określają przepisy ustawy 
o Krajowej Administracji Skarbowej, to jest, jeżeli do-
brze pamiętam, art. 51 i jego kolejne ustępy. Zasadą 
jest przede wszystkim to, że dane są udostępniane 
na wniosek, czyli w sytuacji konkretnej potrzeby. 
Przepisy przewidują jednak możliwość udostępnia-
nia danych w ramach, bym powiedziała, system to 
system, czyli takiej wymiany danych online, ale też 
po wniosku, po uzgodnieniu z konkretną instytucją – 
Policja jest przewidziana w tym katalogu – i w zakre-
sie wynikającym z ustawowych zadań danej służby 
czy instytucji, której te dane mają być udostępniane. 
I to jest artykuł obowiązujący, teraz nie jest on zmie-
niany, ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo, Pani Minister.
Pytanie zadaje pan senator Stanisław Lamczyk.

SENATOR 
STANISŁAW LAMCZYK 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pani Minister, mam pytanie odnośnie do tych 

danych. Czy serwer, który zbiera dane na auto-
stradzie, jest własnością KAS, czyli państwa, czy 
to Kapsch jest właścicielem? To jest bardzo istot-
ne, bo z tym się wiąże sprawa zabezpieczenia tych 
danych. Dziękuję.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
MAGDALENA RZECZKOWSKA 

Właścicielem wszelkich danych, serwerów, in-
frastruktury, jest administracja, czyli szef Krajowej 
Administracji Skarbowej, a nie firma zewnętrzna. 
To jest zmiana w stosunku do tego, co obowiązu-
je w obecnie funkcjonującym systemie viaTOLL.

Przepraszam, zapomniałam się odnieść do py-
tania pana senatora Szweda, czy na odcinkach bę-
dzie limit poboru opłat. To jeżeli pan marszałek 
pozwoli, to jeszcze… Przepraszam pana senatora. 
Takiego limitu nie ma. Obowiązują stawki, które 
ogłasza, ustala minister infrastruktury, zgodnie 
z kompetencjami. Takich limitów tutaj nie ma, tak 
że… Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Nie ma więcej pytań, zatem bardzo dziękuję 

pani minister.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Magdalena Rzeczkowska: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Świlskiego.

SENATOR 
RYSZARD ŚWILSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
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Sejmowy ekspres mknie w najlepsze. Ustawa 
dotycząca autostrad płatnych przeleciała przez izbę 
niższą parlamentu jak francuskie TGV. No, użył-
bym takiego porównania. Tak naprawdę nikt do 
końca nie wie, dlaczego tak jest, czym podyktowany 
jest ten pośpiech. Po raz kolejny słyszymy o konsul-
tacjach społecznych, które się w tej sprawie odbyły, 
ale tak naprawdę ślady tych konsultacji społecz-
nych są znikome.

Rząd mówi o wprowadzeniu systemu, którego 
tak de facto nie ma. Wydaje się, że jeżeli KAS mia-
łaby dzisiaj przedstawić jakikolwiek system, który 
jest obecnie testowany, to tak naprawdę nie miała-
by co zaprezentować. Przypomnę tylko, że Niemcy, 
którzy też testowali taki system w swoim kraju, 
prowadzili te testy przez 2 lata. Wcześniej przed-
stawiono alternatywne rozwiązania, ale dzisiaj tak 
naprawdę sprowadza się to tylko do jednego, czyli 
do dodatkowej aplikacji w telefonie.

W żaden sposób nie zostały rozstrzygnięte kwe-
stie wypożyczenia czy zakupu specjalistycznych 
urządzeń, jakimi są urządzenia OBU. Przypomnę, 
że w systemie viaTOLL zarejestrowanych jest po-
nad milion pojazdów, a firmy, które zajmują się 
certyfikowanymi urządzeniami, dziennie produ-
kują 200 sztuk tych urządzeń. To jest jedna kwestia.

Inna kwestia, może ważniejsza – o niej do tej 
pory nie mówiliśmy – to inwazyjność systemu geo-
lokalizacji. Tak naprawdę tylko Polska chce wpro-
wadzić ten system, tylko Polska zdecydowała się na 
zbieranie informacji o lokalizacji kierowców posia-
dających telefony komórkowe. Nadmienię tylko, że 
nie ma drugiego takiego kraju na świecie. Nawet 
Chińczycy nie chcą wprowadzić takiego systemu, 
nawet oni się na takie rozwiązanie nie zdecydowali. 
Słowo „inwigilacja” samo ciśnie się na usta. A skąd 
polski obywatel ma mieć pewność, że ten system 
będzie służyć tylko do poboru opłat? To pytanie 
już padło. Przecież droga do karania mandatami 
za przekroczenie prędkości jest w tym wypadku 
bardzo krótka. Obywatel ma niestety ograniczone 
zaufanie do państwa. Zapewnienia, że po zamknię-
ciu aplikacji transmisja danych będzie wyłączona, 
obywatela nie uspokaja. A co, jeśli transmisja da-
nych nie będzie wyłączona? Państwo polskie odnio-
sło już jeden ogromny sukces, oferując obywatelom 
aplikację STOP COVID. Zaufanie społeczne do pań-
stwowych aplikacji jest, delikatnie mówiąc – ja już 
przed chwilą o tym powiedziałem – ograniczone.

Poddam pod rozwagę jeszcze 2 kwestie. Po 
pierwsze, po wprowadzeniu tego systemu KAS 
będzie dysponentem mnóstwa danych, mnóstwa 

przesyłanych w paczkach informacji. Długi czas ich 
przechowywania nasuwa pytania, które już tutaj 
padały. W jakim jeszcze celu zostaną one wykorzy-
stane? Po drugie, czy pandemia to najlepszy czas 
na wprowadzenie tego typu rozwiązania? Czy to 
jest najlepszy czas na to, aby obarczać rodzimych 
przedsiębiorców, rodzime firmy transportowe 
koniecznością zakupu sprzętu, nowych urządzeń? 
Według mnie ta ustawa to imitacja dobrego pra-
wa. I mam wrażenie, że większość z państwa o tym 
wie. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

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

Zdrojewskiego.

SENATOR 
BOGDAN ZDROJEWSKI 

W jakimś sensie będę kontynuował to, o czym 
mówił pan senator Ryszard Świlski. Otóż ja uwa-
żam, że to, co jest ważne w tej ustawie, to rzeczywi-
ście z jednej strony kierunek, a z drugiej strony na 
szczęście wydłużenie tego okresu vacatio legis do 
września, do 30 września tego roku. Bo wydaje mi 
się, że zbyt wiele elementów do tej pory przekazy-
wanych jest na tyle niedoprecyzowanych i nieskon-
sultowanych, że może okazać się, że ten system jest 
fikcyjny albo że nie działa, albo że działa w sposób 
wadliwy, co w okresie letnim byłoby absolutną ka-
tastrofą. Jednak, żeby nie było wątpliwości, ja je-
stem za tym, aby oczywiście ułatwiać dokonywanie 
rozmaitych opłat i zmieniać warunki funkcjonowa-
nia naszych autostrad, bo w okresach szczytu na 
tych bramkach poboru opłat mamy do czynienia 
z prawdziwym armagedonem.

Przez wiele lat, przez minimum 5 lat, zajmowa-
łem się systemami satelitarnymi, zarówno Galileo, 
jak i Copernicus. Wiem, na jakich zasadach budo-
wano te systemy dla Europy i jaką alternatywę 
miały tworzyć dla amerykańskiego GPS. Byłem 
także świadkiem poważnych debat à propos wy-
strzeliwania satelitów, np. hiszpańskich, czysto 
transportowych. Zdaję więc sobie sprawę z tego, 
że my nie dysponujemy ani taką siłą, ani takimi 
możliwościami technologicznymi, ani także taki-
mi możliwościami bezpiecznego funkcjonowania 
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w cyberprzestrzeni, aby mieć taką prostą odpo-
wiedź na te pytania, które padły ze strony pani se-
nator czy pana senatora.

Generalnie rzecz biorąc, oczywiście podpiszę 
się pod tą ustawą. Podpiszę się pod nią dlatego, że 
jej kierunek jest właściwy. Ale rzeczywiście zwra-
cam uwagę na te kwestie, które były podnoszone 
i które są naprawdę istotne, tzn. na bezpieczeń-
stwo danych, bezpieczeństwo funkcjonowania sys-
temu, jego wejście w życie w takich warunkach, 
w których będzie to oznaczało, że system jest nieza-
wodny i działa rzeczywiście w sposób perfekcyjny. 
A podkreślam, że z mojej wiedzy wynika, że to jest 
zadanie technologicznie niezwykle skomplikowa-
ne, wymagające czasu, pewnej precyzji, konsultacji 
z rozmaitymi podmiotami. I na to w szczególności 
zwracam uwagę.

I na koniec jedna bardzo ważna uwaga. Ja się 
nie obawiam, bo trudno się obawiać, własnego 
państwa, jeżeli chodzi o zbieranie danych. Wiemy 
dobrze, jaką wiedzę posiada Google, jak wiedzę 
posiada Facebook. Mogę do tego dodać, że prak-
tycznie każdy samochód ciężarowy posiada sondy, 
georejestratory, one mierzą, przekazują informa-
cje o zużytym paliwie, o przerwie, o wypadkach, 
o rozmaitych zdarzeniach etc., etc. Dla mnie bardzo 
istotna jest szczelność tego systemu i wykorzysty-
wanie go wyłącznie w tych celach, w których został 
stworzony. I na to na koniec zwracam szczególną 
uwagę. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senatorowie: 

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

Informuję, że wnioski o charakterze legisla-
cyjnym na piśmie złożyła pani senator Gabriela 
Morawska-Stanecka.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować 

się do przedstawionych wniosków legislacyjnych?
(Głos z sali: Nie znamy tych wniosków.)
Pani minister nie zna tych wniosków. Czy 

ewentualnie można pani minister…

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

(Głos z sali: Ale one były złożone do protokołu.)
Aha, wnioski zostały złożone do protokołu, tak 

że pominiemy to sobie.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakte-

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

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu jede-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz 
ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 370, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 370 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Kultury 
i Środków Przekazu, senator Barbarę Zdrojewską, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
BARBARA ZDROJEWSKA 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie 

z posiedzenia komisji kultury w sprawie ustawy 
o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami oraz ustawy o Krajowej Administracji 
Skarbowej.

Był to rządowy projekt ustawy. Do prezentowa-
nia stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych 
został upoważniony minister kultury, dziedzictwa 
narodowego i sportu. Ustawa dostosowuje Polskie 
prawo do przepisów Unii Europejskiej, jeśli cho-
dzi o wprowadzanie i przewóz dóbr kultury do 
Unii Europejskiej. W myśl ustawy zakazany bę-
dzie przewóz do Polski dóbr kultury, które zosta-
ły wyprowadzone z państwa, które nie należy do 
Unii Europejskiej, a w którym dobra te powstały 
lub zostały odkryte z naruszeniem przepisów usta-
wowych lub wykonawczych tego państwa. Za zła-
manie tego zakazu sprawcy będzie groziła grzywna 
lub kara ograniczenia albo pozbawienia wolności.

Sejm uchwalił te ustawę… Nie wzbudzała ona 
żadnych kontrowersji na posiedzeniu Sejmu. W po-
siedzeniu naszej senackiej komisji kultury uczest-
niczył pan poseł Świat, przedstawiciel sejmowej 
komisji kultury. U nas ustawa także nie wzbudziła 
specjalnych kontrowersji czy wątpliwości – sena-
torowie jednogłośnie zaopiniowali ją pozytywnie. 
Jest dzisiaj z nami pani minister Gawin, więc jeżeli 
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ktokolwiek będzie miał jakieś szczegółowe pytania 
dotyczące ustawy, to pani minister na pewno z chę-
cią odpowie. Ja proszę, aby Wysoki Senat uchwalić 
raczył załączony projekt uchwały. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Nie widzę zgłoszeń. Bardzo dziękuję, Pani 
Senator.

Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 
parlamentarnych został upoważniony minister 
kultury, dziedzictwa narodowego i sportu.

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

Bardzo proszę. Zapraszam na mównicę pa-
nią minister Magdalenę Gawin, generalnego 
konserwatora zabytków, podsekretarza stanu 
w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE KULTURY,  
DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU 
MAGDALENA GAWIN 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przede wszystkim chciałabym wyjaśnić, dlacze-

go wzmocnienie granic celnych Unii Europejskiej 
jest tak ważne z punktu widzenia obrotu zabyt-
kami. Otóż prapoczątkiem tego rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 
były informacje dotyczące źródeł finansowania 
grup terrorystycznych. Są 3 takie główne źródła: 
handel ludźmi, handel ropą… A trzecie źródło po-
zyskiwania pieniędzy przez grupy terrorystycz-
ne to właśnie handel dziełami sztuki, zabytkami, 
w tym obiektami archeologicznymi. Chodzi o to, 
żebyśmy wszyscy wzmocnili granice celne Unii 
Europejskiej. My przede wszystkim mamy spo-
wodować, żeby Polska nie stała się krajem tran-
zytowym, tzn. żeby przez Polskę nie można było 

szmuglować tych nielegalnie pozyskanych, skra-
dzionych z muzeów bądź nielegalnie wykopanych, 
zabytków.

Ta nowelizacja jest, uważam, bardzo korzyst-
na, dlatego że ona nas wyposaża także w narzędzia 
prawne, tzn. umożliwia karanie osób, które doko-
nują nielegalnego wywozu dóbr kultury z państw 
trzecich, niebędących w  Unii Europejskiej. 
Przypomnę jeszcze, że taka osoba podlega karze 
grzywny, karze ograniczenia wolności bądź po-
zbawienia wolności do lat 2. W przypadku mniej-
szej wagi sprawca podlega grzywnie, czyli jest to 
miarkowane według stopnia szkodliwości czynu, 
stopnia, powiedziałabym, wartości wywożonego 
obiektu, zabytku. Sąd może orzec przepadek do-
bra kultury, chociaż nie stanowi ono własności 
sprawcy.

Bardzo chętnie odpowiem na wszystkie pyta-
nia. Wydaje mi się, że to jest bardzo niekontrower-
syjna nowelizacja i bardzo potrzebna do wdrożenia 
zarówno w Polsce, jak i w pozostałych krajach Unii 
Europejskiej. Bardzo dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję, Pani Minister.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

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

Dziękuję bardzo, Pani Minister.
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Bogdana 

Zdrojewskiego.

SENATOR 
BOGDAN ZDROJEWSKI 

To tytułem uzupełnienia tego, o czym powie-
działa pani minister. Rzeczywiście było tak, że 
w roku 2015 i 2016 największym problemem Unii 
Europejskiej było finansowanie działań terrory-
stycznych przede wszystkim z przemytu dzieł 
sztuki. Chcę powiedzieć, że skala tego zjawiska 
była niebywała. Przez granicę turecką, przede 
wszystkim z Syrii, miesięcznie transportowano 
ok. 40 tysięcy…
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(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
Bardzo często… Być może dzisiaj o tym zapo-

mnieliśmy. Akty wandalizmu, które były prezen-
towane w specjalnie przygotowanych filmach… 
Bardzo często okazywało się, że ten wandalizm był 
na pokaz, a obiekty, które były niszczone, de facto 
były dzielone na określone części i transportowane 
do rozmaitych kolekcjonerów nie tylko w Europie, 
ale także na całym świecie. Ja miałem nadzieję, że 
te przepisy wejdą w życie szybciej. Ten proceder 
został troszeczkę ograniczony, ale tylko troszecz-
kę. Zmieniły się kierunki przepływu, jeżeli chodzi 
o rozmaite zabytki, do Europy lub przez Europę. 
W tej chwili często trafiają one do Europy z Afryki.

Implementacja tego prawa jest dla nas niezwykle 
istotna, niezwykle ważna. Podkreślam jeszcze raz: jest 
ona skierowana przede wszystkim przeciwko tym, 
którzy handlują dziełami sztuki, które są do nas przy-
wożone spoza Europy. Oczywiście odrębnym proble-
mem jest uszczelnienie granic Europy dla rozmaitych 
grup przestępczych, które wywożą zabytki poza grani-
ce Europy. Jest to troszeczkę oddzielny problem.

Jeszcze raz chcę zwrócić uwagę na te dosyć wy-
sokie kary. One nie są przypadkowe. One są przede 
wszystkim po to, aby z jednej strony działać odstra-
szająco, a z drugiej strony dawać szansę rozmaitym 
instytucjom, od instytucji skarbowych po prokura-
turę i sądy, na ściganie terrorystów.

Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz wynikająca 
z mojej wcześniej wspomnianej pracy w grupie an-
tyterrorystycznej Parlamentu Europejskiego. Trzeba 
pamiętać, że terroryści rozmaitej maści, mający roz-
maite cele wydają na akty terrorystyczne od 5% do 
ok. 8% swoich budżetów. Większość środków finan-
sowych pozyskiwanych z narkotyków, z przemytu 
dzieł sztuki etc. jest wydawana przede wszystkim na 
zwiększenie liczby członków tych grup terrorystycz-
nych, rozmaitych sił odśrodkowych. One są nieste-
ty bardzo często finansowane także przez państwa 
pozaunijne. Ważne jest, aby współdziałając w obrę-
bie Unii Europejskiej nie tyle zablokować możliwość 
takich aktywności, bo nie jest to możliwe, co je zde-
cydowanie utrudnić, a przede wszystkim starać się 
uszczelnić granice europejskie, jeżeli chodzi o prze-
myt rzeczy, które są niezwykle cenne dla wielu, wie-
lu państw, nie tylko europejskich. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.

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

Szwed złożył swoje przemówienie w dyskusji do 
protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
dwunastego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru 
rynku.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 373, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 373 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności, senatora Władysława 
Komarnickiego, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
WŁADYSŁAW KOMARNICKI 

Zgodnie z procedurą, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o zmianie ustawy o systemach oceny 

zgodności i nadzoru rynku to projekt rządowy, któ-
ry został przyjęty przez Sejm 15 kwietnia br. Ten 
projekt wpłynął do Senatu i został przekazany do 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. 
Na posiedzeniu w dniu 7 maja nasza komisja, 
Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, 
rozpatrzyła projekt i jednogłośnie zadecydowała 
o przyjęciu go bez poprawek.

Ustawa da możliwość stosowania rozporzą-
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii 
Europejskiej z dnia 29 czerwca 2019 r. w sprawie 
nadzoru rynku i zgodności produktów oraz zmie-
niającego dyrektywę 2442/WE oraz rozporzą-
dzenie WE 765/2008 i UE nr 305/2011 (Dziennik 
Urzędowy Unii Europejskiej 169 z  25  czerwca 
2019 r.) w krajowym porządku prawnym.

Rozpatrywana ustawa powierza prezesowi 
UOKiK kompetencje do uczestnictwa jako jedne-
mu z przedstawicieli Polski w pracach Unijnej Sieci 
do spraw Zgodności Produktów w okresie do dnia 
15 lipca 2021 r., a od dnia 16 lipca 2021 r. wyzna-
cza ten organ do pełnienia roli jednolitego urzędu 
łącznikowego. W ramach pełnienia tej roli prezes 
UOKiK będzie odpowiedzialny za reprezentowanie 

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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na forum sieci skoordynowanego stanowiska krajo-
wych organów nadzoru rynku i organów odpowie-
dzialnych za kontrolę produktów wprowadzanych 
na rynek Unii Europejskiej oraz za informowanie 
o krajowej strategii nadzoru rynku.

Wysoki Senacie, ustawa nie budzi żadnych za-
strzeżeń, nawet naszych legislatorów.

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

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

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

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

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

Zatem dziękuję bardzo panu senatorowi.
(Senator Władysław Komarnicki: Dziękuję bar-

dzo, Panie Marszałku.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 
parlamentarnych został upoważniony minister 
rozwoju, pracy i technologii.

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

Zapraszam panią minister Annę Kornecką, 
podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, 
Pracy i Technologii.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ROZWOJU,  
PRACY I TECHNOLOGII 
ANNA KORNECKA 

Dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Państwo 

Senatorowie!
Uchwalona przez Sejm na dwudziestym ósmym 

posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2021 r. ustawa 
o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności 
i nadzoru rynku służy stosowaniu przepisów roz-
porządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
2019/1020 z dnia 20 czerwca 2019 r., tak jak tu już 
zostało powiedziane, nie będę powtarzać całej tej 
delegacji.

Przepisy tego rozporządzenia w tym zakresie 
odnoszą się do Unijnej Sieci do spraw Zgodności 
Produktów, której ustanowienie przewiduje art. 29 
tego rozporządzenia, i jednolitego urzędu łączni-
kowego, którego wyznaczenie w  każdym pań-
stwie członkowskim Unii Europejskiej przewiduje 
art. 10 ust. 3 rozporządzenia oraz sporządzenia 
krajowej strategii nadzoru rynku i jej podsumo-
wania, o których mowa w art. 13 rozporządzenia. 
Rozporządzenie weszło w życie 10 lipca 2019 r., jed-
nakże przepisy dotyczące jednolitego urzędu łącz-
nikowego będą stosowane od dnia 16 lipca 2021 r. 
Przepisy dotyczące ustanowienia Unijnej Sieci do 
spraw Zgodności Produktów, której jednolite urzę-
dy łącznikowe z każdego państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej są członkami, są stosowane od 
dnia 1 stycznia 2021 r.

Międzyresortowy Zespół do spraw reformy sys-
temów oceny zgodności i nadzoru rynku przyjął 
rekomendację dla Rady Ministrów, aby zadania jed-
nolitego urzędu łącznikowego powierzyć prezeso-
wi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 
Powierzenie roli jednolitego urzędu łącznikowe-
go temu organowi wpisuje się w rolę, jaką pełni 
on w krajowym systemie nadzoru rynku. Prezes 
UOKiK jest organem monitorującym system i po-
siadającym największe ze wszystkich organów 
tworzących system doświadczenie oraz kompeten-
cje w realizacji zadań koordynujących i we współ-
pracy na szczeblu europejskim. W kwestii swoich 
kompetencji z zakresu działania jako JUŁ, czyli 
jednolity urząd łącznikowy, prezes UOKiK będzie 
bezpośrednio odwoływał się do przepisów rozpo-
rządzenia, które szczegółowo definiuje zadania jed-
nolitego urzędu łącznikowego.

Naturalną konsekwencją tej rekomendacji jest 
potrzeba nadania prezesowi UOKiK kompetencji 
do uczestnictwa w pracach tej sieci w okresie od 
dnia wejścia w życie projektowanej ustawy do dnia 
15 lipca 2021 r. Prezes UOKiK, rozpoczynając od 
dnia 16 lipca 2021 r. pełnienie roli JUŁ, bezpośred-
nio na podstawie przepisów rozporządzenia będzie 
płynnie kontynuował uczestnictwo w pracach sieci 
i wypełniał kompleksowo zadania dzięki posiada-
niu wiedzy o wszystkich działaniach i decyzjach 
sieci podjętych przed tą datą.

Biorąc pod uwagę kompetencje prezesa UOKiK 
jako organu monitorującego system, uznano, że daje 
on najlepszą gwarancję na sporządzenie również 
krajowej strategii nadzoru rynku, które to zadanie 
nakłada na państwa członkowskie art. 13 rozporzą-
dzenia. Sporządzając strategię, prezes UOKiK będzie 
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bezpośrednio stosował rozporządzenie, co pozwoli 
mu elastycznie reagować na zmieniającą się sytuację 
w systemie nadzoru rynku. Pozostałe organy nadzo-
ru rynku będą współpracowały z prezesem UOKiK 
w tej kwestii poprzez udzielanie na jego wniosek 
informacji niezbędnych do sporządzenia strategii. 
Rola, jaką prezes UOKiK będzie pełnił w systemie 
objętym rozporządzeniem, zostanie znacząco roz-
szerzona w porównaniu do obecnej – z kilkunastu 
aktów prawodawstwa harmonizacyjnego obejmu-
jących oznakowanie zgodności, do łącznie 70 aktów 
unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego.

Rozporządzenie przewiduje także zwiększenie 
zakresu działań na rzecz promowania zgodności, 
podnoszenia świadomości i udzielania wskazówek, 
co do unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego 
i konkretnych kategorii produktów, w tym produk-
tów oferowanych do sprzedaży online.

Z uwagi na konieczność natychmiastowego 
rozpoczęcia przez prezesa UOKiK uczestnictwa 
w pracach Unijnej Sieci ds. Zgodności Produktów, 
termin wejścia w życie przepisu to regulującego, 
tj. art. 2 projektowanej ustawy, został określony 
na dzień następujący po dniu ogłoszenia ustawy. 
W pozostałym zakresie projektowana ustawa wej-
dzie w życie z dniem 16 lipca 2021 r., czyli w dniu 
początkowym stosowania przepisów rozporządze-
nia 2019/1020. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję, Pani Minister.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

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

Ja jeszcze zapytam, czy prezes Urzędu Ochrony 
Konkurencji i  Konsumentów, pan Tomasz 
Chróstny chciałby zabrać głos.

PREZES URZĘDU OCHRONY  
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 
TOMASZ CHRÓSTNY 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
W pełni to popieramy. To jest ważna zmiana. 

Bezpieczeństwo produktowe i nadzór rynku służą 
ochronie konsumentów, tak że prosimy o przyjęcie 
tych przepisów. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję, Panie Prezesie.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie za-

pisał się do głosu.
Dla porządku informuję, że senatorowie Szwed, 

Gromko i Pęcherz złożyli swoje przemówienia 
w dyskusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzy-
nastego porządku obrad: ustawa o ochronie praw 
nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzin-
nego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 386, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 386 A.

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

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
RYSZARD ŚWILSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Podczas wtorkowego i środowego, czyli dzi-

siejszego, posiedzenia wspólnego komisji budże-
tu i Komisji Infrastruktury opiniowaliśmy ustawę 
o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego 
lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim 
Funduszu Gwarancyjnym.

Omawiana ustawa była przedłożeniem rzą-
dowym. Do najważniejszych zaproponowanych 
rozwiązań w tej ustawie należą – pozwolę so-
bie wymienić tylko kilka elementów – kwestie 
związane z przedmiotem umowy pomiędzy na-
bywcą a deweloperem, doprecyzowanie zasad 
zawierania przez dewelopera umowy z bankiem 
w zakresie prowadzenia rachunku powiernicze-
go, jak również kwestie umowy rezerwacyjnej. 
Oczywiście elementem zasadniczym, stano-
wiącym nową jakość w kontekście zmienianej 
ustawy, jest ustanowienie Deweloperskiego 
Funduszu Gwarancyjnego, prowadzonego przez 
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. I  to 
jest ta istotna zmiana w  ustawie, o  niej dużo 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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rozmawialiśmy też podczas posiedzenia komisji 
w dniach wczorajszym i dzisiejszym.

W związku z tą nową jakością w ustawie dewe-
loper ma obowiązek odprowadzić składkę na rzecz 
funduszu, aby zabezpieczyć interesy potencjalne-
go nabywcy. Zapisy przyjęte przez Sejm określa-
ją, że maksymalna wartość stawki procentowej 
służąca do obliczenia kwoty składki odprowadza-
nej przez dewelopera na fundusz ma wynosić 2% 
w przypadku otwartego rachunku powierniczego 
oraz 0,2% w przypadku zamkniętego rachunku 
powierniczego.

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, przedstawię te-
raz najważniejsze elementy debaty połączonych ko-
misji. Dodam, że w dyskusji wzięły również udział 
organizacje zainteresowane procedowaną ustawą.

Po pierwsze, poruszano podczas posiedzenia 
komisji ten właśnie element związany ze stawką 
procentową, mającą służyć do obliczenia kwoty 
składki wpłacanej przez dewelopera do funduszu. 
Podczas debaty padały różne propozycje zmiany 
wartości stawki procentowej. Np. w przypadku 
otwartego rachunku powierniczego miałoby to być 
nie 2%, a np. 1%, padała też propozycja 0,5%. Przez 
analogię, zmiana tej procentowej wartości dotyczy-
łaby również przypadków rachunku zamkniętego. 
Dyskusja ta wywiązała się w związku z informacją 
o tym, jaka jest obecnie wartość rynku deweloper-
skiego, a padały wartości od 24 miliardów zł rocz-
nie do 55 miliardów, niektórzy podnosili nawet, 
że jest to rząd wielkości 60 miliardów zł. Mówię 
to dlatego, że w tej chwili omawiane wartości wy-
wodzą się z informacji, jakie środki winny tak na-
prawdę pojawiać się w Deweloperskim Funduszu 
Gwarancyjnym. Osoby biorące udział w dysku-
sji uznały bowiem, że aby zabezpieczyć intere-
sy nabywców, należy zebrać ok. 140 milionów zł, 
a proponowane wartości procentowe są w związ-
ku z tym za wysokie. I to był pierwszy zasadniczy 
akcent debaty.

Drugi komponent dyskusji to kwestie upadłości 
firm deweloperskich. Różne liczby w tym kontek-
ście padały. Pan minister przedstawiał dane sprzed 
wejścia w życie ustawy, którą dzisiaj nowelizuje-
my, tzn. że wtedy było to 149 upadłości, a w latach 
2012–2019 tych upadłości było 103.

Trzecia istotna kwestia, która pojawia się pod-
czas procedowania ustawy i która rzeczywiście 
spowodowała dyskusję na posiedzeniu połączo-
nych komisji budżetu i infrastruktury, to, zda-
niem senatorów, niekonstytucyjność zapisów, 
które zostały wprowadzone na etapie drugiego 

czytania w Sejmie – podkreślam: drugiego czyta-
nia w Sejmie. Konstytucja stanowi, że Sejm roz-
patruje projekt ustawy w 3 czytaniach. Ponadto 
podnoszono, że zmiana wprowadzana w tej usta-
wie i jej zakres nie są w żaden sposób związane 
z przedmiotem ustawy o ochronie praw nabyw-
cy lokalu. Trzeba pamiętać i uznać, że procedura 
3 czytań to standardowa, demokratyczna zasada 
państwa prawa.

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, reasumując, 
powiem tak: senatorowie przyjęli 14 poprawek, 
łącznie z poprawką czyszczącą zapisy niekonsty-
tucyjne. Połączone komisje budżetu i infrastruktu-
ry rekomendują przyjęcie ustawy z poprawkami. 
Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

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

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

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

Dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku 

prac parlamentarnych został upoważniony prezes 
Rady Ministrów.

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić sta-
nowisko rządu? Bardzo proszę, pan prezes Tomasz 
Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów.

PREZES URZĘDU OCHRONY  
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 
TOMASZ CHRÓSTNY 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Projekt zmiany ustawy o ochronie praw nabyw-

ców lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych 
oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym to 
kolejny bardzo ważny krok, jeśli chodzi o wzmoc-
nienie ochrony praw nabywców lokali mieszkal-
nych, zabezpieczenie środków, które co do zasady 
są przeznaczane na te podstawowe cele mieszka-
niowe, a które są wynikiem oszczędności i często 
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wiążą się z kapitałem generowanym przez wiele, 
wiele lat, niekiedy przez nie tylko przez jedno poko-
lenie. To ważny krok, który dotyczy uregulowania 
kwestii związanych z ochroną umów i zawieraniem 
umów rezerwacyjnych, opłatą, która jest w tej sy-
tuacji pobierana przez deweloperów. Chodzi tak-
że o to, żeby w przypadku wystąpienia wad, wad 
zwykłych i wad istotnych, konsument od mocniej-
szej, silniejszej strony, jaką jest przedsiębiorca, jaką 
jest deweloper, mógł sprawnie wyegzekwować usu-
nięcie nieprawidłowości, jakie wystąpiły w lokalu, 
który zakupuje, a którego budowa, to przedsięwzię-
cie jest realizowane przede wszystkim w oparciu 
o środki pozyskane od nabywców. 

W  dalszym ciągu niwelujemy pewne luki, 
usuwamy te, które pozwalały na prowadzenie 
przedsięwzięć w oparciu o środki nabywców bez 
mieszkaniowych rachunków powierniczych. Tutaj 
również są zmiany, które mają wyeliminować 
proceder nadużywania zaufania konsumentów. 
Zwiększamy również ochronę poprzez dodatko-
we obowiązki po stronie banków, po to, żeby jesz-
cze lepiej sprawować nadzór nad transzowaniem 
środków, które są kierowane na przedsięwzięcia 
inwestycyjne, na budowę nieruchomości miesz-
kaniowej w oparciu o środki pozyskane od nabyw-
ców. Tu ważna zmiana dotyczy również utworzenia 
Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego. To jest 
fundusz, który ma gwarantować bezpieczeństwo 
nabywców, bezpieczeństwo konsumentów, nie tyl-
ko w przypadku upadłości firm deweloperskich, ale 
także w przypadku upadłości banków, gdy gwaran-
cje BFG powyżej 100 tysięcy euro mogą okazać się 
niewystarczające, a także w sytuacji, gdy dochodzi 
do wystąpienia wad istotnych nienaprawionych 
przez dewelopera bądź wstrzymania prac na placu 
budowy powyżej 120 dni. A zatem systemowo jest 
to element, który w sposób istotny wzmacnia po-
zycję kupującego, pozycję konsumenta w stosunku 
do dewelopera, silniejszej strony transakcji.

Prosimy o pozytywne przyjęcie tego projektu 
jako projektu, który wzmacnia ochronę konsu-
mentów i wzmacnia bezpieczeństwo obrotu nie-
ruchomościami na rynku pierwotnym. On tworzy 
jednolity standard obsługi i zabezpieczenia środ-
ków, dlatego też jest to taki projekt, który jest pro-
konkurencyjny. Bez względu na to, czy deweloper 
jest dużym deweloperem, czy jest to mała firma lo-
kalna, obowiązuje ten sam standard ochrony, a za-
tem środki konsumenta są w sposób szczególny 
chronione. Bardzo dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pan senator Arndt w trybie zdalnym.
(Głos z sali: Z sali nr 217.)
Przepraszam, z sali nr 217.

SENATOR 
PAWEŁ ARNDT 

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Prezesie, ja chciałbym spytać o art. 66. 

Jest to artykuł o tyle kontrowersyjny, że został zgło-
szony w trakcie drugiego czytania w Sejmie przez 
posłów, co nie powinno mieć miejsca. Mówił o tym 
pan senator sprawozdawca. Ale ja nie o to chciał-
bym spytać. Ja chciałbym spytać, czy dobrze rozu-
miem zapisy tego artykułu. Czy jest tak, że jeżeli 
w Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym bę-
dzie za dużo środków, to te środki będą mogły być 
przekazane na Fundusz Dopłat? Czyli czy z tego 
wynikałoby, że jedni nabywcy lokali będą finanso-
wali innych nabywców lokali?

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Proszę, Panie Prezesie. Można z mównicy, moż-
na też stamtąd, jak panu wygodnie.

PREZES URZĘDU OCHRONY  
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 
TOMASZ CHRÓSTNY 

Dziękuję bardzo.
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Art. 66 nie dotyczy Deweloperskiego Funduszu 

Gwarancyjnego, a precyzując, powiem, że nie 
dotyczy środków, które mają być gromadzone 
w DFG. W DFG środki, tak jak środki w BFG, czy-
li w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, czy 
w Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym, są 
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środkami poniekąd znaczonymi i mogą być wy-
korzystane tylko i wyłącznie zgodnie z celem usta-
wy, one nie mogą być przeznaczane na inne cele. 
Art. 66, czyli ta zmiana zaproponowana przez 
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, do-
tyczy przekierowania środków z  Rządowego 
Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa do Funduszu 
Dopłat. Mówimy o kwocie, która może być jesz-
cze w tym roku wykorzystana na budownictwo 
społeczne, to są środki wynoszące około pół mi-
liarda złotych. Ta poprawka zgłoszona przez 
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii mia-
ła na celu właśnie uzupełnienie pewnej luki, je-
żeli chodzi o możliwość zwiększenia środków 
przeznaczanych na budownictwo społeczne, na 
tanie budownictwo. Rzeczywiście, jeżeli mówi-
my o ochronie konsumentów, to ministerstwo 
zwracało uwagę na to, że jest to również element 
chroniący słabszych finansowo konsumentów. 
A zatem przekierowanie środków z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa do Funduszu 
Dopłat… Środki Deweloperskiego Funduszu 
Gwarancyjnego mogą być wykorzystane tylko 
i wyłącznie w sytuacji, gdyby doszło do upadku 
dewelopera, upadku banku, a środki gwaranto-
wane przez BFG byłyby niewystarczające, a także 
ten kapitał, który ma pracować, czyli wady istotne 
i wstrzymanie placu budowy… W sytuacji, gdy wy-
stępują problemy po stronie dewelopera, zostaje 
wstrzymana budowa, konsument przez długi czas 
pozostaje bez mieszkania bądź deweloper uznał 
wadę istotną, ale przez długi czas jej nie usunął 
i nie naprawił, środki z DFG mogą zostać uwol-
nione po to, żeby konsument mógł nabyć miesz-
kanie na wolnym rynku, zaś UFG reprezentujący 
DFG będzie miał roszczenie wsteczne względem 
dewelopera po to, aby te środki odzyskać. Dziękuję 
bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję.
Nie ma więcej pytań?
(Głos z sali: Nie, nie, jeszcze senator Pęcherz 

ma pytanie.)
Pan senator Pęcherz.
Pytanie, tak?
(Senator Janusz Pęcherz: Pytanie.)
Bardzo proszę.
Panie Ministrze, proszę tutaj, na mównicę.

SENATOR 
JANUSZ PĘCHERZ 

Panie Prezesie, mam pytanie. Czy art. 38 roz-
patrywanej dzisiaj ustawy dotyczący rekompen-
saty odnosi się do sytuacji nabywcy określonego 
w art. 40 ust. 8? Od tego zależy ewentualnie moje 
dalsze działanie co do poprawek. Dziękuję bardzo.

(Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów Tomasz Chróstny: Czy mogę pro-
sić o powtórzenie?)

Bardzo proszę. Czy art. 38 dotyczący rekompen-
saty odnosi się do sytuacji nabywcy określonego 
w art. 40 ust. 8? Chodzi o to, czy będzie on mógł 
odstąpić od umowy, czy deweloper będzie wykony-
wał zadanie, np. usuwał wady, za swoje pieniądze.

(Senator Robert Mamątow: Na piśmie…)
Może pan minister odpowie.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Panie Prezesie, jeśli to pytanie jest zbyt szcze-
gółowe, może pan oczywiście odpowiedzieć na pi-
śmie, nie ma…

PREZES URZĘDU OCHRONY  
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 
TOMASZ CHRÓSTNY 

Wydaje mi się, że art. 38 i art. 40 dotyczą 2 róż-
nych kwestii.

(Głos z sali: Mikrofon…)
Ogromnie dziękuję.
Art. 38 i art. 40 dotyczą 2 różnych kwestii. To, 

co jest ważne w przypadku art. 38, to jest ekwi-
walentność świadczeń, ta proporcjonalność, która 
musi być zachowana, jeżeli chodzi o strony umowy, 
a zatem i konsumenta, i dewelopera.

Jeżeli zaś chodzi o art. 40, to cały art. 40 opisuje 
procedurę odbioru, który…

(Senator Janusz Pęcherz: Ale chodzi o ust. 8.)
Konkretnie ust. 8?
(Senator Janusz Pęcherz: Tak.)
Powiem tak: jeżeli chodzi o usunięcie…
(Senator Janusz Pęcherz: Czy ja mogę…)

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Panie Ministrze, ja myślę, że zastosuje-
my procedurę odpowiedzi na piśmie. To jest 
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pytanie szczegółowe, pan prezes ma też prawo się 
zastanowić.

(Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 
i  Konsumentów Tomasz Chróstny: Dosłownie 
chwilkę… Jeśli mógłbym prosić o zabranie głosu 
przez panią dyrektor w tym konkretnym temacie…)

A, bardzo proszę.
(Senator Ryszard Świlski: Bo odpowiedź na to 

pytanie determinuje poprawkę senatora.)
Dobrze. Pani dyrektor odpowie.
Bardzo proszę.

DYREKTOR DEPARTAMENTU OCHRONY 
ZBIOROWYCH INTERESÓW KONSUMEN-
TÓW W URZĘDZIE OCHRONY  
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 
IZABELA SZEWCZYK-KRZYŻANOWSKA 

Szanowni Państwo! Wysoka Izbo!
Jeżeli chodzi o art. 38 ustawy, to on precyzuje, 

co powinno być zawarte w umowie deweloperskiej. 
Czyli w sytuacji, w której umowa deweloperska za-
wiera kary umowne, to te kary umowne i odsetki, 
które są zastrzeżone na rzecz dewelopera – ponie-
waż od świadczenia pieniężnego, jak wiemy, są odset-
ki – muszą być ekwiwalentne. Czyli jeżeli deweloper 
zastrzeże sobie karę umowną, a jednocześnie odsetki 
od świadczenia pieniężnego, to ta kara umowna na 
rzecz konsumenta, którą zastrzega sobie deweloper 
w umowie… Tu jest swoboda zawierania umów, tak 
więc dlatego o tym mówię, że w umowie… To musi 
być ekwiwalentne, te roszczenia konsumenta i dewe-
lopera muszą być ekwiwalentne.

A jeżeli mówimy o art. 40 ust. 8, to on dotyczy pro-
tokołu, procedury odbioru lokalu. I mowa tam o tym, 
że jeżeli deweloper nie usunie wad w terminie okre-
ślonym w ust. 7, to wtedy nabywca wyznacza dewelo-
perowi nowy termin na usunięcie wad. I dopiero po 
bezskutecznym upływie tego terminu nabywca może 
usunąć wady na koszt dewelopera. Czyli mówimy tu-
taj w ostatnim zdaniu czy w ostatniej części zdania 
o tzw. wykonaniu zastępczym. Czyli wspomniane 2 
przepisy są ze sobą zupełnie niezwiązane, mówiąc 
krótko. I dotyczą 2 zupełnie odrębnych sytuacji.

PREZES URZĘDU OCHRONY  
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 
TOMASZ CHRÓSTNY 

Jeszcze tylko tak uzupełniając… Procedura 
odbioru nie zawiera sankcji w postaci odsetek. 

Czyli tutaj dążymy do tego, żeby stworzyć wspo-
mniany mechanizm 3 terminów, w  których 
konsument ma prawo oczekiwać, że deweloper 
usunie wadę. I w tym czasie również nie przy-
sługuje konsumentowi ekwiwalent pieniężny. 
Dążymy do tego, żeby wada została wyelimino-
wana, a lokal był lokalem pełnowartościowym 
co do funkcjonalności, a zatem pozbawionym 
wad zwykłych bądź wad istotnych. Dziękuję 
bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję.
Pan senator jeszcze chce dopytać.

SENATOR 
JANUSZ PĘCHERZ 

Tak.
Problem jest trochę bardziej złożony. To nie jest 

do końca tak, że jedno z drugim jest niepowiązane. 
Chodzi o to, że artykuł… Ja miałem poprawkę – na 
razie jej nie zgłosiłem – żeby art. 40 ust. 8 nadać 
takie brzmienie, że jeżeli deweloper nie usunie wad 
w terminie wskazanym na podstawie ust. 7 albo nie 
wskaże takiego terminu, nabywca wyznacza dewe-
loperowi nowy termin na usunięcie wad, a po bez-
skutecznym upływie tego terminu nabywca może 
odstąpić od umowy. W tej chwili jest, że na koszt 
dewelopera.

I teraz problemem tego art. 38 jest jak gdy-
by… To jest kwestia tego, czy mówimy o wa-
dach istotnych, czy nieistotnych. Bo to nie jest 
tu precyzyjnie powiedziane. Po prostu wada to 
może być i to, i to. I wada nieistotna to jest pro-
blem za mały, żeby odstąpić od umowy. Wada 
istotna daje możliwość odstąpienia od umowy 
także zgodnie z kodeksem cywilnym. I tutaj… 
No, tu ten problem jest jak gdyby nie do końca 
jasny. Dlatego pytam, na ile to jedno jest po-
wiązane z drugim. To mi pozwoli albo złożyć tę 
poprawkę, żeby można było odstąpić od umowy, 
albo zostawić to tak, jak jest, wiedząc, że bę-
dzie można się starać o rozwiązanie z kodeksu 
cywilnego.

Ale może się umówimy, Panie Prezesie, tak, że 
ja ją złożę, a do jutra my się zastanowimy. Ja zawsze 
mogę jeszcze jutro wycofać tę poprawkę.
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WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Niestety, pan senator może wycofać poprawkę 
tylko do końca dyskusji.

(Senator Robert Mamątow: Tak jest. Tak.)
(Głos z sali: Wycofać może…)
(Senator Janusz Pęcherz: Nie, nie. Jutro będzie 

posiedzenie komisji…)
Aha…
(Głos z sali: Jak złoży…)
Myślałem, że złożył. Dobrze.
Panie Prezesie, czy coś jeszcze w tej sprawie?

PREZES URZĘDU OCHRONY  
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 
TOMASZ CHRÓSTNY 

Tak. Ja chciałbym bardzo mocno podkreślić – 
i nadal to jest nasze stanowisko – że jeżeli chodzi 
o art. 38 i art. 40, to one są niezależne. Art. 40 to jest 
procedura… Chwilę zajęło mi tak naprawdę zba-
danie, gdzie tutaj jest rzekomy związek przyczy-
nowo-skutkowy i jak ten m.in. art. 40 ust. 8 ma się 
do art. 38. Jak wygląda procedura odbioru lokalu? 
To jest niezwykle ważne, czy to jest wada zwykła, 
czy to jest wada istotna. Pierwszy krok jest taki, 
że deweloper ją uznaje. Jeżeli jej nie uznaje, mu-
szą iść do sądu albo ewentualnie musi być opinia 
rzeczoznawcy, ale jeżeli ją uznaje, wówczas dewe-
loper ma pierwszy termin, termin 30-dniowy na 
usunięcie nieprawidłowości. Po tym czasie, jeżeli 
ona nie zostanie usunięta, deweloper wyznacza so-
bie sam dodatkowy racjonalny termin na usunię-
cie tej nieprawidłowości. Jeżeli w tym terminie nie 
usunie nieprawidłowości, to konsument wyznacza 
deweloperowi dodatkowy trzeci termin na usunię-
cie wady. Gdy minie ten czas, a mamy wadę zwy-
kłą, zwyczajną – zatem taką wadę, która nie ma 
istotnego wpływu na funkcjonalność innych lokali 
– wówczas konsument na koszt dewelopera może 
dokonać naprawy tej wady, która została stwier-
dzona. Mówimy tutaj o wykonaniu zastępczym. 
Jeżeli wada jest istotna, a zatem ma wpływ na funk-
cjonalność całej nieruchomości, całego budynku, 
również na funkcjonalność innych nieruchomości 
– dobrym przykładem byłaby m.in. kwestia wenty-
lacji w obiekcie – a pomimo 3 terminów deweloper 
nie usunął nieprawidłowości, wówczas konsument 
może się zwrócić do DFG o uwolnienie środków 
po to, żeby mógł zakupić nieruchomość od innego 

dewelopera, zaś DFG odzyska środki bezpośrednio 
od dewelopera. I tutaj nie ma żadnego mechani-
zmu odsetkowego, o którym jest mowa w art. 38. 
Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję.
Czy pan senator jeszcze chce zabrać głos?
(Senator Janusz Pęcherz: Ja tylko mam prośbę, 

Panie Prezesie, żebyśmy później jeszcze sobie to 
wyjaśnili, dlaczego ja się na to powołuję.)

Ale rozumiem, że pan senator nie oczekuje od-
powiedzi na piśmie?

(Senator Janusz Pęcherz: Nie, nie.)
Dobrze. Dziękuję.
Nie ma więcej pytań.
Dziękuje bardzo, Panie Prezesie. Dziękuję, Pani 

Dyrektor.
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Janusza 

Pęcherza.

SENATOR 
JANUSZ PĘCHERZ 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Debatujemy dziś nad ustawą, której zamierzo-

nym efektem, zdaniem wnioskodawców, będzie 
poprawa skuteczności i efektywności ochrony na-
bywców lokalu mieszkalnego lub domu jednoro-
dzinnego oraz wzrost poziomu akceptacji ustawy 
po stronie przedsiębiorców. Według wniosko-
dawców obecny katalog środków ochrony wpłat 
nabywcy nie zapewnia mu ochrony na odpowied-
nim poziomie. Dotychczasowa ustawa w zakresie 
przepisów dotyczących wprowadzenia mieszka-
niowych rachunków powierniczych oraz zasad 
wypłaty środków z tych rachunków sprawia trud-
ności interpretacyjne. Ustawa nie reguluje funk-
cjonujących w obrocie umów rezerwacyjnych, nie 
przewiduje sankcji za niestosowanie przez dewe-
lopera środków ochrony wpłat nabywcy, mimo 
takiego obowiązku, a w przypadku procedury od-
bioru przedmiotu umowy deweloperskiej w nie-
dostateczny sposób chroni interesy nabywcy, bo 
nie sankcjonuje nieusunięcia przez dewelopera 
wad zgłoszonych przez nabywcę do protokołu. 
Wszystkie te wymienione z uzasadnień do projektu 
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ustawy niedoskonałości dotyczą tak naprawdę jed-
nej strony umowy, czyli nabywcy lokalu. Nie ma 
w tym ochrony dewelopera, który pewnie jest tym 
złym wilkiem pragnącym pożreć ofiarę i dlatego 
trzeba nabywcę przed nim uchronić. Rozwiązania, 
w których tylko jedna strona jest chroniona, a dru-
ga nie, w których jedna wygrywa, a druga jest 
przegraną, nie są dobrymi rozwiązaniami prowa-
dzącymi do osiągnięcia założonych celów. Może się 
bowiem okazać, że po pewnym czasie nie mamy 
już dwóch stron, że na placu boju została już tylko 
jedna, szukająca tej drugiej, by zrealizować swoje 
plany. Tak trochę jest z omawianą dzisiaj ustawą, 
za którą można zagłosować i będę głosował, ale do-
piero po wprowadzeniu chociaż kilku istotnych po-
prawek służących wprowadzeniu równowagi stron 
w przepisach. Oczywiście bezpieczeństwo nabywcy 
mieszkania lub domu jednorodzinnego musi być 
priorytetem rozwiązań prawnych dla państwa i to 
bezpieczeństwo będzie zabezpieczone przez ra-
chunki powiernicze oraz utworzone narzędzie, 
jakim jest Deweloperski Fundusz Gwarancyjny.

Ale na uwadze musimy mieć także przedsię-
biorców, którzy w dobie pandemii utrzymują miej-
sca pracy, będą tworzyć nowe i mają swój znaczący 
wkład w tworzenie PKB. Tymczasem zapropono-
wane rozwiązania ustawowe najbardziej uderzą 
w małych deweloperów, działających na rynkach 
lokalnych, najczęściej realizujących inwestycje 
mieszkaniowe w formule: budowa domku jedno-
rodzinnego w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej 
z własnych środków i sprzedaż już gotowych bu-
dynków lub mieszkań. Wejście w życie tej ustawy 
będzie oznaczało dla nich konieczność zawierania 
umów deweloperskich, wprowadzanie odpowied-
nich składek do DFG przez dewelopera i zakładanie 
rachunków powierniczych. Sytuacja ta z pewnością 
wymusi zaciąganie kredytów, gdy środki własne 
będą niewystarczające, co w efekcie może spowol-
nić lub zatrzymać inwestycje na małych rynkach 
lokalnych.

Bardzo niepokojącym rozwiązaniem ustawo-
wym jest art. 16 ust. 2, zgodnie z którym dewelo-
per otrzyma od banku ostatnią transzę pieniędzy 
dopiero po otrzymaniu wypisu aktu notarialnego 
umowy przenoszącej na nabywcę prawa wynika-
jące z umowy deweloperskiej. Ta ostatnia transza 
to 10–25% ceny mieszkania, domu i często jest 
zyskiem dewelopera. Niejednokrotnie przenie-
sienie własności trwa kilka miesięcy, więc może 
to prowadzić do utraty płynności finansowej 
przedsiębiorcy.

Niezrozumiałe wydają się również zapisy usta-
wowe dające nadmierną pozycję bankom. Bank 
będzie uprawniony do skontrolowania zakończe-
nia każdego z etapów przedsięwzięcia lub etapu 
deweloperskiego. Na tej podstawie będzie mógł 
m.in. żądać wykazania, że deweloper nie zalega 
z płatnością podatków, składek na ubezpieczenie 
społeczne czy składki na DFG, a także czy uregu-
lował zobowiązania pieniężne wobec wykonaw-
ców, a tym bardziej podwykonawców. Zwłaszcza to 
ostatnie budzi największe kontrowersje, albowiem 
w praktyce sprawdzenie, że takie płatności zosta-
ły dokonane, będzie się opierało na oświadczeniu 
tych wykonawców i podwykonawców, że otrzymali 
wszystkie płatności. Jeżeli deweloper będzie z nimi 
w sporze, np. z tytułu nieprawidłowego wykona-
nia przez nich prac skutkującego umniejszeniem 
płatności, to takiego oświadczenia po prostu nie 
otrzyma. W konsekwencji bank odmówi wypłaty 
kolejnej transzy z mieszkaniowego rachunku po-
wierniczego, co odbije się negatywnie na płynności 
finansowej przedsiębiorcy i uniemożliwi planowa-
nie kolejnych inwestycji.

W omawianej ustawie brakuje możliwości wy-
powiedzenia umowy rachunku powierniczego 
przez dewelopera, co jest naruszeniem równości 
stron, jak również jest sprzeczne z art. 730 kodeksu 
cywilnego, który mówi, że rozwiązanie umowy ra-
chunku bankowego zawartej na czas nieoznaczony 
może nastąpić w każdym czasie wskutek wypowie-
dzenia przez którąkolwiek ze stron.

Kolejne zastrzeżenia budzą zapisy art. 48, zgod-
nie z którym podstawą wyliczenia wysokości skład-
ki jest wartość wpłaty dokonanej przez nabywcę na 
mieszkaniowy rachunek powierniczy. Składkę wyli-
cza się, a następnie odprowadza niezależnie od tego, 
czy wcześniej dokonano już wpłaty od danego loka-
lu. Dotyczy to np. sytuacji, w której deweloper zga-
dza się na rozwiązanie umowy za porozumieniem 
stron, gdy sytuacja życiowa nabywcy uległa pogor-
szeniu albo gdy dochodzi do odstąpienia od umowy 
deweloperskiej przez jedną ze stron. Składka wnie-
siona przez takiego pierwszego nabywcę pozostawa-
łaby w Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. 
Potwierdza to również art. 48 ust. 4, który wprost 
stanowi, że składka przekazana na fundusz nie pod-
lega zwrotowi. Czy o takie rozwiązania rzeczywiście 
chodzi projektodawcy tej ustawy? No, to jest pytanie, 
my na posiedzeniach komisji o tym dyskutowaliśmy. 
Jeśli zapotrzebowanie środków na potencjalne upa-
dłości jest określone na 140 milionów zł, to jaki cel 
ma zebranie blisko 1 miliarda zł w skali roku? Stąd 
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też proponujemy w poprawce, żeby zamiast 2% był 
to maksimum 1% w otwartych funduszach i 0,1% 
zamiast 0,2% w zamkniętych.

Reasumując, mogę stwierdzić, że ustawa jest 
bardzo potrzebna. Daje ona gwarancję poprawy 
skuteczności i efektywności ochrony nabywców 
lokalu lub domu jednorodzinnego, nie powoduje 
jednak wzrostu poziomu akceptacji ustawy po stro-
nie przedsiębiorców, co założono w uzasadnieniu 
ustawy, daje zbyt duże uprawnienia bankom, stwa-
rza zagrożenie upadłością małych deweloperów 
i opanowaniem rynku mieszkaniowego przez wiel-
kie fundusze z udziałem kapitału zagranicznego. 
Konieczne jest zatem wprowadzenie do ustawy nie-
zbędnych poprawek, które wyeliminują te zagroże-
nia. Będę głosował za tą ustawą wraz z poprawkami 
i złożę jeszcze 2 poprawki. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senatorowie Szwed, 

Chybicka, Mamątow, Gromko złożyli swoje prze-
mówienia w dyskusji do protokołu*.

Informuję, że wnioski o charakterze legislacyj-
nym na piśmie złożył pan senator Bober…

(Głos z sali: I senator Pęcherz.)
Pan senator zamierza złożyć poprawkę, tak? 

Właśnie teraz ją składa. Okej. Podpisana? Dobrze. 
Bardzo dziękuję.

…I pan senator Janusz Pęcherz.
Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować 

się do przedstawionych wniosków? Tak?
Bardzo proszę, Panie Prezesie.

PREZES URZĘDU OCHRONY  
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 
TOMASZ CHRÓSTNY 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Te argumenty, które zostały przed chwilą przy-

toczone, są niezwykle zbieżne, tak naprawdę wyni-
kają bardzo często z głosów przedsiębiorców. Mam 
tutaj na myśli argumenty dotyczące tego, że teraz 
to banki będą kontrolowały, kto może prowadzić 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

firmy deweloperskie, a kto nie, że ograniczona 
będzie konkurencja na rynku ze wszystkimi ne-
gatywnymi skutkami, kwestii upadłości firm, usu-
nięcia z rynku małych i średnich deweloperów, 
wzrostu cen mieszkań. Mam cały taki dokument, 
proszę państwa, zbiór cytatów dotyczących usta-
wy z 2011 r. Jak ulał pasują one do tych argumen-
tów strony społecznej, deweloperów, dotyczących 
tych przepisów, łącznie z tym argumentem, że przy 
poprzedniej ustawie, w kontekście której słyszy-
my dzisiaj, że jest to bardzo dobrze działający me-
chanizm, deweloperzy jako Polski Związek Firm 
Deweloperskich wprost nazwali obecnie obowiązu-
jące przepisy bublem prawnym. Ja chciałbym wy-
raźnie podkreślić, że ustawa jest ustawą o ochronie 
praw nabywców lokali mieszkalnych lub domu 
jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu 
Gwarancyjnym. Kto i dlaczego? Bo słabszą stro-
ną kontraktu, umowy na linii konsument – dewe-
loper jest konsument. I to jego mamy obowiązek 
chronić, także dlatego, że deweloper co do zasa-
dy nie realizuje przedsięwzięcia inwestycyjnego 
za swój kapitał, tylko realizuje to przedsięwzięcie, 
obarczając ryzykiem środki pozyskane od konsu-
mentów. To oni finansują przedsięwzięcie i to ich 
środki mają być w sposób szczególny chronione. 
Stąd też zmiany, które w tych przepisach zostały 
zaproponowane.

Odnosząc się do tych uwag, które się pojawiły, 
można zapytać: dlaczego deweloper nie powinien 
mieć możliwości wyprowadzenia mieszkaniowych 
rachunków powierniczych? Bo konsumenci, zawie-
rając umowę, decydują się, że to w danym banku 
będą prowadzone środki. A co, jeżeli zostaną prze-
niesione do banku, który za chwilę upadnie? Kto 
poniesie wówczas odpowiedzialność? Dlatego chce-
my, żeby ostatnia transza, tak, jak to jest dzisiaj 
według przepisów, była płacona już wówczas, gdy 
będzie można skorzystać z tego lokalu, gdy będzie 
można zawrzeć umowę. Nikt z nas nie kupuje sa-
mochodu, płacąc wcześniej, a dopiero później go 
oglądając, czy jakiegokolwiek innego istotnie ma-
terialnego przedmiotu. Zawsze chcemy najpierw 
sprawdzić, zweryfikować i dopiero wówczas odbie-
ramy dany przedmiot, gdy wiemy, że funkcjonalnie 
jest w pełni wartościowy.

Tym bardziej tak jest w przypadku tak ważne-
go przedmiotu, inwestycji wielu pokoleń, tysięcy 
Polaków każdego roku. To mieszkanie również 
musi być zweryfikowane, musimy mieć pewność 
i musi być ten dodatkowy bodziec finansowy dla 
dewelopera, aby usunąć wady zwykłe, usunąć wady 
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istotne, a nie skazywać konsumenta na drogę są-
dową po to, żeby korzystał np. z prawa rękojmi. 
Stąd m.in. także mechanizm kontroli ze strony 
instytucji finansowej, jaką jest bank. Po to, żeby-
śmy mieli świadomość i pewność, także jako in-
stytucje publiczne, że środki nabywców są mimo 
wszystko zabezpieczone przed ryzykiem poważ-
nych nadużyć, które mogą wystąpić u dewelope-
ra. A coraz częściej jednak każde przedsięwzięcie 
jest realizowane w spółce celowej osobno do tego 
powoływanej. Dlatego nabywcy mają prawo mieć 
tę dodatkową gwarancję, że instytucja finansowa 
zweryfikowała, czy np. nie ma poważnych zaległo-
ści w VAT, które by obciążały przedmiot, który jest 
finansowany przez nabywców. To są te elementy, 
które w projekcie są naprawdę gruntownie prze-
myślane i mają zabezpieczyć słabszą stronę umowy 
– a nią bez wątpienia nie jest deweloper.

Dlatego bardzo prosimy o to, żeby te przepisy, 
które zawierają rozwiązania dyskutowane na prze-
strzeni lat, bardzo dokładnie przemyślane, rzeczy-
wiście zostały poparte. Bo pamiętajmy również 
o tym, że planujemy to wszystko nie tylko na ten 
rok, w którym jeszcze jest pandemia, ale myślimy 
rzeczywiście o dekadzie i o setkach, jeśli nie milio-
nach konsumentów, którzy w tym czasie nabędą 
lokal mieszkalny na podstawowe potrzeby miesz-
kaniowe, i ta ochrona właśnie na wypadek, gdyby 
coś było nie tak… Bo to oni finansują przedsięwzię-
cie po stronie dewelopera, który notabene bardzo 
dobrze na tym zarabia, i chodzi właśnie o to, żeby 
ze względu na to, że to wszystko jest obarczone ry-
zykiem, że ryzyko działalności jest oparte na ich 
środkach, nie dochodziło do tragedii ludzkich, do 
tego, że nieraz konsument zostaje z długiem, z kre-
dytem i bez lokalu. To są zbyt ważne inwestycje 
z punktu widzenia konsumentów. Bardzo dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję, Panie Prezesie.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o cha-

rakterze legislacyjnym, proszę Komisję 
Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisję 
Infrastruktury o ustosunkowanie się do przed-
stawionych wniosków i przygotowanie wspólnego 
sprawozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punk-
tu czternastego porządku obrad: ustawa o ra-
tyfikacji Umowy o udziale Republiki Chorwacji 
w Europejskim Obszarze Gospodarczym, sporzą-
dzonej w Brukseli dnia 11 kwietnia 2014 r.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 376, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 376 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Spraw 
Zagranicznych i  Unii Europejskiej, senatora 
Aleksandra Szweda, o przedstawienie sprawozda-
nia komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
ALEKSANDER SZWED 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozda-

nie z  siedemdziesiątego posiedzenia Komisji 
Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, któ-
ra w dniu dzisiejszym procedowała ustawę o ra-
tyfikacji Umowy o udziale Republiki Chorwacji 
w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Celem ustawy jest wyrażenie zgody na ra-
tyfikację przez prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Umowy o udziale Republiki Chorwacji 
w Europejskim Obszarze Gospodarczym, sporzą-
dzonej w Brukseli dnia 11 kwietnia 2014 r.

Warto przypomnieć, że Europejski Obszar 
Gospodarczy został utworzony na mocy 
Porozumienia o EOG, które weszło w życie w 1994 r. 
Jego celem jest rozszerzenie rynku wewnętrznego 
Unii Europejskiej na 3 uczestniczące państwa EFTA 
i utworzenie jednorodnego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. Porozumienie EOG opiera się na 
wspólnych zasadach i równych warunkach kon-
kurencji oraz zapewnia odpowiednie środki egze-
kwowania na szczeblu sądowym. Porozumienie 
gwarantuje równe prawa i obowiązki na rynku 
wewnętrznym dla osób fizycznych oraz podmio-
tów gospodarczych w EOG. Od 1 lutego 2020 r. 
Europejski Obszar Gospodarczy obejmuje 27 
państw członkowskich Unii Europejskiej oraz 3 
państwa EFTA: Islandię, Lichtenstein i Norwegię.

Prawodawstwo dotyczące rynku wewnętrznego 
jest włączone do porozumienia, dzięki czemu ma 
zastosowanie na całym terytorium Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego. Dotyczy ono swobodnego 
przepływu towarów, kapitału, usług i osób w 30 pań-
stwach EOG. Porozumienie obejmuje takie obszary 
horyzontalne, jak np.: polityka społeczna, ochrona 
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konsumentów, środowisko, prawo spółek, statysty-
ka, turystyka i kultura. W celu zapewnienia rów-
nych warunków konkurencji w całym Europejskim 
Obszarze Gospodarczym porozumienie odzwiercie-
dla zasady konkurencji i pomocy państwa zawar-
te w traktatach Unii Europejskiej oraz przewiduje 
udział w programach Unii Europejskiej takich jak 
programy badawcze i edukacyjne.

Na posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych 
i Unii Europejskiej obecny był wiceminister spraw 
zagranicznych Piotr Wawrzyk, który przedstawia-
jąc ustawę, podkreślił bardzo dobre relacje Polski 
i Chorwacji. Warto przypomnieć, że Polska poparła 
akcesję Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej. 
Konsekwencją tej akcesji jest również uczestnic-
two Republiki Chorwacji w Europejskim Obszarze 
Gospodarczym. Popierając akcesję Chorwacji do 
EOG, Polska opierała się zarówno na postano-
wieniach Porozumienia o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym, że akcesja do Unii Europejskiej 
powinna nastąpić jednocześnie z  akcesją do 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jak i na 
zasadzie wspólnych korzyści, jakie rozszerzenie 
EOG przynosi państwom członkowskim.

Umowa o udziale Chorwacji w Europejskim 
Obszarze Gospodarczym jest tymczasowo stoso-
wana od kwietnia 2014 r., a oficjalnie wejdzie w ży-
cie po zakończeniu jej ratyfikacji przez wszystkie 
państwa członkowskie. Skutkiem ratyfikowanej 
umowy będzie wzrost kwot bezcłowych na niektó-
re towary rybne importowane z Republiki Islandii. 
Umowa dotyczy spraw uregulowanych w usta-
wie lub w których konstytucja wymaga ustawy, 
w związku z czym w myśl art. 89 ust. 1 pkt 5 kon-
stytucji podlega ona ratyfikacji za uprzednią zgodą 
wyrażoną w ustawie.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia.

Na posiedzeniu komisji projekt został, po bar-
dzo krótkiej dyskusji, przyjęty jednogłośnie. Dlatego 
w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych i Unii 
Europejskie wnoszę o przyjęcie przez Senat jednoli-
tego załączonego projektu ustawy o ratyfikacji umo-
wy o udziale Republiki Chorwacji w Europejskim 
Obszarze Gospodarczym, sporządzonej w Brukseli 
dnia 11 kwietnia 2014 r. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sena-
tora sprawozdawcy.

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

Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Aleksander Szwed: Dziękuję.)
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych zostali upoważnieni minister rozwoju, 
pracy i technologii oraz minister spraw zagranicznych.

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

Nie. Pan minister Piotr Wawrzyk, sekretarz sta-
nu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, dziękuje 
za udzielenie głosu.

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

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

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

pisał się do głosu.
Dla porządku informuję, że senator Aleksander 

Szwed złożył swoje przemówienie w dyskusji do 
protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pięt-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie 
powiatowym, ustawy o samorządzie wojewódz-
twa oraz ustawy o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 385, a spra-
wozdania komisji – w drukach nr 385 A i 385 B.

Proszę sprawozdawcę Komisji Nauki, Edukacji 
i Sportu, senator Joannę Sekułę, o przedstawienie 
sprawozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
JOANNA SEKUŁA 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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Komisja edukacji i nauki zebrała się na po-
siedzeniu 5 maja i podjęła decyzję o przyjęciu 
załączonego projektu ustawy bez poprawek. 
Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu 

Terytorialnego i Administracji Państwowej, se-
natora Marka Komorowskiego, o przedstawienie 
sprawozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
MAREK KOMOROWSKI 

Jestem widoczny, tak?
(Wicemarszałek Marek Pęk: Tak. Bardzo pro-

szę, Panie Senatorze.)
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Chciałbym przedstawić sprawozdanie Komisji 

Samorządu Terytorialnego i  Administracji 
Państwowej o  uchwalonej przez Sejm w  dniu 
20 kwietnia 2021 r. ustawie o zmianie ustawy o sa-
morządzie gminnym, ustawy o samorządzie po-
wiatowym, ustawy o samorządzie województwa 
oraz ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie.

Posiedzenie w  temacie ustawy odbyło się 
w dniu wczorajszym…

(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
…Mazurek, sekretarz stanu w  Kancelarii 

Prezesa Rady Ministrów…
(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
…Polityki młodzieżowej…
(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
…Przewodniczący sejmowej komisji samorządu 

terytorialnego…
(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
W trakcie posiedzenia…
(Wicemarszałek Marek Pęk: Panie Senatorze, ja 

bardzo pana przepraszam, ale mamy jakieś okrop-
ne problemy z dźwiękiem, praktycznie w ogó-
le nie słychać pana sprawozdania. Czy może pan 
wyłączyć…)

Nie wiem… Mogę kamerę wyłączyć…
(Wicemarszałek Marek Pęk: Czy może pan, 

Panie Senatorze, wyłączyć kamerę? Może wtedy 
poprawi się jakość dźwięku.)

Wyłączyłem kamerę, może trochę lepiej będzie 
słychać.

(Wicemarszałek Marek Pęk: Teraz jest lepiej, 
tak.)

Jeżeli chodzi o przebieg prac legislacyjnych, 
to powiem, że Sejm uchwalił tę ustawę w dniu 20 
kwietnia w wyniku rozpatrzenia projektu senackie-
go, druk sejmowy nr 990, oraz projektu wniesione-
go przez Radę Ministrów, druk nr 1014. W efekcie 
tego… No, przygotowano druk nr 1036-A i w dniu 
20 kwietnia została uchwalona omawiana ustawa.

Ustawa reguluje generalnie kwestię powoływa-
nia rad młodzieży przez rady gmin, rady powiatów 
oraz sejmiki województw i nie budziła kontrowersji 
wśród członków komisji. Niemniej jednak w trakcie 
prac komisji Biuro Legislacyjne zgłosiło 9 popra-
wek i grup poprawek, które w sumie stanowią 13 
poprawek. W pracach komisji uczestniczyli rów-
nież zdalnie przedstawiciele poszczególnych sej-
mików i rad młodzieży, którzy wnosili o przyjęcie 
ustawy bez poprawek. Komisja Nauki, Edukacji 
i Sportu przyjęła ustawę bez poprawek. Niemniej 
jednak komisja samorządu terytorialnego po roz-
ważeniu wszystkich wątpliwości w głosowaniu 
– 1 senator wstrzymał się od głosu – poprawki 
wniesione przez Biuro Legislacyjne przyjęła. Te 
poprawki, w zasadzie poza jedną, są poprawkami 
trochę porządkującymi i doprecyzowującymi pew-
ne zapisy. 

Najwięcej kontrowersji i dyskusji wywołał temat 
związany z Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem, 
ponieważ w uchwalanej ustawie Rada Dialogu 
z Młodym Pokoleniem powiększa się o 2 przed-
stawicieli, właśnie przedstawicieli młodzieżowych 
rad powiatów oraz przedstawicieli młodzieżowych 
sejmików województw. W związku z tym byłaby 
niezgodność w zakresie funkcjonującej dotychczas 
rady i tej rady, która będzie powołana w wyniku 
uchwalonej ustawy. Brak w projektowanej ustawie 
przepisów przejściowych skłonił komisję samorzą-
du terytorialnego do zaproponowania art. 8a, który 
da przewodniczącemu Komitetu do spraw Pożytku 
Publicznego możliwość dostosowania składu Rady 
Dialogu z  Młodym Pokoleniem w  terminie 30 
dni. I to ta kwestia skłoniła Komisję Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej do tego, 
żeby przyjąć poprawki do ustawy, pomimo tego, że 
wszystkie środowiska młodzieżowe wnosiły o jej 
przyjęcie bez poprawek, wnosił o to również pan 
minister.

Ustawa jest oczekiwana przez środowisko mło-
dzieżowe. Jeżeli chodzi o to, co ona reguluje, czyli 
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młodzieżowe rady, to można powiedzieć, że mają 
one charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatyw-
ny. Młodzieżowe rady mogą zgłaszać do upraw-
nionych podmiotów wnioski o podjęcie inicjatywy 
uchwałodawczej, mogą kierować zapytania lub 
wnioski do wójta, starosty, marszałka. Mogą też 
opiniować projekty uchwał dotyczących młodzie-
ży i współuczestniczyć w działaniach związanych 
z tworzeniem i realizacją rządowych dokumentów.

To tyle, jeżeli chodzi o sprawozdanie. Już na 
zakończenie komisja wyraziła opinię, że może nie 
spowoduje to dłuższego przeciągnięcia w czasie, 
ponieważ w przyszłym tygodniu jest posiedzenie 
Sejmu i komisja ma nadzieję, że te poprawki, je-
żeli ewentualnie zostaną przyjęte przez Wysoki 
Senat, na najbliższym posiedzeniu Sejmu zostaną 
również przyjęte i ustawa będzie mogła niebawem 
wejść w życie. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

(Głos z sali: Nie.)
Nie ma pytań. Dziękuję państwu.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez 

rząd i Senat. Do prezentowania stanowiska rządu 
w toku prac parlamentarnych został upoważniony 
prezes Rady Ministrów.

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

Zapraszam pana Piotra Mazurka, sekretarza 
stanu, pełnomocnika rządu do spraw polityki mło-
dzieżowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

SEKRETARZ STANU  
W KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW 
PIOTR MAZUREK 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jeżeli chodzi o sprawozdania, które zostały 

tutaj przedstawione, to chciałem powiedzieć, że 
stanowisko rządu jest w pełni spójne ze stanowi-
skiem Komisji Edukacji, Nauki i Sportu Senatu. 

W pełni zgadzamy się z wystąpieniem pana sena-
tora Bogdana Zdrojewskiego, który wskazuje, że 
poprawki, które z kolei przez drugą komisję zosta-
ły zaproponowane, mają charakter tak naprawdę 
techniczny i nie mają realnego wpływu na meritum 
sprawy, która jest przez tę ustawę regulowana.

Jeżeli chodzi o kwestię stanowiska komisji sa-
morządowej, to muszę zwrócić uwagę, że komisja 
przyjęła poprawkę, która jest całkowicie sprzecz-
na z obowiązującym w tej chwili prawem, które 
reguluje funkcjonowanie Rady Dialogu z Młodym 
Pokoleniem. Komisja przyjęła, że przewodniczą-
cy Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, któ-
ry powołuje członków Rady Dialogu z Młodym 
Pokoleniem, w ciągu 30 dni musi dostosować skład 
Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem do kształtu 
tych przepisów wprowadzanych przez tę ustawę, 
czyli chodzi tutaj o przedstawicieli młodzieżowych 
rad powiatów oraz młodzieżowych sejmików wo-
jewództw. Zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi, które regulują funkcjonowanie tej rady – bo 
ta rada już istnieje od 2019 r. – procedura naboru 
trwa 4 miesiące. Chciałem powiedzieć – i to mó-
wiłem także na posiedzeniu komisji i to mówili 
także przedstawiciele młodzieży obecni na posie-
dzeniu komisji – że właśnie z końcem bieżącego 
miesiąca rozpocznie się nabór do nowej kadencji 
Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem. W związku 
z tym wprowadzenie przepisu w momencie, kiedy 
kadencja się kończy i za kilka tygodni rozpoczyna 
się nabór do nowej kadencji, nakazuje dostosowa-
nie obecnej kończącej się kadencji do przepisów 
tej ustawy, która najprawdopodobniej nawet nie 
wejdzie w życie do czasu, kiedy ten nabór będzie 
musiał zostać otwarty, i jest po prostu czymś ab-
surdalnym. Dlatego też stanowisko rządu jest ta-
kie, że bardzo prosimy Wysoki Senat, żeby jednak 
przyjąć to stanowisko, które zostało przyjęte przez 
Komisję Edukacji, Nauki i Sportu, ponieważ ono 
jest racjonalne, także jeżeli chodzi o stan faktycz-
ny i kalendarz. Tutaj także jest drugi argument. To 
jest kwestia kalendarza młodzieżowych rad j.s.t., 
ponieważ te rady działają zwykle w takim cyklu 
jak rok szkolny czy rok akademicki. W związku 
z tym bardzo zależy młodzieży, która była obec-
na na posiedzeniach obu komisji, aby jak najszyb-
ciej ta ustawa weszła w życie i aby już można było 
w najbliższych tygodniach przygotowywać wybory 
nowych kadencji zgodnie z tymi przepisami, które 
ta ustawa wprowadza.

Ustawa została przyjęta praktycznie przez cały 
Sejm: 446 posłów głosowało za. Zostały przyjęte 
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w Sejmie również poprawki ponadpartyjne wypra-
cowane przez parlamentarny zespół. Osoby z róż-
nych klubów w tym uczestniczyły. Zatem uważamy, 
że ta ustawa, która zresztą była wynikiem przede 
wszystkim prac środowisk młodzieżowych i od-
powiada na postulaty środowisk młodzieżowych, 
na tym etapie nie wymaga już wprowadzenia ko-
lejnych poprawek. Tak jak mówiliśmy wielokrot-
nie, po roku będzie przeprowadzona ewaluacja 
i w oparciu oczywiście o sprawdzenie, jak ustawa 
będzie działała w praktyce, jesteśmy gotowi roz-
mawiać o jej dalszych zmianach i dostosowywa-
niu poszczególnych jej przepisów. Bardzo dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Gabriela Morawska-Stanecka)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pani senator Joanna Sekuła.
Proszę bardzo.

SENATOR 
JOANNA SEKUŁA 

Panie Ministrze, ja mam pytanie dotyczące 
zmian w ustawie o działalności pożytku publiczne-
go i wolontariacie. Jest tutaj zapis mówiący o tym, 
że przewodniczący komitetu określi w  drodze 
rozporządzenia tryb powoływania członków Rady 
Dialogu z Młodym Pokoleniem i wszystkie towa-
rzyszące temu działania. Proszę mi powiedzieć, czy 
został opracowany regulamin sposobu wyłaniania 
kandydatów do przyszłej Rady Dialogu z Młodym 
Pokoleniem, uwzględniając zapisy zmienionego ar-
tykułu, mówiącego o tym, że będzie można wyła-
niać kandydatów, których popierają młodzieżowe 
rady gmin, młodzieżowe rady powiatów lub mło-
dzieżowe sejmiki. Czy państwo zrobili taką symu-
lację? Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW 
PIOTR MAZUREK 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowna Pani 
Senator! Pani Przewodnicząca!

Jeżeli chodzi o te regulacje szczegółowe, to po 
pierwsze, jest ustawa, po drugie, rozporządze-
nie. To rozporządzenie reguluje kwestie związa-
ne ze szczegółowym trybem naboru i rekrutacji do 
Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem. Oczywiście 
takie rozporządzenie funkcjonuje od 2019 r., bo 
w 2019 r. ustawowo została powołana Rada Dialogu 
z Młodym Pokoleniem i wówczas zostało wydane 
rozporządzenie doprecyzowujące kwestie, które 
w drodze ustawy zostały delegowane do rozporzą-
dzenia. I oczywiście to rozporządzenie, jeżeli ta 
ustawa zostanie przyjęta przez parlament i podpi-
sana przez pana prezydenta, będzie musiało zostać 
zmienione, dostosowane do tych kwestii, które tu-
taj omówiliśmy, czyli chodzi o kwestie młodzieżo-
wych rad powiatów oraz młodzieżowych sejmików.

Jeszcze muszę doprecyzować, że w kadencji bie-
żącej przedstawiciele tych środowisk oczywiście 
w składzie rady są, tylko że nie są formalnie przed-
stawicielami młodzieżowych rad powiatów i mło-
dzieżowych sejmików województw, bo do tej pory 
ustawodawca niestety nie przewidział takiej możli-
wości. W związku z tym my tak naprawdę formal-
nie porządkujemy stan, który i tak już faktycznie 
do tej pory w Radzie Dialogu z Młodym Pokoleniem 
istniał. Dziękuję bardzo.

(Senator Joanna Sekuła: Ale pan minister ciągle 
nie odpowiedział…)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję…
(Senator Joanna Sekuła: Przepraszam.)
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Pani senator chce dopytać. Proszę zostać, Panie 

Ministrze.
Proszę bardzo.

SENATOR 
JOANNA SEKUŁA 

Ponieważ te poprawki zostały wniesione w dru-
gim czytaniu, musieliście państwo być w  tym 
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zespole parlamentarnym do spraw młodzieżowych 
rad. Bo zdaje się, że to to gremium rekomendowało 
te poprawki. Nie mylę się?

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Piotr Mazurek: Ale o których popraw-
kach mówimy w tej chwili?)

Mówię o tych poprawkach, które zostały wnie-
sione w drugim czytaniu.

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Piotr Mazurek: W Sejmie? To tak.)

A więc jeżeli te poprawki zostały wniesione 
m.in. przez pana – no, pan reprezentuje tutaj sze-
reg różnych organizacji, trudno mi powiedzieć, 
czy w  przypadku rekomendowania tej ustawy 
jest pan pełnomocnikiem rządu, czy przedstawi-
cielem Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, 
którego jest pan wiceprzewodniczącym, czy Rady 
Dialogu z Młodym Pokoleniem, której jest pan 
współszefem, etc. – to chcę się dowiedzieć, czy re-
komendując tę poprawkę, która jest bardzo trudna, 
dotyczącą przeprowadzenia takiego wyboru, macie 
państwo opracowaną koncepcję wyboru członków 
Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem, uwzględnia-
jącą możliwość zgłaszania kandydatur z trzech po-
ziomów rad. Bo rozumiem, że w tym przypadku 
ci młodzi ludzie będą musieli się sieciować, np. na 
kształt sieciowania się sędziów w przypadku KRS. 
W związku z tym bardzo bym prosiła o odpowiedź. 
Bo to działanie wzbudza spore zaniepokojenie 
członków młodzieżowych rad. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW 
PIOTR MAZUREK 

Dziękuję bardzo.
Szczerze mówiąc, nie do końca chyba rozu-

miem intencję tego pytania, ale oczywiście od-
powiem na pytanie rozumiane literalnie, takie, 
jakie zostało zadane. Rada Dialogu z  Młodym 
Pokoleniem już istnieje, istnieje już od 2019 r., 
w związku z czym ta procedura już została zasto-
sowana. To nie jest tak, że my w tej chwili musimy 
napisać na nowo procedurę, której nie ma. W pro-
cedurze, która do tej pory była stosowana, jeżeli 

oczywiście założymy, że ta ustawa zostanie przy-
jęta, podpisana itd., wejdzie w życie, zmieni się jed-
na rzecz. Otóż oprócz dotychczas funkcjonujących 
podmiotów uprawnionych do udzielania poparcia 
kandydatom do tej rady dochodzą 2 nowe, czyli 
są to młodzieżowe rady powiatów oraz młodzie-
żowe sejmiki województw. A wszystko, co do tej 
pory funkcjonowało, czyli poparcie młodzieżowej 
rady gminy, poparcie określonej liczby organizacji 
pozarządowych, poparcie Parlamentu Studentów 
RP, dalej funkcjonuje. I tak jak do tej pory młody 
człowiek mógł sobie nazbierać, mówiąc kolokwial-
nie, poparcie określonej liczby młodzieżowych rad 
gmin, tak teraz istnieje możliwość udzielania takie-
go poparcia również przez młodzieżowe sejmiki 
województw oraz młodzieżowe rady powiatów. Tak 
że cała konstrukcja naboru istnieje. I trzeba będzie 
do tej konstrukcji, jeżeli oczywiście ustawa będzie 
obowiązywała w tej formie, w której jest dzisiaj 
przedmiotem obrad Wysokiej Izby, dopisać jako 
podmioty uprawnione te 2 nowe twory, które ta 
ustawa sankcjonuje. Tak będzie na mocy tej usta- będzie na mocy tej usta- na mocy tej usta-
wy, nad którą w tej chwili obradujemy. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Pani senator Joanna Sekuła.
Proszę bardzo.

SENATOR 
JOANNA SEKUŁA 

Panie Ministrze, ja jednak będę uporczywie 
pytała pana o ten mechanizm, dlatego że znie-
śliście w tej nowelizacji ograniczenie liczebności 
rady. Rada według poprzednich zapisów liczyła 
20–35 członków, teraz ta liczebność jest nieogra-
niczona. Dlatego pytam, czy w projekcie rozpo-
rządzenia – bo zapewne takie już istnieje – jest 
stworzony mechanizm, który pozwala tak dobrać 
skład i liczebność rady, aby ta rada mogła działać 
i była skuteczna. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.
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SEKRETARZ STANU  
W KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW 
PIOTR MAZUREK 

Dziękuję.
Szanowna Pani Senator, rozporządzenie zosta-

nie wydane, kiedy ustawa wejdzie w życie. Taka 
jest kolejność procedowania aktów prawnych. Ale 
w moim przekonaniu istotne jest to, żeby ta rada 
miała taką liczebność, która będzie, powiedzmy, 
pewnym kompromisem pomiędzy liczbą osób, któ-
re są w stanie zebrać się w jednym miejscu i pro-
cedować, a reprezentatywnością. Do tej pory był 
problem polegający na tym, że była ta górna gra-
nica 35 osób i że w ramach podmiotów do tej pory 
uprawnionych do udzielania poparcia było bardzo 
wiele osób, które nie znalazły się w składzie osta-
tecznej rady, pomimo tego że miały dobre CV, że 
miały szerokie poparcie środowiska. W związku 
z tym, jak rozumiem, Wysoki Sejm uznał, że nale-
ży po dopisaniu kolejnych podmiotów, które mogą 
zgłaszać kandydatów, znieść tę granicę, ażeby jed-
nak dać większą szansę młodym ludziom na sku-
teczne ubieganie się o funkcję członka Rady Dialogu 
z Młodym Pokoleniem. Tym bardziej że więcej pod-
miotów może udzielać poparcia. Wydaje mi się, że 
jest to absolutnie racjonalne i w pełni uzasadnione. 
Jeżeli więcej podmiotów może udzielać poparcia, to 
więcej osób może zasiadać w tej radzie. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Pani senator Joanna Sekuła.

SENATOR 
JOANNA SEKUŁA 

Ja cały czas, Panie Ministrze, pytam o jedną 
rzecz: czy został stworzony projekt rozporządze-
nia, w którym to projekcie stworzono mechanizm 
wyboru członków? I czy zrobiona została symula-
cja, jak duża może powstać rada? Bowiem, Panie 
Ministrze, takie są głosy w młodym środowisku, że 
rada może liczyć 500 osób. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję.
Proszę bardzo.

SEKRETARZ STANU  
W KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW 
PIOTR MAZUREK 

Nie zostały stworzone takie symulacje, ponie-
waż tak naprawdę, jeżeli ta ustawa wejdzie w życie 
i będzie obowiązywała, to w dużej mierze będzie 
to zależało od tego – jak sądzę, ale to jest oczy-
wiście decyzja przewodniczącego Komitetu do 
spraw Pożytku Publicznego – ile osób się zgłosi. 
I, jak sądzę, przewodniczący Komitetu do spraw 
Pożytku Publicznego będzie starał się jak najwię-
cej osób zaprosić do udziału – oczywiście tych, 
które poprawnie zgłoszą się w procedurze do tej 
pory obowiązującej – ale oczywiście pewnie bę-
dzie także brał pod uwagę to, żeby ta rada nie była 
zbyt liczna. Ponieważ oczywiście wiemy, że wtedy 
jest chociażby nawet logistyczny problem z tym, 
żeby mogła się spotkać. Ale myślę, że… Ja nie pa-
miętam w tym monecie, ile dokładnie było zgło-
szeń do rady obecnej kadencji, ale wydaje mi się, 
że było ich kilkadziesiąt – prawdopodobnie gdzieś 
tam bliżej 100 niż 50. W związku z tym zakłada-
jąc, że liczba kandydatów może być troszkę więk-
sza – powiedzmy, że ok. 100 – podejrzewam, że 
połowa czy ponad połowa, jeśli oczywiście będą 
to zgłoszenia, które będą miały istotną reprezen-
tatywność, ma szansę, jeżeli pan przewodniczący 
Komitetu do spraw Pożytku Publicznego tak uzna, 
znaleźć się w tej radzie.

Wydaje mi się, że to jest bardzo dobra zmia-
na, ponieważ ta rada może po prostu w każdej 
kadencji mieć inną liczbę członków, też propor-
cjonalnie do liczby kandydatów, którzy się zgło-
szą. A więc ja nie widzę tutaj, szczerze mówiąc, 
żadnej kontrowersji. Ja takich głosów nie słysza-
łem – a z bardzo wieloma środowiskami mło-
dzieżowymi jestem w kontakcie – do mnie takie 
obawy nie dotarły.

Wydaje mi się, że zależy nam na tym, żeby każ-
dy taki organ był jak najbardziej reprezentatywny. 
A górna granica liczby członków oczywiście zawsze 
ogranicza tę możliwość reprezentatywności, bo 
ogranicza możliwość powoływania członków do 
danego organu. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Pani senator Joanna Sekuła.



86

24. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 12 maja 2021 r.

Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym,  
ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

SENATOR 
JOANNA SEKUŁA 

Panie Ministrze, pan jest wiceprzewodniczą-
cym Komitetu do spraw Pożytku Publicznego. 
Rozumiem, że w tym zarządzie pełni pan rolę, któ-
ra odpowiada pana zainteresowaniom i tym rozlicz-
nym funkcjom, o jakich już mówiłam. Dlatego też 
nie wyobrażam sobie, że wnosicie państwo projekt 
mówiący o zasadniczych, bardzo istotnych zmia-
nach co do ciała, które powinno być bardzo trans-
parentne… Młodzi ludzie, aplikując do takiej rady, 
powinni wiedzieć, według jakich kryteriów będą wy-
bierani, a z tych zapisów wynika, że decyzja o powo-
łaniu członka Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem 
jest arbitralną decyzją przewodniczącego Komitetu 
do spraw Pożytku Publicznego. Tutaj, w Senacie, 
kiedy procedujemy ustawy, chcemy mieć pewność 
ponad wszelką wątpliwość, chcemy mieć wyja-
śnienie przynajmniej idei, która kierowała autora-
mi zapisów. Pan jest tutaj w podwójnej roli, czyli 
jako przedstawiciel KPRM, a  jednocześnie jako 
wiceprzewodniczący Komitetu do spraw Pożytku 
Publicznego, a tym samym autor tych zmian, i ma 
pan jakieś wyobrażenie o tym, jakie będą zasady 
i kryteria naboru. Jeżeli przedstawiciele młodzieżo-
wych rad… My również się z nimi konsultowaliśmy. 
Jak pan minister zapewne pamięta, pierwszy projekt 
wyszedł z Senatu. My wiemy, jakie są ich oczekiwa-
nia. I przede wszystkim tym, na czym powinno nam 
wszystkim zależeć, jest to, aby zasady funkcjonowa-
nia wszystkich organizacji, które skupiają młodych 
ludzi, wskazywały jednoznaczne, ponad wszelką 
wątpliwość niepolityczne kryteria doboru. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW 
PIOTR MAZUREK 

Dziękuję bardzo.
Ja muszę zwrócić uwagę na to, że ciąg pytań, któ-

re pani senator stawia, nie dotyczy de facto usta-
wy, o której tutaj dzisiaj rozmawiamy. Pani senator 
tak naprawdę pyta o kwestie związane z zupełnie 
inną ustawą. Ta ustawa – owszem – w pewnym 

technicznym elemencie jest przy okazji zmienia-
na, ale to jest rzecz poboczna, jeżeli chodzi o temat 
dzisiaj procedowanej ustawy. Pani pyta o funkcjo-
nowanie ustawy o działalności pożytku publiczne-
go i o wolontariacie, która to ustawa przyjęta przez 
Sejm i Senat, a następnie podpisana przez prezy-
denta w 2019 r. – oczywiście była to ustawa zmienia-
jąca – powołała Radę Dialogu z Młodym Pokoleniem. 
Ona obowiązuje od 2019 r. Do ustawy zostało wów-
czas wydane rozporządzenie, które w  sposób 
szczegółowy określa tryb wyboru członków Rady 
Dialogu z Młodym Pokoleniem. Jedyne, co się zmie-
nia w przepisach w ramach ustawy, o której dzisiaj 
mówimy, to jest taka kwestia, że 2 nowe podmioty, 
które ta ustawa powołuje – wcześniej ustawodaw-
ca takich podmiotów nie powołał – mogą popierać 
kandydatów do Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem. 
Wszystko pozostałe, czyli tryb wyboru, kwestie tego, 
kto powołuje, w jakim trybie, w jakim terminie, są 
regulowane przez zupełnie inne przepisy, które nie 
są przedmiotem naszej dzisiejszej debaty.

Muszę powiedzieć, że uważam, że Rada Dialogu 
z Młodym Pokoleniem funkcjonuje bardzo dobrze. 
Myślę, że sam fakt, że to właśnie Rada Dialogu 
z Młodym Pokoleniem stworzyła założenia projek-
tu, który następnie stał się ustawą uchwaloną przez 
parlament prawie jednomyślnie – dzisiaj o niej 
rozmawiamy – pokazuje, że ta rada działa bardzo 
dobrze. Ta rada była zaangażowana w tworzenie 
Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów, 
niosła pomoc osobom potrzebującym w trakcie pan-
demii, jest zaangażowana w bardzo wiele różnych 
projektów – od projektów cyfrowych, przez wspie-
ranie systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci 
i młodzieży, po kwestie międzynarodowe. Rada zaj-
muje się szeregiem rzeczy. Jest tam bardzo wiele osób 
z różnych środowisk, o różnych poglądach politycz-
nych. Jest tam np. osoba, która reprezentuje to samo 
ugrupowanie co pani senator. Bardzo dobrze nam się 
tam pracuje, bo nie jest to miejsce jakiegoś partyj-
nego czy politycznego przekomarzania się, tylko jest 
to miejsce merytorycznej pracy i poważnej debaty. 
W wyniku tej debaty powstają konkretne projekty, 
takie jak chociażby ustawa, która jest dzisiaj przed-
miotem obrad Wysokiego Senatu. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję.
Pani Senator?
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(Senator Joanna Sekuła: Ostanie pytanie.)
Proszę bardzo.

SENATOR 
JOANNA SEKUŁA 

Panie Ministrze, ponieważ poprzednia ustawa 
była bardzo szczegółowo analizowana, a ustawa 
zmieniająca ustawę o działalności pożytku publicz-
nego pojawiła się po raz pierwszy, proszę się nie 
dziwić, że mając taką okazję, mając możliwość roz-
mowy z panem, który jest wiceprzewodniczącym 
komitetu, a jednocześnie osobą działają w Radzie 
Dialogu z Młodym Pokoleniem i pewnie jeszcze 
w radzie dzieci i młodzieży przy MEN… Od po-
czątku chciałam odpowiedzi na tylko jedno pytanie. 
Przedstawił pan bardzo dobrą, ładną laurkę o za-
kresie funkcjonowania, ale ja pytałam tylko i wy-
łącznie o to, czy są już opracowane zasady naboru. 
Jeśli nie, to tak należało mi odpowiedzieć. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję.
Pan minister odpowie?

SEKRETARZ STANU  
W KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW 
PIOTR MAZUREK 

Ja mam wrażenie, że na to pytanie odpowie-
działem już kilkakrotnie. Dokładne zasady naboru 
– w tym przypadku chodzi o rozporządzenie zmie-
niające – zostaną wydane po wejściu w życie usta-
wy. No, w tej chwili nie wiemy, w jakim kształcie 
ona ostatecznie wejdzie w życie, bo rozmawiamy 
o pewnych poprawkach. Te poprawki albo zostaną 
przyjęte, albo nie zostaną przyjęte. Trudno przy-
gotowywać rozporządzenie, kiedy jeszcze nie wia-
domo, jaki ostatecznie kształt będzie miała ustawa, 
która jest w tej chwili przedmiotem obrad Senatu. 
No, potem będzie jeszcze potrzebny podpis pana 
prezydenta. Ta ustawa jeszcze nie obowiązuje. Nie 
możemy, nie znając jej ostatecznego kształtu, wy-
dać do niej rozporządzenia ani nawet przygotować 
wstępnego projektu.

Aczkolwiek podkreślam, że intencją… Bo ro-
zumiem, że pani o to pyta. Ja to już kilkakrotnie 

powiedziałem, ale być może trzeba to jeszcze raz 
wyraźnie podkreślić. Intencją Komitetu do spraw 
Pożytku Publicznego jest to, aby tryb wyboru 
członków Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem 
w nowej kadencji był co do zasady taki sam jak do 
tej pory. Zmieni się jedynie to – o ile ta ustawa bę-
dzie obowiązywała – że będzie możliwość popiera-
nia kandydatów na członków przez nowo powstałe 
ustawowe twory, czyli młodzieżowe rady powia-
tów oraz młodzieżowe sejmiki województw. Bardzo 
dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Lista pytań została wyczerpana.
Dziękuję.
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów Piotr Mazurek: Dziękuję bardzo.)
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Bogdana 

Zdrojewskiego, który obraduje sposób w zdalny.

SENATOR 
BOGDAN ZDROJEWSKI 

Bardzo dziękuję.
Pani Marszałek! Koleżanki i Koledzy!
Ja generalnie uważam, że im więcej obligatoryj-

ności po rozmaitych stronach, tym gorzej. Kiedy by-
łem prezydentem Wrocławia, nawet bez tej ustawy 
dopuszczałem, oczywiście na wniosek zainteresowa-
nych, działanie rozmaitych rad. One funkcjonowały 
przy Radzie Miejskiej Wrocławia i przy prezydencie 
Wrocławia. Była rada do spraw młodzieży, była rada 
do spraw kombatantów, była rada osób niepełno-
sprawnych etc., etc. Tak więc, generalnie rzecz bio-
rąc, uważam, że byłoby najlepiej, gdyby na poziomie 
lokalnym takie rady pojawiały się na skutek przeko-
nań mieszkańców, oddolnie. Wszystko to, co jest na-
rzucane centralnie i odgórnie, według mojej oceny 
zawsze będzie gorsze od tego, co powstaje od dołu.

Druga kwestia, bardzo istotna, ważna, jest taka, 
że młodzieży trzeba stwarzać warunki do debat, do 
rozmów, nawet do sporów, a więc, krótko mówiąc, 
do kształcenia proobywatelskiego. Uważam, że po-
mysł, aby takie rady młodzieży funkcjonowały przy 
samorządzie terytorialnym, generalnie rzecz bio-
rąc, jest znakomity, jest bardzo dobry. Dziś mamy 
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jednak do czynienia z taką sytuacją, że te instytu-
cjonalne ramy są bardzo często albo niewystarcza-
jące, albo niezachęcające. W niektórych wypadkach 
one nawet blokują takie inicjatywy, bo są samorzą-
dy, które odmawiają albo są niechętne do… 

(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
…Więc ten projekt, który powstał w Senacie 

i którego autorką była pani Joanna Sekuła, zmie-
rza do…

(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Panie Senatorze, nie słyszymy. Coś się stało 
z głosem.)

Coś się zawiesiło. Może teraz będzie lepiej. 
Zatrzymam wideo, może tak będzie lepiej. Czy te-
raz lepiej mnie słychać?

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Tak. Proszę bardzo.)

A więc inicjatywa pani senator Joanny Sekuły 
przyspieszyła pewne rozstrzygnięcia rządowe i ja 
bardzo się z tego cieszę. Uważam, że projekt rządo-
wy generalnie idzie we właściwym kierunku. Nie 
jest zbyt przeregulowany, zawiera lekkie regulacje, 
no i – to dla mnie bardzo ważna kwestie – nie na-
rzuca samorządom terytorialnym obligatoryjności 
powoływania rad młodzieży. Niestety nasze Biuro 
Legislacyjne – któremu chciałbym bardzo serdecz-
nie podziękować – wskazało na liczne mankamen-
ty. Zrobiono to niezwykle precyzyjnie, więc jeszcze 
raz składam wyrazy uznania i podziękowania.

Niemniej jednak wydaje mi się, że w obecnych 
warunkach możemy uznać, że poprawimy tę ustawę 
na jakimś późniejszym etapie. Dziś trzeba dać mło-
dzieży szansę, tak aby jak najszybciej sformowała 
one te rady tam, gdzie jest to możliwe, tam, gdzie 
młodzi ludzie tego, krótko mówiąc, chcą i gdzie 
mają partnera w postaci samorządu terytorialne-
go. A więc ja, generalnie rzecz biorąc, namawiał-
bym do tego, aby przyjąć tę ustawę bez poprawek. 
Wykorzystamy wszystkie doświadczenia, które zbie-
rzemy w najbliższych miesiącach, i wrócimy do tej 
ustawy, żeby ją ewentualnie skorygować, jeżeli bę-
dzie taka potrzeba. Jest to też zgodne ze wskazania-
mi naszego Biura Legislacyjnego. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pan senatora Krzysztofa 

Kwiatkowskiego.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
Bardzo się cieszę z tej inicjatywy. Tak jak powie-

dział mój przedmówca, pan senator Zdrojewski, 
wypada w tym miejscu także podziękować pani 
senator Joannie Sekule. To Senat, jeszcze przed 
pojawieniem się inicjatywy rządowej, wyszedł 
z projektem zmiany przepisów ustawy w kontek-
ście młodzieżowych rad w jednostkach samorządu 
terytorialnego.

Dziękując za wypowiedź pana senatora 
Zdrojewskiego, dodam, że mam tylko jedną wąt-
pliwość. Osobiście wydaje mi się, że te poprawki, 
które zostały zgłoszone, są poprawkami uzasadnio-
nymi. Dziękuję za pracę Biura Legislacyjnego, któ-
ra w tym względzie została wykonana. Nie mam za 
to żadnej wątpliwości, że jest tutaj taka powszechna 
zgoda – i to niewątpliwie cieszy – czy w zakresie 
inicjatywy ustawodawczej Senatu, czy w zakresie 
projektu rządowego, w takim kontekście, by szerzej 
otworzyć się na aktywność ludzi młodych, wyko-
rzystywać ich potencjał, zaangażowanie, chęć pra-
cy społecznej.

Chciałbym wszystkim, którzy w ten proces byli 
zaangażowani – czy to w Senacie, czy w rządzie, 
czy w Sejmie – podziękować, bo liczy się ten cel, 
którym jest właśnie większe zachęcenie młodego 
pokolenia do zaangażowania społecznego. Dziękuję 
bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję…
Proszę o zabranie głosu panią senator Joannę 

Sekułę.
Przepraszam bardzo, Pani Senator.

SENATOR 
JOANNA SEKUŁA 

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Bardzo się cieszę, że kończymy długi, trwa-

jący kilka miesięcy proces legislacyjny związany 
z tworzeniem i funkcjonowaniem młodzieżowych 
rad. To dla tych młodych ludzi ogromna szansa na 
to, aby mogli zaistnieć w przestrzeni publicznej, 
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dlatego że jest to dla nich pierwszy poziom ak-
tywności społecznej. Praca w organizacjach mło-
dzieżowych nie jest tym samym, co praca nad 
działaniami, które faktycznie mogą zmieniać ich 
otoczenie.

Kilka miesięcy pracy w Senacie zaowocowało 
projektem ustawy, który 13 stycznia skierowali-
śmy do Sejmu. Niestety jednocześnie projekt na-
szej ustawy zderzył się z projektem sejmowym, ale 
niezależnie od tego, jakie były losy projektu senac-
kiego, jest tutaj kilka zapisów, które były autorstwa 
Senatu, m.in. ten mówiący o funkcji inicjatywnej.

Bardzo się cieszę, że młodzież będzie mogła 
funkcjonować na zasadzie partnerów włodarzy 
samorządowych. To będzie dla nich znakomi-
ta okazja, by uczyć się zasad legislacji, tworze-
nia aliansów, a także negocjacji i kompromisów. 
Młodzież potrzebuje szacunku i  podmiotowe-
go traktowania. Dajmy im tyle, ile jest możliwe. 
Dobrze będzie, jeżeli będzie to tyle, ile potrzebują. 
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Pani Senator.
I  proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Wadima Tyszkiewicza.

SENATOR 
WADIM TYSZKIEWICZ 

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Będzie bardzo krótko. Przede wszystkim chciał-

bym podziękować pani senator Sekule za to, że 
włożyła w to ogrom pracy. Ja widziałem to, obser-
wowałem, jak przyjeżdżała młodzież, ile było spo-
tkań, ile było zaangażowania. Pani Senator, wielkie 
podziękowania.

Szkoda, że ta nasza ustawa… Często jest tak, że 
ścigamy się z Sejmem, kto pierwszy przeforsuje 
ustawę. Ta inicjatywa wyszła z Senatu. Pani wło-
żyła w to ogrom pracy, za co chciałbym podzięko-
wać. Jako były samorządowiec, z 17-letnim stażem, 
w 100% zgadzam się z tym, że to jest bardzo po-
trzebne, by młodzież aktywizować, żeby młodzież 
mogła się angażować w sprawy swoich małych 
ojczyzn, niejako z boku polityki. Potem, jak będą 
wchodzić w dorosłe życie, może być z tym róż-
nie, ale te małe ojczyzny potrzebują aktywności 

młodych ludzi. Do tej pory z  tym było różnie. 
Trzymam kciuki za to, żeby ta ustawa spowodowa-
ła, że młodzieży będzie się chciało chcieć. Bo trzeba 
mieć pomysł na to. Stworzenie młodzieżowej rady 
w gminie, w województwie nie stanowi wielkiego 
problemu, można to zrobić, jeżeli jest taki wymóg, 
ale chodzi o to, żeby znaleźć pomysł na to, by sama 
młodzież była zainteresowana tym, żeby w takich 
młodzieżowych radach pracować. Wtedy naprawdę 
ta ich aktywność będzie z pożytkiem dla całej spo-
łeczności tych naszych małych ojczyzn. Tak więc 
ja, widząc pewne błędy i poprawki, które należa-
łoby wprowadzić, na temat których dyskutowali-
śmy na posiedzeniu komisji, zagłosuję oczywiście 
za ustawą. Bo dla samorządu, dla Polski trzeba jak 
najszybciej wprowadzić te rozwiązania, a później 
ewentualnie będziemy je poprawiać.

Jeszcze raz, Pani Senator Sekuło, wielkie słowa 
uznania i podziękowania. Nisko się kłaniam. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

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

Aleksander Szwed, Alicja Chybicka, Agnieszka 
Gorgoń-Komor, Halina Bieda, Beniamin Godyla, 
Ewa Gawęda, Adam Szejnfeld, Janusz Gromek 
i  Janusz Pęcherz złożyli swoje przemówienia 
w dyskusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia…

Przepraszam bardzo. W dyskusji senatorowie 
nie zgłosili wniosków o charakterze legislacyjnym, 
ale komisje przedstawiły odmienne wnioski.

Proszę Komisję Nauki, Edukacji i Sportu oraz 
Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej o ustosunkowanie się do przedsta-
wionych wniosków i przygotowanie wspólnego 
sprawozdania.

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

I dla porządku informuję również państwa, że 
w dniu dzisiejszym obrady zostaną zakończone na 
punkcie siedemnastym porządku obrad i zarządzo-
na zostanie przerwa do jutra, do godziny 10.00.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szes-

nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektó-
rych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 387, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 387 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji, senatora Aleksandra 
Pocieja, o przedstawienie sprawozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
ALEKSANDER POCIEJ 

Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Pani Minister!
Mam przyjemność omówić ustawę o zmianie 

ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz 
niektórych innych ustaw. To „niektórych” brzmi 
tak delikatnie, ale to są zmiany bardzo daleko idące 
i ingerują w aż 6 ustaw.

Zasadniczym celem nowelizacji jest dosto-
sowanie rozwiązań przyjętych w ustawie z dnia 
30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upa-
dłościowe oraz niektórych innych ustaw do roz-
wiązań przewidzianych w ustawie z dnia 6 grudnia 
2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, tak 
aby możliwa była obsługa postępowania upadło-
ściowego wobec osób fizycznych, w szczególności 
nieprowadzących działalności gospodarczej, za 
pomocą systemu teleinformatycznego obsługują-
cego postępowania sądowe, w którym tworzy się 
i przetwarza akta sprawy. W konsekwencji jedy-
nym narzędziem do składania pism i dokumentów 
w tych postępowaniach, a także postępowaniach 
restrukturyzacyjnych, będzie system teleinfor-
matyczny obsługujący postępowania sądowe, któ-
ry został stworzony na podstawie wspomnianych 
przepisów ustawy z roku 2018.

Wyłączność zastosowania systemu teleinfor-
matycznego obsługującego postępowanie sądowe 
w postępowaniach upadłościowych oraz restruk-
turyzacyjnych pozwoli na pełną realizację tworze-
nia i przetwarzania elektronicznych akt sądowych. 
Jak wspomniałem, opiniowana ustawa nowelizuje 
aż 6 ustaw.

Szanowni Państwo, jest to ustawa, która była 
bardzo długo oczekiwana. Ma usprawnić działania 
w zakresie, który jest w niej regulowany, dopro-
wadzić do informatyzacji. Jest bardzo skompliko-
wana, bardzo skomplikowana, do tego stopnia, że 

mimo iż było to przedłożenie rządowe, które wy-
kuwało się w wielu pracach, to nie ustrzeżono się 
w nim pewnych błędów. Ale chciałbym podkreślić, 
iż nasze Biuro Legislacyjne znalazło w osobie pani 
minister Frydrych i jej współpracowników bardzo 
dobrych interlokutorów. I z tego miejsca, z którego 
wielokrotnie ganiłem przedstawicieli Ministerstwa 
Sprawiedliwości, chciałbym podziękować pani 
minister za wspaniałą pracę i naprawdę bardzo 
dużą otwartość i łatwość współpracy. Dość powie-
dzieć, że wszystkie poprawki, które zgłosiło nasze 
Biuro Legislacyjne, również w kooperacji z mini-
sterstwem, zostały przyjęte, do tego stopnia, że 
mogliśmy chyba pierwszy raz od 5 lat przyjąć te 
wszystkie poprawki w jednym bloku i jednogło-
śnie. Co więcej, ministerstwo uwzględniło również 
głosy tych, do których ta nowelizacja jest kierowa-h ta nowelizacja jest kierowa-
na, i uwzględniło prośbę o przedłużenie vacatio 
legis, i to o 6 miesięcy. Dzięki temu konsensuso-
wi mogliśmy razem z przewodniczącym Markiem 
Martynowskim złożyć tak brzmiącą poprawkę, któ-
ra także została przyjęta.

W trakcie tej naszej debaty w komisji została 
przez jednego z ekspertów podniesiona słuszna, 
jak się potem okazało, uwaga dotycząca tego, iż 
w związku z tym, że zmieniamy moment wejścia 
w życie tej ustawy, może powstać luka w działaniu 
dotychczasowych przepisów. I również w wyniku 
konsensusu ministerstwo zgodziło się na ostatnią 
poprawkę, którą wypracowała ekipa ministerstwa 
razem z naszym Biurem Legislacyjnym, a którą ja 
za chwilę, jak będę zabierał głos w tej sprawie, zło-
żę na piśmie.

Myślę, że to jest wszystko, co mógłbym powie-
dzieć o przebiegu posiedzenia naszej komisji, pod-
kreślając raz jeszcze wręcz wzorcową współpracę 
przedstawicieli ministerstwa. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

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

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

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

Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 
parlamentarnych został upoważniony minister 
sprawiedliwości.
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Witamy na sali panią minister Katarzynę 
Frydrych. Czy pani minister pragnie zabrać głos 
i przedstawić stanowisko rządu?

Proszę bardzo.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI 
KATARZYNA FRYDRYCH 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Zasadniczym celem ustawy jest dostosowanie 

rozwiązań, które zostały przyjęte w ustawie o zmia-
nie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych 
innych ustaw, do rozwiązań przyjętych w ustawie 
o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Dostosowanie 
to ma przede wszystkim usprawnić procedurę 
upadłości konsumenckiej poprzez: wprowadze-
nie zasady składania pism i dokumentów za po-
średnictwem systemu teleinformatycznego, który 
obsługuje postępowanie sądowe; prowadzenie akt 
postępowania przez doradcę restrukturyzacyjnego 
wyłącznie w systemie teleinformatycznym obsłu-
gującym postępowanie; dostęp do akt postępowa-
nia za pośrednictwem systemu obsługującego to 
postępowanie poprzez internet oraz rozszerze-
nie zakresu ujawnianych informacji w Krajowym 
Rejestrze Zadłużonych. Cel to zwiększanie trans-
parentności tych postępowań.

Ustawa zakłada również uatrakcyjnienie 
szybszej sprzedaży majątku upadłego w  try-
bie przygotowanej likwidacji poprzez rozszerze-
nie form wnoszonego wadium w tej procedurze. 
Rozwiązanie to – to nie ulega wątpliwości – zwięk-
szy liczbę dostępnych dla dłużnika opcji szybkiego 
wyjścia ze stanu niewypłacalności.

Ustawa co do zasady przenosi do postępowania 
restrukturyzacyjnego rozwiązania prawne, które 
są przyjęte w uproszczonym postępowaniu o za-
twierdzenie układu. To postępowanie zostało wpro-
wadzone w ramach tzw. tarczy covidowej. Celem 
tego rozwiązania jest szybsze, efektywniejsze za-
warcie układu przez dłużnika z wierzycielami 
z jednoczesnym zapewnieniem ochrony słusznych 
praw wierzycieli. Obecnie uproszczone postępowa-
nie restrukturyzacyjne jest najczęściej wszczynaną 
procedurą restrukturyzacyjną, w związku z tym 
jak najbardziej uzasadnione jest recypowanie tych 
rozwiązań na stałe do prawa restrukturyzacyjnego.

Pozostaję w  przekonaniu, że wprowadzo-
ne ustawą rozwiązania normatywne będą mia-
ły przełożenie na przyspieszenie i usprawnienie 

postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościo-
wych, zwiększenie efektywności tych postępowań.

Rozwiązania, które są zawarte w ustawie – dal-
sza elektronizacja postępowań restrukturyzacyj-
nych i upadłościowych, a w szczególności upadłości 
konsumenckiej, m.in. poprzez obowiązek prowa-
dzenia akt przez doradcę restrukturyzacyjnego 
w formie elektronicznej, czy też rozszerzenie infor-
macji, które są ujawniane w Krajowym Rejestrze 
Zadłużonych – pozwolą na większą transparent-
ność tych postępowań, co w konsekwencji będzie 
miało przełożenie na zwiększenie bezpieczeństwa 
obrotu gospodarczego. Bardzo dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pan senator Krzysztof Kwiatkowski, proszę 
bardzo.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Pani Minister, chyba pierwszy raz możemy 
panią zobaczyć w tej roli w parlamencie, przynaj-
mniej w drugiej Izbie. Gratuluję wyboru.

Chciałbym zapytać o statystyki. Ile mamy – nie 
wiem, czy państwo macie dane za rok 2020, czy 
za 2019 – postępowań restrukturyzacyjnych, upa-
dłościowych, a ile postępowań z zakresu upadłości 
konsumenckiej? Czy rzeczywiście jest tak, że upa-
dłość konsumencką daje się, że tak powiem, trosz-
kę szerzej wykorzystywać? Jeżeli będzie pani miała 
problem z odpowiedzią…

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
KATARZYNA FRYDRYCH 

Co do danych za 2019 r. – wydaje mi się, że jest 
9 tysięcy postępowań, ale nie jestem pewna. Jeżeli 
byłaby potrzeba podania dokładnych danych w tym 
zakresie, to oczywiście udzielę tych informacji.
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(Senator Krzysztof Kwiatkowski: To będę prosił, 
żeby pisemnie przesłać mi szczegółowe statystyki. 
Serdecznie dziękuję.)

Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Czy ktoś jeszcze chce zadać pytanie? Nie widzę 

chętnych.
Dziękuję bardzo, Pani Minister.
Informuję, że przedstawicielka rządu zobo-

wiązała się do udzielenia pisemnej odpowie-
dzi na pytanie zadane przez senatora Krzysztofa 
Kwiatkowskiego.

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

pisał się do głosu.
Dla porządku informuję, że senator Aleksander 

Szwed i senator Janusz Pęcherz złożyli swoje prze-
mówienia w dyskusji do protokołu*.

Informuję też, że senator Aleksander Pociej 
złożył wniosek o charakterze legislacyjnym do 
protokołu.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawicielka rządu chce ustosunkować 

się do przedstawionego wniosku legislacyjnego 
pana senatora? Proszę bardzo.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI 
KATARZYNA FRYDRYCH 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Wniosek ten popieramy.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Pani Minister.
Ponieważ został zgłoszony wniosek o charakte-

rze legislacyjnym, proszę Komisję Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji o ustosunkowanie się 
do przedstawionego wniosku i  przygotowanie 
sprawozdania.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

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

Bardzo dziękuję pani minister za przybycie do 
Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu sie-
demnastego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzenia-
mi psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, 
zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 374, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 374 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i  Petycji, senatora Roberta 
Mamątowa, o przestawienie sprawozdania komisji.

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
ROBERT MAMĄTOW 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji o uchwalonej przez Sejm 
w dniu 15 kwietnia 2021 r. ustawie o zmianie usta-
wy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami 
psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, 
zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.

Ustawa ma na celu zapewnienie kadr do obsługi 
Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom 
Dyssocjalnym w Gostyninie poprzez czasowe od-
delegowanie do pracy w ośrodku funkcjonariu-
szy Służby Więziennej. Ustawa zapewnia również 
finansowanie planowanej budowy docelowego 
nowego ośrodka oraz utworzenie, do momentu 
ukończenia tej inwestycji, ośrodka tymczasowego.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 
11  maja 2021  r. komisja wnosi o  przyjęcie tej 
ustawy.

Chciałbym jeszcze ze dwa zdania dodać. Jest to 
ustawa oczekiwana już od dłuższego czasu w komi-
sji praw człowieka, od samego początku, gdy ona 
powstawała. Chciałbym państwu przypomnieć, że 
ośrodek w Gostyninie został stworzony dla osób, 
które, mówiąc tak potocznie, otrzymały karę 25 lat 
więzienia, pozbawienia wolności, gdyż innej kary, 
wyższej, wtedy nie było. I te osoby, które znala-
zły się w tym ośrodku, zagrażały, tak jak wcześniej 
wspomniany tytuł ustawy mówi, życiu innych osób 
czy zapowiadały wręcz, że popełnią te same prze-
stępstwa, jeśli wyjdą na wolność. Dlatego ten ośro-
dek powstał.
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Ale jest tutaj taki mały problem – wtedy był mały 
– bo ośrodek był przewidziany dla 10 osób, maksy-
malnie dla 12, a dzisiaj, proszę państwa, przebywa 
tam ponad 90 osób. W salach, które były przewi-
dziane dla 1 osoby, przebywa dzisiaj od 4 do 10 osób. 
Chciałbym państwu tylko przypomnieć, że według 
norm Służby Więziennej przewidziane regulami-
nowo są 4 m2 w celi na 1 osobę. Tak że tutaj zagęsz-
czenie jest bardzo duże. Dlatego pan marszałek, 
poprzedni przewodniczący komisji praw człowie-
ka, ja i obecny pan przewodniczący Pociej staraliśmy 
się jak najszybciej ten problem rozwiązać. Jest to od-
powiedź na te nasze wnioski, dlatego komisja wnosi 
o pilne przyjęcie tej ustawy, tak żeby zrobić pierwszy 
krok w poprawie bytu. Bo wiecie państwo, to są wy-
jątkowo źli ludzie, ale ludzie. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

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

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

Czy ktoś z państwa pragnie zadać takie pyta-
nie? Nie.

Dziękuję bardzo.
Projekt ustawy został wniesiony przez posłów. 

Do prezentowania stanowiska wnioskodawców 
w toku prac parlamentarnych został upoważniony 
pan poseł Paweł Rychlik. Pana posła nie ma na sali. 

Witamy przedstawicieli rządu, przedstawicie-
la Ministerstwa Zdrowia, pana ministra Macieja 
Miłkowskiego, oraz przedstawiciela Ministerstwa 
Sprawiedliwości, pana ministra Marcina 
Romanowskiego.

Czy przedstawiciele rządu pragną zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić sta-
nowisko rządu? Jeśli tak, to który z panów? Czy 
obydwaj?

Proszę bardzo.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
MACIEJ MIŁKOWSKI 

Szanowna Pani Przewodnicząca! Szanowni 
Państwo!

Krótko. Chcielibyśmy bardzo poprosić o po-
zytywne rozpatrzenie ustawy, gdyż ta ustawa jest 
ustawą incydentalną, która umożliwi uruchomienie 

postępowania przetargowego na budowę nowej sie-
dziby, zapewnienie zdecydowanie lepszych wa-
runków dla osób przebywających w tym ośrodku. 
Dlatego jest to tak ważne, żeby jak najszybciej ją 
rozpocząć. A do tego czasu, do czasu ukończenia tej 
budowy potrzebujemy miejsc dla tych pacjentów, 
tych osób, które przebywają w aktualnym ośrodku. 
Tak jak pan senator sprawozdawca powiedział, już 
93 osoby przebywają w ośrodku, a ośrodek był pla-
nowany na maksymalnie 60 osób. Tak że faktycz-
nie widzimy ten problem przepełnienia i dlatego 
wnosimy, żeby jak najszybciej uruchomić to po-
stępowanie. A niezależnie od tego pracujemy, wraz 
z Ministerstwem Sprawiedliwości kończymy prace 
nad dużą nowelizacją, o co wnosiła senacka komisja 
praw człowieka, no bo takie są dane związane z tą 
ustawą. Dziękuję bardzo serdecznie.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Czy pan minister Romanowski… Nie.
Proszę jeszcze zostać, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa pragnie zadać takie pytanie?
Pan senator Aleksander Pociej. Proszę bardzo.

SENATOR 
ALEKSANDER POCIEJ 

Dziękuję bardzo.
Mam pytanie albo do pana ministra, albo do 

przedstawiciela Ministerstwa Sprawiedliwości. 
Jest tam osadzony, jak wiemy, jeden człowiek, 
który miał wyroki, wiele wyroków, to jest praw-
da, i  który absolutnie nadaje się do terapii 
w ośrodkach psychologicznych – tego nikt nie 
neguje – ale on tam się znalazł, mając wyroki 
za rozboje i kradzieże. Czy cokolwiek państwu 
na ten temat wiadomo? Jeżeli nie, to chciałbym 
prosić o odpowiedź na piśmie. Jak to się dzieje, że 
ustawa, którą nazwaliśmy ustawą o bestiach, kie-
dy ona była tutaj kierowana… Ona miała dotyczyć 
tylko i wyłącznie ludzi, którzy popełnili najcięż-
sze możliwe przestępstwo. I jeżeli jest prawdą – 
a z tych wszystkich informacji, które ja mam, to 
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wynika – że taki człowiek jest w tym ośrodku, 
to zaczyna to troszeczkę przypominać standar-
dy z najgłębszych lat komunistycznych i to nie 
polskich nawet, tylko rosyjskich. Chciałbym się 
dowiedzieć, czy panom jest coś takiego wiadome, 
a jeżeli nie, to bardzo bym prosił o odpowiedź 
na piśmie.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Proszę bardzo, Panie…
(Senator Robert Mamątow: Pani Marszałek, ja 

bym od razu… mam bardzo podobne pytanie.)
Proszę bardzo, Panie Senatorze.
Ja też mam podobne pytanie, więc może zada-

my je w trójkę, a potem pan minister odpowie.

SENATOR 
ROBERT MAMĄTOW 

Czy słyszał pan – pytam, bo to do nas dociera 
do komisji – że są osoby przebywające w ośrodku, 
które mają orzeczenie lekarskie, zgodnie z którym 
mogą wyjść na wolność, a są tam, dalej tam przeby-
wają, bo podobno sąd nie wyraża na to zgody. Czy 
jest taka sytuacja?

I jeszcze jedna sprawa… Może na razie tyle.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Ja chciałabym zadać podobne pytanie, to pan 

minister będzie już miał jasność. Chciałabym za-
pytać, czy są osoby w ośrodku, które są tam na pod-
stawie postanowień sądów cywilnych. To pierwsza 
kwestia.

I druga kwestia. Chciałabym prosić o odpo-
wiedź na piśmie, ile jest osób osadzonych w tym 
ośrodku, którym dedykowana była ustawa wtedy, 
kiedy powstała, czyli chodzi o sprawców najcięż-
szych przestępstw.

Czy pan senator Czerwiński chciał zadać pyta-
nie podobne, czy inne?

(Senator Jerzy Czerwiński: Inne.)
Dobrze, to za chwileczkę dopuszczę pana se-

natora, a gdyby teraz pan minister mógł nam 
odpowiedzieć…

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
MACIEJ MIŁKOWSKI 

Tak czy inaczej przedstawimy odpowiedź na pi-
śmie. Ministerstwo Zdrowia jako podmiot nadzo-
rujący ośrodek… Dyrektor ośrodka na podstawie 
decyzji sądu ma obowiązek przyjąć każdą osobę, 
która jest zakwalifikowana, nie ma innej możliwo-
ści. To jest zupełnie inna sytuacja niż w przypadku 
normalnego podmiotu leczniczego. Tutaj dyrektor 
ośrodka nie ma żadnych praw w zakresie nieprzy-
jęcia, decyzja sądu jest wiążąca.

Czy wiem, że taka osoba tam jest? Nie potwier-
dzę tego tutaj – przedstawimy odpowiedź na pi-
śmie – ponieważ my nie mamy wglądu w dane 
dotyczące osób ani w decyzje sądu, na podstawie 
których te osoby zostały do tego ośrodka skiero-
wane. Ale jednocześnie mamy takie informacje, że 
część osób według konsultantów medycznych nie 
powinna przebywać w tym ośrodku, a sąd dedy-
kowany, czyli sąd w Płocku akurat nie uznaje tych 
spraw. Będziemy nad tym pracowali i być może 
przedstawimy stanowisko konsultantów krajo-
wych, wspólne dla poszczególnych osób, tak żeby 
była ekspertyza konsylium, która ewentualnie 
przekona sąd do innego potraktowania tych osób.

WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Czyli, jak rozumiem, pan minister przedstawi 
nam odpowiedź na piśmie w takim zakresie, w ja-
kim może. Tak?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
Maciej Miłkowski: Tak, tak.)

Dziękuję bardzo.
Pan senator Jerzy Czerwiński.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Prosiłbym o przedstawienie, ile osób było na 

początku, a ile jest w tej chwili w ośrodku. Czy ja-
kieś osoby ten ośrodek opuściły? A jeśli tak, to ile 
osób go opuściło? Czy według pana taka idea, czy-
li istnienie tego ośrodka, jest dobrze realizowana? 
I czy to, czemu miało zapobiegać istnienie tego 
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ośrodka, jest rzeczywiście w tej chwili, no, unice-
stwione w tym znaczeniu, że mamy już bezpieczną 
sytuację w kraju?

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
MACIEJ MIŁKOWSKI 

Uważamy, że w tym podstawowym zakresie 
ustawa ewidentnie spełnia swoją rolę, czyli spo-
łeczeństwo jest bezpieczne. Te osoby, które nie 
powinny przebywać w społeczeństwie, które są za-
grożeniem dla tego społeczeństwa, w tym ośrodku 
przebywają.

Jeśli chodzi o liczbę osób, to tak jak było opi-
sane w ocenie skutków regulacji przy przyjmowa-
niu ustawy, szacowane to było na poziomie od 10 
do 13 osób. W pewnym momencie niejako posze-
rzyliśmy ten ośrodek, który był przeznaczony do 
jeszcze innego rodzaju działalności, i przekazali-
śmy jako Ministerstwo Zdrowia całość na tego typu 
działalność. Wtedy ta liczba osób, liczba pacjentów 
ustalona była na poziomie 60 osób. Aktualnie prze-
bywają tam 93 osoby i praktycznie te osoby są cały 
czas, od początku ustawy… W ubiegłym roku zmar-
ła 1 osoba.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Pan senator Aleksander Pociej.

SENATOR 
ALEKSANDER POCIEJ.

Dziękuję bardzo.
Dużo słyszeliśmy podczas tego naszego spo-

tkania, podczas obrad komisji praw człowie-
ka z  udziałem rzecznika praw obywatelskich 
na temat Gostynina, na temat stresu związane-
go z pracą tam tak personelu medycznego, jak 

również kierowanych tam przedstawicieli Służby 
Więziennej. Usłyszeliśmy, iż nie ma praktycznie 
i nie było szkoleń na ten temat. Chodzi mi o szko-
lenia dla terapeutów, psychologów czy pielęgnia-
rek dotyczące pracy w stresie. Czy te informacje są 
panu ministrowi znane? Czy może pan je potwier-
dzić bądź im zaprzeczyć? Jeżeli nie w tej chwili, to 
ewentualnie poprosiłbym o informację na piśmie.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
MACIEJ MIŁKOWSKI 

Nie są nam znane takie przypadki. Służba 
Więzienna tam nie pracuje, tzn. była oddelegowana 
do pracy na początku, przez pierwszy okres funk-
cjonowania ustawy, a teraz na okres użyczenia… 
Oczywiście odbywa się to po przeszkoleniu, ponie-
waż te osoby, które normalnie pracują w Służbie 
Więziennej, nie mają wszystkich uprawnień co do 
przymusu bezpośredniego wobec pacjentów. Oni 
pomagają w ramach tego przymusu, tak żeby pielę-
gniarka czy doktor mógł podać lek. Tylko takie oso-
by mogą być dopuszczone. Ale nie mieliśmy takich 
informacji o potrzebie szkoleń w zakresie pomocy 
psychologicznej dla personelu medycznego.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Bogdan Borusewicz.
Proszę bardzo, Panie Marszałku.

SENATOR 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Ja pamiętam ten moment, kiedy uchwalaliśmy 
tę ustawę. Miałem wtedy duże obiekcje w stosun-
ku do tej ustawy. To jest takie połączenie – nie 
więzienie, nie szpital, chociaż jest obsługa służby 
zdrowia itd. Czy nie uważa pan, że miejsce tych, 
którzy mają problemy osobowościowe, psychicz-
ne, jest w szpitalach psychiatrycznych? No, jak 
ktoś popełni poważne przestępstwo i sąd oceni, że 
popełnił je nie w pełni poczytalnie, to kieruje się 
go do szpitala psychiatrycznego. On w tym szpi-
talu psychiatrycznym może przebywać do końca 
życia, a w tym przypadku takiej sytuacji nie ma. 
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Proszę mi powiedzieć, czy sądy zwalniały osoby 
tam przebywające… No, trudno mi znaleźć od-
powiednie słowo, bo to nie są więźniowie, to nie 
są osadzeni, to także nie są osoby chore, bo nie 
są tam kierowane w związku z tym, że są chore. 
No, gdyby były chore, to byłyby kierowane do 
szpitala, zamkniętego szpitala psychiatrycznego. 
Takie jednostki przecież są. Proszę mi powiedzieć, 
czy były przypadki zwalniania z tego ośrodka, 
wypuszczania osób na wolność. Czy jedynym 
wyjściem w  takiej sytuacji jest śmierć? Pan 
o tym powiedział… To jest pierwsze, podstawowe 
pytanie.

Drugie pytanie. Praca w takiej jednostce to nie 
tylko dodatkowy stres, ale także niebezpieczeń-
stwo, narażanie się na niebezpieczeństwo utraty 
zdrowia albo nawet życia. Czy osoby tam pracu-
jące otrzymują w związku z tym jakieś dodatki, 
dodatkowe gratyfikacje? Chodzi o to, żeby to nie 
były osoby, powiedzmy, z łapanki czy kierowane do 
pracy, załóżmy, decyzją wojewody, który ma moż-
liwość kierowania do pracy. Te 2 pytania.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę, Panie Ministrze.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
MACIEJ MIŁKOWSKI 

Na pierwsze pytanie odpowiem tak: z tego, co 
wiemy, wynika, że sąd często otrzymywał wnioski 
o zwolnienie danej osoby, ale według naszej wie-
dzy nie było takiej zgody. Tak jak powiedziałem 
wcześniej, pracujemy nad tym, żeby ewentual-
nie wzmocnić, w danych przypadkach uzasad-
nić pod kątem medycznym, że dana osoba nie 
powinna w tym ośrodku przebywać. W tym za-
kresie pracujemy z konsultantami. Poza tym je-
steśmy na końcowym etapie prac nad nowelizacją 
ustawy, o której z komisją rozmawialiśmy na po-
czątku bieżącego roku. Mam nadzieję, że wiele 
uwag, które komisja wnosiła, które wnosił rzecz-
nik praw obywatelskich, zostanie uwzględnione, 
ale kierunek podstawowy, zasadniczy pozostanie 
utrzymany – taki ośrodek, jaki funkcjonuje… Ale 
widzimy problem być może przeszacowania… 

Miało być 10, 13 osób, a aktualnie są tam 93 oso-
by. Tych osób jest więcej, niż się spodziewaliśmy. 
Dziękuję bardzo.

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Dziękuję…)

A, jeszcze drugie pytanie. Te osoby, które są za-
trudnione jako nasz personel administracyjny, per-
sonel medyczny, mają dodatki. W tym zakresie nie 
trzeba poszukiwać personelu. Wynagrodzenie jest 
adekwatne. Wiemy, że to jest bardzo ciężka i odpo-
wiedzialna praca.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję.
To ja jeszcze mam pytanie odnośnie do tej no-

welizacji. Na posiedzeniu komisji na początku roku 
rzeczywiście była bardzo duża dyskusja na ten te-
mat. Na tym posiedzeniu był też przedstawiciel 
Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur. Pan 
powiedział, że trwają prace… Na jakim są etapie? 
Bo już jest prawie połowa roku. Czy jest szansa, że 
w tym roku, w najbliższym czasie projekt tej usta-
wy w ogóle ujrzy światło dzienne, zostanie prze-
słany do Sejmu?

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
MACIEJ MIŁKOWSKI 

Z tego, co wiemy, to niedługo ma być wniosek 
do Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu 
o wpisanie tej ustawy do prac. Jak państwo wiecie, 
żeby wpisać ustawę, musi być gotowa treść… Mam 
nadzieję, że w tym roku będzie ten projekt i niedłu-
go ustawa będzie rozpatrywana. Oczywiście jeste-
śmy niejako umówieni, rozmawialiśmy wtedy na 
tym spotkaniu, że będziemy nad tym bardzo moc-
no wspólnie pracowali.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję. I bardzo cieszę się z tego za-
pewnienia, Panie Ministrze, bo to jest niezwykle 
ważne.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
Maciej Miłkowski: Tu jesteśmy jednego zdania.)
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Wszystkie kwestie, które dotyczą praw człowie-
ka, to są rzeczy, które powinniśmy robić wspólnie, 
w zgodzie i w porozumieniu. Dziękuję bardzo.

Pani senator Joanna Sekuła.

SENATOR 
JOANNA SEKUŁA 

Pani Marszałek! Panie Ministrze!
Chciałabym zapytać, skonfrontować to, o czym 

pan mówił… Dyrektor Gostynina nie ma prawa 
nie przyjąć osób po wyroku, a tak się zdarzyło. 
Czy może nam pan powiedzieć, jak się ta sprawa 
zakończyła?

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
MACIEJ MIŁKOWSKI 

Był jeden przypadek, kiedy w danym momencie 
dyrektor nie przyjął kolejnej osoby, m.in. oparło się 
to o moje stanowisko, ponieważ z jednej strony dy-
rektor nie ma prawa nie przyjąć, bo jest to wyrok 
sądu, z drugiej strony dyrektor odpowiada za bez-
pieczeństwo i prawa osób, które tam przebywają. 
Tak że mamy zbieg dwóch praw. Dlatego ta ustawa 
jest tak pilna i ważna, żeby takich sytuacji nie było.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Nie ma więcej pytań.
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

Maciej Miłkowski: Dziękuję bardzo.)
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowią-

zał się do udzielenia pisemnej odpowiedzi na py-
tania zadane przez senatora Aleksandra Pocieja, 
przez senatora Roberta Mamątowa i przez senator 
Gabrielę Morawską-Stanecką.

Otwieram dyskusję.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Aleksandra Pocieja.

SENATOR 
ALEKSANDER POCIEJ 

Pani Marszałek! Panowie Ministrowie! Państwo 
Senatorowie!

Potwierdzam w całej rozciągłości to, co powie-
dział pan marszałek Borusewicz. My mieliśmy, wy-
daje mi się, wszyscy, wtedy, kiedy zaproponowała 
ekipa Ministerstwa Sprawiedliwości, jeżeli dobrze 
pamiętam, ministra Gowina, to rozwiązanie… Już 
wtedy mówiono, czy to nie będzie nadużywane, czy 
my nie idziemy w stronę tych rozwiązań, które za-
pisały się tak tragicznie w historii różnych naro-
dów, gdzie takie ośrodki służyły do eliminacji ludzi, 
których nie można było wyeliminować w sposób 
prawny.

(Senator Robert Mamątow: No nie… Tak nie 
można, bez przesady, Panie Senatorze.)

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Panie Senatorze, bardzo proszę…)

Mieliśmy takie…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Do pana senatora Mamątowa mówię. Proszę nie 
przerywać.)

Mieliśmy takie… Ja miałem takie wątpliwości.
(Senator Bogdan Borusewicz: …w  Związku 

Radzieckim.)
Tak jest.
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Panie Senatorze…)
I ta praktyka, która… Podkreślam: ja nie mó-

wiłem o jakiejś opcji politycznej… Ja mówię o tym 
i próbuję postawić ten problem, o którym mówił 
również pan minister, który przyznał, że dedyko-
wany sąd do tego przypadku w Płocku, pomimo 
jednoznacznych opinii w stosunku do wielu osób, 
regularnie odrzuca wnioski o zwolnienie. To jest 
jakiś problem.

(Senator Robert Mamątow: Ale to niezawisły 
sąd…)

Ale to jest jakiś problem, który powinniśmy 
wszyscy ponad podziałami rozwiązać, bo albo jest 
to zła konstrukcja, albo wytworzyliśmy i podgrze-
wamy taką atmosferę wokół tej sprawy, że po pro-
stu ten sąd się boi. I trzeba na to zwrócić uwagę. 
Przecież jesteśmy tutaj zatroskani tą sprawą, a je-
steśmy przedstawicielami wszystkich najważniej-
szych sił politycznych reprezentowanych w Sejmie 
i w Senacie. Rzecznik praw obywatelskich od co 
najmniej 2017 r. zwracał uwagę, że to jest problem, 
który narasta i który wybuchnie. W 2019 r. nie było 
już żadnej wątpliwości co do tego, że jest przelud-
nienie i że za chwilę będzie jeszcze gorzej. No, nikt 
przez ten czas… Trzeba było doprowadzić do ta-
kiej sytuacji, że to groziło wybuchem, że personel 
mówił o zagrożeniu życia i zdrowia. I to trwało 
2 lata. No, ktoś jest za to odpowiedzialny. I o tym 
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mówimy. O tym mówimy. Ja bardzo się cieszę, że 
jest ta propozycja. I jak panowie zauważyli, nikt 
nie kwestionuje tego rozwiązania. Co więcej, my-
śmy to postulowali i mówili na posiedzeniu naszej 
komisji praw człowieka, również ponad podziała-
mi partyjnymi, że ten problem trzeba natychmiast 
rozwiązać, bo to się źle skończy.

Ale muszę powiedzieć, ciesząc się, że idziemy 
w dobrą stronę, że to jest dramatycznie spóźnione. 
A poza tym… Zresztą usłyszeliśmy też od pana mini-
stra – i bardzo za to dziękuję – że są jakieś prace nad 
tą ustawą. Mamy taką prośbę. Bardzo byśmy chcieli… 
Widzi pan minister, jak jesteśmy chętni do współpra-
cy. Jeżeli będzie taka możliwość, bardzo byśmy chcieli 
w jakiś sposób w tym uczestniczyć jako komisja praw 
człowieka, a przynajmniej mieć jakieś wiadomości 
o tym, jak ta praca postępuje. Bardzo dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

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

Ryszard Świlski, Aleksander Szwed, Agnieszka 
Gorgoń-Komor, Gabriela Morawska-Stanecka 
i Robert Mamątow złożyli swoje przemówienia 
w dyskusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Bardzo dziękuję panom ministrom za przyby-
cie do Senatu.

Zarządzam przerwę do dnia jutrzejszego do 
godziny 10.00.

Szanowni Państwo, informuję, że jutro obra-
dy wznowimy o godzinie 10.00 od rozpatrzenia 
punktu dziewiętnastego: ustawa o zmianie usta-
wy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektó-
rych innych ustaw.

Punkt osiemnasty, tj. ustawa o zmianie usta-
wy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, 
zostanie rozpatrzony o godzinie 11.30.

Przypominam również, że jutro o godzinie 
17.00 przystąpimy do rozpatrzenia punktu: wy-
rażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw 
Obywatelskich.

Bardzo dziękuję.
(Głos z sali: Komisje jeszcze.)

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

I  proszę pana sekretarza o  odczytanie 
komunikatów.

SENATOR SEKRETARZ 
JERZY WCISŁA 

Wysoki Senacie, posiedzenie Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i  Petycji poświę-
cone rozpatrzeniu poprawek zgłoszonych na 
dwudziestym czwartym posiedzeniu Senatu do 
ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze 
Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw od-
będzie się w dniu 13 maja 2021 r. o godzinie 9.45 
w sali nr 182.

Posiedzenie Komisji Budżetu i  Finansów 
Publicznych oraz Komisji Infrastruktury w spra-
wie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych na dwu-
dziestym czwartym posiedzeniu Senatu do ustawy 
o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego 
lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim 
Funduszu Gwarancyjnym, druk senacki nr 386, od-
będzie się w dniu jutrzejszym, 13 maja, o godzinie 
9.00 w sali nr 182.

Wspólne posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji 
i Sportu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej w sprawie rozpatrze-
nia wniosków zgłoszonych podczas debaty do usta-
wy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, 
ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o sa-
morządzie województwa oraz ustawy o działalno-
ści pożytku publicznego i o wolontariacie odbędzie 
się jutro, tj. 13 maja, o godzinie 9.15 w sali nr 176.

Wspólne posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej 
do spraw Klimatu, Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska w spra-
wie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych na dwu-
dziestym czwartym posiedzeniu Senatu do ustawy 
o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnienia-
mi do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych 
innych ustaw – druk senacki nr 369 – odbędzie się 
w jutro o godzinie 9.00 w sali obrad plenarnych 
Senatu.

Wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia, 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu 
w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych 
w  trakcie debaty do ustawy o  zmianie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z za-
pobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywo-
łanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych 
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innych ustaw – druk senacki nr 371 – odbędzie się 
jutro o godzinie 9.00 w sali nr 176 i 179.

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w sprawie 
rozpatrzenia wniosków zgłoszonych na dwudzie-
stym czwartym posiedzeniu Senatu do ustawy 
o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz 
o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych 
innych ustaw – druk senacki nr 377 – odbędzie się 
jutro, 13 maja o godzinie 9.30 w sali nr 182.

Ostatni komunikat. Posiedzenie Komisji 
Samorządu Terytorialnego i  Administracji 
Państwowej w sprawie rozpatrzenia wniosków 

zgłoszonych podczas debaty do ustawy o zmianie 
ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych in-
nych ustaw odbędzie się jutro, tj. 13 maja, o godzi-
nie 9.30 w sali nr 176. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Jeszcze raz przypominam, że posiedzenie bę-

dzie wznowione jutro o godzinie 10.00.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 19 minut 17)
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w posiedzeniu w sposób zdalny informuję, że za 15 
minut zablokujemy możliwość przyłączania się do 
posiedzenia. 

W razie problemów prosimy oczywiście o kon-
takt telefoniczny pod numer uprzednio państwu 
przekazany.

Szanowni Państwo, tradycyjnie przystąpimy 
teraz do głosowania, które ma na celu tylko i wy-
łącznie ustalenie listy senatorów biorących udział 
w posiedzeniu. W związku z tym proszę o odda-
nie jakiegokolwiek głosu w celu potwierdzenia 
obecności.

Proszę o podanie wyników głosowania.
Proszę personel techniczny o wsparcie pana 

przewodniczącego.
Głosowało 76 senatorów. (Głosowanie nr 5)
I tylu w tej chwili bierze udział w posiedzeniu.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-

więtnastego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz 
niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 384, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 384 A.

(Senator Sekretarz Rafał Ambrozik: Panie 
Marszałku, jest prośba z sali nr 217. Nie zadziałały 
tam urządzenia do głosowania.)

Rozumiem.
Przypomnę, że to głosowanie miało na celu 

tylko i wyłącznie ustalenie liczby obecnych, ale 
jeżeli państwo sugerujecie, żeby je powtórzyć, to 
je powtórzymy. Aczkolwiek przypomnę, że prag-
matyka pokazuje, że ta liczba się zmienia już 
30 sekund po głosowaniu, bo senatorowie jeszcze 
docierają, dochodzą itd. A ponieważ mamy kwo-
rum z dużym naddatkiem… Jeżeli sala nr 217 by 
to zaakceptowała, to drugą formą potwierdzenia 
obecności jest oczywiście podpis na liście i ci, któ-
rzy są w gmachu Senatu, mogą to zrobić, i to jest 
istotne dla późniejszego procedowania w kwestii 
nieobecności.

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 10 minut 03)

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

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Wznawiam obrady.
Szanowni Państwo Senatorowie, przypomi-

nam, że dziś obrady rozpoczniemy od rozpatrzenia 
punktu dziewiętnastego, tj. ustawy o zmianie usta-
wy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektó-
rych innych ustaw. Punkt osiemnasty, tj. ustawa 
o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych 
innych ustaw, zostanie rozpatrzony o godzinie 
11.30. Przypominam, że o godzinie 17.00 przy-
stąpimy do rozpatrzenia punktu: wyrażenie zgo-
dy na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich. 
Głosowanie w tej sprawie zostanie przeprowadzo-
ne dzisiaj zaraz po rozpatrzeniu tego punktu.

Szanowni Państwo Senatorowie, blok głoso-
wań obejmujący m.in. ustawy, które zostały już 
rozpatrzone oraz które rozpatrzymy dzisiaj, zosta-
nie przeprowadzony po rozpatrzeniu wszystkich 
punktów. Według moich informacji zebranych od 
poszczególnych klubów, jeżeli czas będzie ku temu 
korzystny, istnieje możliwość, aby te głosowania 
przeprowadzić jeszcze dzisiaj wieczorem. Jeżeli 
nie usłyszę wyraźnego sprzeciwu w tej sprawie – 
a z rozmów wynika, że jest to raczej termin pożą-
dany – to tak się zdarzy. Ale to oczywiście zależy 
od tempa, w jakim będziemy obradować.

Przypominam, że obrady toczą się jednocześnie 
w sposób tradycyjny oraz z wykorzystaniem środ-
ków porozumiewania się na odległość.

Państwa senatorów znajdujących się w gmachu 
Senatu proszę o sprawdzenie, czy wszyscy pań-
stwo mają wyłączone aplikacje do zdalnego udzia-
łu w posiedzeniu. Z kolei państwa biorących udział 
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Jeżeli państwo pozwolicie, nie będę powtarzał 
tego głosowania, bo już część kolegów, a dotyczy 
to wszystkich stron sceny politycznej, wyszła i nie 
chciałbym ich zmuszać do ponownego powrotu na 
salę.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i  Petycji, pana senatora Aleksandra Pocieja, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

A korzystając z momentu, że pan senator do-
ciera do mównicy, przywitam przedstawiciela 
ministra sprawiedliwości, pana sekretarza stanu 
Sebastiana Kaletę. Dzień dobry, Panie Ministrze.

Proszę bardzo.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
ALEKSANDER POCIEJ 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam przyjemność przedstawić sprawozdanie 

połączonych komisji, Komisji Ustawodawczej oraz 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, 
w zakresie uchwalonej przez Sejm 20 kwietnia 
2021 r. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postę-
powania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

W pierwszej kolejności chciałbym zaznaczyć, że 
w naszym posiedzeniu brał udział lobbysta, który 
złożył parę poprawek na piśmie. Te poprawki nie 
zostały uwzględnione w pracach komisji.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępo-
wania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 
dotyczy zmian w kodeksie postępowania cywil-
nego w zakresie wprowadzenia sprzedaży nieru-
chomości w drodze licytacji elektronicznej oraz 
przepisów z  tym powiązanych, a  także zmian 
związanych z przesunięciem wejścia w życie roz-
wiązań dotyczących prostej spółki akcyjnej i elek-
tronicznego KRS.

Ustawa w art. 4 zawiera zmiany istotne dla 
postępowań sądowych związane z głęboką no-
welizacją ustawy z marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, prze-
ciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych.

Jedną z ważniejszych zmian, które tutaj za-
chodzą… Sekundkę, przepraszam bardzo, zosta-
łem troszeczkę zaskoczony zmianą porządku… 
W pierwszej kolejności należy wskazać, że opi-
niowana ustawa nowelizuje bardzo znaczną 
liczbę przepisów i są pewne wątpliwości co do 

występowania pomiędzy nimi związków tema-
tycznych. Zgodnie z §92 ust. 1 rozporządzenia 
prezesa Rady Ministrów z roku 2002 w sprawie 
zasad techniki prawodawczej jedną ustawą zmie-
niającą obejmuje się tylko jedną ustawę. A zgodnie 
z §92 ust. 2 tegoż rozporządzenia odstąpienie od 
zasady wyrażonej w ust. 1 jest dopuszczalne tylko 
w przypadku, gdy między zmienianymi ustawami 
występują niewątpliwe związki tematyczne lub 
do zrealizowania zamysłu prawodawcy jest nie-
zbędne jednoczesne dokonanie zmian w kilku 
ustawach. Przytoczona zasada niewątpliwie jest 
słuszna, ponieważ łączenie wielu niepowiązanych 
nowelizacji obowiązujących przepisów w jednej 
ustawie nie tylko znacznie utrudnia śledzenie 
zmian i dostosowanie się do zmian w prawie, ale 
również powoduje konieczność łącznej debaty 
oraz głosowania nad całym projektem. Nie jest 
ona, to prawda, zasadą powszechnie obowiązu-
jącą, jednak nie sposób pominąć tego, że projekt 
pochodził od organu, który zasady techniki pra-
wodawczej uchwalił i powinien je stosować, czyli 
od Rady Ministrów.

Podczas prac komisji szereg poprawek przed-
stawiało zarówno nasze Biuro Legislacyjne, jak 
również przedstawiciele samorządów radców 
prawnych i adwokatury, czyli tych osób, do których 
stosowane będą te przepisy i dla których będą one 
niosły największe konsekwencje. W trakcie pra-
cy wiele tych poprawek zostało przegłosowanych 
pozytywnie.

Bardzo poważna dyskusja odbyła się nad zapro-
ponowaną poprawką dotyczącą doręczania kore-
spondencji w trybie elektronicznego potwierdzenia 
odbioru. W tej poprawce chodziło o to, aby pismo 
uznawano za doręczone po 21 dniach, a nie tak jak 
w tej chwili po 14. To dosyć rewolucyjna dla bardzo 
wielu adwokatów i radców prawnych, zwłaszcza 
starszego pokolenia, zmiana, którą zaproponowano 
w tej ustawie. Chodziło nam o to, żeby adresaci tej 
normy mieli trochę więcej czasu na zareagowanie, 
ponieważ konsekwencje braku reakcji, no, oczy-
wiście są bardzo daleko idące, nie tylko dla pełno-
mocników, ale przede wszystkim dla ich klientów. 
Wspomniana poprawka została odrzucona, głosy 
podzieliły się 13 do 13. I będę składał ją w później-
szym terminie, za chwilę. I również… Bo wiem, 
że za chwilę będzie się do tej ustawy i do popra-
wek ustosunkowywał pan minister. Tak więc będę 
też bardzo prosił o scharakteryzowanie stanowi-
ska rządu, jeżeli chodzi o tę propozycję poprawki. 
Dziękuję.
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MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pana 
senatora sprawozdawcy.

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

Na sali nr 217 także nie ma chętnych.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

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

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

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
SEBASTIAN KALETA 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Przedłożenie związane jest z usprawnieniem 

pracy sądów i  egzekucji w  czasach pandemii. 
Wiosną zeszłego roku nagle musieliśmy zareago-
wać na to, że sądy nie mogły pracować w dotych-
czasowym trybie. Niemniej jednak w kolejnych 
tygodniach już z większą refleksją przygotowa-
liśmy liczne rozwiązania, które pozwolą sądom 
sprawnie, płynnie funkcjonować niezależnie 
od tego, czy będą kolejne fale pandemii, kolejne 
lockdowny czy kolejne, generalnie, ograniczenia 
w możliwości funkcjonowania sądów.

Pierwszym elementem omawianej noweli-
zacji jest wprowadzenie narzędzia elektronicz-
nej licytacji nieruchomości. Jest to bardzo ważne 
narzędzie, które poprawi skuteczność egzekucji 
w takim zakresie, że tam, gdzie komornicy będą 
licytować nieruchomości, kwoty po prostu będą 
wyższe, z tego powodu, że łatwiej będzie można 
wziąć udział w licytacji, będą one bardziej trans-
parentne, będą usunięte wątpliwości, które po-
jawiają się np. w zakresie tego, czy konkretna 
licytacja rzeczywiście była prawidłowo przepro-
wadzona. To wzmocni zarówno wierzycieli, którzy 
oczekują środków na spłatę zaległości, jak i dłuż-
ników, którzy z jednej konkretnej nieruchomości 
będą mogli zaspokoić większą część egzekwowa-
nych roszczeń.

Drugim elementem, związanym z funkcjono-
waniem sądów, jest kwestia uregulowania rozpraw 
odbywanych zdalnie. Tutaj ustawodawca ma pew-
ne narzędzie w zakresie umożliwiania, proceso-
wo, prowadzenia tych czynności w taki sposób. 
Jednocześnie minister sprawiedliwości doposaża 
technologicznie sądy. Niemniej jednak tutaj, pomi-
mo że możliwości już teraz istnieją… No, zawsze na 
końcu jest sam sąd, który pracuje, który prowadzi 
dane czynności. Tutaj już sprawność prowadzenia 
rozpraw zależy w dużej mierze od samych sędziów, 
prezesów sądów. Statystyki, które prowadzi mini-
sterstwo, pokazują, że jedne sądy częściej korzy-
stają ze wspomnianej możliwości, inne rzadziej. 
A wiemy doskonale, że jeśli chodzi o doposaże-
nie w sprzęt, o te wszystkie kwestie technologicz-
ne, to wszystkie sądy są równo traktowane i mają 
równe możliwości. Jednak ta ustawa wprowadza 
pewne ramy organizacji rozpraw zdalnych, pewną 
kaskadowość – tak bym to określił – w realizacji 
czynności procesowych przez sądy w konkretnych 
okolicznościach związanych ze stanem epidemii. 
Zatem, podsumowując: ta ustawa w najbliższym 
czasie pozwoli sądom nadrobić zaległości, które 
wynikały z wprowadzenia kolejnych lockdownów. 
Przyspieszenie doręczeń dla pełnomocników i ge-
neralnie przyspieszenie obrotu informacjami mię-
dzy stronami a sądami pozwoli szybciej prowadzić 
postępowania, dzięki czemu, pomimo tych trudno-
ści, które nas spotykały, zostanie zachowana jedna 
z wartości konstytucyjnych, czyli prawo do sądu. 
Dziękuję.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

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

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

Widzę, że pytanie chce zadać pan senator 
Pociej.

SENATOR 
ALEKSANDER POCIEJ 

Panie Ministrze, bardzo mocno wybrzmia-
ła w wypowiedziach prezesów samorządu adwo-
kackiego i radcowskiego prośba o to, żeby datą 
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doręczenia było 21 dni, a nie 14. To jest naprawdę 
rewolucyjna zmiana. Powtarzam: w tym zawodzie 
są nie tylko młodzi ludzie, ale są też ludzie bardzo 
doświadczeni, którzy nie mają tej łatwości, gorzej 
poruszają się w tym zdigitalizowanym świecie. Czy 
nie moglibyście państwo uwzględnić, może na ja-
kiś czas, oczywiście późnej można to zmienić, ale 
przynajmniej początkowo, tych 21 dni? Ja od razu 
mówię, że będę składał taką poprawkę.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
SEBASTIAN KALETA 

Panie Senatorze, Panie Mecenasie, uprzejmie 
dziękuję za to pytanie. Ono rzeczywiście jest ema-
nacją poglądów samorządów prawniczych, czy-
li profesjonalnych pełnomocników, którzy będą 
bezpośrednio stosowali te przepisy i wobec nich 
będą one stosowane. Chciałbym podkreślić, że 
na etapach od konsultacji przez pracę w Sejmie 
z dużą uwagą wsłuchiwaliśmy się w głos środowi-
ska i z tego powodu te przepisy i technologiczne 
zaplecze ich zastosowania związane właśnie z do-
ręczeniami ulegały korektom, tak żeby zapewnić 
stabilność realizacji założenia, które znajduje się 
w tej ustawie, czyli sprawnego realizowania wy-
miany informacji i doręczeń w toku postępowania 
pomiędzy sądem a profesjonalnymi pełnomoc-
nikami. Rozumiem, że istnieje obawa dotycząca 
tego, czy wszyscy profesjonalni pełnomocnicy będą 
w stanie prawidłowo, sprawnie… będą w stanie do-
stosować się do tego de facto nowego systemu pra-
cy, niemniej jednak termin 14-dniowy, z uwagi na 
inne terminy, które są związane np. z doręczeniem 
tradycyjnym, uważamy w ministerstwie za właści-
wy i realizujący cel tej ustawy, czyli przyspieszenie 
w komunikacji pomiędzy sądami a pełnomocnika-
mi. Aktualnie sytuacja jest taka, że jest doręczenie 
tradycyjne, jest próba doręczenia do kancelarii i je-
śli jest to nieodebrane, to jest awizo, a po 7 dniach 
kolejne, więc również jest 14 dni. Tylko że tu obok 
tych 14 dni jest jeszcze czas związany z obiegiem 
dokumentów z sądu na pocztę, z kancelarii z po-
wrotem na pocztę, a potem z poczty do sądu. My 
to skracamy, jest tu sąd, pełnomocnik i system in-
formatyczny do odbioru tych informacji – a będą 
to zarządzenia, postanowienia, wyroki – co w każ-
dym kolejnym obiegu znacząco przyspieszy samą 
procedurę. Wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom 
środowiska, rezygnując z formy mailowej na rzecz 

doręczeń w  systemie portalu informacyjnego. 
Dodatkowo te 14 dni gwarantują, że niezależnie 
od okoliczności ten termin nie zaczyna biec w tym 
okresie, co jest bardzo ważne także dla stabilności 
pracy pełnomocników, którzy również mają pra-
wo do urlopu. I to jest też realizacja tego słusznego 
oczekiwania. Zatem w naszej ocenie to rozwiąza-
nie, które jest aktualnie w ustawie, jest wyrazem 
kompromisu zawartego ze środowiskiem, który 
ministerstwo było gotowe przyjąć i który było goto-
we zabezpieczyć konkretnymi rozwiązaniami tech-
nologicznymi, by mogło to sprawnie funkcjonować. 
Ja wiem, że oba samorządy pracują już nad szko-
leniami dla adwokatów, radców prawnych. Mam 
nadzieję, że kiedy ustawa wejdzie w życie, pełno-
mocnicy profesjonalni będą przygotowani. Pragnę 
jeszcze zwrócić uwagę, że zdecydowana większość 
pełnomocników profesjonalnych korzysta z różne-
go rodzaju wsparcia, również administracyjnego, 
i to w różnych sprawach. A więc mam nadzieję, że 
również tutaj… Ten argument przemawia za tym, 
że te 14 dni to wystarczający czas, by uznać, że dany 
dokument został doręczony w systemie. 

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
W  drugiej kolejności – bo idziemy po ko-

lei, Panie Senatorze – zgłosił się pan senator 
Czerwiński.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja powtórzę pytanie z posiedzenia komisji, ale 

prosiłbym o bardziej szczegółową odpowiedź. Otóż 
pan stwierdził, Panie Ministrze, że tu będą tylko 
korzyści, szczególnie dla dłużnika, ale także dla 
innych stron. No, chodzi o elektroniczne egzeku-
cje, o nieruchomości. Pytanie jest takie. Ja pamię-
tam, jak w roku 2010 – pan za to nie odpowiada 
– wprowadzono elektroniczne postępowania upo-
minawcze i sąd w Lublinie… Wtedy też nas prze-
konywano, że będzie dobrze, że to przyspieszy, że 
będzie, nazwałbym to, cudownie i szybko – same 
superlatywy. Ale jak przyszło co do czego, to pro-
ści ludzie spotykali się z nadużywaniem tego try-
bu. Niestety czasami dowiadywali się oni o tym, 
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że mają, powiedzmy w cudzysłowie, komornika 
na karku, bo po prostu czegoś nie zauważyli, coś 
zlekceważyli. A może ktoś wysłał to na zły adres? 
Czy pan tutaj nie widzi żadnego niebezpieczeń-
stwa dla dłużnika? Bo on tu jest stroną najsłabszą. 
Wierzyciel to często jakaś instytucja, jakiś bank, 
a dłużnik jest tylko dłużnikiem. Czy takie postę-
powanie, egzekucja w trybie elektronicznym, nie 
będzie powodować dodatkowych zagrożeń, które 
nie są od razu widoczne?

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI 
SEBASTIAN KALETA 

Dziękuję, Panie Senatorze.
To jest bardzo ważne pytanie. Dziękuję za 

nie, ponieważ warto rozwiewać wszelkie wątpli-
wości, zwłaszcza w tak drażliwych sprawach jak 
egzekucje. 

Może zacznę od tego EPU, o które pan senator 
pytał. Rzeczywiście, sama idea tego postępowania 
jest szczytna, bo to umożliwia sprawniejsze, bar-
dziej wydajne działania wymiaru sprawiedliwości. 
Niemniej kilka lat po wprowadzeniu tego zdarzy-
ły się sytuacje, które budziły wątpliwości dotyczą-
ce poczucia sprawiedliwości i tego, czy sprawność 
postępowania może w pewnych momentach przy-
słaniać istotę wymiaru sprawiedliwości, czyli pra-
widłowe orzeczenie i ochronę strony postępowania. 
Problemy w tym zakresie zostały wyeliminowane 
w ostatnich latach. No, ten system był wykorzy-
stywany przede wszystkim do tego, żeby masowo 
egzekwować stare, zaległe roszczenia banków czy 
operatorów telekomunikacyjnych. Różne drobne 
niespłacone długi sprzed kilkunastu lat próbowa-
no w ten sposób egzekwować, korzystając z tego, że 
dłużnik nie zawsze był na tyle sprawny, by dowie-
dzieć się o tym, że może podnieść zarzut przedaw-
nienia. No, w  tym momencie wartość takiego 
roszczenia była zdecydowanie niższa od odsetek 
i to rzeczywiście budziło poważne wątpliwości. 
Pragnę podkreślić, że z inicjatywy Ministerstwa 
Sprawiedliwości w poprzedniej kadencji zmienio-
ny został sposób podnoszenia zarzutu przedawnie-
nia. Ludzie, którzy kilka lat temu mieli poczucie, 
że ten system był źle wykorzystywany, że tak na-
prawdę był wykorzystywany przeciwko nim, dziś 
już takich wątpliwości mieć nie mogą, a to z tego 
powodu, że ustawodawca uchronił ich przed tego 
typu sytuacjami.

Ale przechodzę już do elektronicznych licytacji. 
Bardzo ważne jest to, na jakim etapie wchodzi ta 
procedura. Ona nie zastępuje tradycyjnej egzekucji 
wykonywanej przez komornika, egzekucji polega-
jącej na tym, że komornik w toku postępowania 
egzekucyjnego zajmuje daną nieruchomość. To jest 
narzędzie, które pozwala komornikowi, który już 
zajął konkretną nieruchomość… Ona jest przezna-
czona do licytacji. No, dłużnik po prostu wie o tym, 
że ta nieruchomość została zajęta i że komornik 
chce ją sprzedać, by zaspokoić roszczenia wierzy-
cieli. To narzędzie służy do czegoś innego. Kiedy 
procedura zajęcia nieruchomości została już prze-
prowadzona, komornik może zorganizować samą 
licytację w formie elektronicznej. Chodzi o to, żeby 
nie było tak jak dotychczas, gdy jest organizowana 
licytacja i jedni o niej wiedzą, a drudzy nie wiedzą. 
No, jest gdzieś ogłoszenie, ale nie każdy, kto był-
by zainteresowany, zdąży się dowiedzieć o tym, że 
może przyjść na tę licytację i licytować. A to w na-
turalny sposób wpływa na możliwość wykreowa-
nia wyższej ceny za taką nieruchomość podczas 
licytacji – a na uzyskaniu wyższej ceny podczas 
licytacji zależy zarówno wierzycielowi, jak i dłużni-
kowi. Tak więc to rozwiązanie, czyli wprowadzenie 
wspomnianego narzędzia na tym finalnym etapie 
egzekucji, czyli spieniężania nieruchomości, jest 
źródłem tej propozycji, czyli chodzi o to, żeby wte-
dy, kiedy nieruchomość jest już zajęta i komornik 
na pewno ją sprzeda, kiedy przeprowadzona jest 
cała procedura zajęcia, spowodować maksymalne 
zwiększenie ceny sprzedaży, co jest korzystne dla 
wszystkich zainteresowanych w ramach postępo-
wania egzekucyjnego. Mam nadzieję, że to rozwie-
wa wątpliwości pana senatora.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Ponownie pan senator Pociej.

SENATOR 
ALEKSANDER POCIEJ 

Dziękuję bardzo.
Ja chciałbym nawiązać do pytania pana sena-

tora Czerwińskiego w tym kontekście, że wtedy 
mieliśmy – my w sensie: obywatele – te problemy, 
o których mówił pan senator Czerwiński, przez to, 
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iż zmiana była rzeczywiście rewolucyjna, mimo 
iż vacatio legis było, jak pamiętam, dosyć długie, 
wynosiło bodajże pół roku. Wczoraj procedowali-
śmy tutaj, w Senacie, również dosyć rewolucyjny 
projekt ministerstwa, dotyczący zmian w ustawie 
o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz w nie-
których innych ustawach, w sumie w 6 ustawach, 
i wczoraj, Panie Ministrze, resort przychylił się 
do naszych próśb, zgodził się na to, żeby odejść 
od daty wejścia w życie określonej chyba na 1 lip-
ca, i na to, żeby weszło to w grudniu. Ja wiem, że 
pewną składową tej zgody było to, że kooperant, 
który ma pewne zadanie tam wykonać, zawiado-
mił ministerstwo, że się spóźni, niemniej jednak 
był tam również głos wszystkich zainteresowa-
nych w tym zakresie, a on był taki wręcz błagają-
cy, żeby te zmiany, choć dobre, nie wchodziły aż tak 
prędko, bo trzeba przeszkolić ludzi, trzeba się do 
tego przygotować. Usłyszałem, że jesteście państwo 
skłonni nie robić tej rewolucji w 14 dni, tylko w 30, 
ale, Panie Ministrze, to nadal oznacza bardzo mało 
czasu. Dlaczego nie może to być później? Ja z góry 
mówię, że będę składał poprawkę zmierzającą do 
tego, żeby wydłużyć tu vacatio legis. No bo to są 
naprawdę bardzo poważne sprawy. Proszę zauwa-
żyć, że 2 bardzo duże zmiany – ba, 3, no bo… Nie, 
2 zmiany, które dotykają tak szerokiego spektrum 
różnych dziedzin – bo tutaj też jest bardzo złożona, 
dobra, ale bardzo złożona…

(Marszałek Tomasz Grodzki: Panie Senatorze, 
minuta…)

Przepraszam. Tak, przepraszam. Oczywiście, 
zagadałem się.

Dlaczego nie możecie dać tym wszystkim, któ-
rych to będzie dotyczyło, więcej czasu?

Przepraszam, Panie Marszałku, zupełnie się 
zagalopowałem.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Proszę bardzo.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI 
SEBASTIAN KALETA 

Panie Senatorze, jest tak, że rzeczywiście 
w przypadku tej pierwszej ustawy, o której Senat 
będzie też chyba dzisiaj, na późniejszym etapie, 

rozmawiał, była dyskusja o tym, żeby dać jeszcze 
kilka miesięcy wszystkim zainteresowanym, rów-
nież ministerstwu i wszystkim służbom, które będą 
obsługiwały ten system, na jego pełne przygotowa-
nie, na zapewnienie niezawodności, jak również 
na przeszkolenie. Ten system będzie obejmował 
nie tylko 2 strony, ale też bardzo wiele instytucji 
publicznych. Będzie to tak naprawdę narzędzie 
rewolucyjne, jeśli chodzi o tworzenie takich syste-
mów zawierających informacje na temat dłużni-
ków. Rzeczywiście wiele podmiotów zgłaszało, żeby 
jeszcze poczekać… Jako ministerstwo rozumiemy, 
że być może w tej sytuacji warto z tej sugestii sko-
rzystać. Pewne rozwiązania były gotowe w termi-
nie zaplanowanym przez ustawodawcę, niemniej 
głosy wskazujące na konieczność zaczekania na, 
powiedziałbym, kompletność wszystkich rozwią-
zań odnoszących się do interesariuszy, którzy będą 
w tym systemie, zasługują na uwzględnienie.

Panie Senatorze, to Senat zdecyduje, jak pan 
złoży tę poprawkę. Do czasu rozpatrzenia jej przez 
Sejm też jeszcze kilka dni… My w ministerstwie też 
będziemy mieli czas na to, żeby precyzyjnie spraw-
dzić stan przygotowawczy. Chciałbym jednak za-
pewnić, że system pod tym kątem już jest gotowy, 
on już czeka na to, żeby tę funkcjonalność pełnomoc-
nikom zapewnić. Pragnę też zaznaczyć, że jednak 
mówimy o węższej grupie podmiotów, które będą 
bezpośrednio z tego systemu korzystały, i o nie-
co innej funkcjonalności przekazywania informa-
cji. To jest w swojej istocie mniej skomplikowane 
niż tworzenie nowego systemu i wprowadzenie 
tam danych, operowanie tymi danymi przez róż-
ne podmioty. Panie Senatorze, szanując ten pogląd, 
potwierdzam, że przed posiedzeniem Sejmu, gdy-
by Senat taką poprawkę przyjął, ministerstwo od-
niesie się do tego, jak ocenia gotowość realizacji tej 
ustawy w 14 i w 30 dni. Pragnę zwrócić uwagę, że 
przez pandemię są pewne trudności w pracy sądów. 
Rolą ministerstwa jest proponowanie instrumentów 
prawnych, a rolą ustawodawcy jest ich zapewnienie, 
tak żeby te postępowania mogły przyspieszać, a nie 
zwalniać z powodu pandemii. Tak że proszę o zro-
zumienie podejścia ministerstwa i potraktowanie 
jako priorytetu zapewnienie sprawnej pracy sądów 
w tym czasie, w którym aktualnie wszyscy jesteśmy.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
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Do zadania pytania zapisał się jeszcze pan 
senator Czerwiński, ale ja także jako senator się 
zapisałem. Pytanie trochę w kontekście poprzed-
nich wypowiedzi kolegów senatorów z obu stron. 
Cyfryzacja, digitalizacja naszego życia jest proce-
sem nieuniknionym i pewnie za parę lat, jak mą-
drze wykorzystamy środki z Funduszu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności, to będzie-
my na zupełnie innym poziomie. Mam pytanie nie 
tylko do pana ministra. Tę refleksję mam zawsze, 
jak słyszę o różnych projektach dotyczących cyfry-
zacji. W zasadzie za nimi powinna iść ustawa, która 
mówi, że każdy obywatel obowiązkowo powinien 
mieć komputer albo telefon komórkowy, tak żeby 
móc nawiązywać łączność cyfrową. Obaj wiemy, 
że są w Polsce ludzie, którzy nie mają dostępu do 
komputera i nie mają telefonu komórkowego, nato-
miast każdy jest, że tak powiem, w zasięgu Poczty 
Polskiej. My zawsze staramy się ujmować za tymi 
maluczkimi. W nawiązaniu do pytań moich sza-
nownych kolegów poprzedników mam pytanie. 
Będę popierał oczywiście wniosek pana senatora 
Pocieja, ale mam pytanie, czy nie rozważyć wpro-
wadzenia tu jakiegoś okresu przejściowego. Czy to 
już jest temat zapomniany i możemy mówić tylko 
o wydłużeniu vacatio legis? Dziękuję bardzo.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI 
SEBASTIAN KALETA 

Panie Marszałku, wydaje mi się, że w tej sytu-
acji, jako że instrumentarium jest gotowe, można 
mówić o przedłużeniu vacatio legis. Ja podzie-
lam opinię pana marszałka, że nie każdy korzysta 
z urządzeń elektronicznych. Co więcej, uważam, 
że nie można nikogo jako osoby indywidualnej 
zmuszać do korzystania w swoim życiu z narzędzi 
elektronicznych, skoro istnieją formy tradycyjne. 
Niemniej jako że w niektórych sferach życia admi-
nistracyjnego, gospodarczego mamy podmioty, od 
których można wymagać więcej, podmioty profe-
sjonalne, regulacja w tej ustawie jest skierowana 
właśnie do podmiotów profesjonalnych, czyli pro-
fesjonalnych pełnomocników. Z tego tytułu ta obli-
gatoryjność ich może dotyczyć. Inne systemy, które 
Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje bądź 
wprowadziło, są dla każdej osoby fizycznej, osoby 
indywidualnej fakultatywne, dobrowolne, moż-
na z nich korzystać, ale nikt nie ma takiego obo-
wiązku. Jednak nakładanie tego typu obowiązków 

na profesjonalistów, w mojej ocenie, jest zgodne, 
a w niektórych przypadkach nawet pożądane, bo 
chodzi o to, żeby pewne procesy jednak przyspie-
szać. Ja mam zdecydowaną opinię, że pomimo 
trudności, również tych, które pan senator opisał, 
trudności osób, które może nie korzystają z tych 
narzędzi, one są przydatne, te narzędzia podno-
szą pewne możliwości sprawnego funkcjonowania 
i należy do nich zachęcać. Akurat profesjonalnych 
pełnomocników możemy zachęcić w formie dalej 
idącej niż każdą inną osobę. Rozumiejąc te obawy, 
jednak stoimy na stanowisku, że jednolitość regu-
lacji przysłuży się sprawniejszemu jej wdrożeniu.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Pytania zadaje pan senator Czerwiński.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
To będzie już ostatnie jak gdyby wejście w tej 

sprawie, dotyczące możliwych zagrożeń, których 
my nie widzimy. Podam pewnego rodzaju analo-
gię. Otóż gmina, w której mieszkam, miasteczko, 
sprzedała zamek za złotówkę. Taki był kiedyś trend. 
Inwestor do tego zamku nic nie dołożył, pewnie 
go jeszcze zadłużył, jakieś kredyty pewnie wziął, 
których zabezpieczeniem była hipoteka, i efekt 
był przeciwny do zamierzonego. Miała być piękna 
restauracja w zamku, a jest gorzej, niż było. Tutaj 
mamy zmianę jakościową. Wbrew pozorom to 
nie jest taka zwykła egzekucja. Załóżmy, że to jest 
mieszkanie lub dom indywidualnego człowieka, 
który wpadł w długi i tarapaty. Do tej pory było tak 
– może wyprowadzi mnie pan z błędu – że kupo-
wali ten dom lub mieszkanie ci, którzy byli zain-
teresowani mieszkaniem, np. w tym domu, czyli 
używali go. A w tej chwili będzie on wystawiony 
po prostu – nazwałbym to – na szeroki rynek i np. 
ktoś z Lublina kupi dom we Wrocławiu, jako lokatę 
kapitału tak naprawdę. Oczywiście można tak, ale 
jakie mogą być dalsze tego skutki, jeśli się to podsu-
muje, i czy o to nam chodzi. Ja tylko dlatego o tym 
mówię, żeby plusy dodanie nie przysłoniły nam 
ewentualnych plusów ujemnych, żebyście państwo 
monitorowali, jak działa to narzędzie w tym okre-
sie wstępnym, do czego tak naprawdę nam służy.
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MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Proszę, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI 
SEBASTIAN KALETA 

Rzeczywiście obrót na rynku nieruchomości, 
szczególnie lokali mieszkalnych, w ostatnich mie-
siącach budzi wiele dyskusji w zakresie tego, czy 
lokowanie kapitału w te lokale służy celom, którym 
miało służyć prowadzenie tych inwestycji, i czy 
prawidłowo są zaspokajane potrzeby mieszkanio-
we. Niemniej może jeszcze przybliżę bardziej pro-
cedurę, żeby była też jasność, gdzie jest ta zmiana. 
Mianowicie, kiedy, tak jak mówiłem wcześniej, nie-
ruchomość jest już zajęta pod sprzedaż, to dzisiaj 
ogłoszony zostaje termin licytacji, licytacja się od-
bywa, przychodzą zainteresowane osoby… Nie za-
wsze wiele osób wie o tej licytacji, bo dostęp do tej 
informacji nie jest powszechny, to znaczy zgodnie 
z prawem jest, ale wiadomo, że czasami są sytuacje, 
w których pomimo zgodności z prawem pewne 
zdarzenia nie mają tego charakteru powszechności. 
I w tym przypadku taka licytacja przede wszystkim 
będzie się odbywała na wniosek wierzyciela, pod 
warunkiem że wierzyciel złoży wniosek, że chciał-
by, żeby z tej formy licytacji skorzystać. W dalszej 
kolejności licytacja będzie prowadzona przez 7 dni, 
czyli będzie 7 dni na to, żeby podbijać oferty. Kiedy 
licytacja odbywa się na miejscu, to bardzo szybko 
to się dzieje. Tutaj, w tym procesie, będzie to trwać 
dłużej, co będzie generowało efekt, o którym mówi-
łem wcześniej. Informacja o samej licytacji będzie 
też zamieszczona na stronach internetowych, czyli 
będzie większe grono potencjalnie zainteresowa-
nych, bo łatwiej jest, jeśli ktoś jest zainteresowany 
jakimiś nieruchomościami z licytacji, sprawdzić 
codziennie stronę internetową i ją odświeżyć, niż 
np. jechać do sądu czy w inne miejsce, gdzie są ob-
wieszczenia o licytacji. 

Jeszcze raz chciałbym powiedzieć o  tym, że 
to rozwiązanie jest związane tylko i wyłącznie ze 
zwiększeniem atrakcyjności samej licytacji. Ono 
nie jest związane ze sposobem egzekucji, z zaję-
ciem nieruchomości, z  działaniami w  zakresie 
prawidłowości czynności egzekucyjnych, ono jest 
związane tylko i wyłącznie ze sposobem uzyskania 

konkretnych środków z tej licytacji. Oczywiście 
przykład, który podał pan senator, pokazuje, że to 
rozwiązanie pozwoli osobom z innych, często daleko 
umiejscowionych miast, kupować w tym trybie np. 
lokale mieszkalne, a to może powodować, że będzie 
to traktowane jako inwestycja przez te osoby. Ale dla 
dłużnika czy wierzyciela to ma drugorzędne zna-
czenie, ponieważ on może uzyskać większą kwotę. 

Oczywiście szanując ten wątek dyskusji gene-
ralnie o nabywaniu lokali mieszkalnych, myślę, że 
z tego powodu, że jest to dozwolone, nie możemy 
ograniczać tego procesu egzekucji, ponieważ jeśli 
jest deweloper, buduje nowe mieszkania, każdy 
może wejść na stronę internetową, złożyć ofertę 
mailową na zakup takiego mieszkania, np. jeśli 
ktoś mieszka w Szczecinie, może kupić mieszkanie 
w Przemyślu. Tak że to jest w zakresie tego celu, 
który sam może osiągnąć. W związku z tym jest 
to w mojej ocenie ze sobą niezwiązane. Ale rozu-
miem obawy. Ministerstwo Sprawiedliwości gene-
ralnie z bardzo dużą uwagą przygląda się każdemu 
przypadkowi wątpliwej egzekucji. A to narzędzie 
spowoduje, że tych wątpliwości po prostu w niektó-
rych sprawach będzie mniej. Np. jeśli dzisiaj ktoś 
powie, że komornik  ustawił przetarg, licytację, że 
konkretni oferenci byli tak dobrani, żeby był po-
zór licytacji, to zgodnie z tym rozwiązaniem, któ-
re proponujemy, zagrożenia związane z tego typu 
zarzutami, niezależnie, czy one są zasadne, czy nie 
są zasadne, znikną, bo po prostu będzie to publicz-
nie transparentne, dostępne dla każdego, kto bę-
dzie zainteresowany nabywaniem nieruchomości. 
Dlatego też uważam to rozwiązanie za prawidłowe.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Więcej pytań nie ma.
Dziękuję.
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu Bogdana Zdrojewskiego.

SENATOR 
BOGDAN ZDROJEWSKI 

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Ja na obecne posiedzenie Senatu przygotowa-

łem oświadczenie dotyczące postępowań komor-
niczych… Przepraszam…
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(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
Ale niech pan powie, czy lobby…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 

Senatorze, nie słychać pana.)
Może po zatrzymaniu transmisji wideo będzie 

lepiej.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Teraz 

jest w  porządku. Tak, słyszymy pana. Proszę 
uprzejmie.)

Jeszcze raz.
Przygotowałem na dzisiejsze posiedzenie 

Senatu oświadczenie à propos postępowań ko-
morniczych. Ponieważ zgodnie z regulaminem nie 
można składać oświadczeń w tematach, które były 
przedmiotem obrad, wykorzystam ten punkt, aby 
powiedzieć o 2 rzeczach.

Po pierwsze, ubiegły rok był rokiem niezwykle 
dramatycznym dla wielu, wielu podmiotów, które 
były przedmiotem rozmaitych postępowań komor-
niczych. Problem jest już od wielu, wielu lat, ale ge-
neralnie rzecz biorąc, chcę zwrócić uwagę na dwie, 
chciałbym powiedzieć nawet, patologie. Pierwsza 
sprowadza się do tego, że w przypadku wielu po-
stępowań komorniczych koszty są tak wysokie, że 
przekraczają przedmiot ewentualnych roszczeń. 
I niestety ten proces w ubiegłym roku się pogłębił.

Druga rzecz, niezwykle ważna, to jest przewlekłość. 
Wydaje mi się, że w postępowaniach komorniczych na 
skutek bardzo wysokich kosztów zabezpieczeń samych 
komorników czas trwania takich postępowań ma gi-
gantyczne znaczenie dla tego finalnego efektu, czyli 
odzyskania określonych środków finansowych.

I ostatnia rzecz. Wydaje mi się, że te zadania, 
które są wpisane w obecną nowelizację, są sformu-
łowane w sposób prawidłowy, tzn. im sprawniej, 
im szybciej, im nowocześniej będzie ta procedura 
przebiegała, tym jest większa szansa na to, że po-
stępowania komornicze, krótko mówiąc, będą tań-
sze i w rezultacie także skuteczniejsze.

Zwracam się właściwie z takim apelem o to, aby 
w ramach ewentualnej następnej nowelizacji uła-
twić obywatelom skarżenie się na postępowania 
komornicze w zakresie niegospodarności, bardzo 
wysokich kosztów i długości trwania procedur ko-
morniczych. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

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

SENATOR 
ALEKSANDER POCIEJ 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Bardzo żałowałem, że w tej debacie, która do-

tyka i będzie dotykała bardzo wielu obywateli, tak 
naprawdę wzięło udział 4 senatorów. Bo problem, 
o którym dzisiaj mówimy, jest problemem nie tyl-
ko tych profesjonalistów. Choć oni będą zmuszeni 
do używania pewnego narzędzia, które być może 
jest im zupełnie obce. Ale konsekwencją tego bę-
dzie, o czym mówiliśmy tutaj wcześniej, tak na-
prawdę wpływ na życie bardzo wielu obywateli, 
reprezentowanych przez tych profesjonalnych 
pełnomocników.

W  związku z  tym, że absolutnie uważam… 
Przyznaję, że kierunek jest jednak jak najbardziej 
słuszny – bo tego nikt nie neguje – ale chciał-
bym, abyśmy w  tej sprawie mogli gdzieś zna-
leźć ten konsensus, który osiągnęliśmy wczoraj 
z Ministerstwem Sprawiedliwości. Bo wczoraj mi-
nisterstwo wsłuchało się w głos różnych organów 
administracji. Czyli w jakimś sensie administracja 
rozmawiała sama ze sobą. Oczywiście administra-
cji jest łatwiej, bo zadzwoni minister do ministra 
czy prezes jakiegoś urzędu do ministra i powie: sta-
ry, no, nie zdążymy, no, nie przeszkolimy ludzi.

My jesteśmy dzisiaj dokładnie w takiej samej 
sytuacji, tyle że interlokutorami są przedstawicie-
le 2 olbrzymich korporacji zawodowych, których 
członkowie z dnia na dzień będą musieli komplet-
nie wywrócić sposób swojego działania. To jest 
rewolucyjne. To jest bardzo dobre działanie, ale 
rewolucyjne.

I dlatego składam poprawki w tym duchu. One 
nie zmierzają tak daleko, jak prosiły korporacje, bo 
rozumiem – i tu przyznaję panu ministrowi rację – 
że po to są te zmiany, żeby coś ulepszyć i coś przy-
spieszyć. Jednak stoję na stanowisku, że tego typu 
zmiany powinny być poprzedzone trochę dłuższą 
perspektywą, która pozwoli tym ludziom się przy-
zwyczaić, przeszkolić, jak również uzbroić w odpo-
wiednie narzędzia.

Zgłaszam 6 poprawek.
Pierwsze dwie są porządkujące i, o ile mi wia-

domo… Ale pan minister będzie na posiedzeniu ko-
misji i będzie mógł się wypowiedzieć na ten temat. 
Pierwsze dwie są porządkujące.

Jedna dotyczy tego, o czym mówiłem wcześniej, 
podczas mojego sprawozdania, czyli tego, kiedy 
uznaje się pismo za doręczone. Po 21 dniach.

Skreślenie w art. 4 pkcie 4 ust. 6.
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I zaproponuję, żeby krakowskim targiem to va-
catio legis to jednak były 2 miesiące. Daje to nawet 
trochę więcej czasu, no bo wiadomo, że ta ustawa 
wejdzie w życie nie jutro, że ona pójdzie do Sejmu, 
Sejm nią się zajmie, potem musi podpisać ją pre-
zydent. No, daje to coś takiego, że ludzie mogą do 
tego się przyzwyczaić.

I na koniec powiem, że jest naprawdę tak dużo 
zmian, które ostatnio były, w  bardzo różnych 
przepisach prawnych, w różnych kodeksach, że 
czasami z pewnym przerażeniem rozmawiam 
z profesjonalnymi pełnomocnikami, z ludźmi, któ-
rzy pracują w wymiarze sprawiedliwości, nawet 
z sędziami, z prokuratorami. Bo oni mówią, że opa-
nowanie tego wszystkiego w tak krótkim czasie jest 
po prostu niemożliwe. Dajmy tym ludziom, którzy 
mają olbrzymią odpowiedzialność, trochę czasu. 
Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

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

Agnieszka Gorgoń-Komor, Beniamin Godyla, 
Wadim Tyszkiewicz złożyli swoje przemówienia 
w dyskusji do protokołu*.

Informuję, że wnioski o charakterze legisla-
cyjnym na piśmie złożyli pan senator Krzysztof 
Kwiatkowski i pan senator Aleksander Pociej.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunko-

wać do przedstawionych wniosków?
Proszę.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI 
SEBASTIAN KALETA 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Do poprawek, które przedstawił pan senator, 

dotyczących sprecyzowania niektórych elemen-
tów ministerstwo rzeczywiście nie ma zastrze-
żeń. Jednak jeśli chodzi o te poprawki dotyczące 
21 dni i vacatio legis, to co do tych 21 dni podtrzy-
mujemy negatywną opinię, a jeśli chodzi o vaca-
tio legis, to będzie to kwestia decyzji Senatu po tej 

* Przemówienia w dyskusji złożyli do protokołu senatorowie 
Szwed, Godyla i Tyszkiewicz. Przemówienia – w załączeniu. 

debacie. Ministerstwo ma też jeszcze możliwość 
przed rozpatrzeniem tego przez Sejm dokonać re-
fleksji i zastanowić się, czy rzeczywiście data, która 
jest w ustawie, jest prawidłową datą. Nie ukrywam, 
że gdyby… W ustawie jest 14 dni. Różnica między 14 
dniami a 2 miesiącami jest znaczna z perspektywy 
tych działań, które planowało ministerstwo. Gdyby 
to był miesiąc, to pewnie łatwiej byłoby nam pod-
jąć taką decyzję, żeby zarekomendować wydłużenie 
vacatio legis o kolejne 2 tygodnie. To jest decyzja 
Senatu i tutaj nie chciałbym, szanując też bardzo 
ciekawe argumenty pana senatora, przesądzać, że 
jako ministerstwo będziemy za tym rozwiązaniem 
bądź tym pierwotnym. Na szczęście jeszcze przed 
posiedzeniem Sejmu jest czas, żeby ewentualnie 
dokonać analizy, czy wszystko jest wystarczająco 
przygotowane, żeby w tym terminie mogło spraw-
nie zafunkcjonować.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję. Tu chodzi o poprawki pana senatora 
Pocieja…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawie-
dliwości Sebastian Kaleta: Tak.)

…a nie Kwiatkowskiego? Bo…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawie-

dliwości Sebastian Kaleta: Pana senatora Pocieja.)
Dziękuję bardzo.
No, będzie jeszcze można na posiedzeniu komi-

sji się zastanowić i porozmawiać.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakte-

rze legislacyjnym, proszę Komisję Ustawodawczą 
oraz Komisję Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji o ustosunkowanie się do przedstawio-
nych wniosków i  przygotowanie wspólnego 
sprawozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
dwudziestego porządku obrad: drugie czytanie 
projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks po-
stępowania cywilnego.

Przypominam, że projekt ten został wniesiony 
przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji i zawarty jest w druku nr 222, a sprawoz-
danie komisji – w druku nr 222 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
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oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pana sena-
tora Aleksandra Pocieja, o przedstawienie wspólne-
go sprawozdania komisji o projekcie ustawy.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
ALEKSANDER POCIEJ 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przedkładany projekt ustawy o zmianie ustawy 

– Kodeks postępowania cywilnego jest inspirowa-
ny postulatem zawartym w indywidualnej petycji 
wniesionej do Senatu. Autor petycji zaproponował 
nowelizację ustawy – Kodeks postępowania cy-
wilnego. Zdaniem wnoszącego petycję określanie 
zwierząt oraz przedmiotów należących do rolnika 
prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają 
egzekucji, powinno stanowić materię ustawową, 
a nie być wpisywane do rozporządzenia.

Tak naprawdę podczas prac nad tą petycją w ko-
misji praworządności, w naszej wymianie opinii 
z Ministerstwem Sprawiedliwości, a później w pra-
cach z komisją do spraw rolnictwa w Senacie… Jeżeli 
dobrze pamiętam, to wszyscy biorący udział w po-
szczególnych obradach, z aprobatą ministerstwa, 
jednogłośnie wypowiedzieli się za tym, iż powinni-
śmy to zmienić, gdyż jest to niezgodne z pewnym 
porządkiem legislacyjnym. To nie wprowadza żad-
nych nowych elementów, chodzi po prostu o upo-
rządkowanie tych spraw. Wydaje się, że rozwiązanie 
tego problemu jest dosyć proste. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Teraz przechodzimy do pytań do pana senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś się zgłasza z takim pytaniem? Nie wi-
dzę chętnych.

Dziękuję.
Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos 

w sprawie przedstawionego projektu ustawy?
Jest pan minister Kaleta z  Ministerstwa 

Sprawiedliwości i pani Gembicka z Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos?
O, pan minister Kaleta jest już na mównicy.
(Wesołość na sali)
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawie-

dliwości Sebastian Kaleta: Skoro pan marszałek 
wzywa…)

Proszę bardzo.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI 
SEBASTIAN KALETA 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ministerstwo Sprawiedliwości przyjmuje 

z uznaniem, że regulacje rozporządzenia Senat 
chciałby podnieść do rangi ustawowej. Tutaj była 
współpraca podczas prac prowadzonych na forum 
Senatu. Generalnie założenie wynikające z tej ini-
cjatywy, takie, że warto podnieść te przepisy do 
rangi ustawowej, jest interesujące. Tutaj trudno 
jest polemizować.

Oczywiście korzystając z możliwości, iż jest za-
interesowanie wzmocnieniem ochrony w postępo-
waniu egzekucyjnym w zakresie egzekucji wobec 
rolników, podniesieniem tego do rangi ustawowej, 
pragnę zastrzec, że Ministerstwo Sprawiedliwości 
z ministerstwem rolnictwa wnikliwie analizuje te 
zagadnienia i dostrzega jeszcze kilka innych ele-
mentów, które mogłyby podlegać dalszym pracom. 
Sama idea tego projektu ustawy nie jest przyjmo-
wana negatywnie, raczej cieszymy się w minister-
stwie, że rozporządzenie, które wydał minister 
sprawiedliwości, jest oceniane jako rozporządze-
nie prawidłowe i takie, które można podnieść do 
wyższej rangi, ustawowej.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Czy są pytania do pana ministra? Nie ma.
Dziękuję.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa…
(Senator Sekretarz Rafał Ambrozik: Panie 

Marszałku, pan senator Tyszkiewicz złożył głos 
w dyskusji do tego punktu.)

Ktoś się zgłasza do głosu?
(Senator Sekretarz Rafał Ambrozik: Nie. Pan 

senator Tyszkiewicz złożył głos w dyskusji w tym 
punkcie.)

Pan senator Tyszkiewicz, tak?
(Senator Sekretarz Rafał Ambrozik: Tak.)
W tym punkcie?
(Senator Sekretarz Rafał Ambrozik: W tym 

punkcie na piśmie.)
(Głos z sali: W poprzednim punkcie czy teraz?)
Dobrze. Pytanie: czy w punkcie dwudziestym? 

W tej chwili rozpatrujemy punkt dwudziesty.



111

24. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 13 maja 2021 r.

Drugie czytanie projektu ustawy o zrekompensowaniu gminom dochodów utraconych w 2018 r.  
w związku ze zmianą opodatkowania budowli wchodzących w skład elektrowni wiatrowych

(Senator Sekretarz Rafał Ambrozik: Tak, Panie 
Marszałku, w punkcie dwudziestym pan senator 
złożył głos w dyskusji do protokołu.)

Dobrze, dziękuję. Wpisuję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie za-

pisał się do głosu.
Dla porządku informuję, że pan senator 

Aleksander Szwed oraz pan senator Tyszkiewicz 
złożyli swoje wystąpienia do protokołu*.

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

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunkować 

do przedstawionych wniosków legislacyjnych? Nie.
W związku z tym, że zostały złożone wnioski 

o charakterze legislacyjnym, Senat kieruje pro-
jekt do Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Czy ktoś zgłasza wniosek? Pan senator Pociej?
(Senator Aleksander Pociej: Słucham?)
Czy ktoś zgłasza wniosek o wyznaczenie ko-

misjom terminu na przygotowanie dodatkowego 
sprawozdania w celu przeprowadzenia trzeciego 
czytania projektu ustawy jeszcze na tym posiedze-
niu Senatu?

SENATOR 
ALEKSANDER POCIEJ 

Tak, bardzo bym prosił.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Pan senator Pociej zgłasza wniosek o wyznacze-
nie komisjom terminu przygotowania dodatkowe-
go sprawozdania w celu przeprowadzenia trzeciego 
czytania projektu ustawy jeszcze na tym posiedze-
niu Senatu.

Jeśli nie usłyszę głosów sprzeciwu, uznam, 
że Senat przyjął przedstawiony wniosek. Głosów 
sprzeciwu nie słyszę.

Przypominam, że rozpatrywanie punktu 
osiemnastego ma się rozpocząć o godzinie 11.30.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
dwudziestego pierwszego porządku obrad: dru-
gie czytanie projektu ustawy o zrekompensowaniu 
gminom dochodów utraconych w 2018 r. w związku 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

ze zmianą opodatkowania budowli wchodzących 
w skład elektrowni wiatrowych.

Przypominam, że projekt ten został wniesiony 
przez Komisję Ustawodawczą. Tekst projektu za-
warty jest w druku nr 354, a sprawozdanie komisji 
– w druku nr 354 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej, pana senatora Wadima Tyszkiewicza, 
o przedstawienie wspólnego sprawozdania komisji 
o projekcie ustawy.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
WADIM TYSZKIEWICZ 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ustawa określa zasady i tryb zrekompensowa-

nia gminom dochodów utraconych w roku 2018 
w  związku ze zmianą opodatkowania budowli 
wchodzących w skład elektrowni wiatrowych. Jest 
to wynikiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego, 
ale o tym za chwilę.

Art. 2 mówi, że ilekroć w ustawie jest mowa 
o dochodach utraconych w 2018 r., rozumie się 
przez to dochody utracone przez gminę w 2018 r. 
wskutek zmian wprowadzonych art. 2 pkt 1 i 6 oraz 
art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmia-
nie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz 
niektórych innych ustaw.

Art. 3 pkt 1: gmina nabywa prawo do rekom-
pensaty dochodów utraconych w 2018 r. w pełnej 
wysokości. Wyraźnie chciałbym podkreślić, że 
ustawa określa rekompensatę dochodów za cały 
rok 2018.

Art. 4: wniosek zawiera stawkę podatku obo-
wiązującą w roku podatkowym 2018 oraz okre-
ślające ją przepisy; wykaz elektrowni wiatrowych 
zlokalizowanych na terenie gminy w dniu 31 grud-
nia 2017 r. oraz podatników podatków wraz z formą 
prawną prowadzonej przez nich działalności; pod-
stawę opodatkowania podatkiem budowli wcho-
dzących w skład każdej elektrowni wiatrowej, 
o których mowa w pkcie 2, według stanu na dzień 
1 stycznia 2018 r., wynikającą z decyzji ustalają-
cych podatek oraz z deklaracji na podatek, ustalo-
ną zgodnie z przepisami… itd. Ja może wszystkiego 
nie będę tutaj państwu przedstawiał, bo to było do-
kładnie omawiane na posiedzeniach komisji. Takie 
posiedzenia odbyły się dwa. Głównie sprowadza 
się to do tego, żeby wskazać wysokość dochodów 
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utraconych w 2018 r., stanowiącą różnicę kwot po-
datków ustalonych na podstawie danych, o których 
mowa w pktach 1 i 3, i sumę utraconych dochodów 
w 2018 r.

Macie państwo to w swoich dokumentach. 
Ja może, skracając troszkę moją wypowiedź, 
powiem tak: w zasadzie nie ma jak gdyby kon-
trowersji dotyczących tego, czy taka ustawa po-
winna zostać wprowadzona, czy te utracone 
korzyści powinny być zwrócone gminom. W za-
sadzie dyskusja sprowadzała się do tego, czy 
powinien to zrobić Senat poprzez swój projekt 
ustawy, czy powinien to zrobić rząd poprzez swój 
projekt ustawy. My przygotowaliśmy projekt 
ustawy, ten projekt jest gotowy. Zostały doko-
nane zmiany w tym projekcie, dotyczące chociaż-
by uwag skierowanych do nas przez regionalne 
izby obrachunkowe. Chodzi o to, żeby wypłaty 
nie następowały w okresach rocznych przez 3 
lata, tylko żeby nastąpiła wypłata jednorazowa. 
Różnice polegały też na tym, że były wyliczo-
ne różne skutki finansowe, czyli OSR zrobiony 
przez ministerstwo niestety nieco się różni od 
OSR zrobionego przez naszych legislatorów, dla-
tego że według dokładnych, analitycznych wyli-
czeń opartych na danych z gmin skutki regulacji 
to jest ok. 500 milionów, a uwzględniając inflację 
– ok. 550 milionów zł. 

W związku z tym wszystkim wnoszę o przy-
jęcie tego projektu ustawy. Jeżeli rząd będzie 
chciał się tutaj niejako przyłączyć w czasie prac 
w Sejmie, to będzie to z korzyścią, dlatego że, 
jak wcześniej powiedziałem, wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego trzeba wykonać, co do tego nie 
ma wątpliwości. W związku z tym przedkładam 
ten projekt ustawy i proszę o jego przegłosowanie. 
Tyle. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy 
komisji i do upoważnionego przedstawiciela wnio-
skodawców. Wnioskodawcy upoważnili do ich re-
prezentowania również pana senatora Wadima 
Tyszkiewicza.

Do pytania zgłosił się pan senator Bogdan 
Zdrojewski.

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

SENATOR 
BOGDAN ZDROJEWSKI 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Chciałbym bardzo serdecznie podzięko-

wać panu senatorowi sprawozdawcy Wadimowi 
Tyszkiewiczowi. To jest bardzo ważna ustawa. 
Chcę jednak, żeby wyraźnie potwierdził, że mamy 
do czynienia z 2 rodzajami strat, z jednej strony ze 
stratą tych dochodów, o których pan sprawozdaw-
ca mówił, ale także z innymi stratami, które mają 
charakter niepoliczalny, a są związane po prostu 
z zablokowaniem możliwości realizacji projektów, 
które są przygotowywane przez kilka lat, a nie 
przez kilka miesięcy.

I ostatnia sprawa. Chcę, aby jednak sprecyzo-
wał, na czym polega ta różnica w obliczeniach, bo 
ona powinna być dość klarowna i niebudząca wąt-
pliwości. Dziękuję bardzo.

(Senator Wadim Tyszkiewicz: Okej.)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo.

SENATOR 
WADIM TYSZKIEWICZ 

Zacznę od odpowiedzi na pierwszą część py-
tania. Te utracone korzyści dotyczą, stety albo 
niestety, tylko utraconych podatków, policzone 
są ewentualnie koszty związane z odsetkami wy-
nikającymi z opóźnień, jeśli chodzi o wypłatę od-
szkodowań. Nie ma policzonych innych skutków, 
np. związanych z tym, że gminy, które utraciły 
dochody, nie mogły realizować inwestycji i z tego 
tytułu mogłyby rzeczywiście dochodzić odszkodo-
wań w tym względzie. Tak że, Panie Senatorze, ten 
projekt ustawy precyzuje czy określa utracone po-
datki za cały rok, mimo że ustawa weszła w życie 
w czerwcu 2018 r. Gminy musiały zwrócić podatki, 
które już pobrały, czyli pobrane podatki musiały 
być zwrócone, przede wszystkim przedsiębior-
com… Bo ja chciałbym tu wyraźnie zwrócić uwa-
gę, że regulacje, które weszły w życie w roku 2017, 
zresztą uchwalone w 2016 i obowiązywały już za 
rok 2017, były bardzo korzystne dla gmin, a – nie-
stety czy stety – niekorzystne dla przedsiębiorców. 
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W związku z tym te utracone korzyści czy utracone 
wpływy z podatków dotyczą tylko i wyłącznie roku 
2018, całego roku 2018, ale nie uwzględniają innych 
strat, jakie poniosły gminy.

Jeśli chodzi o drugą część pytania, to gdyby pan 
przypomniał…

(Senator Bogdan Zdrojewski: Druga część doty-
czyła przede wszystkim tych elementów, które są 
związane z innymi stratami i z rozbieżnością po-
między obliczeniami…)

A, rozbieżności, okej. Ja przed chwilą na-
prawdę długo siedziałem z panem legislatorem, 
który pokazywał mi dokładne wyliczenia, ja tu 
je mam… Ministerstwo mówiło o stratach czy 
należnych wypłatach na poziomie 200–250 mi-
lionów zł, ale z tych wyliczeń przekazanych mi 
przez pana legislatora wynika, że to jest zdecy-
dowanie więcej – ale już nie chciałbym w szcze-
góły wchodzić… To są wyliczenia matematyczne, 
oparte na rzeczywistych wpływach z podatku 
za rok 2017. Czyli na tej bazie zostały wyliczo-
ne te ewentualne różnice w podatku należnym 
i podatku… tzn. te przychody, który gminy utra-
ciły, na bazie roku 2017. To są dokładne wyli-
czenia analityczne, które mówią o kwocie ok. 
500 milionów zł, a jeśli uwzględnić inflację, to 
powinno to być ok. 550 milionów zł. Tyle mogę 
powiedzieć.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Janusz Pęcherz.

SENATOR 
JANUSZ PĘCHERZ 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, jak ocenia pan szanse powo-

dzenia tego projektu ustawy – ja oczywiście bardzo 
go popieram – w Sejmie? Jeżeli pan mi odpowie… 
Ja spróbuję zapytać o to również przedstawiciela 
ministerstwa, jeżeli będzie się wypowiadał w tym 
zakresie. Bo doświadczenie jest takie, że nasze ini-
cjatywy, nawet jeśli zostają zamrożone w Sejmie 
na jakiś czas, okazują się jak gdyby dobrym przy-
kładem służącym do tego, by ministerstwo za-
częło szybciej działać i  pracować nad swoimi 
rozwiązaniami.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Proszę.

SENATOR 
WADIM TYSZKIEWICZ 

Trudno mi określić, jakie są szanse. Z wypo-
wiedzi pana ministra wynikało, że ministerstwo 
również nad tym pracuje. My najpierw rozpoczę-
liśmy prace w Senacie, później ministerstwo roz-
poczęło swoje prace. Szczerze mówiąc, dla mnie 
czy dla samorządowców to jest wszystko jedno, kto 
to zrobi – ważne, żeby to weszło w życie. Najlepiej 
by było, gdyby w Sejmie ministerstwo przystąpi-
ło do naszego projektu, żebyśmy wspólnie doszli 
do tego ostatniego efektu końcowego, którym są 
wypłaty odszkodowań dla gmin, na które gminy 
czekają. Jak się zachowa ministerstwo? Trudno mi 
powiedzieć. Ale, tak jak powiedziałem, najlepsze 
rozwiązanie to takie, żeby to był wspólny projekt 
– senacki, do którego przystąpiłoby ministerstwo. 
I jeżeli tak by było, to według mnie to byłoby naj-
lepsze rozwiązanie.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo.
Więcej zgłoszeń do pytań nie widzę.
Przedstawiciel rządu, pan minister, jeszcze nie 

dojechał, w związku z tym będziemy procedować… 
Ewentualnie pozwolę mu zabrać głos jeszcze w tej 
kwestii.

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

Ryszarda Świlskiego.

SENATOR 
RYSZARD ŚWILSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Po raz kolejny rozpocznę z tego miejsca swoje 

krótkie wystąpienie od pytania: czym jest państwo 
prawa i czym jest zaufanie obywatela do państwa 
prawa? Tym razem zadaję to pytanie w kontekście 
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podpisanej przez pana prezydenta 29 czerwca 
2018 r. ustawy, o której pan senator sprawozdawca 
powiedział, a przyjętej przez parlament 7 czerwca 
2018 r., ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych 
źródłach energii. Ustawa ta, a stało się to już nie-
stety regułą, działa, działała z mocą wsteczną. Do 
dzisiaj – nie boję się użyć tego sformułowania – 
pewnego rodzaju klasyką gatunku jest uzasadnie-
nie tejże ustawy przygotowane przez Ministerstwo 
Energii, w którym to ministerstwo stwierdziło, że 
nie będzie negatywnych skutków finansowych 
dla budżetu państwa i budżetów gmin w związku 
z przyjęciem tej ustawy.

Pan senator przed chwilą w swoim przemówie-
niu pokazał, jakie to są skutki finansowe nie tylko 
dla budżetów samorządów. I można powiedzieć, że 
dziwne jest to tłumaczenie ze strony ministerstwa, 
gdyż ekwilibrystyka tego tłumaczenia i uzasadnie-
nia tejże ustawy jest przeogromna. Jak inaczej opi-
sać ten fakt, skoro zmiana tej ustawy wpłynęła na 
dochody, szacuje się, 300 gmin, o ile dobrze pamię-
tam, w których średnio spadek środków z podatku 
od nieruchomości szacowany był na co najmniej 
kilka milionów złotych, w zależności od tego, jaka 
gmina poniosła z tego tytułu straty. Dla samorzą-
dów była to ogromna strata.

Każdy wie, że przygotowanie budżetu w sa-
morządzie to nie jest rzecz prosta, to nie jest ele-
ment, który nie dotyka mieszkańców danej gminy. 
Wręcz przeciwnie, każda przygotowana inwesty-
cja, każdy element zapisany w uchwale budżetowej 
stanowi namacalny element do realizacji w budże-
cie. To nie jest tak, jak z budżetem państwa, czego 
niestety w ostatnich miesiącach, latach doświad-
czamy, że można w pewnym sensie kreować ten 
budżet. W samorządzie gminnym nie stworzymy 
sobie dodatkowych funduszy, które będą poza re-
gułą wydatkową, nie stworzymy funduszy, w któ-
rych będzie można upchnąć dodatkowe wydatki. 
W samorządach takiej możliwości nie ma. To wójt, 
burmistrz odpowiada za to, co podpisuje i w jaki 
sposób realizuje założenia budżetowe.

Zapewne przykładów gmin, które utraciły 
wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, moż-
na by pokazywać co niemiara i państwo zapewne 
je doskonale znacie. Ja przedstawię krótką infor-
mację na temat strat, które poniosła jedna z mniej-
szych gmin, gmina w województwie pomorskim, 
gmina Pelplin. Otóż w związku ze zmianą ustawy 
z dnia na dzień obniżono dochody gminy Pelplin 
z tytułu podatku od nieruchomości od elektrow-
ni wiatrowych o kwotę 3 milionów 112 tysięcy, 

co stanowiło 4% zrealizowanych dochodów bu-
dżetu gminy w 2018 r. Przed zmianą przepisów 
dochody z tego tytułu wynosiły 5 milionów 99 ty-
sięcy zł, a po zmianie przepisów – 1 milion 987 ty-
sięcy zł. W związku z tym gmina musiała dokonać 
ograniczeń wydatków zarówno bieżących, jak 
i inwestycyjnych. Powiem tylko, że nie została zre-
alizowana termomodernizacja budynków użytecz-
ności publicznej, adaptacja pomieszczeń Zespołu 
Kształcenia i Wychowania w Pelplinie, budowa 
oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pelplin, 
nie mówiąc już o realizowanym dużym projekcie 
unijnym, związanym z pomorskimi trasami ro-
werowymi. Pomimo wprowadzenia ograniczeń 
i blokady tak naprawdę wydatków, aby zachować 
płynność finansową, konieczne było zaciągnięcie 
zobowiązań finansowych w postaci emisji obliga-
cji. Rada Miejska w Pelplinie w 2018 r. zaciągnęła 
takie zobowiązanie na kwotę 1 miliona 500 tysię-
cy zł. Koszt przeprowadzenia emisji wraz z odset-
kami wynosił 438 tysięcy zł.

To jest trochę też odpowiedź na pytanie pana 
senatora Zdrojewskiego, bo mówimy nie tylko 
o utraconych kwotach podatku, które albo trzeba 
było zwrócić… W wypadku gminy Pelplin było nie-
co inaczej. Otóż strony się umówiły, że będzie to 
podatek zaliczony na następny rok, więc tu tego 
zwrotu nie było, ale przecież znamy przypadki, 
w których rzeczywiście te zwroty nastąpiły.

To jeden z wielu przykładów, to jedna z wielu 
gmin, które czekają na tę ustawę. I nie mam wątpli-
wości, że powinniśmy tę ustawę przyjąć. Myślę, że 
to jest decyzja, którą tutaj w Senacie powinniśmy 
podjąć, dlatego że nie może być tak, iż konsekwen-
cje tak błędnych decyzji ponoszą podmioty, osoby, 
które nawet się nie mogły w danym momencie bro-
nić, a tak właśnie było w czasie, kiedy Sejm przyj-
mował tę ustawę.

Panie Marszałku, dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpa-

na… Czy senator Gromek chce jeszcze zabrać głos, 
czy złożył przemówienie do protokołu? Bo tutaj 
mamy wątpliwości.

(Senator Janusz Gromek: Tak, tak. Właśnie za-
smuciłem się, że miałbym już nie zabrać głosu…)

Dobrze, Panie Senatorze. Udzielam panu głosu.
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SENATOR 
JANUSZ GROMEK 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Koleżanki i Koledzy!
Ja potwierdzam słowa pana senatora Świlskiego. 

Tak się stało, że u mnie, w moim okręgu jest kil-
ka gmin, które potraciły po 4, 5, 6, 7 milionów. To 
było takie rozstrzelanie ich budżetów…. Tam były 
zaplanowane takie społeczne inwestycje jak budo-
wa małego żłobka, przedszkola. To są w większo-
ści gminy popegeerowskie. Nie dość, że te gminy 
nie mają odpowiedniego budżetu, funkcjonują ze 
skromnymi budżetami, to jeszcze strata tych mi-
lionów i ta pandemia, która się pokazała teraz… 
Przychody budżetowe zostały pomniejszone i nie 
pozwoliły na realizację zakładanych inwestycji. 
Dlatego też popieram tę ustawę, która została za-
proponowana i nad którą pracował kolega Wadim. 
I proszę w imieniu tych mieszkańców – jest sprawą 
wiadomą, że i my, i PiS szczególnie dbamy o tych 
najbiedniejszych, o te najbiedniejsze regiony, o te 
gminy popegeerowskie – o przyjęcie tej ustawy. 
Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że pan senator 

Aleksander Szwed złożył swoje przemówienie 
w dyskusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego 

czytania projektu ustawy. To trzecie czytanie ob-
jęłoby jedynie głosowanie. Zostanie ono przepro-
wadzone razem z innymi głosowaniami.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
osiemnastego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych 
ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 383, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 383 A.

Proszę teraz sprawozdawcę Komisji 
Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji, panią senator Gabrielę 
Morawską-Stanecką, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozda-

nie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji w sprawie 
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz 
niektórych innych ustaw, uchwalonej przez Sejm 
20 kwietnia 2021 r.

Marszałek Senatu 21 kwietnia 2021 r. skiero-
wał tę ustawę do Komisji Ustawodawczej oraz do 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. 
Po rozpatrzeniu ustawy na wspólnym posiedzeniu 
w dniu 11 maja 2021 r. połączone komisje wnoszą, 
aby Wysoki Senat raczył uchwalić załączony pro-
jekt uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
– Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, i re-
komendują przyjęcie ustawy wraz z poprawkami. 
Te poprawki to skreślenie art. 2, skreślenie art. 3 
i art. 5, skreślenie art. 4, 6 i 7.

W skrócie chciałabym omówić powody, które 
skłoniły komisje do zajęcia takiego właśnie stano-
wiska. W przedłożeniu sejmowym ustawa wpro-
wadziła zmiany w przepisach kodeksu karnego, 
kodeksu wykroczeń, kodeksu postępowania kar-
nego oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaź-
nych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzyso-
wych. Zmiana w  przepisach kodeksu karnego 
związana jest z wdrożeniem do polskiego porząd-
ku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i  Rady nr  2017/541 z  15  marca 
2017 r. w sprawie zwalczania terroryzmu. Do tej 
pory penalizacji podlegały czyny polegające na 
przekroczeniu granicy Polski w celu popełnienia 
na terytorium innego państwa przestępstwa o cha-
rakterze terrorystycznym, przestępstwa określo-
nego w art. 255a, czyli rozpowszechniania treści 
mogących ułatwić popełnienie przestępstwa, lub 
w art. 258 §2 lub 4, czyli związanego ze zorganizo-
waną grupą i związkiem przestępczym. 

Dokonywana zmiana powoduje rozszerzenie 
zakresu penalizacji na zachowania polegające na 
przekroczeniu granicy również w celu popełnie-
nia tych przestępstw na terytorium Polski. To jest 
implementacja art. 9 ust 2 dyrektywy. Ta zmiana 
zasadniczo nie budziła w połączonych komisjach 
kontrowersji, poza uwagami, i ten przepis został 
zachowany. Jednak w art. 2 ustawy dokonuje się 
nowelizacji kodeksu wykroczeń. Konsekwencją 
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tej zmiany będzie znaczne rozszerzenie zakresu 
wykroczenia wskazanego w art. 57 §1 kodeksu wy-
kroczeń. Zamieniono bowiem termin „zbiórka pu-
bliczna” na „zbiórka”, a także rozszerzono zakres 
tego na inną formę zbierania środków finansowych 
lub rzeczy. Wskazano również pole kryminalizacji, 
jeśli chodzi o nowe cele zbiórki. Ale rozszerzenie 
zakresu kryminalizacji na zbiórki organizowane 
np. celem zapłaty przez zobowiązanego odszko-
dowania, zadośćuczynienia, nawiązki dla ofiary 
przestępstwa de facto może doprowadzić do pozba-
wienia poszkodowanego szansy na restytucję. Stoi 
to w sprzeczności z celem restytucyjnym prawa 
karnego, który z punktu widzenia ofiary przestęp-
stwa powinien dominować nad celem represyjnym 
wobec sprawcy. Zakaz organizowania zbiórek na 
poręczenie majątkowe zaprzecza zaś podstawowej 
funkcji instytucji poręczenia majątkowego i ogra-
niczy stosowanie przez sąd tej instytucji na rzecz 
tymczasowego aresztowania.

Jeżeli chodzi o art. 3, to on zmienia przepisy 
kodeksu postępowania karnego w następującym 
zakresie. W art. 156 §5 usuwa się fragment przepi-
su o udostępnianiu akt postępowania, wyłączając 
prawo do udostępniania akt stronom, obrońcom, 
pełnomocnikom lub przedstawicielom ustawowym 
po zakończeniu postępowania przygotowawcze-
go. Prowadzi to do ograniczenia gwarantowanego 
konstytucją prawa obywateli do dostępu do infor-
macji publicznej wyrażonego w art. 61 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie ogranicza 
się prawa procesowe osobom, które nie uzyskały 
statusu strony. Przepis zatem pozostawia sprawy 
zakończone na etapie postępowania przygotowaw-
czego w wyłącznej dyspozycji prowadzącego po-
stępowanie oraz daje mu możliwość swobodnego 
odmawiania dostępu do akt zakończonych postę-
powań przygotowawczych bez prawa do zażalenia.

Kolejna zmiana dotyczy art. 218a, czyli zabez-
pieczenia danych informatycznych na żądanie sądu 
lub prokuratora. Dodawany §4 uprawnia sąd lub 
prokuratora do usunięcia części publikowanych lub 
udostępnianych drogą elektroniczną danych, przy 
czym prokurator może zadecydować o usunięciu 
na zawsze określonych treści przechowywanych na 
nośnikach lub w systemie informatycznym, zanim 
sąd stwierdzi, że czyny zabronione wskazane w §4 
stanowią przestępstwo.

Kolejna zmiana jest zawarta w art. 3 pkt 4 i jest 
to nowelizacja sposobu doręczenia osobie zatrzyma-
nej postanowienia o zastosowaniu wobec niej tym-
czasowego aresztowania. Mianowicie jeżeli odbiór 

postanowienia nie jest możliwy, to doręczający spo-
rządzi notatkę na zwrotnym pokwitowaniu i dorę-
czenie będzie uznawane za dokonane. Ten przepis 
budził największe kontrowersje, ponieważ jest nie-
zgodny z art. 41 ust. 3 konstytucji, który stanowi, 
że zatrzymanego należy zwolnić, jeżeli w ciągu 
24 godzin od przekazania go do dyspozycji sądu nie 
zostanie mu doręczone postanowienie sądu o tym-
czasowym aresztowaniu wraz z przedstawionymi 
zarzutami. Konstytucja nie przewiduje możliwości 
uregulowania tych kwestii w odmienny sposób.

Kolejna zmiana dotyczy instytucji listu żela-
znego. List żelazny wydaje sąd, gdy podejrzany czy 
oskarżony przebywa za granicą, ale złożył oświad-
czenie, że w określonym czasie stawi się do sądu 
lub prokuratora pod warunkiem, że będzie odpo-
wiadał z wolnej stopy. Zmiany stanowią, że w po-
stępowaniu przygotowawczym list żelazny może 
być wydany tylko na wniosek prokuratora albo 
przy braku jego sprzeciwu. Ogranicza to zakres 
kompetencji sądu w sferze orzekania w sprawie, 
czyniąc sąd organem zależnym od stanowiska pro-
kuratora. Przyznanie prokuratorowi pozycji domi-
nującej wobec sądu wyzuwa sąd z jego uprawnień 
przyznanych w art. 298 §2 k.p.k.

No i wreszcie ten dodawany do ustawy covi-
dowej art. 14fa, który stanowi, że w okresie obo-
wiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub 
epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz 
w  okresie roku po ich odwołaniu w  sprawach 
o przestępstwa zagrożone karą pozbawienia wol-
ności, której górna granica nie przekracza 5 lat, 
na rozprawie apelacyjnej sąd orzeka w składzie 1 
sędziego, jeżeli w pierwszej instancji sąd orzekał 
w takim samym składzie. No, jest to jednak zbyt 
daleko idące ograniczenie zasady kolegialności roz-
patrywania spraw, szczególnie jeśli chodzi o spra-
wy o takim znaczeniu jak sprawy karne.

W związku z tym za skreśleniem art. 2 i 3 głoso-
wało 15 senatorów, 10 było przeciw. Za skreśleniem 
art. 4–7 głosowało 15 senatorów, 12 było przeciw. 
Komisje rekomendują Wysokiej Izbie przyjęcie 
przedstawionego projektu uchwały, czyli skreślenie 
wszystkich artykułów poza art. 1. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Kamiński)

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
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Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pani 
senator sprawozdawczyni.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pan senator, pan marszałek Bogdan Boru-
sewicz. Bardzo proszę.

SENATOR 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Pani Senator, czy te zmiany są czymś spowo-
dowane? Może jakimiś faktami, jakimiś sprawami, 
które są prowadzone aktualnie? Czy pani może coś 
na ten temat powiedzieć?

SENATOR 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Panie Marszałku, generalnie sytuacja jest taka, 
że my się do tego przyzwyczailiśmy. Od 2015 r. 
przeważnie jest tak, że przepisy są wprowadzane 
w jakimś konkretnym celu. No, mnie akurat zapa-
lają się wszystkie czerwone lampki, kiedy czytam 
2 przepisy. Ten pierwszy odnosi się do niszczenia 
na zawsze całości materiałów zapisanych na no-
śniku. Przecież może zdarzyć się taka sytuacja, że 
prokurator nie przekazał wraz z aktem oskarżenia 
całości materiałów zgromadzonych na nośnikach, 
tylko jakieś określone fragmenty. Po czymś takim 
może zapaść postanowienie prokuratora o znisz-
czeniu na zawsze całej reszty, w związku z czym 
nie będzie już później możliwości, by posłużyć się 
całym materiałem. To jest pierwsze zastrzeżenie, 
które mi się nasuwa.

No i jest druga kwestia. Chodzi o list żelazny. 
W sytuacji, kiedy podejrzany bądź osoba, którą 
chce przesłuchać prokurator czy sąd, znajduje się 
za granicą, to właśnie list żelazny służy do tego, 
żeby… Bardzo często osoba, która obawia się tym-
czasowego aresztowania, długotrwałego tymczaso-
wego aresztowania, a ponadto czuje się niewinna, 
ma dzięki temu możliwość, by się oczyścić poprzez 
złożenie zeznań. Tak też bywa. Ja nie mówię, że tak 
jest zawsze, ale tak też bywa. W sytuacji, kiedy pro-
kurator jest dysponentem… Bo to sąd powinien być 
dysponentem tego środka. Jeżeli prokurator staje 
się tym, od kogo jest to uzależnione, poprzez albo 
wniosek, albo wydanie zgody, to wówczas proku-
rator decyduje o tym, czy ktoś, kto przebywa za 

granicą, będzie miał kiedyś możliwość oczyścić się 
z zarzutów, czy nie. Po prostu sprzeciwi się wysta-
wieniu takiego listu żelaznego. I oczywiście, w po-
lityce my możemy to odnosić do różnych sytuacji. 
Ale tu jest kwestia sprawozdania komisji, ja tylko 
wyjaśniam, dlaczego wspomniane 2 przepisy bu-
dzą moje wątpliwości.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
(Senator Gabriela Morawska-Stanecka: 

Dziękuję.) 
Bardzo proszę, pan senator Wadim Tyszkiewicz.

SENATOR 
WADIM TYSZKIEWICZ 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Pani 
Marszałek!

Ja mam 2 pytania. Postaram się krótko.
Pierwsze dotyczy tego, czy jest w jakiś sposób spre-

cyzowany zapis mówiący o ważnym interesie państwa. 
Co to jest ważny interes państwa? Czy jak nie ma oba-
wy zakłócenia postępowania, ale jest jakiś interes pań-
stwa, który za tym przemawia, to np. obrońca – albo 
jeszcze lepiej: pokrzywdzony – nie zobaczą akt? Taka 
odmowa powinna pozostawać pod kontrolą sądu, 
moim zdaniem. Co pani marszałek o tym sądzi?

I drugie pytanie. Ono jest bardzo ważne, dla-
tego że wiąże się z tym, czy po odpowiedzi zde-
cyduję się na złożenie poprawki. Chciałbym tutaj 
nawiązać do art. 2, do §3 pkt 2, w którym mowa, 
że… Uwaga, to jest bardzo ważne, bo to jest budo-
wanie państwa restrykcyjnego i represyjnego. Ja 
uważam, że w ogóle cała ustawa powinna być od-
rzucona. Ale chciałbym się skupić na tym art. 2, 
w którym mowa, że przepadkowi podlegają pie-
niądze wpłacone na poczet należności oraz ofiaro-
wane na ten cel. Ten zapis jest bardziej szkodliwy 
i absurdalny niż pozostałe. Czyli przykładowo ko-
lega wpłaca grzywnę za skazanego. I co się dzieje? 
Kasa przepada, a skazany dalej jest winny grzywnę. 
Dla kolegi większą karą będzie więc przepadek niż 
kara za wykroczenie. Bo, uwaga, w tym paragrafie 
– jeżeli państwo się przyjrzycie, to zobaczycie – na 
końcu jest mowa o tym, że za wpłacenie pienię-
dzy, których nie ma osadzony, grozi kara aresztu 
i grzywny. Jakieś kuriozum kompletne. 
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Tak więc moje pytanie, Pani Marszałek, brzmi: 
czy nie powinno być tu zapisane, że wpłata grzyw-
ny za skazanego skutkuje zwrotem pieniędzy wpła-
cającemu i nieskutecznością wpłaty, a nie karą 
aresztu? No, dajcie ludzie spokój. Karać aresztem 
kogoś, kto w dobrej wierze wpłaca pieniądze, nawet 
jeżeli ktoś uważa, że te pieniądze mogą pochodzić 
z jakiegoś, nie wiem… Może inaczej: jeżeli kolega da 
pieniądze skazanemu i skazany wpłaci pieniądze, 
to wtedy jest okej. Ale jeżeli kolega wpłaci pieniądze 
na konto, przeleje z konta bankowego, to grozi mu 
za to areszt albo grzywna. A pieniądze przepadają. 
Tak więc moje pytanie: czy nie uważa pani, że jeżeli 
już ten zapis ma być – bo ustawodawcy kierowa-
li się jakimiś względami związanymi z tym, że te 
pieniądze, no, muszą pochodzić od skazanego, nie 
wiem dlaczego, ale niech tak będzie – to nie po-
winno być tak, że ta wpłata grzywny za skazanego 
skutkuje zwrotem pieniędzy wpłacającemu i nie-
skutecznością wpłaty, a nie aresztem? Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

SENATOR 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
No, jeżeli chodzi o kwestie ważnego interesu 

państwa, to oczywiście, że to jest zawsze traktowa-
ne indywidualnie w konkretnej sprawie. Tak że są 
różne opinie, co to jest ważny interes państwa. To 
jest pierwsza kwestia. Ale dlatego my stwierdzili-
śmy, że ten przepis należy skreślić.

Jeżeli chodzi o tę drugą kwestię, to tutaj jest bar-
dzo dużo różnych dyskusji na ten temat, przede 
wszystkim dlatego, że to nie chodzi tylko o kwestię 
przepadku środków zebranych na grzywnę czy na 
jakąś inną… np. na poręczenie majątkowe. My uwa-
żaliśmy, połączone komisje uważały, że ten prze-
pis budzi tak wiele kontrowersji – bo to nie jest 
jedyna kontrowersja tutaj – że należy zdecydować 
się w ogóle na wykreślenie tego przepisu. I ja tutaj 
zgadzam się z panem senatorem, że to jest posta-
nowienie szkodliwe.

Ale ja powiem o czymś jeszcze zupełnie innym. 
Mało kto zwraca uwagę na to, że bardzo często jest 

tak, że jeżeli sprawca przestępstwa, np. wypadku 
drogowego, które jest przestępstwem nieumyślnym, 
którego skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała ofia-
ry, ciężkie uszkodzenia ciała ofiary wypadku drogo-
wego… Ofiara wypadku drogowego wymaga wtedy 
długotrwałego leczenia, czasami wymaga renty. Ja 
mam doświadczenie co do tego, jak wyglądają pro-
cesy sądowe z ubezpieczycielami – bardzo długo 
i bardzo ciężko się sądzi o odszkodowanie. Ale jeże-
li w postępowaniu karnym zostanie zasądzona na-
wiązka na rzecz pokrzywdzonego i ludzie się zrzucą, 
nawet osoby z dalszej rodziny, przyjaciele, którzy nie 
są osobami najbliższymi, ale oni po prostu zrzucą 
się na rzecz ofiary – bo sama osoba, która ten wy-
padek spowodowała, nie ma środków finansowych, 
żeby zapłacić tę nawiązkę… No, brak tego, grzywna 
w tej kwestii i przepadek tych pieniędzy powoduje, 
że ofiara jest pozbawiona możliwości otrzymania 
zadośćuczynienia. I na to trzeba zwracać uwagę. To 
jest bardzo skomplikowana materia i czasami trze-
ba się nad tym dobrze zastanowić, żeby nie wylać 
dziecka z kąpielą. Tutaj jest właśnie kwestia funkcji 
represyjnej wobec sprawcy, ale i kwestia funkcji re-
stytucyjnej wobec ofiary, nawet najważniejsza jest 
tu ta restytucja, jeżeli ofiara tego wymaga, ale tutaj 
jakby przekreśla się tę możliwość.

No a jeżeli chodzi o kwestię pieniędzy na kau-
cję w przypadku tymczasowego aresztowania, to 
sąd tu decyduje. Sąd decyduje o kaucji, biorąc pod 
uwagę również różne rzeczy, różne kwestie, i trze-
ba to zostawić sądowi. A z drugiej strony: dlaczego 
ludziom, przyjaciołom czy dalszej rodzinie, zabra-
niać w tym momencie udzielenia pomocy po to, 
żeby taka osoba nie została aresztowana? Różne 
są sytuacje. Oczywiście mamy sytuacje dotyczące 
przestępców, takich zepsutych do szpiku kości, ale 
mamy też sytuacje zupełnie inne, i my musimy to 
wyważyć. Nie można tworzyć tak bardzo represyj-
nego prawa, no bo to nie te czasy. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Pani Marszałek, ja też mam pytanie od siebie 
do pani marszałek, w kontekście tych przepisów, 
o których pani mówi. Czy jest pani znane to, że do-
kładnie tego rodzaju sformułowania służą dzisiaj 
w Rosji do prześladowania działaczy opozycyjnych, 
którzy chcą wpłacać kaucję za innych prześladowa-
nych działaczy opozycyjnych? Czy wiadomo pani, 
że jest to narzucająca się tu analogia? Dziękuję.
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SENATOR 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Jest mi to wiadome, ale nie chciałam w spra-
wozdaniu komisji o tym mówić. Niemniej tak, wia-
domo mi, tak.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Nie ma więcej pytań.
(Senator Gabriela Morawska-Stanecka: 

Dziękuję bardzo.)
Projekt ustawy został wniesiony przez posłów. 

Do prezentowania stanowiska wnioskodawców 
w toku prac parlamentarnych został upoważnio-
ny pan poseł Piotr Sak.

Czy pan poseł pragnie zabrać głos w sprawie 
rozpatrywanej ustawy?

(Głos z sali: Nie ma go.)
Nie ma pana posła. W związku z tym sena-

torowie, którzy po jego wystąpieniu mogliby mu 
zadawać pytania, siłą rzeczy są tej możliwości 
pozbawieni.

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy? Mniemam, że 
tak, skoro się pojawił.

(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Sprawie-
dliwości Sebastian Kaleta: Panie Marszałku, 
w związku z tym, że jest to projekt poselski, ja je-
stem gotowy odpowiedzieć na ewentualne pytania, 
jeśliby się jakieś pojawiły. Pytanie tylko, czy odpo-
wiadać z mównicy, czy mogę z tego miejsca.)

Rozumiem, Panie Ministrze. Czyli pan minister 
po prostu nie ma… to znaczy nie chce nic powie-
dzieć od siebie na temat ustawy, ale jest pan gotów 
odpowiedzieć na pytania senatorów – za co bardzo 
panu dziękuję.

W związku z tym zadaję pytanie paniom i pa-
nom senatorom, czy zechcą zadać jakieś pytanie, 
trwające nie dłużej niż minutę, do przedstawiciela 
rządu w związku z omawianym punktem porząd-
ku obrad, czyli projektem poselskim. Czy są tacy 
państwo senatorowie?

Jest. Pan senator Bogdan Zdrojewski.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SENATOR 
BOGDAN ZDROJEWSKI 

Dotyczy to faktu, że implementacja prawa eu-
ropejskiego w tak ważnych kwestiach dokonuje 

się z inicjatywy posłów, a nie z inicjatywy rządu. 
Chciałbym zapytać o to, dlaczego w takiej…

(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Przepra-

szam, Panie Senatorze, ale mamy chyba proble-
my z łącznością i słyszymy tylko fragmenty pana 
pytania.)

Może przy wyłączonej kamerze będzie lepiej.
Zadam pytanie jeszcze raz. Uważam, że nie 

jest właściwą praktyką to, aby implementacji 
prawa europejskiego dokonywać nie z inicjaty-
wy rządu, ale z inicjatywy posłów. Ja szanuję ini-
cjatywy oddolne, ale uważam, że procedowanie 
w tak wrażliwych sprawach musi odbywać się 
z udziałem rządu. Dlatego też dla mnie bardzo 
istotne i bardzo ważne jest, aby rząd w tej mate-
rii wypowiedział swoje stanowisko w odniesieniu 
zarówno do tego projektu, jak i do zgłoszonych 
przez panią marszałek zastrzeżeń. Dziękuję 
bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI 
SEBASTIAN KALETA 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Przedłożenie zostało złożone zgodnie z pol-

ską konstytucją, zgodnie z Regulaminem Sejmu. 
Kwestie związane z walką z terroryzmem nie są 
chyba na tyle kontrowersyjne, żeby nie można było 
tego realizować w ramach tej – podkreślam: do-
puszczalnej – ścieżki. Tak więc udział ministerstwa 
na etapie prac parlamentarnych, jak również na 
forum Wysokiego Senatu był kompletny.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma…
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja mam.)
Pan marszałek Borusewicz.
Bardzo proszę, Panie Marszałku.
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SENATOR 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Czy te kwestie, które poruszyła pani senator 
sprawozdawca, czyli: zakaz zbierania pieniędzy 
na poręczenie majątkowe; ograniczenie dostępu 
do akt dla osób, które nie były stroną; zabezpiecze-
nie danych w taki sposób, że prokurator może usu-
nąć z nośnika przed przekazaniem do sądu jakieś 
fragmenty nagranych rozmów; oraz kwestia tzw. 
listu żelaznego, tego, że list żelazny można sporzą-
dzić tylko na wniosek prokuratora lub przy braku 
jego sprzeciwu… Czy te przepisy, istotnie zmienia-
jące stan prawny, są także przepisami związany-
mi z działaniami antyterrorystycznymi? W jaki 
sposób one są związane z działaniami antyterro-
rystycznymi, których miała dotyczyć ta ustawa?

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Bardzo proszę, pan minister.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI 
SEBASTIAN KALETA 

Panie Marszałku, oczywiście kwestie związa-
ne ze zbiórkami na grzywny mają związek z fak-
tem, że niestety można zauważyć, że w przypadku 
poważnych przestępstw, można powiedzieć, zor-
ganizowanych grup przestępczych zdarzały się 
przypadki, że nagle osoba podejrzana była w sta-
nie ni stąd, ni zowąd zgromadzić pokaźne środki 
pieniężne na zapłacenie poręczenia. I ten prze-
pis dopełnia system, ponieważ dotychczasowe 
brzmienie kodeksu wykroczeń – ten przepis po-
chodzi jeszcze z końca bodajże lat sześćdziesiątych 
– zakazuje dokonywania wpłaty za wykroczenia, 
grzywny zgodnie z kodeksem wykroczeń przez 
osoby trzecie. Zatem tym bardziej zasadne jest to, 
żeby w bardziej, można powiedzieć, istotnych spra-
wach związanych z kodeksem karnym takie roz-
wiązania funkcjonowały. Ten przepis nie zakazuje 
składania poręczeń do sądu we własnym imieniu, 
zakazuje jedynie przekazywania zgromadzonych 
na ten cel środków. Już nie chcę odnosić się do róż-
nych patologicznych zbiórek w ostatnich latach, 
kiedy to nawet prokuratura musiała prowadzić 

śledztwa w sprawie tego, co zrobiono z pieniędz-
mi ze zbiórki. Ten przepis tutaj dopełnia, w ocenie 
ministerstwa, te regulacje, które już obowiązują.

Jeśli chodzi o  drugie pytanie, mogę odpo-
wiedzieć, że tego typu działania, które są w tym 
projekcie ujęte, dotyczące blokowania treści terro-
rystycznych i pedofilskich, to są rozwiązania, które 
w pewnym aspekcie są konsekwentnie wprowadza-
ne w wielu krajach. Również na poziomie unijnym, 
w prawie unijnym, takie rozwiązania są wprowa-
dzane jako te do implementacji. Powiem więcej: 
choćby zgodnie z ostatnim, z grudnia zeszłego 
roku rozporządzeniem o zwalczaniu terroryzmu 
wszyscy mają obowiązek pełnej i natychmiastowej 
współpracy przy usuwaniu tego typu treści w ca-
łej Europie. Czyli jeśli w Polsce dostrzeże się tre-
ści o charakterze czysto terrorystycznym, to jeśli 
te treści są zamieszczone na serwerach w innym 
państwie czy operator funkcjonuje w innym pań-
stwie Unii Europejskiej, oni tam mają obowiązek 
natychmiast na żądanie polskich organów ścigania 
te treści usuwać. Tak więc w tym zakresie, terro-
ryzmu i treści pedofilskich, te przepisy zmierzają 
w tym kierunku, którego wymaga od nas przyjęte 
i zaakceptowane przez Polskę prawo unijne. Tak 
więc to oczywiście ma takie znaczenie, co też war-
to podkreślić. 

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Czy są jakieś inne pytania?
Jeszcze raz pan senator Wadim… Przepraszam, 

nie jeszcze raz. Pan senator Wadim Tyszkiewicz. 
Bardzo proszę.

SENATOR 
WADIM TYSZKIEWICZ 

Panie Ministrze, ja chciałbym zapytać, czy mi-
nisterstwo w całości popiera ten projekt ustawy 
– to jest moje pierwsze pytanie – bez żadnych za-
strzeżeń, które były tu podnoszone.

I pytanie do pana ministra: czy rzeczywiście 
pan minister uważa, że jeśli kolega wpłaci pienią-
dze, to powinien trafić do aresztu? Czy jednak te 
pieniądze nie powinny być zwrócone? No bo jeżeli 
te pieniądze rzeczywiście zgodnie z prawem po-
winny być wpłacane tylko i wyłącznie przez osobę 
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do tego upoważnioną, a ktoś inny wpłaci te pienią-
dze, może nawet nieświadomy tego, to nie dość, 
że te pieniądze przepadają, to jeszcze ten wpłaca-
jący ma trafić do aresztu. Za to, że wpłacił kaucję 
za kolegę? To budzi moje największe zastrzeżenia, 
związane z tym, że zmierzamy w kierunku pań-
stwa tak naprawdę represyjnego. No, do aresztu 
za wpłacenie kaucji za kolegę?

I ostatnie pytanie. Proszę mi powiedzieć, jaka 
jest skala patologii. Bo jeżeli takie sytuacje się zda-
rzają – ja uważam, że może tak być, pan minister 
ma rację, że są takie przypadki – to jaka to jest 
skala? Ile jest takich przypadków, że rzeczywiście 
pieniądze pochodzące z przestępstwa trafiają cho-
ciażby na kaucję? Jeżeli ktoś, powiem brutalnie, na-
kradł dużo, ma dużo pieniędzy na koncie, to on ma 
z czego zapłacić tę kaucję. A jeżeli ktoś został oskar-
żony, może skazany jeszcze nie w ostatniej instan-
cji i nie ma tych pieniędzy, to znaczy, że on nigdy 
nie wyjdzie z aresztu, bo on po prostu nie ma z cze-
go tych pieniędzy zapłacić. Tak więc podstawowe 
i najważniejsze pytanie: jaka jest skala tej patologii, 
że karać trzeba w pewien sposób tymi przepisami 
wszystkich, którzy zostali oskarżeni? Jaki jest pro-
cent tej patologii, która decyduje o wprowadzeniu 
tej ustawy? Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI 
SEBASTIAN KALETA 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Zagadnienie podniesione przez pana senatora 

Tyszkiewicza składa się zasadniczo z 2 elementów.
Pierwszy z nich to kwestia tego, gdzie jest sy-

tuowana odpowiedzialność. Odpowiedzialność, ta 
z kodeksu wykroczeń, nie jest sytuowana za wpła-
canie we własnym imieniu wszystkich wskazanych 
czy to środków zapobiegawczych, czy to orzeczo-
nych kar, tylko za organizowanie zbiórek. To jest 
przedmiotem zmiany.

Drugi element dotyczy pewnej luki systemowej, 
która aktualnie zdecydowanie jest w polskim prawie. 
Wynika ona z tego, że… Wnioskując z mniejszego 

na większe, trzeba zapytać: jeśli od kilkudziesięciu 
lat zakazuje się organizowania zbiórek na grzyw-
ny z kodeksu wykroczeń, to dlaczego nie jest w tym 
samym trybie – chodzi o kodeks wykroczeń, a nie 
kodeks karny – zakazane organizowanie zbiórek na 
środki wynikające z czystej procedury karnej, czyli 
dotyczące przestępstw, a nie wykroczeń, a więc zda-
rzeń o wiele bardziej, można powiedzieć, prawno-
karnie doniosłych? I to jest uzupełnienie tej luki. Bo 
jeśli nie można zorganizować zbiórki na opłacenie 
grzywny z kodeksu wykroczeń, a można np. zbierać 
anonimowo, pod stołem na wielomilionowe porę-
czenia, to wydaje mi się, że tutaj istnieje pewna luka 
systemowa, którą ta regulacja po prostu uzupełnia.

A  wracając do kazusu, który pan senator 
Tyszkiewicz przywołał, pragnę wskazać, że ten 
kolega może wpłacić te środki na rzecz swojego 
kolegi, jeśli robi to we własnym imieniu. I to jest 
niezmienne w tym zakresie. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Bardzo proszę, pani senator Jolanta Hibner.

SENATOR 
JOLANTA HIBNER 

Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, proszę mi podać przykłady, bo 

pan mówił, że dużo jest spraw związanych z imple-
mentacją prawa. W którym kraju prokurator ma 
prawo do niszczenia dowodów? Gdzie, w których 
krajach to jest powszechne? Jak wiemy, w ostatnim 
czasie wiele spraw zostało wznowionych i z korzy-
ścią dla oskarżonych… Mamy przykład m.in. mło-
dego człowieka, który przesiedział 22 lata za gwałt, 
którego się nie dopuścił na młodej dziewczynie, nie 
zabił tej dziewczyny i może rozpocząć nowe życie.

Dlatego chciałabym się dowiedzieć, czy w takim 
przypadku nie grozi nam to, że prokurator, który… 
To nie są jego dowody, to są dowody w sprawie, 
więc to nie on powinien być w jakikolwiek sposób 
dysponentem tych dowodów. Tymczasem on może 
je zniszczyć. Przecież może być taka sytuacja, że 
ktoś dopiero po wielu, wielu latach dochodzi spra-
wiedliwości. Proszę mi powiedzieć, w którym kraju 
prokurator ma uprawnienia do niszczenia dowo-
dów. Dziękuję.
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WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Bardzo proszę pana ministra.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI 
SEBASTIAN KALETA 

Pani Senator, chciałbym, żebyśmy… chciałbym 
dobrze zrozumieć pani pytanie. Czy pani chodzi 
o kwestię usuwania treści z internetu?

SENATOR 
JOLANTA HIBNER 

Ja mówię o sytuacjach, w których… Tak jak tu 
było powiedziane, państwo wnosicie też o to, żeby 
prokurator w niektórych momentach miał możli-
wość zniszczenia części dowodów.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Sebastian Kaleta: Akt postępowania?)

I ja chciałabym się dowiedzieć, kiedy, w jakich 
krajach prokurator ma takie uprawnienia. Bo pan 
pokazuje, że ta ustawa ma być też niejako odpo-
wiedzią na prawo europejskie, które jest stosowa-
ne. Proszę mi zatem powiedzieć, w których krajach 
prokurator ma takie prawo, żeby niszczyć dowody, 
obojętnie w jakiej sprawie.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI 
SEBASTIAN KALETA 

Pani Senator, przede wszystkim chciałbym po-
wiedzieć, że ta ustawa nie zawiera w sobie żadne-
go przepisu, który zmieniałby zasady niszczenia 
akt postępowań. W każdym kraju są przepisy, które 
regulują archiwizację i ewentualne brakowanie do-
kumentów każdego rodzaju, ale ta ustawa tego nie 
zmienia. Tak więc tutaj może doszło po prostu do ja-
kiegoś nieporozumienia, Pani Senator. Ta ustawa ma 
w sobie przepisy dotyczące dostępu do zakończonych 
akt postępowań przygotowawczych, tutaj następuje 
pewne uzupełnienie, ale to zupełnie, w żaden sposób 
nie dotyczy brakowania konkretnych dokumentów 
czy ich niszczenia. Stanowczo to dementuję. Wydaje 
mi się, że to jest wystarczająca odpowiedź.

SENATOR 
JOLANTA HIBNER 

Czy mam rozumieć, że prokurator może znisz-
czyć tylko te dokumenty, które są na etapie po-
stępowania, czy może też w innych wypadkach? 
Pytam, bo pan powiedział, że to jest powszechne, 
że prokuratorzy w innych krajach tak po prostu 
robią sobie selekcję. Tak?

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI 
SEBASTIAN KALETA 

Pani Senator, chodzi o  to, że ta ustawa nie 
zmienia niczego, co obowiązywało dotychczas 
w zakresie archiwizacji akt postępowań, które są 
zakończone, na różnym etapie, w różny sposób za-
kończone. A na całym świecie istnieją określone 
przepisy dotyczące archiwizacji, tego, które doku-
menty, w jakim trybie, jak się przechowuje i kiedy, 
po jakim czasie mogą być przeznaczone do znisz-
czenia. I w tym zakresie Polska ma przepisy, jak 
i inne państwa na całym świecie mają przepisy. 
A ta ustawa żadnego przepisu z tego porządku, 
można powiedzieć, archiwizacji dokumentów nie 
zmienia. Tak więc po prostu nie ma tego problemu, 
który pani senator poruszyła w pytaniu.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Czy są jeszcze pytania do pana ministra? Nie 

widzę zgłoszeń.
Otwieram dyskusję.
Bardzo proszę, pan senator Aleksander Pociej 

jako pierwszy zabierze głos.
Zapraszam.

SENATOR 
ALEKSANDER POCIEJ 

Dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałbym rozpocząć od fragmentu uzasadnie-

nia tego przedłożenia: proponowana zmiana wyni-
ka z konieczności wdrożenia do polskiego porządku 
prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu 
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Europejskiego w sprawie zwalczania terroryzmu 
i zastępującej decyzję ramową Rady oraz zmie-
niającej decyzję Rady, zwanej dalej „dyrektywą”. 
W dzisiejszej dyskusji jak w soczewce odbija się to, 
co działo się przez ostatnie 6 lat, bo paradoksalnie 
– ja się tu zgadzam z panem ministrem – w dużej 
części kwestionowanych przez nas przepisów te 
zmiany… nie mówię o wszystkich, ale rzeczywi-
ście tutaj jest duża część przepisów, które dużych 
zmian nie wprowadzają albo te zmiany nie są takie 
niebezpieczne, jak to wybrzmiało z głosów na sali. 
Problem polega na tym, że tu jest tak naprawdę – 
i rozumiem, że to nie jest zarzut do ministerstwa, 
bo nie ministerstwo jest autorem, tylko grupa po-
słów – no, tu jest de facto groch z kapustą. I trudno 
dziwić się senatorom, że jeżeli mają takie uzasad-
nienie, a później, w art. 2 są zmiany w kodeksie wy-
kroczeń… Czy kodeks wykroczeń w jakimkolwiek 
zakresie reguluje terroryzm? Gdzie tu jest wykro-
czenie? No, to jest zbrodnia, to jest kodeks karny.

W tym samym zakresie reguluje się dostar-
czenie postanowienia. I znowu, przez to, że to jest 
regulowane przy okazji, że jest to przedłożenie po-
selskie, w związku z czym nie ma tego pogłębione-
go zastanowienia się, to musimy być w stosunku do 
tych propozycji bardzo sceptyczni. Ja rozumiem, że 
szybka ścieżka może dotyczyć art. 1, bo to dotyczy 
bezpieczeństwa obywateli. Długo nie było imple-
mentacji. Jest taka potrzeba. No, da się to w jaki-
kolwiek sposób uzasadnić. Ale wszystkie pozostałe 
sprawy, list żelazny… Czy ktokolwiek słyszał o tym, 
żeby terroryście list żelazny ktoś wydawał? No, 
przecież to w ogóle nie ma jedno z drugim nic 
wspólnego. I stąd paradoksalnie to przedłożenie 
rzeczywiście jest ofiarą długiej tradycji omijania 
prawidłowej ścieżki legislacyjnej. Oczywiście może 
pan minister odpowiedzieć w ten sposób: no, taki 
jest regulamin i tak można. No, można. Tylko tak 
samo można… Niby nie ma obowiązku, żeby pani 
sędzia Przyłębska przychodziła tu zdawać spra-
wozdanie, w związku z czym zmieniła wielolet-
nią ugruntowaną praktykę i nie pojawia się tutaj. 
Mamy do czynienia właśnie z taką interpretacją… 
zgodą na interpretację przepisów czy wykorzysta-
nie braku pewnych przepisów, żeby całą filozofię 
stanowienia prawa, która mówi o tym, że trzeba 
poddawać rzeczy rozszerzonym konsultacjom… 
Tak było. Ja wracam do tego cały czas, bo to jest 
coś, co pokazuje najlepiej, co się działo. Wszyscy 
tutaj pamiętamy, jak co miesiąc czy co 2 miesią-
ce przychodził przedstawiciel ministerstwa z po-
selskimi projektami dotyczącymi zmian w Sądzie 

Najwyższym i okazywało się, że po prostu są po-
tworne błędy. Bo było to robione na szybko, bez 
konsultacji.

W związku z tym nie ma się co specjalnie dzi-
wić, że to, co jest ważne, to, co się broni, to, co 
jest potrzebne, do szybkiej ścieżki zostało przyję-
te na posiedzeniach komisji, zaś wszystko to, co 
jest przyczepione na dokładkę, zostało odrzucone. 
Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

marszałka, pana senatora Bogdana Borusewicza. 
Bardzo proszę.

Bardzo proszę, Panie Marszałku.

SENATOR 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Wydawało się, że to ustawa kompletnie nie-
kontrowersyjna, dotycząca zwalczania terrory-
zmu, wprowadzająca nowe kategorie. Tak? I ta 
ustawa, zgodnie z informacją, jest realizacją na-
szych zobowiązań wobec Komisji Europejskiej. 
A tymczasem dotyczy ona zupełnie innych sfer 
– kodeksu postępowania administracyjnego. No, 
co ma kodeks postępowania administracyjnego 
do terroryzmu? A co ma ograniczenie dostępu do 
akt i kopiowania akt z terroryzmem? Co ma za-
kaz, penalizacja zbierania pieniędzy na nawiązki, 
grzywny… No nic. I tak można pytać i wymieniać, 
wymieniać…

Ja nie będę pytał pana ministra, bo pan mini-
ster odpowiada, jak gdyby nie wiedział, o co chodzi. 
No, my wiemy, o co chodzi – przy okazji ustawy 
o  nazwie ogólnie akceptowalnej Ministerstwo 
Sprawiedliwości wrzuca cały szereg rozwiązań, 
które trudno zaakceptować. Ale to nie od dzisiaj, 
nie od dzisiaj. To są zresztą rozwiązania, które po-
kazują, o co chodzi. To są także rozwiązania, które 
dotyczą poszczególnych spraw czy poszczególnych 
osób. Taka sytuacja, jak dzisiaj, nie jest pierwszy 
raz. Wrzucanie bardzo ważnych zmian prawnych 
w kodeksach – wszystkich kodeksach, łącznie z ko-
deksem karnym – w ustawę covidową, w ustawę 
o służbie zdrowia… Można było to obserwować. Ja 
to widziałem i wielokrotnie o tym mówiliśmy.
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Można nazwać te zmiany ustawowe nazwiska-
mi osób, dla których one były robione albo pod 
które one były robione. No, przypomnę: w 2016 r. 
– lex Ziobro dotyczące sprawy, która została wy-
toczona przez rodzinę pana ministra. Ta sprawa 
dotyczyła podejrzeń o jakieś błędy lekarskie. Potem 
to zostało zamienione na zarzut świadomego do-
prowadzenia do śmierci, czyli zabójstwa. No, zbli-
żał się termin przedawnienia i trzeba było zmienić 
kwalifikację. Ale nie o tym chciałem mówić. Tam 
była kwestia bardzo drogiej opinii, którą strona wy-
stępująca w tym procesie cywilnym zamówiła za 
granicą. No, strona ta musiałaby za tę opinię za-
płacić. Co zrobiono? Zmieniono kilka artykułów. 
Prokuratura przystąpiła do tej sprawy i stała się 
tutaj głównym podmiotem. Zmieniono kilka arty-
kułów w kodeksie postępowania karnego, w kodek-
sie karnym, no i okazało się, że to Skarb Państwa 
będzie płacił za tę ekspertyzę. A oprócz tego, ponie-
waż inne ekspertyzy się nie podobały, zmieniono 
art. 233 kodeksu karnego, ten o fałszowaniu opinii 
i tłumaczeń. Dodano tu ekspertyzy, przepis o fał-
szowaniu ekspertyz. Jeżeli któraś ekspertyza się nie 
podoba, no to można powiedzieć, że została sfałszo-
wana. Ekspert ją napisał, podpisał, ale sfałszował. 
I to było lex Ziobro.

W tym samym roku było głośno o lex Obajtek. 
Nie wierzyłem w te głosy, które do mnie docho-
dziły, że zmienia się prawo po to, żeby uchronić 
jakiegoś człowieka, o którym nic nie wiedziałem. 
To nazwisko nic mi nie mówiło. No, wtedy nic mi 
nie mówiło. Mianowicie zmieniono prawo w taki 
sposób, żeby prokurator mógł wycofać przekazany 
do sądu akt oskarżenia już w czasie trwania pro-
cesu, do zakończenia postępowania w pierwszej 
instancji. Próbowano zrobić tak, żeby to dotyczy-
ło nie tylko pierwszej, ale i drugiej instancji, czyli 
postępowania odwoławczego, no ale cofnięto się 
i wprowadzono możliwość wycofania aktu oskar-
żenia przez prokuratora tylko do zakończenia po-
stępowania w pierwszej instancji. Dotychczas mógł 
to robić tylko sąd. I co się okazało? Prokurator wy-
cofał sprawę, w której aktach widniało nazwisko 
pana Obajtka, oddzielił jego wątek i po 3 miesiącach 
sprawę umorzył. No, tamta sprawa oczywiście da-
lej się toczyła, ale już bez pana Obajtka. I ja to nazy-
wam lex Obajtek. No, nam się po prostu w głowie 
nie mieściło, że można zrobić tego typu demolkę 
prawną, żeby tylko ratować swojego człowieka.

A  teraz w  tej ustawie Ministerstwo 
Sprawiedliwości… Bo to ono jest oczywiście auto-
rem tych zmian, a nie jakiś poseł. Tego typu kwestii 

żaden poseł by samodzielnie nie podjął. I tam są 
2 sprawy, które nazywam… Pierwszą nazywam: lex 
Kwiatkowski. Otóż w sprawie pana Kwiatkowskiego 
skierowano do sądu akt oskarżenia, gdzie jest frag-
ment z podsłuchu, który uzasadnia, że ten akt 
oskarżenia… No, że się umawiał na mianowanie 
urzędnikiem, no, swoim zastępcą tego, a nie innego 
kandydata. Ale Kwiatkowski żąda, żeby przedstawio-
no całość nagrania, bo mówi, że w pozostałej części 
mówił tak: ale w drodze konkursu, tylko poprzez 
konkurs. No więc jeżeli uchwalicie tę zmianę, to tej 
drugiej części już nie będzie, bo będziecie mogli tę 
część skasować. Taką dajecie sobie możliwość. I je-
stem pewien, że o to chodzi, że o to chodzi. Czyli pro-
kuratura może dowolnie kształtować dowody, które 
przedstawi sądowi. Zresztą w tej sprawie, jak wiem, 
prokuratura nadal – mimo żądań i wniosków – nie 
przedstawiła całości nagrania, tj. tej części, o której 
mówię, drugiej części. No, ale już nie będzie musiała, 
kiedy ta ustawa wejdzie.

I kolejna sprawa – list żelazny. Dotychczas to 
sąd decydował o liście żelaznym, a teraz ten list 
żelazny będzie tylko na wniosek prokuratora i tylko 
za zgodą prokuratora, czyli sąd bez prokuratora nie 
może wystawić takiego listu żelaznego. Nazwałbym 
tę zmianę: lex Czarnecki.

Mówię o tym, żeby stwierdzić także…
(Głos z sali: Nie masz na to czasu…)
…że zbiórka publiczna na represjonowanych zo-

stała zakazana za czasów PRL. A wy to pogłębiacie. 
Pogłębiacie co? Pogłębiacie PRL? No, penalizujecie 
tę zbiórkę.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję, Panie Marszałku.
(Senator Bogdan Borusewicz: Dziękuję bardzo.)
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawie-

dliwości Sebastian Kaleta: Przez 30 lat tak było.)
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Kazimierza Michała Ujazdowskiego.

SENATOR 
KAZIMIERZ MICHAŁ UJAZDOWSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Trochę w innej kwestii. Przedmówcy poru-

szyli tu bardzo istotny problem wprowadzenia 
do nowelizacji tematyki zupełnie niezwiązanej 
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z nowelizacją i o negatywnych konsekwencjach, ale 
ja chcę powiedzieć o czymś innym, tzn. o elemen-
tarnym braku kultury państwowej, który przejawia 
się w innym kontekście. Urzeczywistnienie dyrek-
tywy antyterrorystycznej to jest jedna z kluczo-
wych kwestii w pracy instancji europejskiej, Rady 
i Parlamentu Europejskiego w ostatnich latach. 
Rząd Prawa i Sprawiedliwości nie tylko energicz-
nie popierał tę dyrektywę, ale stwarzał wrażenie, 
że Europa Zachodnia nie poradziła sobie z terro-
ryzmem. Pamiętam te krytyczne głosy: my sobie 
radzimy, a tamten świat jest niezdolny do silnej 
reakcji. Tymczasem realizacja dyrektywy antyter-
rorystycznej przychodzi z opóźnieniem i nie w for-
mie inicjatywy rządowej, a przecież rząd pracował 
w Radzie Unii Europejskiej i, jak powiadam, linia 
propagandowa była taka, iż to nasi partnerzy eu-
ropejscy są w tej sprawie pozbawieni możliwości 
działania. Właściwie Senat nie powinien pracować 
nad urzeczywistnianiem dyrektyw europejskich 
o tak kluczowym znaczeniu w formie innej niż ini-
cjatywy rządowe. To powinna być zasada polega-
jąca też na takiej elementarnej odpowiedzialności 
nawet nie wobec Europy, tylko wobec obywateli za 
dobro państwa. Zwracam na to uwagę. Dokument 
przychodzi z opóźnieniem w formie inicjatywy 
poselskiej… Swoją drogą powinniśmy się przyj-
rzeć temu, czy ona została wdrożona tak rygory-
stycznie jak w państwach, które na co dzień muszą 
konfrontować się z terroryzmem i zrobiły to dużo 
wcześniej niż Rzeczpospolita. Tutaj zachodzi bar-
dzo istotna różnica między linią propagandową 
rządu, między przypisywaniem naszym sojusz-
nikom bezradności a brakiem realnego działania. 
Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że panowie senato-

rowie Ryszard Świlski, Aleksander Szwed oraz 
Wadim Tyszkiewicz złożyli swoje przemówienia 
w dyskusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone w bloku 
głosowań.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
dwudziestego drugiego porządku obrad: dru-
gie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji 
leków, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych.

Przypominam, że projekt ten został wniesio-
ny przez grupę senatorów i jest zawarty w druku 
nr 356, a sprawozdanie komisji – w druku nr 356 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Zdrowia, senator Ewę Matecką, 
o przedstawienie wspólnego sprawozdania komi-
sji o projekcie ustawy.

Bardzo proszę, Pani Senator.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
EWA MATECKA 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przedstawiam sprawozdanie Komisji 

Ustawodawczej oraz Komisji Zdrowia, zawarte 
w druku nr 356 S, o projekcie ustawy o zmianie 
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze środków publicznych oraz ustawy 
o refundacji leków, środków spożywczych specjal-
nego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych.

Marszałek Senatu w dniu 24 marca 2021 r. skie-
rował do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji 
Zdrowia projekt ustawy o zmianie ustawy o świad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych oraz ustawy o refundacji le-
ków, środków spożywczych specjalnego przezna-
czenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 
w celu rozpatrzenia go w pierwszym czytaniu.

Komisje na wspólnym posiedzeniu w  dniu 
11 maja 2021 r. rozpatrzyły w pierwszym czytaniu 
przedstawiony przez wnioskodawców projekt usta-
wy i wnoszą o przyjęcie bez poprawek załączonego 
projektu ustawy oraz projektu uchwały w sprawie 
wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy. 

Wysoka Izbo, przedmiotem zmian są 2 ustawy: 
ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków pu-
blicznych oraz ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o re-
fundacji leków. Zmiany, które wprowadzamy 
w tych ustawach, umożliwiają dostęp do bezpłat-
nych leków dla kobiet w czasie połogu. W dyskusji 
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podczas wspólnego posiedzenia Komisji Zdrowia 
i Komisji Ustawodawczej wyrażano pełną akcepta-
cję dla tego uregulowania i tej inicjatywy, popartą 
przez pozytywną opinię rzecznika praw pacjen-
ta. Mimo że pierwotnie projekt ustawy i zmiany 
w nim zaproponowane nie znalazły poparcia mi-
nistra zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, 
ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej 
ze względu na skutki finansowe proponowanych 
zmian, co jest zawarte w ocenie skutków regulacji, 
to jednak obecny na posiedzeniu minister zdrowia, 
pan Maciej Miłkowski, przedstawił krótki raport 
z realizacji tzw. ustawy „Ciąża plus” i wykorzysta-
nia zaplanowanego na ten cel budżetu. Pan mini-
ster Maciej Miłkowski wykazał, że dotychczasowa 
realizacja budżetu jest na takim poziomie, że po-
zwala na implementację zmian proponowanych 
w omawianej nowelizacji i objęcie świadczeniem 
bezpłatnych leków oprócz kobiet w ciąży, co zakła-
da dotychczasowa ustawa, również kobiet w czasie 
połogu.

Ponadto z dużą satysfakcją muszę odnotować, 
że udało się wprowadzić na listę leków refundowa-
nych, co zostało stwierdzone przez pana ministra 
Miłkowskiego, bezpłatne szczepienia przeciwko 
grypie zarówno dla kobiet w ciąży, jak i dla kobiet 
w czasie połogu.

Na posiedzeniu komisji zakończono pra-
ce i przyjęto niniejszy projekt ustawy. Dziękuję 
bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdaw-
cy komisji oraz do upoważnionego przedstawiciela 
wnioskodawców. Przypominam, że wnioskodawcy 
upoważnili do ich reprezentowania również sena-
tor Ewę Matecką.

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

Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos 
w sprawie przedstawionego projektu ustawy?

Panie Ministrze?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

Maciej Miłkowski: Tak.)
Tak.
Dziękuję, Pani Senator.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana ministra.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE ZDROWIA 
MACIEJ MIŁKOWSKI 

Szanowni Państwo!
Tak jak przestawiła to pani senator, powiedzia-

łem, jak aktualnie wygląda sprawozdanie finan-
sowe z tego projektu, i potwierdziłem, że zgodnie 
z oceną skutków regulacji, w związku z zabezpie-
czeniem środków finansowych, jest możliwość roz-
szerzenia tego programu. Wszystkie leki, które tu 
widzimy, poza jedną grupą, są objęte… Ta część, 
która jest jeszcze możliwa do dodania w przypadku 
kobiet w ciąży, nie jest na liście leków refundowa-
nych, w związku z tym na razie nie możemy tego 
poszerzyć. Wniosek o dodanie tu okresu połogu 
merytorycznie uważamy za zasadny. Ze względów 
budżetowych nie znalazło się to w pierwotnej wer-
sji, ale przygotowujemy jako Ministerstwo Zdrowia 
zmiany ustawowe. Jest projekt rozszerzenia tego 
o połóg i wprowadzenia możliwości finansowania 
wyrobów medycznych dla kobiet w ciąży i połogu. 
Chcemy to przedstawić jako inicjatywę rządową.

Chciałbym jeszcze sprostować to, co pani senator 
powiedziała à propos leków dla kobiet w ciąży. Mamy 
aktualnie okres niegrypowy. Potwierdziłem, że 
1 września na liście leków refundowanych… Dla ko-
biet w ciąży będą bezpłatne leki, również szczepion-
ki na grypę. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym 
będzie to dotyczyło kobiet w ciąży, nie kobiet w czasie 
połogu. Dziękuję bardzo. Jestem do dyspozycji.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do obec-
nego na posiedzeniu przedstawiciela rządu związa-
ne z omawianym punktem porządku obrad.

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

Otwieram dyskusję.
Bardzo proszę o zabranie głosu panią senator 

Ewę Matecką.

SENATOR 
EWA MATECKA 

Dziękuję, Panie Marszałku.
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Wysoka Izbo!
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie usta-

wy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze środków publicznych oraz niektórych innych 
ustaw zapewniała bezpłatny dostęp do leków jedynie 
kobietom w ciąży. Dostęp ten uzyskiwały kobiety od 
momentu stwierdzenia ciąży do piętnastego dnia po 
dacie planowanego zakończenia ciąży. Tą ustawą roz-
szerzamy grupę kobiet… W zasadzie są to te same 
kobiety, które po zakończonym porodzie przechodzą 
czas połogu. Chodzi o dostęp dla kobiet w czasie poło-
gu do bezpłatnych leków. Przedłużamy tym samym 
termin dostępności tych leków – ma być możliwy nie 
dłużej niż 8 tygodni po planowanej dacie porodu. Jest 
niezwykle ważne, aby kobiety, które są w trakcie po-
łogu i których organizm wraca do stanu sprzed ciąży, 
kobiety, które w tym czasie doznają różnego rodzaju 
dolegliwości związanych się z bólem, z osłabieniem, 
często również z depresją oraz szeregiem innych 
dolegliwości poporodowych i ryzykiem wystąpienia 
licznych powikłań, również były otoczone bardzo tro-
skliwą opieką i wtedy, kiedy jest to potrzebne, według 
zaleceń lekarzy, można by szybko zastosować odpo-
wiednie leczenie. A jest ono potrzebne, o czym często 
wypowiadają się eksperci, wtedy, kiedy nie ustępuje 
nadciśnienie tętnicze, kiedy następuje depresja po-
porodowa, kiedy nie ustępuje cukrzyca czy następuje 
niedoczynność tarczycy, niedokrwistość czy nawet 
zaburzenia krzepnięcia krwi. Kobiety w tym czasie 
i z takimi dolegliwościami wymagają szczególnego 
wsparcia i leczenia. Proponowane wsparcie rzeczowe 
i możliwość dostępu do bezpłatnych leków dla kobiet 
w czasie połogu, jak i wcześniej, w ciąży, będzie waż-
nym elementem szeroko pojętej polityki prorodzin-
nej, ponieważ pozwoli członkom rodziny skupić się 
na więziach emocjonalnych, na wzmacnianiu więzi 
emocjonalnych, a nie wyłącznie, li tylko na zapewnie-
niu bytu materialnego. Bardzo proszę Wysoką Izbę 
o przyjęcie projektu tej ustawy. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Obecnie proszę o zabranie głosu panią senator 

Alicję Chybicką.

SENATOR 
ALICJA CHYBICKA 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Projekt ustawy, który w tej chwili procedujemy, 
jest nadzwyczaj ważny. O tym już mówiła pani se-
nator Matecka. My cierpimy w tej chwili w Polsce 
na zdecydowany spadek urodzeń. To po prostu jest 
dramat. Ja pamiętam czasy, kiedy rodziło się mi-
lion dzieci, a teraz modlimy się o to, żeby urodzi-
ło się 360 tysięcy, 350 tysięcy. Obawiam się o ten 
rok 2021 bardzo, że ta liczba będzie jeszcze niższa, 
niż była w roku ubiegłym. A zatem takie ustawy 
jak ta, która pozwala pomóc kobietom w połogu… 
Tym z państwa, którzy może nie bardzo wiedzą, 
co to jest połóg, może troszeczkę to przybliżę. 
Oczywiście o ciąży wie każdy. Potem następuje 
poród, a następnie jest połóg. Jest to okres po cią-
ży, po porodzie, w którym anatomicznie, morfolo-
gicznie i czynnościowo zmiany ciążowe stopniowo 
ustępują, a ustrój wraca do stanu sprzed ciąży. Nie 
dzieje się to błyskawicznie. Te okresy są następu-
jące. Okres bezpośredni to są 24 godziny. O tym 
okresie możemy nie mówić, bo na ogół matka jest 
wtedy w szpitalu. Wczesny połóg to jest pierwszy 
tydzień, późny połóg to jest 6 tygodni – tak się to 
ocenia. To są oczywiście wartości średnie, bo każ-
da z nas choruje, jak umie, i nosi ciążę oraz rodzi 
dziecko według własnego zegara biologicznego. 
W tym czasie mamy do czynienia z ogromnymi 
zmianami hormonalnymi. Tuż po porodzie spa-
da poziom gonadotropiny, laktogenu, gestagenów, 
estrogenu, pojawiają się zmiany w układzie krą-
żenia, które dotyczą m.in. zmniejszonej objętości 
krwi krążącej, co jest wywołane wzmożoną diure-
zą w okresie ostatniego etapu ciąży i porodu oraz 
utratą krwi w czasie porodu. Tak że często objętość 
krwi krążącej, której my, zwyczajni, zdrowi mamy 
5–6 l – i tyle mają kobiety przed ciążą i porodem – 
spada do 4 l. W ciągu 3 tygodni połogu rośnie rów-
nież wyrzut krwi o 80% w porównaniu do normy, 
rośnie też liczba krwinek czerwonych, a spada stę-
żenie żelaza, liczba płytek, stężenie fibrynogenu.

Bardzo istotną częścią połogu dla mnie jako 
starego pediatry jest laktacja, która polega, mó-
wiąc prosto, na karmieniu piersią. I chcę wyko-
rzystać też to wystąpienie do tego, aby zaapelować 
do mam, by piersią karmiły.

Stąd wszelkie leki i pomoc mamom, które są 
w połogu, a szczególnie mamom karmiącym pier-
sią. Oczywiście dla wszystkich mam jest przewi-
dziane refundowanie leków.

Co najczęściej w połogu się zdarza? Przede wszyst-
kim są to zakażenia połogowe, tzn. dróg rodnych, ukła-
du moczowego, gruczołu piersiowego, ale niestety też 
bardzo często choroba zakrzepowa, późne krwawienia 
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po porodzie – tu się mówi o takich krwawieniach, któ-
re są po 24 godzinach od porodu – wreszcie psycho-
zy poporodowe, które wcale nie są tak rzadkie. To jest 
często bezsenność, zaburzenia orientacji, rozdrażnie-
nie, apatia, depresja, no i wreszcie dramatycznie jest, 
kiedy matka odrzuca dziecko. Takie stany prawidłowo 
leczone ustępują. Wiele kobiet cierpi na ból i oczywi-
ście trzeba stosować różne leki przeciwbólowe, takie 
jak paracetamol, aspiryna, ibuprofen, tramadol – bo 
jeśli kobieta nie dostaje tych leków, to nie jest w stanie 
opiekować się dzieckiem i karmić dziecka w sposób 
prawidłowy – wreszcie niesteroidowe leki przeciwza-
palne i, o tym mówiła już pani senator Matecka, leki, 
które matka brała przed ciążą i które w ciąży musi brać 
nadal. Są to takie leki jak: leki zmniejszające krzepli-
wość krwi w przypadku, kiedy zagrożona jest wy-
krzepianiem; kortykosteroidy, które bierze z różnych 
powodów; leki przeciwcukrzycowe; przeciwnadciśnie-
niowe; przeciwko migrenie; przeciwdrgawkowe.

Szanowni Państwo, to jest naprawdę bardzo 
ważna ustawa. Ja się nisko kłaniam panu mini-
strowi za to, że znalazł pieniądze dla tych kobiet 
i stwierdził, że to może być zrobione szybko, że już 
w roku 2021 są pieniądze na ten cel.

Na posiedzeniu komisji przegłosowano ten pro-
jekt jednogłośnie. I ja apeluję do całego Senatu, aby 
także przegłosował go jednogłośnie, bo matki na tę 
pomoc czekają, a my czekamy na jak największą 
liczbę zdrowych dzieci. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Bardzo proszę o zabranie głosu panią senator 

Agnieszkę Gorgoń-Komor.

SENATOR 
AGNIESZKA GORGOŃ-KOMOR 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
W zasadzie wiele zostało już tu powiedziane.
W związku z tym, że to dotyczy kobiet, które są 

w okresie ciąży, porodu i połogu, powiem też o ta-
kiej grupie kobiet, które ja w praktyce klinicznej 
spotykam na co dzień, gdyż – jak państwo wiecie 
– jestem kardiologiem, a duża część tych kobiet 
choruje na nadciśnienie inicjowane ciążą i trzeba 
się nimi opiekować.

I  nieprawdą jest taki argument, że kobie-
ta w ciąży nie jest otaczana opieką i nie pobiera 

leków. Owszem, na tej grupie nie robi się żadnych 
badań, są tylko obserwacje eksperckie, ale abso-
lutnie należy się im leczenie, w tym także leczenie 
farmakologiczne.

Dlatego szczególnie chcę podziękować pani se-
nator Ewie Mateckiej i panu ministrowi, że pochy-
lili się jednak nad tą grupą pacjentek.

I  to powoduje w  tym trudnym czasie – bo 
i w okresie covidowym, i w okresie, kiedy jest bar-
dzo mało urodzeń noworodków – że my doprowa-
dzamy do dobrego zakończenia ciąży.

Połóg to też czas dla kobiet, które poroniły. 
I tym osobom, tym kobietom szczególnie należy 
się opieka medyczna w aspekcie i psychologicz-
nym, i zdrowia fizycznego ze względu na schorze-
nia, które im wtedy towarzyszą.

Dlatego jest to niezwykle cenna inicjatywa. 
Uważam, że tą grupą trzeba się zająć. I za to ser-
decznie dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję również dla porządku, że pan sena-

tor Aleksander Szwed złożył swoje przemówienie 
w dyskusji do protokołu*.

Przed zamknięciem dyskusji chciałbym 
wszystkim jej uczestnikom bardzo podziękować, 
bo nieczęsto udaje się, żeby w tej ważnej sprawie 
w naszym parlamencie panował taki duch konsen-
susu i wzajemnego szacunku. Bardzo dziękuję pa-
niom senator. Bardzo dziękuję panu ministrowi. 
I wyrażam też osobistą nadzieję, że nasze głoso-
wanie zakończy się pozytywnie dla polskich matek. 
Jeszcze raz bardzo państwu dziękuję.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel… a nie, nie było wniosków.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 

dwudziestego czwartego porządku obrad: drugie 
czytanie projektu apelu o podjęcie działań na rzecz 
zwiększenia mobilności europejskich Seniorów.

Przypominam, że projekt ten został wniesio-
ny przez grupę senatorów i zawarty jest w druku 
nr 392, a sprawozdanie komisji – w druku nr 392 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej, senatora Kazimierza Ujazdowskiego, 
o przedstawienie wspólnego sprawozdania komisji 

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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o projekcie apelu w sprawie działań na rzecz zwięk-
szenia mobilności europejskich seniorów.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
KAZIMIERZ MICHAŁ UJAZDOWSKI 

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

łączonych komisji, Komisji Ustawodawczej oraz 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, 
w sprawie apelu do instytucji Unii Europejskiej 
o podjęcie działań na rzecz zwiększenia mobil-
ności europejskich seniorów. Jak wspomniał pan 
marszałek, jest to sprawozdanie dotyczące inicjaty-
wy senatorów z różnych klubów senackich, a więc 
podjętej ponad podziałami politycznymi, reprezen-
towanych przez panią senator Danutę Jazłowiecką.

Istota tej inicjatywy to apel o otwarcie progra-
mów unijnych, programów szeroko pojętej eduka-
cji na środowisko starszej generacji, na seniorów. 
Można w skrócie powiedzieć, że przede wszyst-
kim chodzi o otwarcie programu Erasmus, choć 
nie tylko.

Inspiracją do podjęcia tej inicjatywy była deba-
ta, która odbyła się z okazji uczczenia działalności 
uniwersytetów trzeciego wieku. To jest niezwykle 
istotny dorobek działań społecznych, senioralnych. 
Pamiętamy, że gościliśmy w Senacie przedstawi-
cielki tej wspaniałej inicjatywy, z panią prezes 
Krystyną Lewkowicz na czele.

Apel wyrasta z przekonania, iż aspiracje i po-
trzeby edukacyjne najstarszego pokolenia, które 
stanowi istotną część społeczeństw współczesnej 
Europy, powinny być w zdecydowanie większym 
stopniu docenione przez programy europejskie. 
A wszyscy chyba mamy absolutną pewność, że 
pożytki społeczne, pożytki kulturowe z działań 
edukacyjnych, z kontaktów między seniorami re-
prezentującymi rozmaite narody i społeczeństwa 
Europy będą niezwykle istotne.

Komisja przyjęła poprawki i sugestie Biura 
Legislacyjnego. Zdecydowała się również na to, 
by wykreślić z projektu przedłożonego Wysokiej 
Izbie fragment dotyczący aspektów covidowych, 
tzn. szczepienia się seniorów i ich podróżowania, 
w tym fragment dotyczący ewentualnie wprowa-
dzonego paszportu szczepionkowego. To wskutek 
decyzji większości komisji zostało usunięte.

Chcę powiedzieć, że moment na tę inicjaty-
wę jest jak najbardziej właściwy, dlatego że trwają 

prace na poziomie europejskim, na poziomie unij-
nym dotyczące nowego kształtu rozporządzenia 
w sprawie programu Erasmus. Apel Senatu jest 
zatem jedną ze ścieżek, jednym ze sposobów od-
działywania na ustawodawców europejskich po to, 
by otworzyć unijne programy edukacyjne na po-
trzeby i aspiracje seniorów.

Przy tej okazji chcę raz jeszcze podziękować 
środowisku uniwersytetów trzeciego wieku, bez 
którego inspiracji ta uchwała nie miałaby miejsca.

Kończąc, wnoszę o jej przyjęcie. I dziękuję ini-
cjatorom, reprezentującym, jak powiedziałem, roz-
maite, różne środowiska polityczne w Senacie.

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo panu senatorowi sprawozdawcy.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdaw-
cy komisji oraz do upoważnionego przedstawiciela 
wnioskodawców.

Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili do 
ich reprezentowania senator Danutę Jazłowiecką – 
do druku nr 392.

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

W związku z tym otwieram dyskusję.
Bardzo proszę o zabranie głosu panią senator 

Danutę Jazłowiecką, zdalnie oczywiście.

SENATOR 
DANUTA JAZŁOWIECKA 

Dzień dobry. Witam państwa bardzo serdecznie.
Dziękuję bardzo za akceptację na posiedzeniach 

obu komisji naszej inicjatywy związanej ze zwięk-
szeniem mobilności naszych seniorów.

Jedną piątą społeczeństwa Unii Europejskiej 
stanowią seniorzy. W związku z tym od wielu lat 
prowadzona jest w Unii Europejskiej polityka doty-
cząca aktywnego starzenia się. Państwa członkow-
skie wdrażają tę politykę; najlepiej robią to Szwecja, 
Dania, Holandia. Polska wciąż jeszcze jest tutaj 
w ogonie państw członkowskich Unii Europejskiej 
i z bardzo niską oceną prowadzonej w tym zakresie 
polityki państwa. A polityka ta jest szalenie istotna, 
dlatego że daje możliwości zapewnienia naszym 
seniorom aktywności zarówno w sferze gospodar-
czej, jak i społecznej.
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Na szczęście sami polscy seniorzy biorą w swo-
je ręce wdrażanie tych europejskich modeli aktyw-
nego starzenia się. Powstają uniwersytety trzeciego 
wieku, powstają senioralne rady gminne, rośnie 
udział seniorów w różnego rodzaju szkoleniach, 
dotyczących zarówno cyfryzacji, jak i  języków, 
pobudzany jest coraz bardziej wolontariat, coraz 
większa grupa osób starszych uczestniczy w wo-
lontariacie. Rośnie ich zainteresowanie światem, 
jest olbrzymie. Ostatnie badania z 2019 r., pro-
wadzone przez Ministerstwo Rodziny i Polityki 
Społecznej, pokazują dane odnoszące się do mo-
bilności seniorów, związane z wyjazdem w celu 
prywatnym na ponad jeden dzień, z noclegami – 
stanowi to 13% ogółu wyjazdów turystycznych ze 
wszystkich grup wiekowych. Świadczy to o tym, jak 
bardzo chętni są seniorzy do tego, by podróżować, 
by poznawać świat, by zdobywać doświadczenie.

Nasza inicjatywa zrodziła się w związku z róż-
nymi innymi doświadczeniami dotyczącymi zwięk-
szania mobilności, ale dla innych grup wiekowych, 
a nie dla seniorów. Takim doskonałym przykładem 
jest m.in. program Erasmus, który adresowany jest 
do młodzieży, adresowany jest do nauczycieli, adre-
sowany jest do wykładowców, ale brakuje inicjatywy 
związanej z kierowaniem tego programu do senio-
rów w celu zwiększania ich mobilności. Stąd nasz 
apel o to, by właśnie w tym programie znalazła się 
ścieżka umożliwiająca mobilność seniorów.

W Unii Europejskiej realizowany jest jeszcze 
jeden program, który daje olbrzymie szanse po-
znawania krajów członkowskich Unii Europejskiej. 
Jest to program nazywany DiscoverEU. To pro-
gram adresowany do osiemnastolatków, którzy 
mogą aplikować o bilet jako prezent na osiemna-
ste urodziny. Uczestniczą w bardzo prostym kon-
kursie dotyczącym wiedzy o Unii Europejskiej 
i po wygraniu tego konkursu otrzymują bilet na 
pociąg, a  jeżeli są to mieszkańcy krajów odle-
głych, to na samolot, by mogli zwiedzić 3 kraje 
Unii Europejskiej. Chcielibyśmy, żeby program 
podobny do DiscoverEU był adresowany również 
do seniorów, żeby i nasi seniorzy mogli w takich 
programach uczestniczyć i mogli zdobywać nowe 
doświadczenia, sprawdzać swoje umiejętności ję-
zykowe, właśnie podróżując po Unii Europejskiej.

Muszę państwu powiedzieć, że sama uczestni-
czyłam w doskonałym projekcie, my realizowaliśmy 
w moim regionie program adresowany generalnie 
do wszystkich obywateli, do wszystkich mieszkań-
ców Opolszczyzny, w ramach którego szkoliliśmy 
w języku angielskim osoby, które rozpoczynały 

w ogóle tę naukę, jak i osoby, które miały już pew-
nego rodzaju zaangażowanie i pewnego rodzaju 
umiejętności językowe. I proszę sobie wyobrazić, że 
ponad 50% to były osoby w wieku powyżej sześć-
dziesiątego piątego, siedemdziesiątego roku życia. 
Bardzo często zdarzało się, że te osoby przychodziły 
ze swoimi wnukami na lekcje i wspólnie uczyły się 
języka angielskiego. Gdy pytałam te osoby, co jest 
powodem, że dzisiaj państwo zaczęli się uczyć języ-
ka angielskiego, okazywało się, że powody są różne, 
m.in. takie jak właśnie chęć podróżowania i swobod-
nego poruszania się po innym kraju, właśnie ze zna-
jomością języka angielskiego. Ale były również takie 
powody, że dzieci wyjechały za granicę i wnuki znają 
język angielski i czasami tak naprawdę dużo łatwiej 
porozumieć się z tymi wnukami właśnie w języku 
angielskim niż w języku polskim. Dlatego wydaje mi 
się, że inicjatywa, którą zaproponowaliśmy, inicja-
tywa, która, mam nadzieję, zostanie zaakceptowa-
na zarówno przez Parlament Europejski, jak i przez 
Komisję Europejską i Radę, spotka się z dużym po-
klaskiem. I że jednocześnie będzie duże zaangażo-
wanie, zainteresowanie właśnie wśród seniorów.

Bardzo proszę, żebyśmy wspólnie zaakcepto-
wali ten apel i przekazali go odpowiednim instytu-
cjom w Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo.
Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego 

czytania projektu apelu…
(Głos z sali: Jak to?)
Przepraszam, ja myślałem, że już jest wyczer-

pana liczba…
(Senator Ewa Matecka: Nie, nie, ja się zgłasza-

łam, w sali nr 217…)
Przepraszam, nie dostałem tego zgłoszenia, 

Pani Senator.
Bardzo proszę o zabranie głosu w debacie panią 

senator Ewę Matecką.
(Głos z sali: Chyba nie dotarło do nas.)
Przepraszam, nie dotarło zgłoszenie.

SENATOR 
EWA MATECKA 

Nic nie szkodzi, Panie Marszałku. Zgłaszałam 
się do dyskusji. Dziękuję bardzo za umożliwienie 
mi zabrania głosu.
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Wysoka Izbo!
Znaczenie polityki senioralnej nieustannie 

rośnie, a wydłużająca się średnia długość życia 
w większości krajów naszego kręgu kulturowego 
oznacza, że polityka ta nie może sprowadzać się 
wyłącznie do rozwijania różnorodnych form opie-
ki nad osobami starszymi, lecz musi uwzględniać 
także potrzebę społecznej oraz intelektualnej ak-
tywności seniorów.

Przygotowany przez senatorów apel idzie jesz-
cze o krok dalej, ma bowiem w dłuższej perspek-
tywie umożliwić integrację działań poznawczych 
i realizację edukacyjnych czy niekiedy wręcz na-
ukowych pasji osób, które osiągnęły wiek emerytal-
ny i zakończyły swoją karierę zawodową. Z polskiej 
perspektywy inicjatywa ta wydaje się wyjątkowo 
cenna i oczekiwana, jako że rodzimi seniorzy mogą 
korzystać z ciągle jeszcze dość skromnej ofer-
ty w zakresie kształcenia, a i to niemal wyłącz-
nie w dużych i średnich miastach. Doceniając, co 
prawda, dorobek takich instytucji jak uniwersytety 
trzeciego wieku, kluby seniora czy domy seniora, 
należy obiektywnie przyznać, że nie są one w sta-
nie w pełni zaspokoić oczekiwań swoich słuchaczy, 
albowiem praktycznie nie wpisują się w między-
narodowe programy edukacyjne, które nie tylko 
miałyby szansę podtrzymać aktywność seniorów, 
lecz także, a może przede wszystkim, mogły pod-
nosić ich kompetencje społeczne i komunikacyjne. 
Szczególnie dotyczy to możliwości komunikowania 
się na poziomie międzynarodowym i z wykorzy-
staniem nowoczesnych narzędzi cyfrowych, które 
stały się podstawowym sposobem wymiany infor-
macji i pokonywania ograniczeń geograficznych. 
Według danych z 2019 r. odsetek osób w wieku oko-
łoemerytalnym posiadających choćby podstawowe 
kompetencje cyfrowe umożliwiające wykorzysta-
nie dostępnych kanałów komunikacyjnych wynosi 
w Polsce zaledwie ponad 20%. Daje to nam trzecie 
od końca miejsce wśród krajów Unii Europejskiej. 
Wyprzedzamy jedynie Rumunię i Bułgarię. W naj-
lepiej rozwiniętych pod tym względem krajach od-
setek ten oscyluje wokół 70%. 

Międzynarodowa współpraca edukacyjna w ra-
mach unijnych programów dla seniorów będzie 
zatem okazją do wyrównania poziomu kompe-
tencyjnego we wszystkich tych obszarach, które 
wspierają intelektualną aktywność osób w wieku 
emerytalnym i wzbogacają seniorów o dodatkową 
wartość poznawczą i mobilność. Korzyści, jakie 
wynikałyby z pozytywnej reakcji na nasz apel, jest 
oczywiście znacznie więcej i nie sposób wymienić 

tu wszystkich. Część zapewne ujawni się dopie-
ro w momencie wprowadzenia w życie któregoś 
z postulowanych programów. Dlatego z całą mocą 
zachęcam do poparcia tej inicjatywy. Dziękuję 
bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

Wadima Tyszkiewicza.

SENATOR 
WADIM TYSZKIEWICZ 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ja również chciałbym się przyłączyć do gratu-

lacji dla pomysłodawców, bo to jest bardzo cenna 
inicjatywa. Nie ukrywam, że gdy byłem mieszkań-
cem zachodniej Polski, często patrzyłem na auto-
busy, które przyjeżdżały do nas zza zachodniej 
granicy, i ten autobus z emerytowanymi sąsiadami 
zza Odry był synonimem dobrobytu. Patrzyliśmy 
z dużą zazdrością na to, że ludzie po całych latach 
ciężkiej pracy mogli pozwolić sobie na aktywne 
starzenie się, jeżeli można w ogóle użyć tego okre-
ślenia. Polska przez ostatnie lata zrobiła ogromny 
krok, chciałbym to podkreślić, szczególnie w od-
niesieniu do samorządów, gdzie aktywność uni-
wersytetów trzeciego wieku czy… W moim mieście, 
w Nowej Soli, stworzyliśmy niesamowite centrum 
integracji społecznej, gdzie starsi ludzie mają moż-
liwość spędzania czasu dowolnie i mają możliwość 
aktywizacji: mogą malować obrazy, mogą ćwiczyć, 
mogą się spotykać i poszerzać swoje zainteresowa-
nia. Ta inicjatywa jest kolejnym krokiem ku temu, 
żeby ta aktywność była jeszcze większa. Patrząc na 
to, jakim świetnym programem dla młodych ludzi 
był Erasmus… Jeżeli chociaż w jakiejś części zosta-
nie to przełożone na ludzi starszych, to będzie to 
rzeczywiście coś niebywałego. Dlatego trzymam 
kciuki za powodzenie tej inicjatywy.

Jeszcze raz podkreślam: wydłuża się życie 
Polaków, żyjemy coraz dłużej, wiek emerytal-
ny jest obniżany, mamy coraz więcej czasu, żeby 
jako ludzie już dojrzali być ludźmi aktywnymi, 
dlatego ta inicjatywa jest niezwykle cenna i z całą 
mocą ją popieram. Dziękuję bardzo. I gratuluję 
pomysłodawcom.
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WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego 

czytania projektu apelu. To trzecie czytanie obję-
łoby jedynie głosowanie. Zostanie ono przeprowa-
dzone razem z innymi głosowaniami.

Ogłaszam przerwę do godziny 16.00.
Dla porządku dodam, że pani senator 

Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, a także pan se-
nator Aleksander Szwed złożyli przemówienia do 
protokołu*.

Bardzo proszę pana senatora o przeczytanie 
komunikatów.

SENATOR SEKRETARZ 
MARIUSZ GROMKO 

Dzisiejsze posiedzenia Komisji Ustawodawczej 
w sali plenarnej wspólnie z innymi komisjami 
w sprawie zgłoszonych dzisiaj wniosków rozpocz-
ną się: o godzinie 14.15 posiedzenie z Komisją Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisją 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi; o godzinie 14.30 posie-
dzenie z Komisją Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji. I to wszystkie komunikaty.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo.
Ogłaszam przerwę do godziny 16.00

(Przerwa w obradach od godziny 13 minut 04  
do godziny 16 minut 01)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Bardzo proszę o zajmowanie powoli miejsc.
Pan senator Ślusarz w jakiejś oślej ławce czy co?
(Senator Rafał Ślusarz: Panie Marszałku, mia-

łem być w sali nr 217, ale chyba jestem potrzebny.)
A, to rozumiem, to rozumiem. Wprawdzie 

mówiliśmy, żeby senatorowie nie przesiadali się 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

między salami, ale spojrzymy na to życzliwym 
okiem. Chyba że minister Kraska jako, że tak 
powiem, strażnik do spraw epidemiologii tutaj 
zainterweniuje.

(Rozmowy na sali)
Proszę przypomnieć szanownemu nominatowi 

sejmowemu, że zaczynamy obrady.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 

dwudziestego trzeciego porządku obrad: wy-
rażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw 
Obywatelskich.

Zgodnie z  art.  209 ust.  1 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej rzecznik praw obywatel-
skich jest powoływany przez Sejm za zgodą Senatu 
na okres 5 lat. Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 
15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich 
Senat podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na powołanie rzecznika w ciągu miesiąca od 
dnia przekazania Senatowi uchwały Sejmu w spra-
wie jego powołania.

Uchwała Sejmu w sprawie powołania Rzecznika 
Praw Obywatelskich została przekazana do Senatu 
w dniu 16 kwietnia 2021 r. Zawarta jest w druku 
senackim nr 382. Sejm powołał na to stanowi-
sko pana Bartłomieja Wróblewskiego, pana posła 
Bartłomieja Wróblewskiego. Życiorys kandydata 
zawarty jest w druku sejmowym nr 1028.

Pragnę powitać na posiedzeniu Senatu po-
wołanego przez Sejm na stanowisko rzeczni-
ka praw obywatelskich pana posła Bartłomieja 
Wróblewskiego. (Oklaski)

Przypominam, że Senat przed podjęciem 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powoła-
nie Rzecznika Praw Obywatelskich może wezwać 
kandydata na to stanowisko do złożenia wyjaśnień 
i udzielenia odpowiedzi na pytania senatorów.

Czy ktoś z państwa senatorów chce zadać py-
tania panu posłowi Bartłomiejowi Wróblewskiemu 
lub też poprosić go o złożenie wyjaśnień?

Pan senator Martynowski.

SENATOR 
MAREK MARTYNOWSKI 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja chciałbym spytać kandydata na rzeczni-

ka praw obywatelskich, jakie ma kwalifikacje do 
pełnienia tej funkcji. I jakby też mógł przedstawić 
swoją wizję działalności rzecznika praw obywatel-
skich, to, co chciałby zrobić w krótko- i długoter-
minowym okresie…
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MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Poproszę zatem pana posła o to, żeby podszedł 

do mównicy. Nie mamy zwyczaju ograniczania wy-
stąpień naszych gości, ale proszę, aby zmieścić to 
w rozsądnych granicach czasowych. Zwykle przed-
stawiciele rządu starają się zmieścić w ok. 20 mi-
nutach, aczkolwiek… no, będziemy starali się tutaj 
trzymać wysoki poziom etyki senackiej.

Czy pan marszałek Kamiński ma jakieś pytanie 
uzupełniające? Czy później?

(Senator Michał Kamiński: Później, później.)
Okej, dziękuję bardzo.
To bardzo proszę.

POWOŁANY PRZEZ SEJM  
RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH 
BARTŁOMIEJ WRÓBLEWSKI 

Wielce Czcigodny Panie Marszałku! Dostojne 
Panie i Panowie Senatorowie! Szanowni Państwo!

Rzecznik praw obywatelskich jest istotnym 
organem państwa. To ważna funkcja i duża od-
powiedzialność. Jak stanowi art. 208 konstytucji, 
rzecznik stoi na straży praw człowieka i obywatela 
określonych w konstytucji oraz innych aktach nor-
matywnych. Jestem do tego merytorycznie przy-
gotowany z racji wykształcenia, pracy zawodowej 
oraz doświadczenia społecznego, doświadczenia 
w służbie drugiemu człowiekowi. Jestem osobą 
pracowitą, konsekwentną i niezależnie myślącą.

Dziś państwa zadaniem jest przerwanie pata 
związanego z wyborem rzecznika praw obywatel-
skich, wyjście z partyjnego klinczu. Jesteśmy w sy-
tuacji, w której bezradne są polskie przysłowia. 
Wszak mówi się, że do trzech razy sztuka, a dziś 
parlament podejmuje czwartą próbę. Izba wyższa 
zdecyduje o zatwierdzeniu bądź odrzuceniu mojej 
kandydatury na ten zaszczytny, ale przede wszyst-
kim potrzebny obywatelom urząd.

Zanim odpowiem na pytanie postawione przez 
pana przewodniczącego, chciałbym podziękować 
zarówno urzędującemu obecnie rzecznikowi, prof. 
Adamowi Bodnarowi, jak i wszystkim kandydatom, 
którzy w ostatnich miesiącach poddali się weryfi-
kacji parlamentu: mecenas Zuzannie Rudzińskiej-
Bluszcz, prof. Robertowi Gwiazdowskiemu, prof. 
Piotrowi Wawrzykowi, Piotrowi Ikonowiczowi oraz 
prof. Sławomirowi Patyrze.

Jeśli chodzi o mnie, to studiowałem i obroniłem 
doktorat na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Przez 3 lata uzupełniałem wykształce-
nie za granicą. Odbyłem studia prawa europejskie-
go na uniwersytecie w Bambergu, a później studia 
podyplomowe w zakresie prawa porównawczego 
na Reńskim Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma 
w Bonn, gdzie uzyskałem tytuł magistra iuris com-
parativi. Doktorat obroniłem na mojej Alma Mater, 
macierzystej uczelni w Poznaniu. Może dodam 
jeszcze tylko to, że w związku z tymi długimi po-
bytami za granicą – bo przebywałem także na sta-
żach naukowych w Strasburgu i w Berlinie – mam 
dyplomy potwierdzające znajomość kilku języków 
obcych: niemieckiego, angielskiego, francuskiego 
i rosyjskiego.

Przez 9  lat pracowałem w  Instytucie 
Zachodnim, gdzie zajmowałem się prawem pol-
skim, niemieckim prawem konstytucyjnym 
oraz prawem europejskim. Następnie praco-
wałem jako ekspert w  Kancelarii Prezydenta 
Rzeczypospolitej, a konkretnie w Biurze Prawa 
i Ustroju. Od 2010 r. pracuję na Uniwersytecie 
Humanistycznospołecznym SWPS, gdzie byłem 
m.in. dyrektorem Instytutu Prawa, a także kie-
rownikiem Zakładu Prawa Publicznego. Od pra-
wie 20 lat wykładam prawo konstytucyjne i prawa 
człowieka.

Jestem autorem 3 książek, 2 wydanych w Polsce 
i 1 wydanej w Niemczech. Wszystkie one doty-
czą kwestii odpowiedzialności odszkodowawczej 
władzy publicznej, w szczególności władzy usta-
wodawczej. Pisałem prace z zakresu prawa euro-
pejskiego, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, 
uproszczenia prawa podatkowego, a także mediacji 
i darmowej pomocy prawnej.

Będąc posłem, pracowałem w komisjach praw-
nych, m.in. w Komisji Nadzwyczajnej do spraw 
zmian w kodyfikacjach, której byłem – i w po-
przedniej, i w tej kadencji – wiceprzewodniczą-
cym. Byłem przewodniczącym stałej podkomisji 
do spraw zmian prawa administracyjnego i sta-
łej podkomisji do spraw zmian prawa karnego, 
a  także pracowałem jako wiceprzewodniczący 
Parlamentarnego Zespołu na rzecz Życia i Rodziny. 
Do teraz jestem wiceprzewodniczącym tego 
zespołu.

Na terenie Poznania i powiatu poznańskiego 
prowadziłem 18 punktów pomocy prawnej oraz 
poradnictwa obywatelskiego obejmującego spra-
wy budowlane, sprawy emerytalne i rentowe, spra-
wy dotyczące podatków, sprawy bankowe, pomoc 
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osobom szukającym pracy. W latach 2015–2019 
skorzystało z tej pomocy ponad 2 tysiące 200 osób.

Byłem też sprawozdawcą przedłożonego przez 
prezydenta projektu ustawy dotyczącego nieodpłat-
nej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego 
oraz edukacji prawnej, stworzenia rejestru pedofi-
lii, mediacji w postępowaniach administracyjnych 
i przed sądami administracyjnymi czy odszkodo-
wań dla byłych opozycjonistów.

Współpracowałem z kilkudziesięcioma organi-
zacjami społecznymi, zajmującymi się wsparciem 
bardzo różnych grup osób, m.in. niepełnospraw-
nych, seniorów, osób represjonowanych przed 
1989 r., dzieci, samotnych matek, ale i samotnych 
ojców, lokatorów, frankowiczów, rolników, przed-
siębiorców. Współpracowałem także ze związkami 
zawodowymi, w tym wieloma branżowymi związ-
kami „Solidarności”, oraz ruchami miejskimi.

Od grudnia 2014 r. jestem członkiem Rady 
Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris 
Missio” w Poznaniu. Byłem członkiem rad spo-
łecznych Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci 
w Poznaniu-Kiekrzu oraz zakładu opiekuńczo-
-leczniczego w Poznaniu. Obecnie jestem w ra-
dzie społecznej Szpitala Klinicznego Przemienienia 
Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu.

Byłem inicjatorem licznych działań dotyczą-
cych wzmocnienia ochrony konstytucyjnych praw 
i wolności, w tym prawa do życia, prawa rodziców 
do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przeko-
naniami – w tym charakterze kilka tygodni temu 
stawałem przed Wysoką Izbą w związku z ustawą 
o wsparciu edukacji domowej – a także projektów 
dotyczących wsparcia osób niepełnosprawnych. 
Stawałem w obronie wolności religijnej, prawa do 
prywatności, wolności gospodarczej oraz prawa 
własności.

Jakie widzę priorytety dla rzecznika praw 
obywatelskich? Szanowne Panie i  Panowie 
Senatorowie, zgodnie z art. 208 konstytucji rzecz-
nik stoi na straży wolności i praw człowieka i oby-
watela określonych w konstytucji oraz w innych 
aktach normatywnych. Spośród tych wszystkich 
obszarów pokażę państwu 4 obszary mojej szcze-
gólnej uwagi, ale najpierw krótko powiem o tej 
kluczowej regulacji konstytucyjnej oraz źródłach 
zagrożeń dla wolności i praw. Ten przepis konsty-
tucji rozumiem w sposób ścisły i uważam, że tak 
powinien być rozumiany. Innymi słowy, rzecznik 
nie powinien angażować się politycznie, a tym bar-
dziej stawać po jednej ze stron politycznego sporu. 

Solennie deklaruję, że nie będę rzecznikiem ani 
rządu, ani opozycji, że będę stawał po stronie oby-
wateli. Przyznaję rację Piotrowi Ikonowiczowi, 
który na posiedzeniu komisji sprawiedliwości po-
wiedział, że nie jest korzyścią dla kraju, jeśli rzecz-
nik praw obywatelskich staje się zawodnikiem 
w jednej z dwóch rywalizujących z sobą drużyn. 
Jest to istotną szkodą dla obywateli. To jest także 
mój pogląd, moje bardzo głębokie przekonanie.

Chciałbym trzymać się możliwie daleko od… 
czy możliwie blisko zadania określonego w ustawie 
zasadniczej i stać po stronie obywateli w sporach 
z władzą – tutaj chcę mocno podkreślić: z każdą 
władzą, tzn. z władzą krajową i z władzą międzyna-
rodową, z władzą centralną i władzą samorządową, 
władzą ustawodawczą, władzą wykonawczą oraz 
władzą sądowniczą, obecną i przyszłą – jednak 
zagrożenia dla jednostki nie dotyczą tylko proble-
mów związanych z władzą publiczną, tych, któ-
re wypływają z władzy publicznej. Dzisiaj dużym 
zagrożeniem, wiele osób uważa, że rosnącym, są 
wpływy podmiotów, które nie posiadają żadnej de-
mokratycznej legitymacji, ale posiadają olbrzymie 
możliwości wpływu – myślę tu o koncernach mię-
dzynarodowych i o tym, co widzieliśmy w ostat-
nich tygodniach i miesiącach – np. w zakresie 
funkcjonowania mediów społecznościowych, czyli 
w zakresie wolności słowa, ale także sprawiedliwe-
go dostępu do szczepionek. Zagrożenia płyną także 
ze strony innych podmiotów, co wiemy od wielu lat, 
bo borykamy się z problemem czyścicieli kamienic 
czy z krzywdą lichwy. 

Zgodnie z art. 80 konstytucji każdy ma prawo 
do wystąpienia do rzecznika praw obywatelskich 
o pomoc w ochronie wolności lub praw naruszo-
nych przez organy władzy publicznej. Nie może 
być więc żadnych ograniczeń ze względu na wiek, 
poglądy, wyznanie, stan zdrowia, orientację, także 
orientację seksualną. Nikt nie może być dyskrymi-
nowany. Ta sprawa jest dla mnie absolutnie jasna. 
Ojciec Święty Jan Paweł II mówił: „Społeczeństwo, 
w którym byłoby miejsce tylko dla osób w pełni 
sprawnych, całkowicie samodzielnych i niezależ-
nych, nie byłoby społeczeństwem godnym człowie-
ka. Tego rodzaju dyskryminacja byłaby nie mniej 
haniebna niż dyskryminacja z powodu rasy, płci 
czy religii”. I w tym duchu pierwszym zadaniem 
rzecznika, choć powtarzam, że stoi on na straży 
wszystkich praw jednostki, ale szczególnie jego za-
daniem jest stać na straży osób najsłabszych, po-
krzywdzonych przez los, które często nie z własnej 
winy, a z racji wykształcenia, z racji finansowych, 
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z racji zamieszkania, braku dostępu do sądów, 
braku dostępu do mediów są wykluczone, są dys-
kryminowane. To są w szczególności osoby chore 
i niepełnosprawne, seniorzy, to są borykający się 
z trudnościami mieszkaniowymi lokatorzy, spół-
dzielcy, dożywotnicy, bezdomni, to więźniowie, 
to dzieci. Ostatnio słyszymy często odniesienie, 
właśnie jeśli chodzi o dzieci, do kwestii zdrowia 
psychicznego. To są także kobiety dyskryminowa-
ne z powodów płacowych, z powodu zabezpiecze-
nia społecznego, trudności, jeśli chodzi o awanse. 
Trzeba dodać kwestię, która sama się narzuca, 
a jest to oczywiście monitorowanie przepisów do-
tyczących przemocy domowej. W każdym tego ro-
dzaju przypadku rzecznik praw obywatelskich… 
Jeśli zostanę zatwierdzony przez Wysoką Izbę, 
to ja będę podejmował wszelkie możliwe stara-
nia, aby z tym zjawiskiem walczyć. Do kategorii 
osób najsłabszych należą także pracownicy, któ-
rym niewypłacane są wynagrodzenia czy którzy są 
mobbingowani. A szerzej chodzi o przeciwdziałanie 
dyskryminacji osób niezamożnych i z niższym ka-
pitałem kulturowym, chodzi też o prawa mniejszo-
ści narodowych, etnicznych, religijnych i innych.

Drugi obszar, który uważam za ważny i o któ-
rym często mówię, związany jest z  taką ogól-
ną deklaracją, że będę rzecznikiem polskiej wsi. 
Uważam, że musimy więcej zrobić, aby wspierać, 
chronić rolników i pomagać im ze względu na ich 
wolności i prawa, które są w różny sposób ogra-
niczane: jeśli chodzi o ich prawo do prowadzenia 
rolnictwa, jeśli chodzi o ich możliwości rozwoju, 
rozwoju ich przedsiębiorstw, gospodarstw, jeśli 
chodzi o szkody rolnicze czy dopłaty, jeśli chodzi 
o kwestie np. tworzenia planów zagospodarowa-
nia przestrzennego. Kolejna grupa związana z tym 
obszarem to są wolności i prawa mieszkańców te-
renów wiejskich. Są różnego rodzaju wykluczenia: 
komunikacyjne, kulturowe, transportowe.

Trzeci obszar to tradycyjne prawa i wolności, 
czyli historycznie te najstarsze prawa, te, o których 
czasami mówimy, że mają charakter prawnonatu-
ralny, czyli związane są w ścisły sposób z tym, że 
jesteśmy ludźmi. Są one oczywiście także przywo-
łane w eksponowanych miejscach w konstytucji, 
a chodzi tu o życie, chodzi o prawa rodziny, ro-
dziców do wychowania dzieci zgodnie z własny-
mi przekonaniami, o wolność wyznania i wolność 
sumienia.

I ostatnia grupa, o której chcę państwu powie-
dzieć, na co kładę nacisk, to klasyczne wolności 
liberalne, w tym: wolność słowa, zrzeszania się, 

zgromadzeń, wolność prowadzenia działalności go-
spodarczej, własność, wolność prowadzenia badań 
naukowych oraz nauczania na uczelniach. Jeszcze 
stosunkowo niedawno ta grupa praw wydawała 
się zupełnie niekwestionowana, ale w ostatnich 
latach widzimy, że pojawia się coraz więcej sygna-
łów, że także ten obszar ma podlegać czy podlega 
ograniczeniom, propozycjom zmian. Myślę tu np. 
o wolności słowa, co widzimy w internecie na przy-
kładzie mediów społecznościowych.

Osobną sprawą są wszystkie wyzwania, któ-
re przyniosła pandemia. Tu podziękowanie dla 
wszystkich, którzy uczestniczą w jej zwalczaniu. 
Podziękowanie absolutnie ponad podziałami.

Ostatni rok przyniósł wiele ograniczeń w Polsce 
i w Europie. W tym czasie dobitnie uzmysłowili-
śmy sobie znaczenie prawa do ochrony zdrowia, 
praw przedsiębiorców, praw pracowniczych, ale 
także wyzwania związane z koniecznością wyrów-
nania szans edukacyjnych wśród dzieci z uwagi 
na pandemię. Istotną rzeczą jest ukształtowanie 
nowych regulacji na czas pandemii, znalezienie 
lepszej równowagi między bezpieczeństwem a wol-
nością. Jako rzecznik praw obywatelskich będę 
w tych wszystkich wyzwaniach w tym trudnym 
czasie wspierał obywateli.

Mówię o 4 obszarach, bo stanowią one taki swo-
isty skrót regulacji prawnoczłowieczej naszej kon-
stytucji, ale także stanowią one obszary szczególnej 
odpowiedzialności różnych stron sceny politycz-
nej, także waszej, Panie i Panowie Senatorowie. 
Problemy wolności i prawa osób najsłabszych to 
zawsze, tradycyjnie, była domena lewicy. Sprawy 
dotyczące wsi były szczególną odpowiedzialnością 
ludowców. Kwestie tradycyjnych wolności i praw 
kojarzymy z prawicą, a klasyczne wolności liberal-
ne były szczególnym obszarem odpowiedzialności 
formacji liberalnych. Mówię o tych 4 obszarach, 
równie ważnych obszarach moich zamierzeń, bo, 
po pierwsze, je dostrzegam, po drugie, chcę oka-
zać szacunek lewicy i wyborcom lewicy, ludowcom 
i wyborcom stronnictwa ludowego, prawicy i tra-
dycyjnym wyborcom oraz liberałom i osobom o ta-
kim światopoglądzie. A po trzecie, mówię o tym, bo 
chcę pokazać moją determinację, aby żadna z tych 
grup, praw nie była pomijana.

Kilka słów na temat pluralizacji instytucji i de-
centralizacji. Jeśli zostanę wybrany na rzecznika 
praw obywatelskich, Panie i Panowie Senatorowie, 
chciałbym, aby biuro rzecznika było spluralizo-
wane, różnorodne środowiskowo oraz świato-
poglądowo, ponieważ do wyboru potrzebny jest 
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kompromis polityczny. Zapraszam państwa do 
tego, aby współkształtować to biuro, aby wskazać 2 
osoby, które byłyby gwarantem, że państwa punkt 
widzenia będzie respektowany. Zależałoby mi na 
tym, żeby jeden z zastępców był w szczególny spo-
sób odpowiedzialny za sprawy wsi. Jeden z posłów 
klubu Kukiz’15 poprzedniej kadencji zapropono-
wał, aby stworzyć urząd rzecznika praw rolników. 
Ja proponuję, aby ten rzecznik praw rolników był 
z urzędu jednym z zastępców rzecznika praw oby-
watelskich. Chciałbym, żeby drugi z zastępców był 
w szczególny sposób odpowiedzialny za sprawy by-
towe, za sprawy społeczne i obywatelskie. Mogłaby 
to być osoba właśnie o poglądzie liberalnym. Gdyby 
to się udało, przerwalibyśmy polityczny pat, prze-
rwalibyśmy klincz, ale udałoby się też coś więcej. 
Udałoby się nam spluralizować samą instytucję, 
pokazać, że w naszym podzielonym społeczeństwie 
jest taka możliwość, żeby dać naszym rodakom sy-
gnał, że jesteśmy w stanie się porozumieć i że jest 
to instytucja, w której udało się osiągnąć ponadpar-
tyjny kompromis, że będzie to instytucja, która rze-
czywiście nie będzie działała ani po stronie rządu, 
ani po stronie opozycji, lecz po stronie obywateli 
– wszystkich obywateli.

Chciałbym także, aby rzecznik praw obywatel-
skich był w większym stopniu obecny w Polsce lo-
kalnej, nie tylko w Warszawie, ale także w innych 
dużych miastach, i nie tylko w dużych miastach, 
ale także w Polsce powiatowej, aby powstały przy-
najmniej 3 nowe ośrodki zamiejscowe rzecznika: 
dla północno-wschodniej Polski być może z siedzi-
bą w Olsztynie, dla południowo-wschodniej Polski 
być może w siedzibą w Lublinie oraz dla północno-
-zachodniej Polski być może z siedzibą w Poznaniu 
albo na Ziemi Lubuskiej.

Wypełniając obowiązek z art. 208 konstytu-
cji, rzecznik musi być gotowy na wejście w spór 
z władzą naruszającą prawa jednostki, ale moim 
zdaniem musi też być w stanie współpracować. 
Konstytucja mówi o tym w preambule, która wzy-
wa do współdziałania władz i dialogu społecznego. 
W nawiązaniu do tego oraz doświadczeń ostatniej 
dekady, a być może nawet 2 dekad, widziałbym jed-
no dodatkowe pole działalności rzecznika. Jest nim, 
proszę państwa, budowanie mostów, stworzenie 
miejsca dialogu w takich sprawach, w których po-
trzebny jest kompromis wykraczający poza 1 ka-
dencję, poza 2 czy nawet więcej kadencji. Są takie 
3 obszary, o których przy tej okazji mówię, chodzi 
o wymiar sprawiedliwości, chodzi o standardy sta-
nowienia prawa oraz o sprawy samorządu.

Z tą sprawą związane jest inne moje przeko-
nanie, mianowicie przekonanie o konieczności 
promowania przez rzecznika alternatywnych me-
tod rozwiązywania sporów: ugody, arbitrażu, me-
diacji, także instytucji sędziów pokoju. Olbrzymia 
część naszego wysiłku, tak w życiu prywatnym, 
jak i w życiu społecznym, zużywana jest na spory, 
co do których większość z nas po czasie sama do-
chodzi do wniosku, że nie były do końca potrzebne 
i że ich efekt nie jest zadowalający. Tym bardziej 
warto, przynajmniej tam, gdzie się da, i w takim 
zakresie, jak to jest możliwe, postawić na bardziej 
koncyliacyjne rozwiązywanie problemów. To jest 
jeden z takich rysów mojej wizji urzędu rzecznika 
praw obywatelskich.

Przed powołaniem przez Sejm, Wysoka Izbo, 
udało mi się spotkać z  kołami Konfederacji, 
Kukiz’15, Polski 2050 oraz w sposób mniej zorga-
nizowany z posłami ludowcami, liberałami i so-
cjalistami. Przed tygodniem doszło do spotkania 
z panem marszałkiem prof. Tomaszem Grodzkim, 
a następnie z senatorami Prawa i Sprawiedliwości, 
kół Koalicji Polskiej, senatorami niezależnymi, 
a także przedstawicielami Koalicji Obywatelskiej 
oraz z senatorem Polski 2050, panem Jackiem 
Burym. Raz jeszcze dziękuję wszystkim klubom, 
kołom, senatorom za spotkania, za zwykle rzeczo-
we i inspirujące rozmowy.

Rota ślubowania rzecznika praw obywatelskich 
brzmi: „Ślubuję uroczyście, że przy wykonywaniu 
powierzonych mi obowiązków Rzecznika Praw 
Obywatelskich dochowam wierności Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej, będę strzec wolności 
i praw człowieka i obywatela, kierując się przepi-
sami prawa oraz zasadami współżycia społecznego 
i sprawiedliwości. Ślubuję, że powierzone mi obo-
wiązki wypełniać będę bezstronnie, z najwyższą su-
miennością i starannością, że będę strzec godności 
powierzonego mi stanowiska oraz dochowam ta-
jemnicy prawnie chronionej”. To ślubowanie, jeśli 
zostanę wybrany na rzecznika, może będzie zakoń-
czone zdaniem „Tak mi dopomóż Bóg”. Jeśli zostanę 
wybrany na rzecznika, tego ślubowania dochowam.

Mam nadzieję, że panie i panowie senatorowie 
opowiedzą się za stworzeniem mniej politycznej, 
a bardziej spluralizowanej instytucji rzecznika 
praw obywatelskich, opartej na dialogu i promu-
jącej alternatywne metody rozwiązywania sporów. 
Jak już kiedyś, nie tak dawno napisałem, „wszak 
większość z nas aspiruje do tego, by być osobami 
nowoczesnymi, a nowoczesność to zdolność do 
zmiany poglądów pod wpływem argumentów”.
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Bardzo serdecznie dziękuję. Jestem otwarty na 
dalsze państwa pytania. (Oklaski)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo panu posłowi.
Pytanie zadaje pan marszałek Michał Kamiński.

SENATOR 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Szanowny Panie Pośle, Panie Profesorze, ja 
miałbym do pana 2 pytania. Nie pozwolę sobie 
w tych pytaniach na jakąkolwiek polemikę czy ko-
mentarze do pana wystąpienia, bo na to czas będzie 
w debacie. Tak więc teraz tylko 2 pytania, które – 
wyjaśniam – odniosę do bardzo konkretnych wy-
darzeń z ostatnich dni, aby zapytać pana, jak wobec 
tych wydarzeń zachowałby się pan, gdyby był pan 
rzecznikiem praw obywatelskich.

Pierwsze z tych wydarzeń dotyczy decyzji pol-
skiego Episkopatu o nieujawnieniu wszystkich 
dokumentów, które są w posiadaniu Episkopatu, 
państwowej komisji do spraw pedofilii, powtarzam: 
państwowej komisji do spraw pedofilii. Co więcej, 
biskupi, co przed chwilą jeszcze sprawdziłem, do-
czytałem, powiedzieli, że swoją decyzję dotyczą-
cą zakresu współpracy obywateli Rzeczypospolitej 
Polskiej, członków Episkopatu, z państwową komi-
sją Rzeczypospolitej Polskiej, że decyzję o zakresie 
tej współpracy uzależniają od stanowiska obcego 
państwa, czyli Watykanu. Jaki jest pana do tego sto-
sunek? Nie pytam pana… Uwłaczałbym panu, gdy-
bym pana pytał o stosunek do pedofilii w Kościele 
czy gdziekolwiek indziej, bo pan na pewno ma taki 
sam jak ja, czyli negatywny. I to jest jasne…

(Powołany przez Sejm Rzecznik Praw 
Obywatelskich Bartłomiej Wróblewski: No, praco-
wałem nad rejestrem pedofilów.)

To jest jasne. Ja chciałbym pana zapytać jako 
ewentualnego rzecznika praw obywatelskich nie 
o pana stosunek do tej strasznej zbrodni, tylko 
o to, czy takie stanowisko, uzależniające zakres 
współpracy polskich obywateli z państwową in-
stytucją badającą przypadki pedofilii, to jest do-
bre stanowisko.

I drugie pytanie – od razu chciałbym je zadać 
– które dotyczy sytuacji naszego kolegi w Senacie. 
Nie rozmawiałem z  nim o  tym, ale dzisiaj 

przeczytałem, że senator Wadim Tyszkiewicz ma 
zajęte konto z powodu niepłacenia abonamentu 
radiowo-telewizyjnego. Nie chodzi mi, broń Boże, 
o to, że oczekiwałbym, iż senator ma być w tej 
sprawie traktowany inaczej niż reszta obywateli. 
Broń Boże, nie o to mi chodzi. Zastanawiam się, 
co pan jako rzecznik praw obywatelskich sądziłby 
o tym, że wszyscy jesteśmy zmuszeni przez pra-
wo do płacenia na telewizję, która jednak, moim 
zdaniem, zupełnie nie odzwierciedla poglądów co 
najmniej połowy Polaków i która, co więcej, tych 
Polaków notorycznie obraża i kwestionuje ich sys-
tem wartości, ich wybory polityczne, ich wybory 
światopoglądowe. Te 2 pytania – o pana stosunek 
do decyzji Episkopatu i stosunek do telewizji pu-
blicznej w Polsce…

(Powołany przez Sejm Rzecznik Praw 
Obywatelskich Bartłomiej Wróblewski: Czy to już 
wszystkie pytania?)

Tak, to są te 2 pytania.
(Powołany przez Sejm Rzecznik Praw 

Obywatelskich Bartłomiej Wróblewski: Na wszyst-
kie te pytania odpowiem. Zacznę od…)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Tylko, bardzo proszę, w miarę treściwie i krót-
ko, bo tych pytań jest jeszcze więcej. Dobrze?

POWOŁANY PRZEZ SEJM  
RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH 
BARTŁOMIEJ WRÓBLEWSKI 

Rozumiem, ale bardzo się cieszę, Panie 
Marszałku, na wszystkie pytania i chętnie na nie 
odpowiem.

Zacznę od drugiego pytania, dotyczącego pana 
senatora Wadima Tyszkiewicza. Ja oczywiście nie 
znam szczegółów tej sprawy – no, pan konfrontuje 
mnie z tą sytuacją – ale to, co chcę powiedzieć panu 
senatorowi Wadimowi Tyszkiewiczowi i wszyst-
kim państwu senatorom, a ostatecznie wszystkim 
parlamentarzystom: jeśli kiedykolwiek zdarzy się 
coś takiego, że mimo wysokiej pozycji, jaką posia-
dacie, znajdziecie się w sytuacji, którą określam 
jako bycie stroną słabszą w starciu z państwem, 
a jest to możliwe, zdajemy sobie z tego sprawę, to 
na pewno każdy z was będzie mógł liczyć na moje 
wsparcie jako rzecznika praw obywatelskich. 
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Uważam, że także parlamentarzyści mogą się w ta-
kiej sytuacji znaleźć. Bardzo mocno chcę jednak po-
wiedzieć, że bardzo unikam wypowiedzi na temat 
konkretnych spraw, których nie znam w szczegó-
łach. Bazujemy na informacjach medialnych, któ-
re następnego dnia są weryfikowane… Z jednej 
strony, pomoc ze strony rzecznika – tak. Z drugiej 
strony, niespekulowanie na temat takich ostatnich 
doniesień.

Jeśli chodzi o  kwestię tego stanowiska 
Episkopatu, to ja nie znam tego stanowiska, na-
wet o nim nie słyszałem, natomiast na pewno także 
Episkopat w oczywisty sposób jest zobowiązany do 
wypełniania polskiego prawa. Jeśli jakieś działanie 
byłoby niezgodne z polskim prawem… W oczywisty 
sposób trzeba to egzekwować. Jeśli chodzi o relacje 
z Watykanem – wolę mówić: ze Stolicą Apostolską 
– to one tradycyjnie w Polsce były bardzo dobre 
i bardzo ważne, więc nie budowałbym tutaj napię-
cia. Ale jeśli chodzi o kwestie prawne, to sprawa 
jest jasna, także jeśli chodzi o walkę z pedofilią, to 
musimy być bardzo stanowczy i wszyscy w pełni 
muszą stosować się do przepisów prawa, dla niko-
go nie może być taryfy ulgowej.

Jeśli chodzi o kwestię telewizji publicznej, to są 
tutaj, jak myślę, 2 elementy. Pierwszy to taki, że 
– domyślam się, że to pytanie padnie tu jeszcze 
dzisiaj w innym kontekście – przez wiele lat była 
w Polsce gigantyczna nierównowaga medialna. 
Były 3 duże telewizje, 3 duże portale internetowe, 
2 duże radia i wszystkie one miały bardzo jednoli-
ty przekaz światopoglądowy, ideowy. I dobrze się 
stało, że w ostatnich latach doszło do pewnej plura-
lizacji. Uważam, że ten proces powinien być pogłę-
biony. Mam nadzieję, że dożyjemy takich czasów, 
że w Polsce będzie ten pluralizm, Panie Senatorze, 
będzie ten pluralizm, no, trochę na kształt tego jak 
jest w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie ist-
nieją wielkie stacje telewizyjne, wielkie media, któ-
re są bliskie różnym częściom społeczeństwa, bo 
wtedy ten pluralizm jest realny.

I mam też nadzieję – to już ostatni element mo-
jej odpowiedzi – że uda nam się kiedyś w Polsce 
osiągnąć kompromis w kwestii nie tylko mediów 
publicznych, ale także niektórych innych instytu-
cji, w przypadku których potrzeba, aby każda duża 
część sceny politycznej miała poczucie pewnego 
wpływu na nie. Myślę tutaj np. o kwestii wyboru 
sędziów Trybunału Konstytucyjnego czy o służ-
bach specjalnych. W niektórych państwach na 
Zachodzie taki wielodekadowy kompromis został 
osiągnięty i wtedy relacje, napięcia są mniejsze.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo panu posłowi.
Nie chcę się wtrącać, ale nie wiem, czy 

w  Stanach istnieje public TV, raczej są stacje 
komercyjne.

Pytanie zadaje pan senator Jacek Bury.
(Rozmowy na sali)

SENATOR 
JACEK BURY 

Panie Profesorze! Panie Pośle!
Wymienił pan tutaj wiele swoich zalet i wiele 

swoich działań jako dotychczasowe swoje sukcesy, 
swoje osiągnięcia życiowe. No, są one imponujące. 
Chciałbym jednak zaznaczyć, że w szerokich krę-
gach naszego społeczeństwa, wśród obywateli jest 
pan niestety bardziej znany z innych działań. Jest 
pan znany z tego złożenia wniosku do Trybunału 
Konstytucyjnego, z tego, że na skutek tych pana 
działań został zerwany tzw. kompromis aborcyjny. 
A rzecznik praw obywatelskich moim zdaniem po-
winien być człowiekiem wrażliwym, człowiekiem 
otwartym na krzywdę ludzką. To nie powinien być 
urzędnik, to powinna być osoba odpowiedzialna 
i osoba bliska takiemu normalnemu ludzkiemu życiu, 
z poczuciem przyzwoitości, ludzkiej przyzwoitości.

Czy po tej całej awanturze, która była, niezależ-
nie od tego, jak ją oceniamy – ja uważam, że była 
to niezbyt trafna decyzja – po tej krzywdzie, jaka 
została wyrządzona obywatelom polskim, kobie-
tom, teraz pan zmieniłby swoje zdanie, zmieniłby 
pan swoje postępowanie, czy ponownie postąpiłby 
pan tak samo i działał w tej kwestii identycznie jak 
parę miesięcy temu? I czy jeżeliby pan ewentualnie 
zmienił, skorygował swoje zdanie, jest pan gotów 
w tej chwili przeprosić obywateli Polski, a szcze-
gólnie kobiety, za krzywdę i za cierpienie, na które 
te kobiety będą narażone? Dziękuję.

(Senator Janina Sagatowska: Ja się nie czuję ob-
rażona, więc nie wszystkie kobiety.)

(Rozmowy na sali)

POWOŁANY PRZEZ SEJM  
RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH 
BARTŁOMIEJ WRÓBLEWSKI 

Szanowni…
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(Senator Marek Pęk: Panie Marszałku, minuta.)
(Marszałek Tomasz Grodzki: Będę pilnował tej 

minuty, Panie Marszałku.)
…Panie i Panowie Senatorowie!
Zgadzam się z panem senatorem, że rzecznik 

praw obywatelskich musi być wrażliwy na ludzką 
krzywdę. I krzywdą jest ograniczanie, naruszanie 
praw i wolności jednostki określonych w konstytu-
cji oraz w innych aktach normatywnych. Stanowi 
o tym bardzo precyzyjnie art. 208 konstytucji.

Najbardziej podstawowym prawem człowie-
ka jest prawo do życia. To prawo jest wyrażone 
w art. 38. Jak już wcześniej wspomniałem, ma 
ono charakter prawnonaturalny. Ono nie przy-
należy nam dlatego, że jesteśmy obywatelami, że 
mamy jakieś zasługi, tylko z samej racji tego, że 
jesteśmy ludźmi. I jest to podstawowe, niezby-
walne prawo człowieka. I państwo musi chronić 
każdego człowieka, nie różnicując, że jeden z nas 
jest bogaty, drugi jest biedniejszy, jeden ma ja-
kieś zalety, inny jest z jakichś powodów słabszy, 
jeden jest zdrowy, a drugi ma gorszy stan zdro-
wia, ktoś jest w pełni sprawny, a ktoś jest osobą 
niepełnosprawną.

Konstytucja chroni prawa i wolności jednostki. 
Czasami ta ochrona jest jakby przyjmowana jako 
coś normalnego, ale są sytuacje, kiedy wcale nie 
jest przyjmowana jako coś normalnego, a niekie-
dy ochrona odbywa się wbrew poglądom większo-
ści. No, idea praw człowieka jest taka, że chronią 
one ludzi dlatego, że są oni ludźmi, a nie dlatego, 
że większość tak zagłosuje. No, proszę państwa, 
gdybyśmy przyjęli, że robimy dzisiaj referendum 
na temat tego, czy osoby, które posiadają powyżej 
1 miliona zł, powinny zostać wywłaszczone, czy po-
winien im ten majątek zostać odebrany… No, Panie 
Senatorze, mogłoby się okazać, że większość zde-
cydowałaby, że tak. Ale właśnie prawa i wolności 
jednostki są po to, żeby nas chronić dlatego, że 
jesteśmy ludźmi. Tak jak powiedziałem, czasami 
sprawy nie podlegają dyskusji, ale czasami społecz-
nie budzą kontrowersje.

Takich przykładów jest więcej. Czy chcielibyśmy 
w referendum decydować np. o kwestii kary śmier-
ci i o wielu innych kwestiach? Rzecznik praw oby-
watelskich musi bronić wszystkich praw. Czasami 
te prawa są prawami większości, ale czasami są 
prawami mniejszości. Wielu z państwa jest zaanga-
żowanych w pomoc różnym grupom społecznym: 
pracownikom, osobom niepełnosprawnym, środo-
wiskom osób innych orientacji seksualnych, myśli-
wym, wędkarzom… No, mamy różne… Znajdujemy 

się w różnych sytuacjach, podejmujemy różne ak-
tywności i zawody. Konstytucja i prawa przyznane 
w konstytucji chronią nas wszystkich, nawet jeśli 
chodzi o sytuacje, które nie budzą entuzjazmu spo-
łecznego, nie są popularne. Nie możemy odwra-
cać oczu od tego, że w Polsce ginęło tysiąc dzieci 
chorych i niepełnosprawnych. One też miały pra-
wa konstytucyjne. I one były osobami najsłabszy-
mi spośród najsłabszych, bo po pierwsze – dzieci; 
po drugie – nienarodzone; po trzecie – niepełno-
sprawne. Ale czy należy im odmawiać prawa do 
życia? To jest pierwsza kwestia.

Druga kwestia: to pytanie musimy umie-
ścić w szerszym kontekście. Przecież prawo do 
życia zostało zapisane w konstytucji w 1997 r. 
Niewielu z nas uczestniczyło w uchwaleniu tej 
konstytucji, chociaż wielu z nas przyjmowało ją 
w referendum. Trybunał Konstytucyjny 28 maja 
1997 r., jeden dzień po przyjęciu tej konstytucji 
w referendum, w orzeczeniu powiedział, że życie 
ludzkie jest chronione także w okresie przed uro-
dzeniem i że prawo, że system prawny, że pań-
stwo nie może zrezygnować z tej ochrony. Mówię 
o tym dlatego, żeby powiedzieć panu, że złożenie 
wniosku do Trybunału Konstytucyjnego wynikało 
z wrażliwości na ludzką krzywdę oraz na wolno-
ści i prawa obywateli. I musimy się starać tych 
praw bronić.

Oczywiście, że jest druga strona medalu. I teraz 
nawiążę do tego, że korelatem prawa do życia jest 
prawo do godnego życia, do szczególnego wsparcia 
przysługujące osobom niepełnosprawnym, osobom 
chorym, osobom samotnym, ale także matkom 
w trudnych ciążach. Dlatego jako wiceprzewod-
niczący Parlamentarnego Zespołu na rzecz Życia 
i Rodziny byłem inicjatorem i głównym autorem 
stanowiska skierowanego do rządu dotyczącego 
tych kwestii: pomocy, najlepszej możliwej pomo-
cy perinatalnej, hospicyjnej, paliatywnej, pomocy 
finansowej dla matek w trudnych ciążach, wspar-
cia dla dzieci niepełnosprawnych, dorosłych nie-
pełnosprawnych, opiekunów; możliwości łączenia 
pracy zawodowej z opieką i wsparcia dla osób nie-
pełnosprawnych po śmierci rodziców i opiekunów. 
Pierwsza z tych ustaw jest właściwie gotowa. Jest 
na etapie konsultacji w Ministerstwie Zdrowia. 
Tu wielka prośba do pana senatora Kraski, żeby 
jak najszybciej te konsultacje się zakończyły i żeby 
ustawa mogła trafić do parlamentu. Kolejny pro-
jekt czy 2 projekty być może pod koniec tego roku, 
być może na początku przyszłego roku pojawią się 
w parlamencie.
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MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Krzysztof 

Kwiatkowski.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Panie Pośle, świadomie nie będę pytał pana 
o sprawy światopoglądowe, a o sprawę, która po-
każe mi pana jako ewentualnie przyszłego szefa or-
ganu konstytucyjnego. Organu, który kieruje się 
czy nie kieruje się w sposób szczególny wyrokami 
sądu jako najlepiej rozstrzygającymi różne kwestie, 
także o charakterze politycznym.

Na długim spotkaniu, które pan miał z Kołem 
Senatorów Niezależnych, zadałem panu pytanie do-
tyczące wniosku, który złożył obecny rzecznik praw 
obywatelskich Adam Bodnar do sądu, o wstrzymanie 
wykonania decyzji w zakresie realizacji praw udziało-
wych PKN Orlen w spółce Polska Press. Przy tym sąd 
wstrzymał wykonanie tej decyzji do czasu rozstrzy-
gnięcia sprawy przez sąd w zakresie zgody prezesa 
UOKiK na koncentrację i przejęcie tej spółki przez 
Orlen. Na tym spotkaniu zapytałem o pańskie stano-
wisko w tej sprawie, o to, czy po ewentualnym wy-
borze nie wycofa pan tego wniosku rzecznika praw 
obywatelskich z sądu. Odpowiedział pan, że nie zna 
pan tego wniosku i jak się pan zapozna, to będzie 
mógł przedstawić swoje stanowisko w tej sprawie. 
Wtedy poprosiłem, żeby pan się zapoznał. Minęły 
2 dni i, tak jak zadeklarowałem, ponawiam to pytanie 
na sali plenarnej, biorąc za dobrą monetę to, co pan 
mówił, że nie chce się pan angażować politycznie po 
ewentualnym wyborze i że nie chce pan być rzeczni-
kiem rządu, a obywateli. Tutaj jest oczywiste, że jeżeli 
uszanuje pan wolę swojego poprzednika… Zresztą co 
pan zadeklarował w wywiadzie, mówiąc, że ceni pan 
dokonania Adama Bodnara i woli się koncentrować 
na przyszłości, a nie przeszłości. Ponawiam pytanie: 
czy uszanuje pan złożony przez rzecznika praw oby-
watelskich Adama Bodnara wniosek, umożliwiając 
podjęcie decyzji w tej sprawie niezawisłemu sądowi, 
czy podejmie pan decyzję o charakterze politycznym 
– bo taka ona będzie z uwagi na charakter tej decyzji, 
którą ma podjąć sąd? Czy zdecyduje się pan na to, 
żeby sprawę rozstrzygnął niezawisły sąd, który po-
dejmie decyzję merytorycznie, poza podejrzeniami 
uczestnictwa w sporze politycznym?

I proszę o krótką odpowiedź: tak, pozostawię 
ten wniosek w sądzie, żeby go rozstrzygnął nieza-
wisły sędzia, lub nie, wycofam ten wniosek. Obaj 
wiemy, że jest to wniosek krótki. Ja się też z nim 
zapoznałem. Na pewno 2 dni umożliwiły panu za-
poznanie się z nim i odpowiedź na proste pytanie: 
czy zostawi pan ten wniosek, czy go wycofa jako 
ewentualny rzecznik praw obywatelskich?

POWOŁANY PRZEZ SEJM  
RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH 
BARTŁOMIEJ WRÓBLEWSKI 

Zgodnie z zasadą kontynuacji prac urzędu czy 
z dobrą praktyką nie będzie żadnego masowego 
wycofywania wniosków rzecznika praw obywa-
telskich, co nie oznacza, że w każdej sprawie będę 
podtrzymywał takie wnioski. W znakomitej więk-
szości spraw na pewno będzie kontynuacja.

Jeśli chodzi o ten wniosek, to ja go nie znala-
złem, więc nie umiem się do niego odnieść w szcze-
gółach. Ale na tyle, na ile pozwala mi wiedza 
medialna i zgodnie z tym, co pan sam powiedział, 
jest to wniosek o charakterze politycznym, a ja 
powiedziałem panu, że rzecznik powinien działać 
poza polityką, nie powinien stawać ani po stronie 
rządu, ani po stronie opozycji.

I tutaj wracam do odpowiedzi na to pytanie, 
które zadał pan senator, pan marszałek Michał 
Kamiński. Są 2 istotne wartości konstytucyjne, któ-
re także dla mnie są ważne. To jest pluralizm me-
diów oraz wolność słowa. W obu tych sprawach jako 
rzecznik praw obywatelskich będę starał się o to, aby 
ten pluralizm był możliwie duży. Zwracam jednak 
panu, Panie Senatorze, uwagę, że przez 30 lat funk-
cjonowania urzędu rzecznika, o ile mi wiadomo, 
rzecznicy praw obywatelskich nie podejmowali in-
terwencji w tego rodzaju sprawach. Czy w sytuacji 
koncentracji mediów przez grupę Polska Press były 
podejmowane takie działania? Czy takie działania 
były podejmowane w sytuacji, kiedy koncentracja 
ta nie ograniczała się do kwestii właścicielskich, ale 
miała charakter światopoglądowy? Rzecznicy…

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Panie Pośle, to było pytanie o ten konkretny 
wniosek. Pan potwierdził, że się z nim nie zapo-
znał. Zamykam to pytanie.

Jeszcze sprostowanie pana senatora. Zaraz będą 
dalsze pytania.
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SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Sprostowanie dotyczy 2 spraw. Ja nie pytałem 
pana o różne wnioski, które kierował rzecznik, 
tylko o ten konkretny. Nie powiedziałem też, że 
wniosek ma charakter polityczny, tylko że pań-
ska decyzja będzie miała charakter polityczny, 
jeżeli pan ten wniosek wycofa. Bo jeżeli pan go 
nie wycofa, to decyzję podejmie niezawisły sąd. 
Jeżeli zaś go pan wycofa, to uniemożliwi pan pod-
jęcie decyzji w tej sprawie przez niezawisły sąd. 
No, podejmie pan tę decyzję jako rzecznik praw 
obywatelskich.

(Powołany przez Sejm Rzecznik Praw 
Obywatelskich Bartłomiej Wróblewski: Po pierw-
sze, jest to…)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Panie Pośle, w Senacie głosu za każdym razem 
udziela marszałek. No, dotąd przymykałem na to 
oko.

Są następne pytania z sali 217. Pan senator 
Wojciech Konieczny.

SENATOR 
WOJCIECH KONIECZNY 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Panie Pośle, mam takie pytanie. Wiemy już, 

że w świetle orzeczeń trybunału w Strasburgu 
tzw. sędziowie dublerzy wybrani do Trybunału 
Konstytucyjnego właściwie nie są sędziami 
Trybunału Konstytucyjnego. Dlatego chciałbym 
zadać panu pytanie, czy jeśli skieruje pan jakąś 
sprawę do Trybunału Konstytucyjnego i pani pre-
zes Julia Przyłębska do orzekania wyznaczy tzw. 
sędziów dublerów, to wzorem pana prof. Adama 
Bodnara będzie pan wycofywał takie wnioski 
z Trybunału Konstytucyjnego – wiemy już o tym, 
że te orzeczenia będą obarczone, nazwijmy to, 
wadą prawną, nieprawidłowościami związany-
mi ze składem orzekającym – czy też nie będzie 
pan na to zwracał uwagi i niezależnie od tego, jaki 
będzie skład Trybunału Konstytucyjnego, będzie 
pan pozostawiał swoje wnioski do rozpatrzenia. 
Dziękuję bardzo.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Bardzo proszę.

POWOŁANY PRZEZ SEJM  
RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH 
BARTŁOMIEJ WRÓBLEWSKI 

Uważam, że rzecznik praw obywatel-
skich musi korzystać ze wszystkich konsty-
tucyjnych kompetencji, musi także kierować 
wnioski do Trybunału Konstytucyjnego. Nie 
wiadomo jeszcze, jaki będzie dalszy los tej spra-
wy w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. 
Być może Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
i rząd zdecydują się wnosić o ponowne zbada-
nie tej sprawy przez Wielką Izbę trybunału. To 
jest sprawa w jakimś stopniu podobna, w każ-
dym razie w niektórych aspektach, do innej zna-
nej sprawy przed Europejskim Trybunałem Praw 
Człowieka, Lautsi przeciwko Włochom. Wówczas 
orzeczenie izby zostało zmienione przez Wielką 
Izbę trybunału, no i pojawił się ten sam aspekt, 
który jest tutaj. Mianowicie Europejski Trybunał 
Praw Człowieka jest sądem, który orzeka o pra-
wach i wolnościach jednostki, aczkolwiek nie ma 
kompetencji do ingerowania w systemy konsty-
tucyjne państw stron konwencji. Ja nie czytałem 
tego wyroku, znam go tylko z pewnych skrótów. 
Nie wiem, jakie będzie stanowisko rządu w tej 
sprawie, ale wydaje mi się, że powinien zostać 
złożony wniosek o ponowne zbadanie.

Jeśli rzecznik praw obywatelskich rezy-
gnuje z  takich instrumentów jak wnioski do 
Trybunału Konstytucyjnego, to w znacznym 
stopniu ogranicza swoje możliwości działania. 
Spraw, w których pojawia się pytanie, czy prze-
pisy ustawy bądź innych aktów normatywnych 
są niezgodne z konstytucją, jest wiele. To doty-
czy setek czy tysięcy spraw, więc rzecznik ma 
nie tylko prawo, ale i obowiązek korzystania 
z tego instrumentu.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pani marszałek Mora- 

wska-Stanecka.
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SENATOR 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku. 
Szanowny Panie Pośle, ja mam do pana 3 pyta-

nia, krótkie pytania.
Pierwsze. Czy państwo powinno wspierać do-

stęp niezamożnych par do in vitro? Czy jest to część 
prawa do ochrony zdrowia?

Drugie pytanie. Nastolatki są zagrożone choro-
bami wenerycznymi i niechcianą ciążą. Czy uważa 
pan, że w takiej sytuacji powinniśmy polegać na 
rodzicach i przekazywanej przez nich wiedzy, czy 
raczej powinniśmy liczyć tutaj na szkołę i zajęcia 
w ramach edukacji seksualnej? Co jest ważniejsze: 
prawo do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi 
przekonaniami czy prawo do ochrony zdrowia?

I trzecie pytanie. Czy jako rzecznik praw obywa-
telskich podtrzyma pan skargi, które złożył obec-
ny rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar do 
sądów administracyjnych, dotyczące uchwał prze-
ciwko ideologii LGBT? W 4 przypadkach rzecznik 
praw obywatelskich wygrał, w 6 sprawach sądy od-
daliły skargi, ale sprawy cały czas toczą się przed 
Naczelnym Sądem Administracyjnym. Jakie jest 
pana stanowisko w tych sprawach? Czy będzie pan 
to popierał? Dziękuję bardzo.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Proszę.

POWOŁANY PRZEZ SEJM  
RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH 
BARTŁOMIEJ WRÓBLEWSKI 

Bardzo serdecznie dziękuję.
Z konstytucyjnego punktu widzenia metody in 

vitro są, przynajmniej kierunkowo, zgodne z kon-
stytucją, choć oczywiście dla wielu osób są kon-
trowersyjne pod względem etycznym i moralnym. 
A więc tutaj, jeżeli chodzi o legalność, nie widzę 
jakiegoś zasadniczego problemu. Oczywiście jest 
kwestia tego, że zarodki nie powinny być niszczone, 
bo one także podlegają ochronie prawnej, o czym 
zresztą powiedział Trybunał Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej w sprawie Brüstle przeciwko 
Greenpeace.

Druga kwestia to jest prawo do wychowania dzie-
ci zgodnie z własnymi przekonaniami versus prawo 
do ochrony zdrowia. Nie wydaje mi się, żeby konflikt 
między tymi dobrami zawsze bywał rozstrzygany 
w taki sam sposób. Wszystko zależy od tego, cze-
go dotyczy konkretna sprawa. Bez wątpienia prawo 
do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przeko-
naniami jest prawem absolutnie podstawowym, 
właśnie takim o charakterze prawnonaturalnym, 
czyli jego ranga konstytucyjna jest wysoka. Prawo 
do ochrony zdrowia należy do praw drugiej czy na-
wet trzeciej generacji, nie ma tak wysokiego statusu 
w hierarchii praw i wolności konstytucyjnych.

Jeśli chodzi o przedmiot, to polityka edukacyjna 
jest kwestią właśnie decyzji politycznych, a nie decyzji 
prawnych. Ważne jest tylko to, żeby szanować prawo 
rodziców do wychowania zgodnie z własnymi prze-
konaniami. Myślę, że są w Polsce szkoły, np. szkoły 
prywatne, gdzie prawdopodobnie odbywają się takie 
zajęcia, oczywiście odbywają się za zgodą rodziców.

Trzecia kwestia, dotycząca stref LGBT, to jest 
taki worek różnych spraw. To, co medialnie nazywa-
ne jest sprawą stref LGBT, dotyczy bardzo różnych 
uchwał różnych organów samorządu terytorialne-
go. Jeśli te uchwały są konkretyzacją art. 18 i innych 
przepisów konstytucji, i w rzeczywistości dotyczą 
tzw. kart rodzin, chociaż one też mają różny cha-
rakter i różną treść, to nie ma tu przeszkód konsty-
tucyjnych, co więcej, jest to rozwinięcie przepisów 
konstytucyjnych. Ale, Pani Senator, jeśli w tego typu 
czy w jakiegoś innego rodzaju aktach pojawiałyby 
się jakieś treści, które by naruszały prawo do pry-
watności, czci, dobrego imienia, z art. 47 konstytu-
cji, to w takich sprawach na pewno będę reagował, 
ponieważ nie ma żadnego powodu, żeby współoby-
watele, niezależnie od tego, jakie mają preferencje, 
jakie podejmują decyzje dotyczące życia osobistego… 
żeby ich prawa w tym zakresie, który jest chroniony 
konstytucyjnie, były ograniczane.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
W  ten sposób wyczerpaliśmy sesję pytań. 

Dziękuję bardzo panu posłowi. (Oklaski)
Otwieram dyskusję.
Jako pierwszy głos zabierze pan senator 

Sławomir Rybicki.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Gabriela Morawska-Stanecka)
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SENATOR 
SŁAWOMIR RYBICKI 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Dziś po raz kolejny Senat, zgodnie z przepisa-

mi, uprawnieniami wynikającymi z konstytucji, 
podejmie decyzję w sprawie wyboru rzecznika 
praw obywatelskich. Ja mam swoiste déjà vu, bo 
po raz kolejny decydować będziemy, czy ten waż-
ny urząd obejmie czynny polityk, przedstawiciel 
rządzącej partii – Prawa i Sprawiedliwości, tym 
razem poseł Bartłomiej Wróblewski. Odrzucając 
przed 3 miesiącami kandydaturę ministra Piotra 
Wawrzyka, mówiliśmy z tego miejsca, że nie ma 
naszej zgody na wybór na tę istotną funkcję polity-
ka partii rządzącej, osoby, która jest współodpowie-
dzialna – to trzeba wyraźnie powiedzieć – poprzez 
swoje działania czy też zaniechania, poprzez doko-
nywane wybory, poprzez tworzenie złego prawa za 
niszczenie dorobku demokratycznej Polski.

Pan poseł dzisiaj z tej mównicy mówił o swo-
ich dokonaniach, mówił o ważnych działaniach 
na rzecz ochrony praw człowieka i obywatela. 
A ja przypomnę kilka faktów z pana działalności 
politycznej, o których pan nie wspomniał, a któ-
re według nas wykluczają pana kandydaturę jako 
dobrego rzecznika praw obywatelskich. Bo w tej 
sprawie przez 3 miesiące niewiele się zmieniło. 
Zmienił się pan kandydat i zmieniło się nieco oto-
czenie prawne, o czym jeszcze powiem.

Demokratyczna większość w Senacie nie po-
prze osoby, która reprezentuje obóz władzy, par-
tię rządzącą, która łamie zasady praworządności, 
demontuje trójpodział władzy, w istocie filar de-
mokratycznego państwa prawa, gwarantujący 
przestrzeganie praw i wolności obywatelskich. 
Nie poprzemy osoby, która jest współodpowie-
dzialna za niebywały chaos prawny w Polsce, za 
zawłaszczanie przez obóz władzy większości insty-
tucji demokratycznego państwa prawa poprzez ich 
upartyjnianie, jak w PRL, prokuratury, Trybunału, 
sądownictwa, Sądu Najwyższego, mediów publicz-
nych – mógłbym tu długo, długo wymieniać, bo 
pana współodpowiedzialność za działanie obozu 
władzy jest oczywista. Te działania zresztą, co jest 
paradoksalne, podważają gwarancje praw i wol-
ności obywateli w Polsce. A przykłady? No, jest ich 
wiele. Ja powiem o tych, o których pan nie wspo-
mniał. Ograniczenie niezależności sądów i nieza-
wisłości sędziowskiej. Likwidacja niezależności 
Trybunału Konstytucyjnego, tak ważnego z punktu 
widzenia ochrony praw obywatelskich, Trybunału, 

który przestał pełnić swoją konstytucyjną i ustro-
jową funkcję, którego orzeczenia – wiemy to już 
na pewno – są kwestionowane nie tylko przez pol-
ski świat prawniczy, ale również przez Europejski 
Trybunał Praw Człowieka, gdyż stwierdził on, 
że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego wy-
dane w składzie obejmującym sędziów dublerów 
nie są wyrokami sądu ustawowego, a więc są po 
prostu nielegalne. A chodzi tu m.in. o orzeczenia, 
które dotyczą choćby prawa do zgromadzeń czy 
kilku innych, również bardzo ważnych z punktu 
widzenia pana zainteresowań zagadnień, mia-
nowicie orzeczenia dotyczące zakazu aborcji czy 
niekonstytucyjnego skrócenia kadencji urzędują-
cego rzecznika, prof. Adama Bodnara. Pana współ-
odpowiedzialność, jako doktora nauk prawnych, 
za ten chaos prawny jest szczególnie istotna. No, 
chyba że nie uważa pan, że ma pan współudział 
w tym chaosie – a to tylko tym gorzej dla oceny 
pana działalności.

Reprezentuje pan partię władzy, która siłą ła-
mie zasadę wolności zgromadzeń, uruchamiając, 
a właściwie wykorzystując cały aparat państwa, 
cały aparat represji, aby nękać i ścigać demon-
strantów protestujących na ulicach polskich 
miast, w tym bezbronne kobiety, stające często 
właśnie w obronie praw i wolności obywatelskich. 
Tworzył pan prawo, które ogranicza prawa oby-
wateli do prywatności poprzez niekontrolowaną 
inwigilację i nieustające rozszerzanie uprawnień 
służb specjalnych, które pod pretekstem walki 
z terroryzmem stosują bez szczególnej kontroli 
podsłuchy i obserwacje obywateli. A to też dotyka 
praw człowieka.

Reprezentuje pan obóz władzy, który zarządza 
strachem i dzieli obywateli na lepszych i gorszych, 
obóz, którego przedstawiciele i podległe mu me-
dia używają w przestrzeni publicznej języka nie-
nawiści, pogardy, wykluczenia, co w konsekwencji 
prowadzi do wzrostu w Polsce – to podają statysty-
ki – ataków na tle narodowościowym, religijnym, 
orientacji seksualnej, a nawet poglądów politycz-
nych. Tu przypomnę sprawę zabójstwa prezydenta 
Gdańska Pawła Adamowicza. I wreszcie, jest pan 
wpływowym przedstawicielem partii rządzącej, 
posłem Prawa i Sprawiedliwości, obozu politycz-
nego, który przeprowadza bezprecedensowy atak 
na prawa kobiet, wprowadzając w istocie całkowity 
zakaz aborcji, ograniczając dostęp do antykoncepcji 
awaryjnej oraz do edukacji seksualnej. Słyszymy 
pogróżki, że przymierzacie się państwo do wypo-
wiedzenia konwencji antyprzemocowej.
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Wysoki Senacie, bliski ideowo rządzącym, kon-
serwatywny think tank Klub Jagielloński, słynący 
z sympatii do obozu władzy – tutaj nikt nie powi-
nien tego kwestionować – w opublikowanym arty-
kule napisał, cytuję, żeby to nie było ad personam, 
„lepszy Wróblewski w garści niż wymarzony rzecz-
nik na dachu”. Jak ten tekst interpretować? Myślę, 
że każdy po swojemu go sobie zinterpretuje, ale 
wydaje mi się, że sprawa jest dość prosta: albo się 
zgodzimy na proponowanego przez obóz władzy 
kandydata, partyjnego kandydata, albo obóz rzą-
dzący znajdzie metodę – pewne działania w tym za-
kresie już podjął poprzez Trybunał Konstytucyjny, 
który zakwestionował ustawę o Rzeczniku Praw 
Obywatelskich – żeby wprowadzić nam pełniącego 
obowiązki komisarza.

Nie ma na to zgody Senatu. Nie zgodzimy się 
na to, aby Senat, zgodnie ze swoimi uprawnienia-
mi, nie mógł w tej sprawie wyrazić swojej opinii. 
W sprawach dotyczących praw i wolności obywa-
telskich nie ma miejsca na takie zgniłe kompromi-
sy. Demokratyczna większość w Senacie nie godzi 
się na upartyjnienie, na marginalizację, na podpo-
rządkowanie tego ważnego urzędu obozowi wła-
dzy w Polsce. Polska potrzebuje rzecznika, który 
stanie w obronie ściganych przez aparat państwa 
pokojowych demonstrantów, bitych i zatrzymywa-
nych kobiet. No przecież to jest wstyd. Polacy ocze-
kują, że rzecznikiem zostanie osoba, która stanie 
w obronie wolnych mediów przejmowanych przez 
zależne od władzy spółki. Pan to nazywa pluraliza-
cją rynku medialnego, a to jest działanie na wzór 
putinowski bądź węgierski w zakresie przejmo-
wania przez państwo wolnych mediów. Dostęp 
obywateli do rzetelnej, prawdziwej informacji jest 
uprawnieniem konstytucyjnym. Rzecznik powi-
nien brać to na swoje barki jako ważne zadanie.

Potrzebujemy rzecznika, który tak jak Adam 
Bodnar przystąpi do postępowań toczących się 
przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka 
po stronie represjonowanych sędziów, Tuleyi, 
Żurka, Juszczyszyna i być może wielu innych, 
których państwo ściga za ich niezależną posta-
wę. Takiego rzecznika potrzebujemy w tej chwi-
li w Polsce. Niestety. Polska potrzebuje rzecznika, 
który stanie po stronie słabszych, wykluczonych, 
pogardzanych, represjonowanych przez władzę za 
poglądy polityczne, rzecznika, który będzie nieza-
leżny i wiarygodny, również z powodu swojej do-
tychczasowej postawy i działalności, Panie Pośle. 
Polska potrzebuje rzecznika, który będzie miał od-
wagę przeciwstawić się władzy, a w szczególności 

władzy, która ma zapędy autorytarne, która nie 
szanuje praw i wolności obywatelskich.

Można powiedzieć – ja to powtórzę, bo mówi-
łem to przed 3 miesiącami, gdy decydowaliśmy 
jako Wysoka Izba o wyborze ministra rządu Prawa 
i Sprawiedliwości – że to są propozycje, w których 
doszukać się można zwykłej prowokacji, arogancji 
władzy wobec demokratycznych norm, wobec war-
tości i zasad, które towarzyszą demokratycznym 
społeczeństwom i państwom.

Wysoka Izbo, senatorowie Koalicji Obywatelskiej 
nie wyrażą zgody na powołanie pana posła 
Bartłomieja Wróblewskiego na funkcję rzecznika 
praw obywatelskich. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

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

Aleksandra Pocieja.

SENATOR 
ALEKSANDER POCIEJ 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Nie miałem zamiaru zabierać dzisiaj głosu, 

tak jak nie zabierałem ostatnim razem, ale pan 
poseł mnie trochę sprowokował. I zanim powiem 
za chwilę, co myślę o pańskiej, Szanowny Panie 
Pośle, kandydaturze, muszę zrobić 2 zastrzeżenia. 
Po pierwsze, uważam, że każda większość zgodnie 
z regułami – podkreślam, zgodnie z regułami – 
ma prawo obsadzać wszelkie urzędy ludźmi, któ-
rzy, wypełniając określone kryteria, odpowiadają 
tej większości pod względem światopoglądowym. 
I w tym zakresie nie mam do pana żadnych preten-
sji. Tyle że tacy ludzie muszą mieć taką właściwość, 
ulotną, ale wyczuwalną, która ich pozycjonuje jako 
ludzi, którzy całym swym życiem pokazali, iż rozu-
mieją, na czym ta ich przyszła funkcja w swej isto-
cie polega. Po drugie, chciałbym pana zapewnić, 
że nic z tego, co za chwilę powiem, nie nosi cech 
uprzedzenia osobistego. Jak to pięknie ujął Mario 
Puzo w „Ojcu chrzestnym”, this is nothing perso-
nal, this is business, co w wolnym tłumaczeniu na 
potrzeby naszej dyskusji będzie znaczyć: to nic oso-
bistego, to troska o obywateli.

Zaprosił pan mnie i senatora Bosackiego na 
spotkanie, na które jako ludzie dialogu poszliśmy. 
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Audiatur et altera pars – to wybrzmiało w naszej 
rozmowie – czyli trzeba wysłuchać również drugiej 
strony, a ponieważ ja za Tuwimem uważam, że nie 
chodzi tu o płytę gramofonową czy o winyl, więc 
zgodziłem się 2 dni temu pana wysłuchać. Użył pan 
w trakcie naszej rozmowy zwrotu łacińskiego ver-
ba volant, scripta manent, czyli słowa ulatują, a to, 
co zapisane, pozostaje. Będę się więc trzymał łaciny 
w naszej dzisiejszej rozmowie.

Po naszym spotkaniu wzorem wielu młodych 
ludzi, a jest pan o 10 lat ode mnie młodszy, po-
pełnił pan tweet, w którym zasugerował pan ja-
kiś stopień mojej akceptacji lub zrozumienia dla 
pana kandydatury. Verba volant, scripta manent. 
Z tej rozmowy nie to, co było między nami, tylko to, 
co pan napisał, zostanie w publicznej przestrzeni 
i stąd moje wystąpienie. Ponadto stwierdził pan, 
że ewentualne zanegowanie pana i kompromisu, 
który pan uosabia – dzisiaj pan to powtórzył – to 
postawa antypaństwowa. Musiałem przez parę 
dni odpowiadać na dosyć wzburzone reakcje mo-
ich wyborców, więc pozwoli szanowny pan poseł, 
że w imię mojego dobrego samopoczucia zareaguję 
i nie będę w tej mojej reakcji przesadnie delikatny.

Otóż pomylił pan poseł moje generalnie przyja-
zne podejście do ludzi z absurdalną tezą akceptacji 
pana na stanowisko rzecznika praw obywatelskich. 
Należy sobie zadać pytanie, kto panu wytłuma-
czył, zasugerował, że może pan zostać kandyda-
tem ekumenicznym, kompromisowym. Nie chcę 
obrażać człowieka, który panu powiedział, że my 
tę pańską propozycję za taką uznamy. Za panem 
Wołodyjowskim więc, który docinał Charłampowi 
w „Ogniem i mieczem”, powiem tak: prosty czło-
wiek jestem, ale tyle po łacinie akurat umiem, że 
gdybym tego kogoś, broń Boże, chciał nazwać głup-
cem, to tyle tylko wiem, że powiedziałbym w ro-
dzaju męskim stultus, a nie stulta czy stultum 
w rodzaju żeńskim bądź nijakim. Tak oto dzięki 
pańskiej kandydaturze, Panie Doktorze, po 40 la-
tach wiem, po co uczyłem się łaciny.

Mimo iż mam od pana zupełnie inne, ale 
to diametralnie inne poglądy w sprawie abor-
cji, to nie tu upatrywał będę pana najwięk-
szej słabości, aczkolwiek już to samo w sobie 
rzeczywiście przekreśla pana jako kandydata 
kompromisu na RPO, broń Boże, nie jako czło-
wieka, ponieważ każdy z nas może mieć jakieś 
poglądy i może ich bronić. Ale, jako prawnika, co 
innego mnie boli. Otóż ten wasz poselski wnio-
sek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie 
aborcji pani Przyłębska przetrzymała kilka lat. 

Teoretycznie mogłoby mnie to osobiście akurat 
cieszyć, ale patrzę na to jako prawnik i jako pań-
stwowiec. Co pan zrobił, aby wskazać, że Trybunał 
Konstytucyjny może co prawda składać się z sę-
dziów prawicowych, centrowych, lewicowych, 
ale nie powinien składać się z drukarzy poleceń? 
Z ludzi służebnych, naginających procedury aż do 
ich łamania? Nic pan nie zrobił. Prof. Wyrembak, 
zbliżony zapatrywaniami i światopoglądem do 
pańskich, alarmował opinię publiczną, wskazu-
jąc na bezprawne działania pani Przyłębskiej. 
Nie pamiętam pana wystąpień z żądaniem zdy-
scyplinowania pani Przyłębskiej ani wystąpień 
nawołujących do prawidłowego funkcjonowania 
Trybunału Konstytucyjnego.

(Powołany przez Sejm Rzecznik Praw 
Obywatelskich Bartłomiej Wróblewski: Proszę 
poszukać.)

Nie potrafił pan poruszyć tego we własnej spra-
wie. Jak więc będzie pan działał na rzecz innych?

(Powołany przez Sejm Rzecznik Praw 
Obywatelskich Bartłomiej Wróblewski: Proszę 
poszukać.)

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Proszę bardzo nie przerywać panu senatorowi.)

Ja nie powiedziałem, że pan nie zrobił nic. Ja 
nie widziałem.

(Powołany przez Sejm Rzecznik Praw 
Obywatelskich Bartłomiej Wróblewski: Dobrze 
proszę poszukać…)

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Szanowni Państwo, Szanowny Panie Pośle, to 
nie jest polemika. Szanowny Panie Pośle, ja bar-
dzo proszę o nieprzerywanie senatorom. Bardzo 
dziękuję.)

I to jest właśnie to, czego według mnie panu 
brakuje, że nie ma pan tej bezstronności, która każ-
demu człowiekowi, zwłaszcza prawnikowi, w imię 
zasad pozwala powiedzieć non possumus. Nie mo-
żemy. Nie przekroczymy granicy, w imię konstytu-
cji i w imię porządku prawnego, która nie powinna 
zostać przekroczona.

Gdzie pan był, gdy pana koalicyjni koledzy 
wielokrotnie przychodzili z niekonstytucyjny-
mi zmianami w wymiarze sprawiedliwości, któ-
re dzisiaj skutkują chaosem w  sądownictwie, 
w Prokuraturze Krajowej, rejestrze sądowym, 
Trybunale Konstytucyjnym, Sądzie Najwyższym? 
Przecież te zmiany mają katastrofalny wpływ na 
obywateli. Wydłużenie pracy sądu jest katastrofal-
ne. I gdzież w tym czasie był pana głos rozsądku, 
konsensusu i porozumienia?
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Mówił pan dzisiaj o otwieraniu nowych biur 
w Polsce, wyjściu rzecznika w teren. Gdzie pan 
był, Szanowny Panie Pośle, gdy rząd, którego pan 
był zapleczem, przez 5 lat zmniejszał albo blokował 
budżet rzecznika praw obywatelskich, mimo wpro-
wadzenia skargi nadzwyczajnej i zwielokrotnienia 
obowiązków? Jak pan głosował, kiedy Senat zwięk-
szył budżet dla rzecznika praw obywatelskich? I to 
nie ma nic wspólnego z polityką. Państwo zbloko-
waliście tysiącom obywateli dostęp do skargi nad-
zwyczajnej przez to, że nie ma komu obsługiwać 
kilkudziesięciu tysięcy wniosków.

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

Czy pan zabrał głos i powiedział wtedy non 
possumus? Nie zauważyłem. Pan milczał. Dzisiaj 
przychodzi pan z gałązką oliwną, wołając: pax, pax 
między chrześcijany. Ale za zwiększeniem budżetu 
dla IPN pan głosował. Za parę miesięcy będziemy 
wybierać szefa IPN. Czy nie pomylił pan instytucji, 
do której pan startuje?

W pana życiorysie w przestrzeni publicznej 
mocno wybrzmiały pana dokonania alpinistyczne 
i zdobycie Korony Ziemi. Jest to autentycznie wielki 
sukces, który ja naprawdę, naprawdę szanuję, po-
dziwiam i którego zazdroszczę. Jest to wyjątkowe. 
No ale cóż to wnosi do naszej dyskusji i pańskiej 
kandydatury? 

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Panie Senatorze…)

Nic!
Ja zaczynałem dokładnie jedenaście po i jeszcze 

była polemika.
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Ale tu…)
Proszę?
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Sekretarz tutaj ma…)
Dobrze, to już ostatnie zdanie.
Prawa człowieka to jest pewien zbiór reguł, krajo-

wych i międzynarodowych. Rzecznik praw obywatel-
skich to człowiek, który powinien stać na straży tych 
reguł. Mamy niedawne stanowisko Trybunału Praw 
Człowieka w Strasburgu o dublerach w Trybunale 
Konstytucyjnym, TSUE krytykujący neo-KRS oraz 
zmiany w Sądzie Najwyższym. Powiem jeszcze raz: 
nie widziałem pana występującego w przestrzeni dys-
kusji publicznej i zajmującego twarde stanowisko na 
ten temat – a dla mnie to jest ważne. Uważam, że czło-
wiek, który nie czuje, że to jest nierozerwalnie zwią-
zane z prawami człowieka, nie powinien być w Polsce 
obrońcą praw człowieka. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu panią senator Agnieszkę 

Gorgoń-Komor.

SENATOR 
AGNIESZKA GORGOŃ-KOMOR 

Szanowna Pani Marszałek! Szanowni Państwo 
Senatorowie!

Proszę państwa, będę tutaj mówić jako sena-
tor Rzeczypospolitej, jako kobieta i jako lekarka, bo 
ten omawiany dziś urząd dotyka w zasadzie tych 
wszystkich tematów.

Przysłuchiwałam się uważnie pana autopre-
zentacji i w pierwszej połowie pana wypowiedzi 
prawie mnie pan przekonał, gdyż ja zawsze jestem 
otwarta na ludzi nauki, dobrze wykształconych, 
na osoby, które są ekspertami w swej dziedzinie. 
Powołał się pan na art. 208 konstytucji i na to, że 
rolą rzecznika praw obywatelskich jest stanie na 
straży wolności i praw gwarantowanych w konsty-
tucji i w innych ustawach. Ale nie jest nią i nie może 
nią być osobista agenda światopoglądowa. Na to 
nie ma mojej zgody jako senatora Rzeczypospolitej.

Nasz dzisiejszy kandydat, pan Bartłomiej 
Wróblewski, którego kandydaturę właśnie rozwa-
żamy, jest bez wątpienia kandydatem politycznym 
PiS i mógłby być na pewno rzecznikiem tej wła-
śnie partii, ale z pewnością nie rzecznikiem praw 
obywatelskich. Jeśli Senat zaakceptuje tę kandy-
daturę, to rzecznikiem praw obywatelskich zo-
stanie czynny polityk, w dodatku odpowiedzialny 
za upartyjnienie wymiaru sprawiedliwości oraz 
za największe protesty w III Rzeczypospolitej, 
bo jako współautor wniosku do Trybunału 
Konstytucyjnego wyprowadził tysiące polskich 
kobiet na ulice, i to w dobie pandemii COVID-19. 
Czy taki rzecznik będzie dbał o prawa kobiet w tym 
kraju, Polek? Mam wielkie wątpliwości, jeśli chodzi 
o odpowiedź na to pytanie.

Nie chcę, abyśmy w Polsce mieli rzecznika praw 
obywatelskich, który będzie upolityczniony. I chcę 
zwrócić uwagę na to, że jedynie w ustrojach auto-
kratycznych upolitycznia się taką funkcję, by stwo-
rzyć pozory dbania o prawa człowieka, podczas gdy 
decydenci realizują wyłącznie swoje partyjne i par-
tykularne cele. Dzieje się to zawsze kosztem jed-
nostki. Musimy mieć świadomość tego, że jeżeli 
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nowy rzecznik praw obywatelskich będzie zależ-
ny od polityków, to będzie jedynie rzecznikiem 
milczącym, dbającym wyłącznie o fasadę praw 
obywatelskich, za którą bez przeszkód będzie się 
rozwijał autorytaryzm. Tego obawiam się jako 
Polka, jako lekarka i jako senator Rzeczypospolitej. 
Powtarzam: rzecznik praw obywatelskich nie może 
być ideologiczny ani polityczny. To w ogóle nie po-
winien być polityk, ale osoba ze środowiska wspie-
rana przez obywateli, bez względu na przekonania 
partii rządzącej. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Marka 

Borowskiego.

SENATOR 
MAREK BOROWSKI 

Pani Marszałek! Wysoki Senacie! Szanowny 
Panie Pośle!

W tym, co powiem, pewne kwestie będą się 
powtarzać, ale my tutaj reprezentujemy siebie 
i chcielibyśmy – zapewne wszyscy, którzy się wy-
powiadamy – mówić w swoim imieniu.

Otóż jedno z podstawowych praw obywatelskich 
to jest prawo do sądu, ale nie do każdego sądu, do-
wolnego sądu, tylko do sądu obiektywnego, uczci-
wego, niezawisłego, niezależnego od jakiejkolwiek 
władzy wykonawczej, jak również od ustawodaw-
czej. To dotyczy także Trybunału Konstytucyjnego 
– chcielibyśmy, aby zasiadali tam sędziowie o wy-
sokim autorytecie profesjonalnym i moralnym. I to 
są sprawy, które są niezwykle ważne również dla 
rzecznika praw obywatelskich, dlatego że rzecznik 
praw obywatelskich, reprezentując obywateli, któ-
rych prawa są naruszane, ucieka się właśnie bar-
dzo często do władzy sądowniczej i do Trybunału. 
A zatem w sytuacjach, w których te podstawowe 
zasady niezawisłości, kompetencji, niezależności 
są naruszane, rzecznik praw obywatelskich musi 
zabierać głos, musi protestować. I to nie ma nic 
wspólnego z polityką. To jest sedno jego misji, moż-
liwości obrony praw obywatelskich.

Jeśli chodzi o czcigodnego pana posła, to w cią-
gu ostatnich 6 lat, czyli od 2015 r., kiedy partia, 
do której należy, sprawuje władzę, nie słyszeliśmy 

jego prawniczego sprzeciwu w bardzo wielu sytu-
acjach. Nie słyszeliśmy tego sprzeciwu wtedy, kiedy 
pani premier Szydło w sposób niebywale aroganc-
ki – i niekonstytucyjny oczywiście – odmawiała 
publikacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego. 
A przecież pan, Panie Pośle, nie jest szeregowym 
posłem w Prawie i Sprawiedliwości. Nie jest takim 
szarym posłem, który często może powiedzieć: no, 
głosowałem za, bo jest taka dyscyplina partyjna, 
miałem wątpliwości, ale przecież muszę się jakoś 
podporządkować.

(Rozmowy na sali)
Pan jest, powiedziałbym, posłem z pierwszej 

ligi Prawa i Sprawiedliwości. Pan był autorem, 
współautorem, sprawozdawcą, przedstawicielem 
wnioskodawców w przypadku wielu ustaw, które 
kształtowały nasz system sprawiedliwości i praw 
obywatelskich oraz – niestety – łamały konsty-
tucję, a więc pan jest za to bezpośrednio odpo-
wiedzialny. Pan wielokrotnie przekonywał, pan 
podawał argumenty, czyli można powiedzieć, że 
był pan heroldem tej zmiany, która nazywana jest 
– już w cudzysłowie – „dobrą zmianą”.

I tak w czerwcu 2016 r. jako przedstawiciel 
wnioskodawców bardzo aktywnie promował pan 
ustawę, która zmierzała wprost do sparaliżowa-
nia działalności Trybunału Konstytucyjnego, wte-
dy jeszcze pod kierownictwem, przewodnictwem 
prof. Rzeplińskiego. Chodziło o to, żeby skargi, któ-
re wtedy były kierowane, na niekonstytucyjne dzia-
łania rządu Prawa i Sprawiedliwości, nie mogły być 
rozpatrzone przynajmniej do czasu, kiedy w wy-
niku upływu kadencji większość w tym organie, 
w tym Trybunale zdobędzie poprzez swoich nomi-
natów Prawo i Sprawiedliwość. I przedstawiając tę 
ustawę, powiedział pan tak: „zmiany te wynikają 
z naszego przekonania o konieczności usprawnie-
nia pracy Trybunału”. No, Panie Pośle, to był albo 
porażający cynizm, albo jakaś rażąca niekompeten-
cja i pan po prostu nie zdawał sobie sprawy z tego, 
do czego to prowadzi. Wszystko jedno, czy taki, czy 
taki przypadek weźmiemy pod uwagę – dyskwa-
lifikuje to pana jako kandydata na rzecznika praw 
obywatelskich.

W maju 2017 r. równie aktywnie, jako przed-
stawiciel wnioskodawców, jako sprawozdawca, 
przekonywał pan wszystkich, że bardzo dobra jest 
ustawa, która pozwoliła ministrowi sprawiedliwo-
ści, panu Zbigniewowi Ziobrze, usuwać prezesów 
sądów powszechnych, oczywiście tych niewy-
godnych, niezależnych prezesów, po to, żeby na 
ich miejsce skierować tych, którzy będą chętnie 
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nadstawiać ucha na jego oczekiwania. I wtedy rów-
nież miał pan argument. Mianowicie powiedział 
pan, że wymiany tych prezesów są potrzebne, bo 
dążymy do przyspieszenia rozpatrywania spraw 
sądowych. No, muszę powiedzieć, że te pytania, 
które zadałem przed chwilą, o cynizm czy ignoran-
cję, można w tym przypadku dokładnie tak samo 
powtórzyć i z taką samą konkluzją.

A  tak na marginesie powiem, że średni 
czas rozpatrywania spraw sądowych w Polsce 
w 2015 r. – i tu uwaga: cytuję dane Ministerstwa 
Sprawiedliwości, żeby nie było, że wybrałem je 
z nie wiadomo jakich źródeł, to są oficjalne dane – 
wynosił 4,2 miesiąca. W roku 2019 to było 5,8 mie-
siąca, a przecież miało być przyspieszenie. W roku 
2020 – no, pandemia – ten czas skoczył do 7 mie-
sięcy. Takie są wyniki działalności pana ministra 
Ziobry. Pan minister Ziobro tą ustawą i różnymi 
swoimi działaniami oszukał własnych kolegów, 
po prostu was oszukał, bo takie są rezultaty jego 
działania. Ale pan, który promował tę ustawę, który 
twierdził, że to przyspieszy, powinien później bar-
dzo aktywnie protestować, powinien żądać wyja-
śnień. Nic takiego oczywiście nie miało miejsca.

26 kwietnia, całkiem niedawno, udzielił pan, 
w ramach autopromocji, do której ma pan oczywi-
ście prawo, wywiadu dziennikowi „Rzeczpospolita”. 
Tam jest wiele pańskich tez – niektóre pan tu po-
wtórzył, ale tam ich było więcej – których część, 
powiem szczerze, zniechęca do głosowania na 
pana, ale nie wszystkie będę tu omawiał, nie ma 
czasu, skupię się tylko na dwóch. Otóż dziennikarz 
w pewnym momencie pyta pana: może trzeba było 
w walce z pandemią sięgnąć po przepisy konsty-
tucyjne, a mianowicie po stany nadzwyczajne? No, 
pamiętamy oczywiście tę sytuację i wiemy o ca-
łym tym sporze, wiemy doskonale, że tego stanu 
klęski żywiołowej rząd nie chciał wprowadzić ze 
względów politycznych, czysto politycznych. I co 
pan odpowiada na to? Odpowiada pan: „Gdyby nie 
było tej ustawy – czyli ustawy o zwalczaniu cho-
rób zakaźnych – odpowiedź byłaby oczywista, że 
tak. Mając przepisy szczegółowe na tego rodzaju 
zagrożenie, to raczej one powinny być stosowane”. 
Co oznacza ta odpowiedź? Ta odpowiedź oznacza, 
że rząd wszystko robił dobrze: opierał się na usta-
wie o zwalczaniu chorób zakaźnych. A przecież…

(Senator Janina Sagatowska: No to bardzo 
dobrze.)

Pani Senator, muszę pani coś wyjaśnić…
(Senator Janina Sagatowska: Nie, mnie nie 

trzeba.)

A, nie trzeba? Jednak niech pani posłucha.
Otóż ta ustawa nie pozwala rządowi zakazywać 

działalności jakichkolwiek zakładów pracy i jakich-
kolwiek branż. Po prostu tego nie wolno. Ta ustawa 
nie pozwala zakazywać wychodzenia na ulicę albo 
zezwalać na chodzenie tylko do sklepu czy tylko 
do apteki. Więcej: ta ustawa nawet nie pozwalała 
wprowadzić nakazu noszenia masek. To dopiero 
we wrześniu tę sprawę ostatecznie uregulowano. 
I dowodem na to są wyroki sądów tej chwili, dosyć 
liczne. Sądy zdejmują kary nałożone na obywateli, 
na przedsiębiorców właśnie z tego tytułu, stwier-
dzając jasno, że wszystko to było bezprawne. Gdyby 
wprowadzono stan klęski żywiołowej, oczywiście 
tak, można by to było robić. A teraz pan poseł po-
wiada, że wszystko w porządku, właśnie ta ustawa 
była wystarczającą podstawą. Co to znaczy? To zna-
czy, Panie Pośle, że pan aprobował łamanie praw 
obywatelskich, po prostu pan to aprobuje. A dlacze-
go pan aprobuje? Dlatego, że ściska pana ten gorset 
partyjny, w którym pan się porusza. Pan nie potra-
fi wyjść nawet na milimetr z tego gorsetu, nawet 
w tak oczywistej sprawie, kiedy mamy wyroki są-
dów, kiedy mógłby pan odpowiedzieć temu dzien-
nikarzowi: no, rzeczywiście było to dyskusyjne. 
Przynajmniej tyle.

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

Już kończę.
Nie. Wszystko było w porządku.
I drugie pytanie – to jest ostatnie pytanie z tego 

wywiadu – właśnie dotyczy budżetu. Mówił o tym 
tutaj senator Pociej, więc nie będę tego rozwijał. 
Oczywiście głosował pan zawsze za cięciami bu-
dżetu, przeciwko zwiększeniu budżetu, głosował 
pan przeciwko zwiększeniu budżetu na oddziały 
terenowe, o których teraz pan mówił, że chętnie 
by je pan powołał. To jest po prostu hipokryzja. 
Ale mówi pan jeszcze coś. I tutaj pan nawet to wy-
mienił, tak niechcący, ale w tym wywiadzie to jest 
jasno napisane, że: „Wstępnie widzę nowe biura 
w Olsztynie, Lublinie oraz Poznaniu”. No, zasta-
nowiłem się dlaczego, bo wymienił pan tu Polskę 
północno-wschodnią, północno-zachodnią, połu-
dniowo-wschodnią. A gdzie Polska południowo-
-zachodnia? Nie ma. Wyraźnie brakuje. Dlaczego 
te 3? Otóż pan, Panie Pośle – my wiemy o tym –
próbował przekonać tu bardzo wielu senatorów do 
głosowania na pana. I to jest pana dobre prawo. 
Rozmawiał pan z nimi, dzwonił do nich itd., itd. 
Ale wydaje mi się, że upatrzył pan sobie niektórych 
senatorów, no, głównie tych, którzy nie są jakoś 
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związani z partiami opozycji, z klubami opozycyj-
nymi w Sejmie, i uznał pan, że to są może takie ła-
twiejsze obiekty. No bo cóż widzimy: Olsztyn – to 
jest pani senator Lidia Staroń, Lublin – to jest pan 
senator Jacek Bury, a Poznań – to jest pan senator 
Libicki, który, jak wiadomo…

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Panie Senatorze…)

…o swoich wahaniach mówił publicznie.
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Panie Senatorze…)
Już, już. Absolutnie już kończę.
Otóż, Panie Pośle, to jest dla tych osób obraź-

liwe, dlatego że to sugeruje, że pan uważa, że te 
osoby można po prostu kupić takimi obietnicami. 
To jest taki rodzaj korupcji politycznej. To jest bar-
dzo przykre.

I ostatnie zdanie. Przytoczył pan rotę ślubo-
wania. Tam jest mowa o przestrzeganiu konsty-
tucji. Pan tej konstytucji nie przestrzegał w ciągu 
ostatnich 6  lat notorycznie. Można założyć, że 
chce się pan zmienić. No, jest rzeczywiście pięk-
na baśń o brzydkim kaczątku, które przekształca 
się w pięknego łabędzia, ale ona w tym przypad-
ku nie ma zastosowania. Pan, Panie Pośle, moim 
zdaniem ma naprawdę wiele zalet, ale na rzecznika 
praw obywatelskich pan się nie nadaje. Dziękuję. 
(Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

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

Kazimierza Michała Ujazdowskiego.

SENATOR 
KAZIMIERZ MICHAŁ UJAZDOWSKI 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Wiele już powiedziano. Chcę skoncentrować się 

na 2 aspektach: na niezależności rzecznika praw 
obywatelskich i na tradycji konserwatywnej, do 
której, jak rozumiem, kandydat się odwoływał, 
sugerując jakąś identyfikację z tą tradycją.

Kwestia pierwsza. Niezależność jest warun-
kiem sensownego funkcjonowania rzecznika praw 
obywatelskich nie tylko w Polsce, ale także we 
wszystkich krajach cywilizowanych. Bo zarówno 
ta instytucja, jak i kontrola konstytucyjności ustaw, 

rozszerzenie kontroli sądowej nad decyzjami ad-
ministracyjnymi czy formy demokracji partycy-
pacyjnej to jest reakcja na rozbudowę państwa, na 
państwo, które jest po etapie rozrostu. Państwa eu-
ropejskie przeżyły ogromny rozrost swoich kom-
petencji, zasobów w pierwszej połowie XX w. Tego 
typu instytucje powstawały w reakcji na ten proces 
i one nie mają sensu, jeśli nie ma przymiotu nieza-
leżności. I to jest kluczowe. Bo Polska niepodległa 
miała rzeczników o różnych profilach ideowych. 
Rzecznikiem praw obywatelskich był prof. Andrzej 
Zoll, człowiek bardzo mi bliski pod względem po-
glądów, który opowiadał się za ochroną życia, za 
ustawodawstwem z 1993 r., ale byli także rzeczni-
cy o sympatiach socjaldemokratycznych czy pro-
gresywnych. Niemniej jednak zawsze mieliśmy 
do czynienia z rzecznikami niezależnymi. To jest 
klucz.

Tu jest jakiś szczególny rodzaj nieuczciwości. 
Bo to jest sugestia, że pan się stanie niezależny po 
wyborze, tzn. wtedy, kiedy już nie będzie ze strony 
Jarosława Kaczyńskiego kontroli. To jest nieuczci-
we. Ja już wolę polityków Prawa i Sprawiedliwości, 
którzy w całej rozciągłości bronią linii programowej 
po 2015 r. Niezależność potwierdza się w czynach, 
w decyzjach. I w żadnym razie nie można bagate-
lizować tego, co się stało w Polsce po 2015 r., de-
strukcji niezależności Trybunału Konstytucyjnego 
i niezależności sądownictwa. To nie jest, jak pan 
powiedział, kontrowersja polityczna, tylko to jest 
niezwykle istotna kwestia, nie kwestia relacji rząd 
– opozycja, tylko kwestia państwowa, niezwykle 
ważna z punktu widzenia praw i interesu obywa-
teli. Ten test jest testem negatywnym.

I  aspekt drugi – tradycja konserwatywna 
w Polsce. Chcę powiedzieć, że identyfikuję się 
z tą tradycją, ale to była tradycja szczególnie wy-
czulona w  kwestii niezależności sądownictwa 
konstytucyjnego. Pierwsze projekty na rzecz po-
wołania Trybunału Konstytucyjnego w  Polsce 
w  II  Rzeczypospolitej składali konserwatyści. 
Jedynym ugrupowaniem opozycji demokratycznej, 
które jasno postawiło kwestie rekonstrukcji nie-
zależności Trybunału Konstytucyjnego, był Ruch 
Młodej Polski. Wcześniej oczywiście w dokumen-
tach „Solidarności”… Gdybyśmy się przypatrzyli 
głównym decyzjom ustrojowym lat dziewięćdzie-
siątych, to zobaczylibyśmy, że one wyrastają w du-
żym stopniu z chadeckiego nurtu w „Solidarności”. 
Tzn. szeroki zakres ochrony wolności religijnej, 
synteza wolności i kultury chrześcijańskiej obecna 
w preambule… No, to jest to, na co zwracał uwagę 
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jeden z najwybitniejszych teoretyków integracji 
europejskiej, prof. Weiler, ale siła tego polegała 
na tym, że promocja tej wartości była związana 
z ochroną praworządności, z promocją demokracji 
konstytucyjnej, z rządami prawa jako chroniącymi 
wolności jednostki. To, co się działo po 2015 r., to 
nie jest tradycja konserwatywna, to jest zerwanie 
z tradycją konserwatywną. To jest tradycja jakobiń-
ska. To jest sprzeniewierzenie się tradycji konser-
watywnej. Także tradycji liberalnej. Bo te 2 nurty 
były najsilniej zaangażowane, znacznie silniej niż 
nurt lewicowy, w obronę i w promocję niezależno-
ści sądownictwa konstytucyjnego.

Można powiedzieć: to są rozważania doktrynal-
ne i historyczne. Ale odwołam się do współczesnej 
analizy. Dlaczego obrona demokracji konstytucyj-
nej, niezależności sądownictwa, pewności reguł 
prawa jest tak ważna? Dlatego, że jak to zostanie 
zniszczone, to żadne wartości nie ocaleją, ani kon-
serwatywne, ani socjaldemokratyczne, ani libe-
ralne. Bo władza arbitralna, jak napisał Roman 
Rybarski w latach trzydziestych, ma to do siebie, 
że likwiduje trwałość reguł, że pozostaje tylko wła-
dza bez granic. Dlatego mamy prawo oczekiwać, że 
rzecznik praw obywatelskich będzie nie tylko kimś, 
kto zagwarantuje opinii publicznej, obywatelom 
niezależność, lecz także kimś, kto będzie promo-
torem rekonstrukcji demokracji konstytucyjnej. Bo 
wolność jednostki i wartości podstawowe nie ist-
nieją bez niezależności sądownictwa i bez demo-
kracji konstytucyjnej. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Proszę o  zabranie głosu pana marszałka 

Michała Kamińskiego.

SENATOR 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Pani Marszałek! Wysoki Senacie! Szanowny 
Panie Pośle, Profesorze, Nominacie Sejmu na 
rzecznika praw obywatelskich!

Ja jestem bardzo poruszony i  wdzięczny 
za przemówienie mojego bardzo czcigodnego 
przedmówcy, pana senatora Kazimierza Michała 
Ujazdowskiego. Bo ujął w sposób niezwykle precy-
zyjny istotę naszej dzisiejszej debaty. I nie jest ona, 

jak chcieliby niektórzy z pana zwolenników – czego 
dowodem poprzednie wystąpienie pana senatora 
Ujazdowskiego – częścią tej absolutnie prawo-
mocnej w normalnym, liberalnym społeczeństwie 
debaty między obozem postępu a obozem konser-
watywnym. Taka debata toczy się w każdym kraju 
naszego kręgu cywilizacyjnego. Jej ostrość bywa 
różna, jej przebieg bywa różny, ale ona toczy się 
w Stanach Zjednoczonych, toczy się we Włoszech, 
toczy się w Irlandii, w Polsce, może najmniej u na-
szych sąsiadów o bardzo ateistycznych cechach. Ale 
debata z panem, Panie Profesorze, nie jest debatą 
z konserwatystą, nie jest bynajmniej debatą z kato-
likiem, który jest przywiązany do swoich wartości, 
do nauczania swojego Kościoła – co każdy niepo-
dzielający tych wartości musi, a nie tylko powinien, 
szanować. Ale dzisiaj dyskutujemy z panem, Panie 
Profesorze, jako jednym ze współarchitektów sys-
temu politycznego i prawnego po roku 2015, któ-
rego istotę – podkreślę: którego istotę – stanowiło 
zakwestionowanie tradycyjnie pojmowanych przez 
Europejczyków praw obywatelskich.

Dowodem na to, iż mówię prawdę, jest za-
sadniczy powód sporu pomiędzy rządem Beaty 
Szydło, rządem Mateusza Morawieckiego a Unią 
Europejską. Bo ten zasadniczy problem, ten za-
sadniczy spór między naszym rządem a  Unią 
Europejską nie dotyczy polskich interesów narodo-
wych, naszych granic, pieniędzy dla Polski czy ja-
kichś gwarancji bezpieczeństwa. Ten spór dotyczy 
tego, że Unia Europejska musi występować w obro-
nie Polaków przeciwko ich rządowi. Właśnie dlate-
go, że ten rząd, którego politykę pan współtworzył, 
zupełnie co innego niż cała Europa – konserwa-
tywna, socjaldemokratyczna, postępowa, bardziej 
czy mniej narodowa – uważa za prawa człowieka.

I dlatego, Panie Profesorze, nie możemy pana 
zaakceptować jako kandydata na rzecznika praw 
obywatelskich. Bo zmusilibyśmy pana do walki 
z systemem, który pan współtworzył. A byłoby to 
w moim przekonaniu nieeleganckie wobec pana 
i nieskuteczne z punktu widzenia funkcji, którą po-
winien pan sprawować właśnie jako rzecznik praw 
obywatelskich.

Panie Profesorze, Panie Pośle, nie chcę jednak 
nie odnieść się do pana udziału, poprzez wniosek 
do Trybunału Konstytucyjnego, w zniszczeniu 
tego, czego zapewne pan również nie uznaje za 
kompromis, ale co przyjęło się w Polsce uważać 
za kompromis z roku 1993. Ten kompromis i to, 
o czym przed chwilą wspomniał pan Kazimierz 
Michał Ujazdowski, i szerzej: relacje państwa 
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z Kościołem w Polsce zbudowanej po roku 1989 – 
i widać to na przykładzie aborcji, ale przecież nie 
tylko – to były relacje zbudowane na szczegól-
nym uprzywilejowaniu, szczególnej roli Kościoła 
i jego wartości w polskim systemie politycznym, 
społecznym, ale także prawnym. I oto można 
było przypuszczać, że ten układ, bardzo korzyst-
ny dla ludzi o konserwatywnych przekonaniach, 
zostanie w Polsce zakwestionowany przez obóz 
postępu. Przyjdzie lewica i powie: my już tego 
systemu nie chcemy, chcemy bardziej liberalne-
go systemu. A oto, proszę państwa, w roku 2015 
sojusz Kościoła oraz Prawa i Sprawiedliwości 
zakwestionował ten kompromis, ale od prawej 
strony. Oto polscy konserwatyści powiedzieli… 

Ten model, który tak pięknie opisał pan 
Kazimierz Ujazdowski – ten model zbudowa-
nej Polski, bardzo wychylonej w stronę chrze-
ścijańskich wartości, unikatowy w  skali Unii 
Europejskiej i w ogóle Zachodu – model rela-
cji państwa i Kościoła został zakwestionowany 
przez sam Kościół, bo państwo stwierdzili, że 
macie jeszcze za mało władzy, za mało pieniędzy, 
za mało immunitetów, za mało tego wszystkiego, 
co w Polsce katolicy i ich Kościół mają. I dlatego, 
Panie Rzeczniku i Panie Profesorze, krytykujemy 
pana za wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. 
Nie dlatego, że pan ma poglądy, które każą panu 
wierzyć, że zarodek jest takim samym człowie-
kiem jak ludzie siedzący na tej sali. To są pana 
przekonania. Jak pan doskonale wie, nie wszyst-
kie denominacje chrześcijańskie tak uważają. 
Uważa tak z całą pewnością – i to jest nauczanie 
jednego z najważniejszych kościołów chrześcijań-
skich – Kościół katolicki. To jest poza sporem: ma 
pan prawo do tych poglądów i zawsze będę bronił 
pana prawa do ich wyrażania. Ale czym innym 
jest próba zapisania pana poglądów w kodeksie 
karnym. I przeciwko temu protestujemy – chciał-
bym, żeby to bardzo wyraźnie wybrzmiało. Nie 
przeciwko temu, Panie Profesorze, że uważa pan 
aborcję za zło, bo myślę, że przytłaczająca więk-
szość osób siedzących na tej sali aborcję uważa za 
zło, podobnie jak za zło uważamy rozwody, a nie 
chcemy ich delegalizacji, podobnie jak uważamy 
za rzecz nieetyczną zdradzanie współmałżonków, 
a też nie dążymy do tego, by w kodeksie karnym 
zdrada małżeńska była karana np. więzieniem. To 
jest różnica między nami. Ale ta różnica, Panie 
Profesorze, wydaje mi się, uniemożliwia panu 
sprawowanie funkcji rzecznika praw obywatel-
skich. Bo ktoś, kto jest tak bardzo przywiązany 

– do czego ma absolutne prawo – do nauczania 
swojego Kościoła, że chce to nauczanie przesuwać 
na kodeks karny po to, by w tej sytuacji, w któ-
rej ten Kościół nie radzi sobie z tym, żeby wierni 
postępowali zgodnie z tym, czego on ich bardzo 
szlachetnie naucza i chce sobie taką protezę po-
licyjnej pałki zafundować… No, to się nam, Panie 
Profesorze, po prostu nie podoba. I to jest nasz 
spór. On nie dotyczy tego, że jest pan człowiekiem 
głęboko wierzącym i jest pan konserwatystą, bo – 
podkreślam – to jest rzecz, która w Polsce powin-
na być traktowana z najwyższym szacunkiem, tak 
jak każde przekonania, każdy światopogląd i każ-
da wiara bądź jej brak naszych obywateli.

Panie Profesorze, ostatnie tygodnie poka-
zują, że sprawa praw obywatelskich, sprawa 
praworządności nie dotyczy dzisiaj wyłącznie 
sfery ideologicznych dyskusji. Ona także, wraz 
z ratyfikacją Europejskiego Planu Odbudowy, 
zyska dodatkowy wymiar, bo oto wiemy, że te 
pieniądze, którymi dziś już chwali się rząd, któ-
re dostaniemy z Unii Europejskiej, dostaniemy 
tylko wtedy, jeśli będziemy krajem praworząd-
nym, a również z powodu decyzji, które pan 
jako poseł podejmował, jesteśmy dziś w sporze 
z Unią Europejską, który może się zakończyć 
dla nas utratą tych pieniędzy. Dlatego dzisiaj 
rozmowa o prawach obywatelskich, rozmowa 
o tym, jak Europa postrzega nasze prawodaw-
stwo, jest rozmową o tym, czy Polacy dostaną, 
czy nie dostaną pieniędzy z planu odbudowy. 
Dlatego, Panie Profesorze, Panie Pośle, ta de-
bata jest tak ważna.

Bardzo proszę, by pan tego głosu, który bę-
dzie głosem przeciwko panu, nie potraktował jako 
głosu wynikającego z osobistej awersji bądź ja-
kiejkolwiek nienawiści do pana. Nie jest to moją 
intencją. Co więcej, z dużym uznaniem muszę wy-
powiedzieć się o pana kulturze wypowiedzi, której 
przed chwilą doświadczyliśmy, a także o pana ab-
solutnie imponującym prawniczym wykształceniu. 
I, bez ironii, mogę powiedzieć, iż szkoda, że tak 
wykwalifikowany człowiek służy tak złej sprawie. 
Dziękuję. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

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

Krzysztofa Brejzę.
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SENATOR 
KRZYSZTOF BREJZA 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie i  Panowie Senatorowie! Panie Pośle, 

Panie Profesorze!
Nikt nie wywołał tak głębokiego konfliktu spo-

łecznego i tak wielkich protestów jak pan. Pan 
rozpoczął od pięknych słów o tym, że pan chce 
budować mosty. Panie Pośle, przy pomocy trotylu 
żadnych mostów się nie wybuduje. Był pan auto-
rem wniosku, który doprowadził do ogromnego 
konfliktu, konfliktu, który widzieliśmy na ulicach 
wielu polskich miast i najmniejszych miejscowo-
ści. Konflikt, który wywołał pana wniosek, nie-
sie za sobą daleko idące konsekwencje dla kobiet. 
Co ma zrobić kobieta, która, jak dzisiaj mówiła 
jedna z kobiet, czuje, że będzie żywą trumną dla 
swojego dziecka? Co ma zrobić kobieta, która wie, 
że urodzi dziecko, które umrze w trakcie porodu 
albo zaraz po zakończeniu, najczęściej w szóstym, 
siódmym… Ona, wiedząc, że to dziecko jest śmier-
telnie chore, ma co 5 dni czy co 6 dni udawać się 
na KTG, na USG i sprawdzać, czy to dziecko już 
nie żyje, czy zaczęło obumierać? Takie są konse-
kwencje najbardziej sadystycznego prawa abor-
cyjnego w tej części Europy i jednego z najbardziej 
rygorystycznych na świecie, bardziej rygorystycz-
nego niż w Iranie, Panie Pośle. Co ma zrobić ko-
bieta spodziewająca się bliźniąt, z których jedno 
zaczyna obumierać? Mogłaby uratować drugie 
z bliźniąt poprzez terminację tego pierwszego, 
ale dzisiaj jest tego prawa pozbawiona. Dzisiaj 
oznacza to wyrok śmierci dla tego dziecka, które 
mogłoby przeżyć. Takie są konsekwencje nie bu-
dowania mostów, tylko ich podpalania, podpala-
nia również Polski.

Mówił pan o tym, że będzie pan stać po stro-
nie obywateli. Nie było pana dobrej woli, jeśli 
chodzi o obronę praw obywatelskich w momen-
cie tych strajków i bardzo agresywnego, siłowego 
rozpędzania protestujących kobiet i wspierających 
je mężczyzn. Nie było pana interwencji i aktyw-
ności, pana protestu, gdy antyterroryści pałka-
mi teleskopowymi bili protestujących, gdy pani 
Katarzyna Augustynek, obecna tu w Senacie kilka 
miesięcy temu, była szykanowana, wywożona, śle-
dzona przez policję, zupełnie bezpodstawnie. Nie 
było pana aktywności, gdy jednej z dziewczyn zła-
mano rękę, gdy inne gazowano. Nie było pana ak-
tywności, gdy jeden z bandytów pobił kobietę we 
Wrocławiu. Prokuratura składała wniosek o areszt, 

ale na skutek nacisków politycznych ten wniosek 
wycofano.

Przedstawił pan piękny program. To są piękne 
słowa – o urzędzie budującym mosty, niezawisłym, 
o pana transformacji. Ja nie odbieram panu prawa 
do tego, żeby pan taką transformację przeprowa-
dził, żeby był pan politykiem niezależnym od pre-
zesa PiS. Bardzo chciałbym w to wierzyć, ale jak 
to wyglądało w  praktyce, jak wyglądała w prakty-
ce pana prokonstytucyjna… Bo pan mówił, że bę-
dzie pan zwolennikiem polityki prokonstytucyjnej 
i będzie pan mówić wyłącznie językiem konstytucji 
i ustaw. Zweryfikujmy te słowa. Czy słowa są jak 
powietrze, czy słowa niosą w sobie wartość czynu? 
Sąd Najwyższy, głosowanie 20 lipca 2017 r. w spra-
wie siłowego wygaszania mandatów sędziów, two-
rzenia Izby Dyscyplinarnej – głosował pan za. 
W sprawie ustawy kagańcowej, o ustroju sądów 
powszechnych, również Sądu Najwyższego – gło-
sował pan za. Skok na Trybunał Konstytucyjny 
– od samego początku, 19 listopada 2015 r., gło-
sował pan za. 22 grudnia 2015 r., ustawa paraliżu-
jąca Trybunał Konstytucyjny – głosował pan za. 
Wreszcie, ustawa grudniowa z 2016 r., Trybunał 
Konstytucyjny, dobicie, przejęcie przez partię PiS 
niezależnego Trybunału Konstytucyjnego – gło-
sował pan za.

Prawa obywatelskie to również prawo do nie-
zależnej od wpływów partyjnych prokuratury. 
Niestety w 2016 r., w styczniu, głosował pan za jej 
upolitycznieniem, za przejęciem prokuratury przez 
partię polityczną.

Mówił pan tak pięknie o tym, że jest pan prze-
ciwnikiem inwigilacji. A  ustawa inwigilacyj-
na z 2016 r.? Sprawdźmy, to był styczeń 2016 r. 
Ograniczono wtedy kontrolę sądową i rozszerzo-
no zakres używania bardzo silnych instrumentów 
antyobywatelskich. Niestety głosował pan za.

Mówił pan dzisiaj, że jest pan zwolennikiem 
wolności słowa. Panie Pośle, pan głosował za 
upartyjnieniem telewizji i radia już w grudniu 
2015 r., dając swojemu koledze, ministrowi Skarbu 
Państwa, kompetencje do przejmowania zarządów 
i rad nadzorczych. Potem głosował pan za Radą 
Mediów Narodowych, która dobiła ten system. To 
doprowadziło do czystek, do stworzenia z telewi-
zji i radia pałki politycznej, tuby propagandowej, 
w której nie ma śladu misji publicznej. Pan głoso-
wał za Radą Mediów Narodowych.

Prawa obywateli to również prawo do profe-
sjonalnej służby cywilnej. Głosował pan za ustawą 
likwidującą konkursy.
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Mówił pan o tym, że jest pan wielkim zwolen-
nikiem bardzo ważnego prawa obywatelskiego, tj. 
prawa do zgromadzeń. Sprawdźmy. No, nieste-
ty głosował pan za ustawą ograniczającą prawo 
obywateli do zgromadzeń. Wszyscy pamiętamy 
wzmocnienie kompetencji wojewody i wprowa-
dzenie instytucji zgromadzeń cyklicznych. To był 
2016 r., pan głosował za.

Skok na wybory, czyli ustawa naruszająca prawo 
obywateli do wolnych wyborów, ustawa wprowa-
dzająca komisarzy, wzmacniająca ministra spraw 
wewnętrznych, czyli czynnik polityczny w tej całej 
procedurze wolnych wyborów – pan głosował za.

Wreszcie przypomnę pana słowa o tym, że no-
woczesność to zdolność do zmiany poglądów. Pan 
jest za tym, żeby to była mniej polityczna instytucja. 
Pan jako poseł PiS składa deklarację, że jest zdolny 
do zmiany poglądów. Panie Pośle, pan głosował za 
wybraniem do Trybunału Konstytucyjnego zarów-
no pana Piotrowicza, posła PiS, jak i pani Krystyny 
Pawłowicz. Chciałbym wierzyć, że pan zmieni po-
glądy, ale nie przekonuje mnie to, bo wiem, jak 
oni zachowują się w Trybunale Konstytucyjnym. 
Obawiam się, że z urzędem rzecznika praw oby-
watelskich stanie się właśnie to, co zrobiliście 
z Trybunałem Konstytucyjnym i KRS, co zrobili-
ście z Sądem Najwyższym, co zrobiliście z media-
mi publicznymi i wieloma innymi instytucjami.

Podstawą praw obywatelskich jest demokracja. 
Pana głosowania, wymienione tutaj punkt po punk-
cie, były podpalaniem instytucji demokratycznych. 
Panie Pośle, nie neguję pana miłej aparycji ani pięk-
nych słów, ale obawiam się, że te słowa zawierały wię-
cej powietrza niż szczerych intencji. Osoba, która jest 
piromanem podpalającym demokrację, nie będzie 
strażnikiem praw obywatelskich. Dziękuję. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu panią senator Agnieszkę 

Kołacz-Leszczyńską.

SENATOR 
AGNIESZKA KOŁACZ-LESZCZYŃSKA 

Dziękuję bardzo.

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Szanowny 
Panie Pośle!

Jeśli pan pozwoli, to na początku podziękuję panu 
za to, że osobiście dotarł pan do każdego z senatorów, 
prosząc o poparcie swojej kandydatury. Ale ja w swo-
jej odpowiedzi napisałam panu, że łatwiej byłoby mi 
słuchać zapewnień, które zawarł pan w swojej infor-
macji przekazanej mailem, gdyby nie 6 lat wspólnego 
zasiadania w polskim parlamencie. No, pan zasiada 
w ławach partii Prawo i Sprawiedliwość.

Chcę panu od razu, na samym początku, powie-
dzieć, że niestety nie może pan pełnić zaszczytnej 
funkcji rzecznika praw obywatelskich. Nie może 
pan być rzecznikiem praw obywatelskich i czuwać, 
akurat od tej chwili, nad poszanowaniem praw 
obywateli przez instytucje państwowe, bo brał pan 
czynny udział w całej precyzyjnie zaplanowanej ak-
cji budowania systemu, który tę ochronę brutalnie 
zdeptał. Ja też przygotowałam cały zestaw infor-
macji o tym, jak zachowywał się pan w czasie gło-
sowania nad ustawami, o których wspominał pan 
senator Krzysztof Brejza. Nie będę tego powtarza-
ła. Był pan czynnym uczestnikiem tych wszystkich 
działań. Był pan czynnym uczestnikiem konse-
kwentnego rujnowania demokratycznego państwa 
i bezpieczeństwa jego obywateli.

Na chwilę tylko wrócę do… No, zabrakło mi pana 
odważnych słów w obronie protestujących kobiet, 
kiedy traktowano je gazem i pałkami, kiedy łama-
no im ręce, kiedy je poniżano i deptano ich god-
ność. Nie słyszałam pana głosu. Wrócę na chwilę 
do wątku, o którym wszyscy mówią, bo stał się pan 
twarzą wyroku, który zgotował polskim kobietom 
piekło. Kobiety wykrzyczały to w czasie protestów, 
demonstracji, które odbywały się w całej Polsce, 
nawet w najmniejszych miastach i miasteczkach. 
Dla mnie było to okrutne i fałszywe, ponieważ, 
jak wszyscy wiemy, ten wniosek został złożony do 
Trybunału Konstytucyjnego mgr Julii Przyłębskiej 
z premedytacją. Doskonale państwo wiedzieliście, 
jaki będzie wyrok, jakie będzie orzeczenie – nie 
wiem, jak to nazwać – Trybunału. Moje wątpliwo-
ści budzi fakt, że złożyliście ten wniosek w 2017 r., 
ale wtedy, na skutek politycznej decyzji, orzeczenie 
nie zostało wydane. Wiedzieliście państwo, że mo-
żecie przegrać wybory. Zrobiliście to po wyborach, 
bo uznaliście, że wtedy będzie spokojniej, że będzie 
więcej czasu do kolejnych wyborów. Chcę, żeby pan 
pamiętał, że tego drakońskiego politycznego aktu 
polskie kobiety nigdy panu nie zapomną. To wła-
śnie one, ale nie tylko one, nie chcą mieć w panu 
swojego rzecznika.
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A teraz kilka słów o tym, o czym pan nas 
zapewniał. Te zarzuty padały już dzisiaj na tej 
sali, ale chcę choć w kilku słowach o tym po-
wiedzieć. Powiedział pan, że chce być amba-
sadorem polskich rodzin. No, ja pana błagam. 
Gdyby, nie daj Boże, stało się tak, że będzie pan 
rzecznikiem praw obywatelskich, niech się pan 
polskimi rodzinami nie zajmuje. Niech pan zo-
stawi w spokoju polskie rodziny, matki, żony, 
ojców i dzieci. Oni naprawdę świetnie sobie ra-
dzą i nie potrzebują waszych butów w swojej co-
dzienności. Proszę o to, żeby pan nigdy tego nie 
zrealizował.

Mówi pan, że nie chciałby stać ani po stronie 
rządu, ani opozycji, ale nie wiem, po co w ogóle pa-
dały takie słowa. Pan nie powinien w ogóle o tym 
myśleć. Pan od razu powinien wiedzieć, że będzie 
stał… nawet nie po stronie obywateli, ale wśród 
obywateli, szczególnie teraz, kiedy od kilku lat stoją 
oni naprzeciw najmocniejszego działa, czyli apara-
tu państwa, który nęka ich za to, że mają inne zda-
nie niż rządzący i nie boją się go głośno wyrażać.

Mówił pan również o tym, że wybranie pana 
byłoby w  interesie państwa i  obywateli. A  ja 
powiem panu, że byłoby to tylko w  interesie 
Prawa i Sprawiedliwości. To tyle, bez zbędnego 
komentarza.

I już zupełnie na koniec… W jednym z ostat-
nich wywiadów mówił pan poseł – to też już było 
podnoszone – że liczy pan na to, że my, senato-
rowie, zaryzykujemy stworzenie nowej, mniej 
politycznej, a bardziej spluralizowanej instytucji 
rzecznika praw obywatelskich opartej na dialogu. 
Otóż powiem panu posłowi, że moje ryzyko byłoby 
ryzykiem wszystkich obywateli, którzy powierzy-
li mi mandat senatora Rzeczypospolitej Polskiej, 
a oni zabronili mi ryzykować i zabronili mi wie-
rzyć w cokolwiek, co pan poseł oferuje i o czym pan 
poseł od pewnego czasu nas zapewnia. Niestety 
mojego głosu pan nie otrzyma. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

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

Marię Jackowskiego…
(Senator Jerzy Wcisła: Ewa Matecka jeszcze.)
A, przepraszam. Proszę o zabranie głosu panią 

senator Ewę Matecką.

SENATOR 
EWA MATECKA 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rzecznik praw obywatelskich to w polskim po-

rządku prawnym instytucja wyjątkowa. Jej nad-
rzędnym celem jest reprezentowanie tych, którzy 
w wyniku sporu z innymi organami i strukturami 
państwa pozostają bez szans, o ile nie towarzyszy 
im rzetelne i merytoryczne wsparcie. O wiary-
godności rzecznika niejednokrotnie świadczy też 
poparcie samych obywateli, reprezentowanych 
zwykle przez niezależne organizacje pozarządo-
we, działające pro publico bono, czego byliśmy 
świadkami nie tak dawno, wobec kandydatury 
na rzecznika praw obywatelskich pani Zuzanny 
Rudzińskiej-Bluszcz. Rzecznik praw obywatelskich 
nie może należeć do partii politycznej, związku za-
wodowego ani prowadzić działalności publicznej 
niedającej się pogodzić z godnością tego urzędu. 
Tak mówi art. 209 Konstytucji Rzeczypospolitej. 
W świetle tego zapisu wystawienie jako kandydata 
aktywnego członka PiS, partii politycznej, w której 
rękach znajduje się praktycznie cały aparat pań-
stwa, dodatkowo sprzyjającego skrajnym ruchom 
nacjonalistycznym, jest nie tylko niezgodne z pra-
wem, ale jest mroczną groteską rodem z orwellow-
skiej dystopii.

Co więcej, za opresyjny charakter najnow-
szych przepisów prawnych odpowiada w pewnej 
części pan, Panie Profesorze, jako współinicja-
tor zaostrzenia prawa aborcyjnego w Polsce. Pan 
opowiada się jako gorący zwolennik zakazu aborcji 
w ogóle, również w sytuacji, gdy ciąża jest wyni-
kiem gwałtu. Pytam więc: jak mają się tego rodzaju 
deklaracje do ustawowego obowiązku rzecznika, by 
stać na straży realizacji zasady równego traktowa-
nia, na straży wolności i praw człowieka i obywate-
la? Doprowadzenie do prawnego usankcjonowania 
poniżenia i cierpienia kobiet to przecież jawne 
sprzeniewierzenie się tej zasadzie. Pana konser-
watywna i fanatyczna postawa służy de facto likwi-
dacji części tych praw, a nie ich obronie. Za pana 
kandydaturą na rzecznika praw obywatelskich nie 
przemawia zatem ani szerokie poparcie społecz-
ne, ani nawet wola działania w interesie wszyst-
kich obywateli. Przeciwnie, Panie Profesorze, pana 
konserwatyzm i fanatyzm ideologiczny może pa-
radoksalnie doprowadzić do ograniczenia części 
praw obywatelskich w imię wyznawanych prywat-
nie wartości stawianych nawet ponad skodyfiko-
wanym prawem. Ponadto wiele pana publicznych 
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wystąpień, Panie Profesorze, w ciągu ostatnich lat 
wskazuje, że powołanie pana na rzecznika praw 
obywatelskich byłoby w istocie próbą zamachu na 
te prawa. Pan nie może być naszym rzecznikiem, 
dlatego z pełnym przekonaniem będę głosowała 
przeciw. Dziękuję. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

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

Marię Jackowskiego.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Pośle! 
Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy Senatorowie!

Po raz kolejny rozważamy w tej Izbie konstytu-
cyjną kompetencję, jaką mamy, czyli zatwierdzenie 
kandydata na urząd rzecznika praw obywatelskich. 
Katalog argumentów, który został wyłożony, w za-
sadzie jest niezmienny. To, co w tej debacie mi się 
podobało, to jest to, że nawet przeciwnicy powoła-
nia pana doktora Bartłomieja Wróblewskiego na 
urząd rzecznika praw obywatelskich – różnie to 
motywujący, bo np. przekonaniami, jego zaanga-
żowaniem w życie publiczne, jego dotychczasowym 
profilem, jego światopoglądem, jego poglądami; 
bardzo różne argumenty tutaj padały – w zasa-
dzie nie kwestionują jednego. Chodzi mianowi-
cie o bardzo dobre merytoryczne przygotowanie 
prawnicze, wykształcenie, biegłą znajomość 4 języ-
ków, zagraniczne studia, dorobek w zakresie praw 
człowieka, jak też pewną odwagę. A ta odwaga wy-
rażona w imieniu najsłabszych chociażby słynnym 
wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego to był 
właśnie dowód na to, że kandydat na rzecznika – 
tak to odbieram – upomina się o prawa wszystkich 
ludzi, a więc również tych najsłabszych, tych cho-
rych. To był tego dowód. Fala hejtu, jaka go po tym 
spotkała – mówię o październiku ubiegłego roku, 
czasie po 22 października 2020 r. – czy to pod jego 
mieszkaniem, czy w formie różnych wpisów, była 
wyjątkowo duża, wyjątkowo duża. A poziom agresji 
w związku z tym, że ośmielił się mieć inne poglądy 
niż inni, którzy uważają, którzy mają jedynie słusz-
ne poglądy, pokazuje, jak wielka jest nietolerancja 
w tym zakresie.

Chciałbym powiedzieć, że pan doktor 
Bartłomiej Wróblewski jest człowiekiem odważ-
nym, odważnym też jako człowiek gór. Nie wiem, 
czy wszyscy w tej Izbie wiedzą, że jest on zdobywcą 
Korony Świata, czyli zdobył wszystkie najwyższe 
szczyty na wszystkich kontynentach na świecie. 
Jest to bardzo elitarne grono wspinaczy, alpini-
stów, himalaistów. W Polsce to jest kilkadziesiąt 
osób, w skali świata jest kilkaset osób, które takie-
go wyczynu dokonały. Trzeba mieć hart, odwagę, 
samozaparcie i pewne cechy osobowości, które po-
zwalają człowiekowi w ekstremalnie trudnych wa-
runkach podejmować takie wyzwania.

Uważam, że jeżeli chodzi o przygotowanie me-
rytoryczne, to trudno kwestionować i jego dorobek, 
i wiedzę, jak też umiejętność dialogu – pan mar-
szałek Kamiński podkreślał to w swoim przemó-
wieniu – umiejętność rozmów. Proszę zauważyć, 
że kandydat na rzecznika wyraził wolę spotykania 
się z różnymi środowiskami politycznymi, społecz-
nymi. Odbył bardzo duży cykl spotkań, prezento-
wał też swoje poglądy w mediach, ustosunkowywał 
się do najczęściej stawianych zarzutów. Robił to 
w sposób bardzo dobry. Robił to w sposób, który 
wskazuje na to, że jest osobą z ogromnym doświad-
czeniem, osobą z kulturą słowa, osobą z kulturą 
dialogu, która potrafi rozmawiać, choć nie musi 
podzielać poglądów tych, z którymi rozmawia, któ-
ra w sposób, powiedziałbym, niezwykle kulturalny 
odnosi się do swoich przeciwników, czy to ide-
owych, czy mających odmienne poglądy polityczne.

Uważam, że niedobrze się dzieje, że urząd 
rzecznika praw obywatelskich staje się jakby za-
kładnikiem w ramach bieżącej walki politycz-
nej. I mniej w tej Izbie dyskutujemy… Na temat 
Sejmu się nie wypowiadam, bo nie jestem posłem. 
Ale w tej Izbie mniej się koncentrujemy na kwe-
stiach merytorycznych, na tym, co mówił w swo-
jej prezentacji pan doktor Bartłomiej Wróblewski 
na temat swojej wizji sprawowania tego urzędu 
w przypadku, jeżeli Wysoka Izba zatwierdziła-
by ten wybór. A sądzę, że była to bardzo poważ-
na, merytoryczna propozycja dotycząca sposobu 
wykonywania tego urzędu w czasach pocovido-
wych. Trwają przecież dyskusje na temat tego, 
czy wszystkie ograniczenia, jakie miały miejsce ze 
względu na tę pandemię, nie wchodziły zbyt dale-
ko w kwestie praw obywatelskich, praw wolności 
gospodarczej i innych spraw, które są powszech-
nie znane. I dlatego ubolewam, że deklaracje, które 
padały, i zapowiedzi, które były z tym związane, 
przebiegały przede wszystkim według kryteriów 
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politycznych. Wiadomo, że po wyborach w roku 
2019, po raz pierwszy, odkąd Senat został odro-
dzony w 1989 r., jest taka sytuacja, że większość 
sejmowa nie ma odzwierciedlenia w większości 
senackiej. Mamy po raz pierwszy w naszym sys-
temie politycznym 2 izby parlamentu, które w ja-
kiś sposób muszą między sobą układać koabitację. 
Wygląda to raz lepiej, raz gorzej, różnie to wygląda. 
Taki jest fakt. I tutaj się wszyscy uczymy, zarówno 
przedstawiciele obozu rządzącego, jak i przedsta-
wiciele opozycji.

Ja osobiście uważam, że wielką szkodą by-
łoby, gdyby ten wybór nie został zatwierdzony 
przez Wysoką Izbę. Uważam, że dr Bartłomiej 
Wróblewski jest dobrym kandydatem na rzeczni-
ka praw obywatelskich. Dziękuję. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

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

Pęka.

SENATOR 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Przyglądałem się od wielu tygodni temu 

wszystkiemu, co pan dr Bartłomiej Wróblewski ro-
bił, przygotowując się do dzisiejszej debaty. Widzę, 
ile wysiłku, ile dobrej woli, ile mądrości, ile taktu 
włożył w to, ażeby przekonać większość senacką 
do swojej kandydatury. Miałem nadzieję, że dzi-
siaj będziemy mieć w Senacie przynajmniej na-
miastkę dyskusji merytorycznej, dyskusji, na jaką 
zasługuje ten konkretny kandydat i kandydat na 
ten konkretny, bardzo ważny w systemie konsty-
tucyjnym w Polsce urząd. Niestety pomyliłem się 
po raz już nie wiem który w tej kadencji. Ta debata 
chyba wszystkim uświadamia, że Senat X kadencji 
jest tak naprawdę Izbą, której jedynym celem jest 
totalna walka ze wszystkim, co wychodzi z Sejmu, 
torpedowanie wszystkich najlepszych pomysłów 
i kandydatur, które zyskały większość sejmową. 
Jesteście po prostu opozycją totalną i tego już nic 
nie zmieni. Polacy to widzą.

Ta debata, w której tyle słyszeliśmy o konstytu-
cji, o prawie, o praworządności, jest tak naprawdę 

śmieszna, bo aktualnie robicie wszystko, żeby 
wbrew konstytucji przedłużyć proces ratyfikacyj-
ny jednej z najważniejszych decyzji europejskich, 
podjętej w obliczu jednej z najtrudniejszych sytu-
acji kryzysowych, z jaką zmaga się współczesny 
świat. Jesteście ostatnią grupą polityczną, która 
może wyznaczać standardy w obszarze praworząd-
ności, zgodności z konstytucją i odpowiedzialności 
państwowej.

Ta debata pokazuje również to, co zrobili-
ście państwo przez te wszystkie lata z instytu-
cją i z urzędem rzecznika praw obywatelskich. 
Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar był 
najbardziej jednostronnym, zideologizowanym 
i upolitycznionym rzecznikiem w historii polskiej 
demokracji. W ogromnej mierze sprzyjaliście temu 
i podsycaliście wszystkie jego zachowania. I robi-
liście to właśnie w tej Izbie, w Senacie. W Senacie 
Adam Bodnar był tak naprawdę dodatkowym se-
natorem Koalicji Obywatelskiej. Jesteście ostatnim 
środowiskiem, które powinno mówić o standar-
dach, jakie powinien reprezentować rzecznik praw 
obywatelskich.

Teraz już odniosę się do samej kandydatury 
pana Bartłomieja Wróblewskiego. Mamy do czy-
nienia, jak już wielokrotnie było powiedziane, 
z człowiekiem świetnie przygotowanym, świetnie 
wykształconym, człowiekiem o bardzo dużej kul-
turze osobistej, intelektualnej, prawniczej, człowie-
kiem o bardzo wysokiej wrażliwości społecznej, 
prawnej, o wielkim wyczuleniu na problemy osób 
najsłabszych, wykluczonych, wszystkich tych śro-
dowisk, wszystkich tych obszarów, na których 
działalność rzecznika praw obywatelskich powin-
na być skoncentrowana.

Bardzo często podnosicie państwo kwestię 
upolitycznienia tej kandydatury. Tak naprawdę 
o tym, czy rzecznik praw obywatelskich jest poli-
tyczny, czy nie, decyduje moment, kiedy obejmuje 
on urząd i, korzystając z bardzo silnych gwaran-
cji konstytucyjnych, swojej niezawisłości, nieza-
leżności, realizuje ten urząd. Adam Bodnar nie 
był członkiem partii politycznej, a upolitycznienie 
jego urzędu przejdzie do historii. Pan Bartłomiej 
Wróblewski dzięki swojemu charakterowi, swoim 
decyzjom, również jako parlamentarzysta, swojej 
odwadze, swojej determinacji, bardzo często rów-
nież takiej niepokorności, jeśli chodzi o bronienie 
swoich poglądów, ma wszystkie cechy, które pre-
dysponują go do tego, ażeby być niezależnym i nie-
zawisłym rzecznikiem praw obywatelskich. Jestem 
głęboko przekonany, że będzie takim rzecznikiem 
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i że wreszcie przywróci temu urzędowi należytą 
mu powagę oraz zacznie się zajmować tym, do cze-
go rzecznik jest powołany. Bo rzecznik praw oby-
watelskich nie jest od toczenia politycznego sporu 
w Senacie, nie jest od orzekania o konstytucyjności 
i niekonstytucyjności ustaw, nie jest od tego, aże-
by nieść w swoim ręku sztandar lewicowych, libe-
ralnych poglądów. Rzecznik praw obywatelskich 
jest tym, który upomina się o najsłabszych. Do tego 
trzeba także wiedzy, do tego trzeba instrumentów 
prawnych, do tego trzeba znajomości realiów. I to 
wszystko pan rzecznik posiada, to wszystko pan 
rzecznik gwarantuje.

Dziękuję panu, Panie Doktorze, że wykonał pan 
tak ogromny wysiłek, ażeby przekonać do siebie 
senatorów większości senackiej. Senatorów Prawa 
i Sprawiedliwości nie musiał pan przekonywać, ale 
również dziękuję zarówno za kilkukrotne spotka-
nia w gronie naszego klubu, jak i wielokrotne indy-
widualne spotkania z naszymi senatorami. Chyba 
nikt nie wykonał takiego wysiłku, ażeby rzeczywi-
ście pokazać, że jest otwarty, nikt nie sformułował 
tylu konkretnych propozycji dotyczących pełnie-
nia tego urzędu, bardzo konkretnych, dotyczących 
tego, jak będzie wykonywał swój urząd w terenie, 
jaką rolę przewiduje dla swoich zastępców. Nikt 
również nie wykonał tylu konkretnych gestów 
i nie przedstawił tylu propozycji, ażeby opozycja 
mogła współuczestniczyć w realizacji przez pana 
tego urzędu i tej misji. Po stronie większości se-
nackiej jest bardzo wielu senatorów, którzy w głębi 
ducha uważają pana za bardzo dobrego kandyda-
ta. Wiem to z różnych rozmów w kuluarach. Ale 
decyzja o tym, żeby pana poprzeć w tym układzie 
politycznym i w kontekście tego, czym obecnie 
jest Senat, wymaga ogromnej odwagi. Liczę na to, 
że niektórzy senatorowie będą mieli taką odwagę 
i przeciwstawią się temu walcowi opozycji total-
nej, który zakazuje poparcia tej kandydatury i który 
wzywał wręcz do rezygnacji z kandydowania przez 
tak dobrego kandydata.

Pańskie poglądy cechuje bardzo głęboki hu-
manizm, to, że pan bez wstydu przyznaje się do 
chrześcijaństwa, do tego wszystkiego, co chrześci-
jaństwo wniosło w obszar tej troski o najsłabszych, 
o prawa człowieka. To bardzo dobrze, dlatego że to 
w chrześcijańskim kręgu kulturowym wypracowa-
no najgłębsze pojęcie osoby ludzkiej, miłosierdzia, 
wsparcia słabszych, wsparcia niepełnosprawnych, 
wsparcia wykluczonych, prawdziwej, głębokiej to-
lerancji, z której chociażby słynęła Polska przez 
wiele wieków, szacunku dla drugiego człowieka, 

szacunku dla innych wyznań, innych narodowo-
ści, innych kultur. To jest wszystko dziedzictwo 
chrześcijańskie, dziedzictwo najgłębsze i dziedzic-
two najchlubniejsze. I jeżeli pan będzie się kierował 
tym systemem wartości, to nikomu nie stanie się 
krzywda, bo chrześcijaństwo nigdy nie wyklucza, 
chrześcijaństwo nigdy nikogo nie krzywdzi – w od-
różnieniu od forsowanych dzisiaj ideologii lewico-
wych, które wykluczają na każdym kroku.

Panie Doktorze, oczywiście Prawo i Sprawie-
dliwość poprze pana kandydaturę. Dziękuję panu 
jeszcze raz za pana dokonania, za pana charyzmę, za 
pana siłę ducha i życzę wyboru w Senacie. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Krzysztofa Mroza.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

SENATOR 
KRZYSZTOF MRÓZ 

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 
Panie Pośle Bartłomieju Wróblewski wybrany 
przez Sejm na rzecznika praw obywatelskich!

Chcę powiedzieć, że muszę trochę zmienić swo-
je przemówienie, bo w wielu kwestiach pan mar-
szałek Pęk mnie ubiegł.

Szanowni Państwo, przysłuchując się wypo-
wiedziom senatorów Koalicji Obywatelskiej, ale 
nie tylko, bo także Lewicy i niezależnych, sądzę, 
że te wypowiedzi bardziej dotyczyły podsumowa-
nia 6 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, a nie wy-
boru rzecznika praw obywatelskich i oceny pana 
Bartłomieja Wróblewskiego. I oczywiście my się bę-
dziemy pewnie różnić, jeżeli chodzi o 6 lat rządów 
PiS. Nie dziwią mnie krytyczne uwagi, ale mnie do 
tych rządów przekonują przede wszystkim wybor-
cy, którzy popierają rząd Prawa i Sprawiedliwości. 
A 12% poparcia dla Koalicji Obywatelskiej powodu-
je, że za 3 miesiące pewnie Lewica będzie drugą siłą 
polityczną w Polsce, a za kolejne 3 miesiące może 
i Konfederacja.

Ale zostawmy politykę, bo my dzisiaj mamy 
ocenić kandydaturę Bartłomieja Wróblewskiego. 
I tutaj mądre słowa, ważne słowa powiedział pan 
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marszałek Marek Pęk. A ja mogę powiedzieć, że 
znam Bartłomieja już wiele lat i jest to człowiek 
po prostu uczciwy, jest to człowiek, który ma 
swoje konserwatywne poglądy i on się tych swo-
ich konserwatywnych poglądów nie wypiera, nie 
przyszedł tutaj do Senatu mówić, że nagle zmie-
nił swoje poglądy, bo taka jest większość w Senacie 
i być może nawet by mu to pomogło. Ale Bartłomiej 
Wróblewski pokazał i powiedział także, że ma 
świadomość, że te poglądy, ten system wartości, 
który reprezentuje, nie jest 100-procentowy w spo-
łeczeństwie. Dlatego wyciągnął rękę i zapropono-
wał, aby zastępcami rzecznika praw obywatelskich 
były osoby o poglądach, które też występują w spo-
łeczeństwie, a nie są to poglądy konserwatywne, 
tylko zarówno socjaldemokratyczne, jak i liberal-
ne. Bo takie poglądy odzwierciedla różne poparcie 
polskiego społeczeństwa.

Szkoda, szkoda, Szanowni Państwo, że na pro-
pozycję spotkania się z  klubem obywatelskim 
w Senacie czy to senatorowie, czy bardziej władze 
klubu nie wyraziły zgody pod pretekstem pande-
mii. Tak że spotkał się tylko pan przewodniczący 
Bosacki i senator Pociej. Nie było dane kandydatowi 
na rzecznika, panu Bartłomiejowi Wróblewskiemu, 
po prostu spotkać się i porozmawiać za zamknię-
tymi drzwiami ze wszystkimi senatorami Koalicji 
Obywatelskiej, a rozmowa, dialog zawsze niesie coś 
pozytywnego. Przykre jest to, że jedynym przeka-
zem pana Bosackiego po tej rozmowie było publicz-
ne wezwanie pana Bartłomieja Wróblewskiego do 
rezygnacji z kandydowania, bo przecież to nie służy 
budowaniu powagi państwa polskiego.

Ale, Szanowni Państwo, abstrahując już od tych 
wszystkich innych spraw, chciałbym jeszcze po-
wiedzieć dwie rzeczy o Bartłomieju Wróblewskim. 
Niektórzy podnosili tutaj kwestię, która wybrzmia-
ła chyba bardziej przez media, ale także Bartek nie 
ukrywał swoich fascynacji górami. A to, że zdobył 
Koronę Ziemi… Nie o to chodziło, żeby się chwa-
lić. Ja też lubię chodzić po górach, też jestem z re-
gionu, gdzie są góry, wprawdzie troszkę mniejsze, 
Karkonosze, ale zdobycie Mount Everestu, bycie 
takim człowiekiem gór, jakim jest Bartek, pokazuje 
charakter, pokazuje siłę, pokazuję wytrwałość, ale 
pokazuje także konieczność współpracy. Nie zdoby-
wa się gór, jeżeli się nie współpracuje. I Bartłomiej 
Wróblewski, podkreślając ten epizod w życiu – no, 
może nie epizod, a pewną fascynację – pokazał tak-
że, jakimi wartościami się kieruje.

Szanowni Państwo, ale już odejdę troszecz-
kę od kandydatury Bartłomieja Wróblewskiego. 

W drugiej części swojej wypowiedzi chciałbym po-
wiedzieć troszkę o rzeczniku praw obywatelskich, 
bo jeden z zarzutów, które państwo podnosiliście, 
był taki, że poseł nie może być kandydatem na 
rzecznika praw obywatelskich, bo ma poglądy itd. 
No, wyciągaliście mu, jak głosował. No, głosował 
tak, jak wielu. Ale popatrzmy na historię rzeczni-
ków praw obywatelskich. Pani rzecznik Lipowicz 
– trzykadencyjna posłanka Unii Wolności, Unii 
Demokratycznej. Była nią i nikt z tego nie robił 
problemu. Pan Adam Zieliński – poseł z ramienia 
PZPR. Pan Tadeusz Zieliński – minister w rządzie 
lewicy, bodajże… Tu pan Borowski mógłby mnie 
poprawić, ale chyba premiera Cimoszewicza, je-
żeli się nie mylę, ale mogłem się pomylić. Nie pa-
miętam, czy Leszka Millera, czy Włodzimierza 
Cimoszewicza, ale dotyczy to jednego z tych 2 rzą-
dów lewicowych.

(Senator Marek Borowski: Ja pana później ge-
neralnie poprawię.)

Szanowni Państwo, a więc… Już nie mówię 
o  pierwszej rzeczniczce praw obywatelskich, 
wskazanej przez generała Jaruzelskiego. A więc 
nie mówmy, że jeżeli ktoś ma epizod polityczny, 
jeżeli ktoś jest parlamentarzystą… I tu nie chodzi 
o Bartłomieja Wróblewskiego, bo być może będą, 
tj. na pewno będą w historii jeszcze inne takie 
kandydatury. No, taką mamy historię, że nigdy 
ten element życiorysów poszczególnych kandy-
datów na rzecznika praw obywatelskich nie był 
dyskwalifikujący.

Ale popatrzmy jeszcze na inny element. My 
dzisiaj jesteśmy w  pewnej sytuacji prawnej – 
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że już za mniej niż 
2 miesiące nie będzie pana Bodnara, że nie mo-
żemy dalej tolerować sytuacji, w której funkcjo-
nowanie rzecznika praw obywatelskich wykracza 
poza konstytucyjną kadencję. Zresztą wyście się, 
Panowie z większości senackiej, bardzo z tym zga-
dzali, kiedy był problem tego, co teoretycznie może 
się stać, jak się nie odbędą wybory prezydenckie 
i skończy się kadencja prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej. No to wtedy Koalicja Obywatelska mówiła: 
oczywiście koniec, Andrzej Duda ani jednego dnia 
dłużej nie może być prezydentem Rzeczypospolitej 
Polskiej. Tutaj Trybunał Konstytucyjny i tak dał 
jeszcze 3 miesiące. I będziemy musieli – także my, 
Senat, także wy, głosując tutaj – podjąć decyzję, co 
z tym fantem zrobić, aby Polacy nie byli pozbawieni 
rzecznika praw obywatelskich. Trzeba będzie zro-
bić jakąś protezę, przyjąć jakąś ustawę powołują-
cą, powiedzmy, p.o. rzecznika, kogoś w zastępstwie 
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rzecznika… Nie wiem kogo, ja nie jestem prawni-
kiem. I pytanie jest takie, czy nie lepiej byłoby dzi-
siaj wybrać rzecznika praw obywatelskich, tak aby 
on służył Polakom. Bo za niewiele ponad 2 miesiące 
znajdziemy się w sytuacji, w której w Polsce nie bę-
dzie rzecznika praw obywatelskich. Nie wiem, jak 
rozwiąże to parlament. Także my jako senatorowie 
jesteśmy za to odpowiedzialni, także my jesteśmy 
elementem tego ciała ustawodawczego.

Jest jeszcze 1 element, który się z tym bardzo 
mocno wiąże. Wiem, że pan marszałek Borowski 
zaraz mnie poprawi – jestem tego na 100% pew-
ny – ale trzeba to powiedzieć, dlatego że bardzo 
wielu senatorów, szczególnie pań senatorek, 
podkreślało kwestię aborcji i tego wniosku, któ-
ry złożyli posłowie z  różnych opcji politycz-
nych. Żeby było jasno: tam byli podpisani także 
posłowie Konfederacji i bodajże PSL. Myślę, że 
pan Bartłomiej Wróblewski mógłby to jeszcze 
podnieść w podsumowaniu. Złożono ten wnio-
sek, a pan był tak jakby reprezentantem posłów 
w Trybunale Konstytucyjnym. Przecież nie miał 
pan wpływu na to, kiedy Trybunał Konstytucyjny 
wyda to orzeczenie ani jaka będzie treść tego orze-
czenia. Szanowni Państwo, nie kto inny jak pan 
prof. Andrzej Zoll, autorytet prawny dla bardzo 
wielu senatorów Koalicji Obywatelskiej, więk-
szości senackiej, powiedział wprost, że przy ta-
kim zapisie konstytucji, z którym dzisiaj mamy 
do czynienia, nie mógłby zapaść w tym zakresie 
inny wyrok, niż zapadł. Gdyby pan prof. Zoll był 
dalej prezesem Trybunału, to pewnie też by za ta-
kim orzeczeniem głosował.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: 11 minut, 
Panie Senatorze.)

I  to nie Bartłomiej Wróblewski uchwalał 
w 1997 r. tę konstytucję, ale m.in. siedzący tu-
taj na sali pan marszałek Borowski. Bartłomiej 
Wróblewski, widząc, że… Zresztą to nie był tylko 
Bartłomiej Wróblewski. Tam było chyba ponad...

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze, proszę rekapitulować. To już 11 minut, 
ponad 11 minut.)

Chwileczkę, Panie Marszałku. Tak, ja wiem, że 
czas upływa, no ale… 

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Ale ja bym 
prosił pana…)

…jak będzie mi pan tak co chwilę…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: No, będę 

tak robił.)
…przypominał o upływie czasu… Gdybym ja 

przekroczył czas, to jeszcze bym zrozumiał, ale 

pan mnie wybija z rytmu. Co chwila mnie pan 
upomina.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: No, ale 
pan przekroczył, to już ponad 11 minut. Niech pan 
już rekapituluje.)

Aha, ja już przekroczyłem? To przepraszam.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Nie no, 

inaczej bym nie śmiał panu przeszkadzać.)
A, no to przepraszam. Zwracam honor, Panie 

Marszałku. Przepraszam jeszcze raz.
Szanowni Państwo, że tak powiem, zapadł 

taki wyrok, jaki zapadł. Nie jest prawdą, że to 
Bartłomiej Wróblewski wyprowadził te osoby na 
ulice. Ci ludzie zostali wyprowadzeni na ulice przez 
wąską grupę skrajnie lewicowych, wulgarnych 
osób, które podpięły się pod pewne lęki i niedopo-
wiedzenia, jakie zostały narzucone przez media.

Szanowni Państwo, mając na uwadze to, że 
pan marszałek Borusewicz przypomniał mi o mi-
jającym czasie, powiem ostatnie zdanie. Mam na-
dzieję, że w Senacie znajdzie się 1 senator, może 2 
senatorów – a pamiętajmy, że zostaliśmy wybra-
ni w JOW-ach i odpowiadamy bezpośrednio przed 
wyborcami – którzy zagłosują za kandydaturą 
Bartłomieja Wróblewskiego, mimo że są z większo-
ści senackiej, z tzw. demokratycznej większości se-
nackiej. No, ja się z tym określeniem nie zgadzam, 
bo też uważam się za demokratę, chociaż nie należę 
dzisiaj do większości w Senacie. Mam nadzieję, że 
poprzecie dobrego kandydata na rzecznika praw 
obywatelskich, pana Bartłomieja Wróblewskiego. 
Bardzo dziękuję. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję. 
Proszę o  zabranie głosu panią senator 

Bogusławę Orzechowską.

SENATOR 
BOGUSŁAWA ORZECHOWSKA 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Doktorze, 
nasz kandydacie na rzecznika praw obywatelskich!

Kilka tygodni temu mieliśmy okazję być świad-
kami laudacji pod adresem poprzedniego rzecznika 
praw obywatelskich. I ja już wielokrotnie mówi-
łam, że to był rzecznik, który obywatelom z mojego 
terenu nigdy nie pomógł. Albo nie odpowiadał na 
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pisma, albo odpowiadał, że nic nie może zdziałać, 
chociaż praktycznie to jego możliwości były dużo 
bardziej sprawcze niż moje jako senatora. To był 
rzecznik, który z naszym marszałkiem Senatu bie-
gał w obronie nawiedzonych bab siejących religię 
śmierci, zabijania bezbronnych dzieci w imię tzw. 
wolności. Ale to był człowiek, który siedział cicho, 
gdy Niemiec, właściciel firmy, obrażał polską pra-
cownicę, gdy kazał jej płacić kary, a sam oficjalnie 
mówił, że nienawidzi Polaków, mimo że w Polsce 
miał tę firmę. Rzecznik krzyczał w obronie nie-
mieckich właścicieli mediów, ale twierdził, że nic 
nie jest w stanie zrobić w obronie rybaków z Iławy, 
o pomoc którym go prosiłam. To byli rybacy po-
szkodowani przez właścicieli nabrzeża, przez wła-
ścicieli, którzy powinni im umożliwić dostęp do 
jeziora. Twierdził, że nie może nic zdziałać, bo nikt 
do niego w jakichś sprawach się nie zwraca i tylko 
wtedy, kiedy ktoś się do niego zwróci, może podjąć 
inicjatywę. Nic nie zrobił, kiedy zakonnice prosiły 
go o pomoc, jednak nie miał żadnych oporów wte-
dy, kiedy wspomagał środowiska LGBT. 

Rzecznik praw obywatelskich powinien bronić 
tych najsłabszych, nie tych, którzy brylują w me-
diach, nie tych, którzy posługują się populistycz-
nymi hasłami czy odwołują do najnowszej mody. 
Rzecznik praw obywatelskich powinien pracować 
w zaciszu swojego gabinetu i powinien być rzecz-
nikiem każdego obywatela, a szczególnie tego naj-
słabszego, który do niego się zwróci albo który nie 
jest w stanie się zwrócić, ale ktoś inny poinformuje 
o tym, że trzeba takiej osobie pomóc. Jestem pewna, 
że jeżeli pan będzie wybrany na rzecznika praw oby-
watelskich, to właśnie tych najsłabszych będzie pan 
reprezentował. Mój głos ma pan na pewno. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Pani Senator.
Proszę o zabranie głosu panią senator Marię 

Koc.

SENATOR 
MARIA KOC 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 
Szanowny Panie Pośle, Panie Profesorze!

Przede wszystkim chciałabym panu bardzo 
serdecznie podziękować za to, że zgodził się pan 

kandydować, że zechce pan wykorzystać swoją 
wiedzę, ogromną wiedzę prawniczą, doświadcze-
nie zawodowe, także doświadczenie w działalności 
społecznej, bo to jest imponujące, że pan prowa-
dzi te kilkanaście biur, które udzielają bezpłatnej 
pomocy prawnej. Komu udzielają tej bezpłatnej 
pomocy prawnej? Szanowni Państwo, tym naj-
bardziej potrzebującym, tym, którzy nie mają za-
sobnych portfeli, tym, którzy nie mają żadnych 
kontaktów i wpływów, a często nawet nie wiedzą, 
jak się poruszać w obszarze prawa, żeby bronić 
swoich interesów. I wtedy przychodzi im z pomo-
cą taki człowiek jak pan Bartłomiej Wróblewski, 
który kieruje ich w tych trudnych sprawach tak, 
aby mogli o siebie zawalczyć. Ale żeby jako praw-
nik taką działalność prowadzić, trzeba mieć wraż-
liwość społeczną, głęboką wrażliwość społeczną, 
ukierunkowanie na drugiego człowieka. I pan dr 
Bartłomiej Wróblewski to ma.

Szanowni Państwo, ze smutkiem przysłuchiwa-
łam się wystąpieniom państwa senatorów z więk-
szości senackiej. Ze smutkiem dlatego, że państwa 
wypowiedzi wskazywały na ogromne uprzedze-
nia, pewne zacietrzewienie, pewną zatwardziałość 
w poglądach. Państwo tak naprawdę daliście tutaj 
popisy polityczne, poruszając się w tych obszarach, 
które waszym zdaniem są w pracy rzecznika praw 
obywatelskich najważniejsze. Mówiliście o abor-
cji, zarzucając panu Wróblewskiemu, że podpisał 
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o spraw-
dzenie zgodności z  konstytucją zapisu umoż-
liwiającego aborcję z  przyczyn eugenicznych. 
Zarzucaliście panu drowi Wróblewskiemu, że nie 
stawał w obronie kobiet, które protestowały na uli-
cach. Zarzucaliście państwo, że nie wypowiadał się 
zdecydowanie przeciwko zmianom, jakie zachodzi-
ły w polskim sądownictwie. Te obszary – tj. abor-
cja, obecność Kościoła w przestrzeni publicznej, 
bo to też było poruszane, sądownictwo, konstytu-
cja – są waszym zdaniem najważniejsze i w nich 
rzecznik powinien być najaktywniejszy. No rzeczy-
wiście, rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar 
w tych obszarach był najaktywniejszy. Ale czego 
zabrakło w pracy pana Adama Bodnara, a czym po-
winien się zajmować rzecznik praw obywatelskich? 
I jestem przekonana, że jeśli pan zostanie rzecz-
nikiem praw obywatelskich, to pan się tym będzie 
zajmował, i będzie pan rzecznikiem praw obywa-
telskich obywateli, a nie grup, konkretnych grup 
społecznych, zawodowych czy grup interesu. Bo to 
zwykli ludzie tej pomocy potrzebują, o czym mó-
wiła pani senator Orzechowska, podając konkretne 
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przykłady – a tam była niemoc rzecznika Adama 
Bodnara. I tak jak on, Szanowni Państwo, stawał 
w obronie sędziów, będąc wręcz rzecznikiem sę-
dziów, tak nie słyszeliśmy, aby stawał w obronie 
tych, którzy przez sądy zostali skrzywdzeni. I tak 
jak stawał w obronie tych, którzy strajkowali na 
ulicach parę miesięcy temu, to czy stawał w obro-
nie tych, którzy byli atakowani przez tych straj-
kujących w sposób brutalny, agresywny, i którzy 
byli wyzywani, którym przeszkadzano chociażby 
w uczestnictwie w nabożeństwie? Oni byli ata-
kowani przez tych, którzy atakowali kościoły, ale 
przecież też ludzi fizycznie, czy którzy stawali pod 
oknem i rzucali wyzwiska i groźby karalne. Czy 
rzecznik praw obywatelskich stanął w obronie tych 
osób? Nie. A ja jestem przekonana, że pan stanie, 
właśnie w obronie tych ludzi, którzy rzeczywiście 
takiej obrony potrzebują.

Mówi się i zarzuca się panu, że ma pan konser-
watywne poglądy. Każdy człowiek ma jakieś po-
glądy. Gdyby ich nie miał, to pewnie nie zaszedłby 
daleko, jeśli chodzi o działalność zawodową, bo po-
glądy to przecież jest konkretna wiedza o świecie, 
o życiu, to są wartości, które człowiekowi przy-
świecają. A więc każdy ma jakieś poglądy. Pan ma 
poglądy konserwatywne i czyni się z tego panu za-
rzut. Ale dlaczego? Czy poglądy konserwatywne są 
gorsze niż te lewicowo-liberalne, które przyświe-
cały panu Adamowi Bodnarowi i którymi kierował 
się przez całą swoją kilkuletnią działalność właśnie 
jako rzecznik praw obywatelskich? On tego nie 
ukrywał. Przecież to właśnie Adam Bodnar upo-
litycznił, najbardziej, jak tylko było można, urząd 
rzecznika praw obywatelskich. Bardziej już nie 
można.

A więc myślę, Szanowni Państwo, że kandy-
datura pana dra Bartłomieja Wróblewskiego jest 
bardzo dobrą kandydaturą i każdy, kto zdobędzie 
się na niezależność, kto nie będzie musiał podlegać 
jakimś nakazom czy wykaże się odwagą, jak to mó-
wił pan marszałek Borowski… Przepraszam, prze-
praszam, Panie Marszałku! Marszałek Pęk, Marek 
Pęk. O, właśnie, też Marek. Jeżeli wykażecie się 
odwagą, to na pewno wielu z państwa z większo-
ści senackiej powie: tak, to jest dobra kandydatu-
ra. Ale czy wśród państwa będą ci odważni? Nie 
wiem. Niektórzy nawet tutaj, z tej mównicy, muszą 
się tłumaczyć, że w ogóle z panem rozmawiali. No, 
nawet z tego muszą się tłumaczyć, tak? I po łaci-
nie to czynią. A więc zobaczymy, czy ta odwaga bę-
dzie. Bo pan jest naprawdę świetnym kandydatem 
na rzecznika praw obywatelskich i dał pan temu 

wyraz właściwie całą swoją działalnością, działal-
nością zawodową i społeczną, jak już powiedzia-
łam wcześniej.

Czy będzie pan niezależny? Ale czym jest nieza-
leżność, Szanowni Państwo? Ja uważam, że nieza-
leżność to jest cecha charakteru, to jest przymiot, 
który się ma albo którego się nie ma. Albo człowiek 
jest ogólnie niezależny, albo jest zależny w każdej 
sprawie, niezależnie od okoliczności, od tego, gdzie 
mu przyjdzie pracować, działać. Pan tę niezależ-
ność w sobie ma, bo pan często potrafił występo-
wać wbrew swojemu środowisku, czym się pan 
naraził na różne nieprzyjemne sytuacje. Wyrażał 
pan swoje opinie i głosował pan tak, jak pan myśli 
i jak myślą osoby, które pan reprezentuje, z który-
mi pan rozmawia. Tak więc jest pan człowiekiem 
niezależnym. Myślę, że niezależność nie jest zależ-
na od tego, czy ktoś, kto zostanie rzecznikiem praw 
obywatelskich, wcześniej był posłem, czy sędzią. 
To, Szanowni Państwo, ma się w sobie.

Jest też pan człowiekiem koncyliacyjnym, czło-
wiekiem dialogu, wyważonej postawy, spokojnym, 
który rzeczowo argumentuje i się nie zacietrzewia. 
To jest gwarancją tego, że będzie pan rozmawiał ze 
wszystkimi. Ma pan w sobie taki głęboki szacunek 
do drugiego człowieka i jego poglądów. Ten szacu-
nek jest tutaj bardzo ważny, bo jeżeli jako rzecznik 
praw obywatelskich będzie pan stawał wobec róż-
nych spraw, to właśnie z szacunkiem będzie pan 
traktował innych ludzi, niezależnie od tego, jakie 
mają poglądy, czy konserwatywne, czy lewicowe, 
czy liberalne. Szacunek i niezależność będą gwa-
rancją tego, że sprawy wszystkich obywateli, któ-
rzy będą potrzebowali pomocy, będą, Szanowni 
Państwo, przez pana Bartłomieja Wróblewskiego 
rozpatrywane.

Drodzy Państwo, Polacy potrzebują dobre-
go rzecznika praw obywatelskich, dobrego, nie-
upolitycznionego, człowieka, który będzie bronił 
obywateli w tych zwykłych sprawach. Czy dotych-
czasowy rzecznik praw obywatelskich zajął się cho-
ciażby ofiarami dzikiej reprywatyzacji? Słyszeliście 
państwo, żeby jakoś walczył o osoby, które potra-
ciły swoje mieszkania, które zostały wyrzucone 
na bruk? Słyszeliście państwo takie wystąpie-
nia? Czy słyszeliście państwo, żeby rzecznik praw 
obywatelskich stawał w obronie osób, które były 
poszkodowane przez sąd? Nie, Drodzy Państwo. 
W przypadku takich instytucji, wobec grupy za-
wodowej, jaką są sędziowie, pan rzecznik praw 
obywatelskich problemu nie widział. My jako par-
lamentarzyści te problemy widzimy, bo do naszych 
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biur trafiają osoby, które, Szanowni Państwo, przez 
wymiar sprawiedliwości zostały pokrzywdzone. To 
jest fakt, są takie osoby. Nawet jeżeli wymiar spra-
wiedliwości działa bardzo dobrze, to takie sytuacje 
mogą się zdarzyć. U nas zdarzają się często i nie 
wolno zamykać na to oczu, nie można mówić, że 
sędzia może wszystko, bo jest niezależny i niezawi-
sły. Nie, sędziowie też popełniają błędy, z różnych 
powodów. Ludzie muszą mieć prawo do tego, żeby 
się przed niesprawiedliwymi wyrokami bronić.

Szanowni Państwo, tak jak powiedziałam, uwa-
żam, że pan Bartłomiej Wróblewski jest bardzo do-
brym kandydatem na rzecznika praw obywatelskich. 
Ma wiele zalet, które, jeżeli zostanie wybrany, pomo-
gą mu w dobrym pełnieniu tej zaszczytnej funkcji, 
na jaką możemy go powołać. I wierzę, że go powo-
łamy, bo padło tutaj wiele argumentów. Znajdujemy 
się w sytuacji trochę kryzysowej, jest pewien pat po-
lityczny, a za 2 miesiące będziemy pozbawieni rzecz-
nika praw obywatelskich. Może to jest czas na to, 
żeby pomyśleć trochę szerzej, może to jest ten czas 
na to, żeby odejść od takiej totalnie negującej postawy 
i przyjrzeć się człowiekowi bez uprzedzeń, przyjrzeć 
się jego dorobkowi, temu, jaką jest osobą, jaki ma cha-
rakter, jak postępuje. I wtedy będzie państwu, więk-
szości senackiej dużo łatwiej podjąć dobrą decyzję.

Panie Profesorze, mój głos pan ma i dużej czę-
ści tej sali głosy pan ma, to już możemy powie-
dzieć, bo prowadzimy rozmowy, śledzimy też pana 
wystąpienia i o tym rozmawialiśmy. Docierał pan 
rzeczywiście do wszystkich. Rozmawialiśmy z pa-
nem i bardzo byśmy się cieszyli, tak zupełnie po 
ludzku, nie ze względów politycznych, gdyby pan 
został rzecznikiem praw obywatelskich, bo wiemy, 
że wiele spraw, które teraz trafiają do naszych biur, 
nie trafiałoby do nas, bo trafiałyby one bezpośrednio 
do pana, a pan na pewno by się nimi zajął. Byłby pan 
gwarantem tego, że te sprawy, sprawy zwykłych lu-
dzi znajdą szczęśliwy finał, a nie zostaną po prostu 
odesłane ze stwierdzeniem, że nic nie mogę. Tak że 
życzę panu, aby został pan wybrany na rzecznika 
praw obywatelskich, życzę tego panu, życzę nam, 
życzę Polsce i Polakom. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Pani Senator, dziękuję, Pani 
Marszałek.

Proszę o zabranie głosu panią senator Gabrielę 
Morawską-Stanecką.

SENATOR 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Szanowny Panie Marszałku! Szanowne Panie 
i Panowie Senatorowie! Szanowny Panie Pośle, 
Panie Doktorze!

Pozwolę sobie zacząć inaczej niż myślałam, bo 
padło tu wiele słów i wiele rzeczy trzeba byłoby wy-
jaśnić moim kolegom, którzy być może nie wiedzą, 
co robi rzecznik praw obywatelskich i co zrobił.

Pierwsze wyjaśnienie jest takie: nie ma obaw, 
że po 15 lipca nie będzie rzecznika praw obywa-
telskich, ponieważ będą działać jego zastępcy do 
czasu wybrania w konstytucyjny sposób nowego 
rzecznika praw obywatelskich.

Po drugie, ja naprawdę pozostawię bez komen-
tarza te określenia kobiet, które padły z tej mów-
nicy, kobiet, które wyszły na ulice w październiku. 
To są Polki, matki, żony, córki, babcie, siostry, wy-
borczynie. To są kobiety, za których podatki my 
tutaj siedzimy, my tu stoimy, my tu debatujemy. 
Każdemu człowiekowi należy się szacunek i nawet 
jeżeli państwo nie mają takich samych poglądów, 
to tym osobom należy się szacunek.

Słyszałam również, że Adam Bodnar był w PO, 
był w lewicy… No, takie rozstrzelenie świadczy tyl-
ko o tym, że był faktycznie niezależny i obiektywny. 
Słyszałam również, że nie pomagał ofiarom sądów. 
Skargi nadzwyczajne, które kierował, to właśnie 
jest pomoc ofiarom wyroków sądowych, które były 
niesprawiedliwe. Słyszałam też, że nie bronił kato-
lików. Każdego roku były sprawy o ataki z nienawi-
ści na duchownych katolickich. W 2018 r. rzecznik 
praw obywatelskich podjął z urzędu 14 takich in-
terwencji, a w 2019 r. – już 43. Podejmował spra-
wy o profanację świątyń katolickich: kapliczki koło 
Opola, kościoła w Zarzeczu koło Niska.

Jeżeli chodzi o ofiary reprywatyzacji, to wła-
śnie Adam Bodnar złożył 18 października 2017 r. 
do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o ocenę 
przepisów umożliwiających eksmisję na bruk. To 
on pomagał wdowom, wdowcom po najemcach 
mieszkań komunalnych tutaj, w Warszawie. To 
on w 2016 r. pisał pisma do Beaty Szydło, do pani 
premier, z wnioskiem o podjęcie sprawy reprywa-
tyzacji. Tak że nie jest tak, jak państwo uważają.

A teraz zacznę tak, jak chciałam zacząć. Art. 208 
konstytucji stanowi: rzecznik praw obywatelskich 
stoi na straży wolności i praw człowieka i obywa-
tela określonych w konstytucji oraz innych aktach 
normatywnych. Aby rzecznik praw obywatelskich 
mógł skutecznie realizować powierzoną mu misję, 
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misję stania po stronie praw człowieka, musi cha-
rakteryzować się nie tylko wiedzą prawniczą, ale 
również odwagą, odwagą do występowania w obro-
nie ludzi, odwagą do występowania przeciwko 
władzy, nawet wówczas, kiedy nie jest to dla niego 
korzystne wizerunkowo, wtedy, kiedy władza wy-
stępuje przeciwko obywatelowi albo gdy instytucje 
państwa łamią prawa obywatela albo je naruszają. 
A przyczynienie się do unicestwienia Trybunału 
Konstytucyjnego, niezależności tego Trybunału to 
akurat na odwrót – to nie jest pomoc obywatelowi, 
to jest pomoc udzielona państwu przeciwko obywa-
telom. Przyczynienie się do destabilizacji wymiaru 
sprawiedliwości, do uzależnienia sądów jest działa-
niem przeciwko obywatelom. Bo tam czasami oby-
watel ma ostatnią deskę ratunku. Ale to musi być 
niezależny, niezawisły sąd.

Przecież wtedy, kiedy były głosowania w Sejmie, 
mógł pan poseł wykazać się odwagą, powiedzieć, 
że się z tym nie zgadza. Pan poseł, pan doktor cha-
rakteryzuje się ogromną wiedzą prawniczą, którą 
bardzo szanuję. Jako prawniczka szanuję wiedzę 
prawniczą innego prawnika. Ale trzeba było mieć 
wtedy odwagę powiedzieć, że tak się nie da. Ale 
odwaga kosztuje. Przekonali się o tym wybitni 
prawnicy w PRL: mecenas Maciej Bednarkiewicz, 
mecenas Maciej Dubois, Edward Wende, mecenas 
Jan Olszewski, który za obronę studentów w 1968 r. 
przez 2 lata był zawieszony w prawie wykonywania 
zawodu. To byli odważni prawnicy. 

Przedstawiając się dzisiaj, powiedział pan: 
musimy zerwać pat, musimy wyjść z partyjnego 
klinczu. Otóż nie, Panie Pośle, Panie Doktorze, na-
szym zadaniem nie jest wyjście z jakiegokolwiek 
klinczu. Naszym zadaniem jest wybór rzeczni-
ka praw obywatelskich, który będzie bronił oby-
watelek i obywateli przed władzą. Obywatelek 
i obywateli, kobiet, mężczyzn, osób z niepełno-
sprawnościami, osób nieheteronormatywnych, 
dzieci, sędziów, prokuratorów. To są obywa-
tele, którzy czasami też potrzebują obrony. To 
jest nasze zadanie. To zadanie nakłada na nas 
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, której 
wierność ślubowaliśmy. I ja to ślubowanie trak-
tuję niezwykle poważnie.

Kiedy zapytałam pana dziś o prostą kwestię 
– czy państwo powinno wspierać dostęp nieza-
możnych par do in vitro – nie odpowiedział pan. 
Wyraził pan za to swoją opinię na temat zgodności 
in vitro z konstytucją. Gdy zapytałam pana o to, 
co jest ważniejsze, prawo rodziców do wychowa-
nia dzieci zgodnie z przekonaniem czy prawo do 

ochrony zdrowia, odpowiedział pan, że prawo do 
ochrony zdrowia jest prawem trzeciej generacji, 
a najważniejsze jest prawo do wychowania dzieci 
zgodnie ze swoimi przekonaniami. Proszę powie-
dzieć to rodzinie tej zmarłej 6-miesięcznej w 2013 r. 
dziewczynki z Brzeźnej, którą rodzice leczyli u zna-
chora i która zmarła z powodu wyniszczenia orga-
nizmu spowodowanego niedożywieniem. Znachor 
został skazany na 3,5 roku więzienia. Zresztą ro-
dzice też zostali skazani. Mówił pan, że dla pana 
najważniejszy jest człowiek. Jest art. 38 konstytu-
cji, w którym mowa o zapewnieniu każdemu czło-
wiekowi prawnej ochrony życia. Ta dziewczynka 
też miała przez konstytucję zapewnioną prawną 
ochronę życia.

Pan zwrócił się do mnie z pytaniem o rozmo-
wę 2-krotnie. Odpowiedziałam panu to, co odpo-
wiem teraz. Pana dotychczasowa działalność jako 
posła dała mi wystarczającą wiedzę, która pozwala 
mi podjąć decyzję. A powiem więcej: fakt, że przed 
kandydowaniem na ten zaszczytny urząd nie złożył 
pan legitymacji partyjnej, oznacza, że nie spełnia 
pan przesłanki z art. 209 ust. 3 konstytucji. I po-
wiem więcej – i to nie jest nic osobistego, Panie 
Doktorze – ja pana bardzo szanuję jako prawnika, 
ale pańska kandydatura to policzek dla kobiet, po-
liczek dla ich wolności wyboru, to policzek dla ty-
sięcy kobiet, które w 2020 r. mimo pandemii, mimo 
zagrożenia życia i zdrowia wyszły w niemym pro-
teście. A nade wszystko pana kandydatura to poli-
czek dla państwa prawa.

„Państwo prawa nie umiera nigdy samo z sie-
bie. Akuszerami tej śmierci są zawsze prawnicy. 
Potrzebował ich i potrzebuje każdy populistyczny 
i autorytarny reżim. Ktoś musi udawać sędziów 
i  profesorów, ktoś musi władzy pisać przepi-
sy i ktoś musi Kowalskiemu oznajmiać decyzje 
władz. Milczący prawnicy. Z resentymentu, ze 
strachu, z chęci zysku, z lenistwa, z naiwności, 
a czasem ignorancji. Państwo prawa umiera tyl-
ko z ich pomocą”. Powiedział to wybitny prawnik, 
prof. Włodzimierz Wróbel. Dlatego niestety nie po-
prę pana kandydatury na rzecznika praw obywa-
telskich. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Pani Senator, Pani Marszałek.
I  proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Andrzeja Pająka.
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SENATOR 
ANDRZEJ PAJĄK 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Szanowny 
Panie jakby Półrzeczniku! Bo jest już pan wy-
brany przez Sejm, a w Senacie to dopiero się 
rozstrzygnie.

Wiele tutaj słów już padło, wiele takich czy in-
nych argumentów było powiedziane. Ja bym chciał 
tylko parę rzeczy podkreślić czy nawet przypo-
mnieć. Pan rzecznik Adam Bodnar był wybrany na 
rzecznika pod koniec ósmej kadencji Senatu. Wtedy 
głosowało nas wszystkich 82, 2 głosami pan Bodnar 
przeszedł – było 41 do 39, 2 senatorów się od gło-
su wstrzymało. Nas z PiS było wtedy 31, 4 senato-
rów było nieobecnych, czyli głosowało, powiedzmy, 
27 senatorów z PiS przeciw…

(Senator Janusz Pęcherz: Jakbyście byli obecni, 
tobyście wygrali.)

Nie było tylu, było 31, natomiast z Platformy 
14  senatorów głosowało przeciw, chyba 2  się 
wstrzymało. Nastąpiła jakaś ewolucja, bo ostatnio 
przy tym pożegnaniu wszyscy jednogłośnie oddali 
hołd, wynieśli na ołtarz pana Adama Bodnara jako 
wspaniałego rzecznika.

(Głos z sali: Sprawdził się.)
Sprawdził się? Nie wiem, czy aż tak się spraw-

dził. Możliwe, że się sprawdził, dla jednych się 
sprawdził. Ale czy dla wszystkich? To jest pytanie 
zasadnicze. Myślę, że na pewno nie dla wszyst-
kich, bo słyszałem o wielu przypadkach, jak byli 
katolicy obrażani, jak wyszydzani byli publicznie, 
jak kościoły były dewastowane, a takiego jasnego, 
przejrzystego głosu nigdy ze strony pana Bodnara 
w obronie tych ludzi tak naprawdę nie było. Jest 
takie powiedzenie, że kaptur mnicha nie czyni. 
Uważam, że kandydat, który będzie bezpartyjny, 
może się okazać rzecznikiem bardzo partyjnym, 
a o tym, który ma legitymację, wcale nie jest powie-
dziane, że będzie partyjnym rzecznikiem. Kaptur 
mnicha nie czyni.

Chciałbym opowiedzieć tutaj o 2 takich przy-
padkach, które powodują, że ja osobiście z pełnym 
przekonaniem oddam na pana Wróblewskiego 
głos, bo te właśnie przypadki pokazują, że ma od-
wagę, ma kręgosłup moralny, ma swoje zdanie 
i potrafi się przeciwstawić, kiedy potrzeba, i sta-
nąć w obronie tych najsłabszych, tych najbiedniej-
szych. Pierwszy przypadek to jest tzw. piątka dla 
zwierząt. Kiedy to było na tapecie, on wbrew wie-
lu, którzy chcieli, żeby ona przeszła, powiedział 
„nie” i zagłosował przeciw. A więc potrafił nawet 

w swoim środowisku powiedzieć non possumus 
i w tym przypadku nie zagłosował za tym.

I druga sytuacja, drugi sprzeciw, który wzbu-
dza mój wielki szacunek i uznanie. To było wte-
dy, kiedy przygotował wniosek do Trybunału 
Konstytucyjnego, żeby stanąć w obronie tych naj-
mniejszych, najbardziej bezbronnych, czyli niena-
rodzonych dzieci. I tutaj wbrew poglądom, wbrew 
tej fali, która idzie, niemal antydziecięcej, przeciw-
ko dzieciom nienarodzonym, on potrafił właśnie 
stanąć na czele tej grupy, podpisać się i wystąpić. 
Pewnie pan ma wiele cech pozytywnych, wiele róż-
nych rzeczy tu było powiedziane, ale dla mnie to 
przede wszystkim te właśnie sytuacje, które wy-
mieniłem, pokazują, kim pan jest i jak bardzo pan 
zasługuje na to, by być rzecznikiem praw obywa-
telskich. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

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

Marcina Bosackiego.

SENATOR 
MARCIN BOSACKI 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 
Panie Pośle!

Ja bardzo zwięźle odniosę się jedynie do paru 
zdań, które pan kandydat, Bartłomiej Wróblewski, 
wypowiedział w swoim przemówieniu, starając się 
przekonać nas, że jest dobrą osobą, aby objąć sta-
nowisko rzecznika praw obywatelskich. Otóż po-
wiedział pan…

(Sygnał telefonu komórkowego)
Może chwilkę poczekam…
(Głos z sali: Wyłączę…)
Dziękuję bardzo.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panowie 

Senatorowie, proszę wyłączać telefony, w ciągu 2 
godzin to już druga taka sytuacja. Muzyka była bar-
dzo ładna, ale ona trochę przeszkadza. Proszę bar-
dzo, Panie Senatorze.)

Dziękuję.
Powiedział pan do nas wszystkich: dziś pań-

stwa zadaniem jest przerwanie pata w sprawie 
rzecznika praw obywatelskich. Pomijając już 
pewną właściwą przedstawicielom pana formacji 
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impertynencję wobec Wysokiego Senatu, polega-
jącą na powtarzaniu tego, co rzekomo Senat może, 
a czego nie może, i co powinien, a czego nie powi-
nien, chciałbym powiedzieć, że jest to zdanie nie-
prawdziwe. Bo oczywiście zgodnie z konstytucją 
oraz wyborem narodu, który wybrał nas na sena-
torki i senatorów, naszym zadaniem jest wybranie 
dobrego, niezależnego, niezawisłego, bezstron-
nego rzecznika praw obywatelskich. Człowieka, 
który będzie chronił prawa i wolności wszyst-
kich obywateli i obywatelek. Taki jest dzisiaj nasz 
obowiązek.

Inne zdanie, które pan powiedział, a które, 
jak myślę, ułatwi nam decyzję, jest następują-
ce: rzecznik nie może angażować się politycznie, 
nie może stawać po którejś ze stron polityczne-
go czy partyjnego sporu. I znów jest to słuszne 
zdanie. Tylko co wtedy, kiedy kandydat jest już 
tym człowiekiem, który bardzo głęboko anga-
żuje się politycznie, który jest wręcz radykalnie 
zaangażowany po jednej ze stron sporu politycz-
nego? Takim kandydatem jest pan, Panie Pośle. 
Pan jest tym, przed którym nas pan w swoim 
własnym przemówieniu przestrzegał, mówiąc 
o tym, żeby rzecznik nie był taką osobą. Dlatego 
też senatorowie Koalicji Obywatelskiej będą gło-
sować przeciwko panu i wierzę, że Wysoki Senat 
również poprzez odrzucenie pana kandydatury 
umożliwi wybór – oby w nieodległej przyszłości 
– kandydata, który stanie się rzecznikiem w pełni 
niezawisłym, niezależnym i bezstronnym. Bardzo 
dziękuję. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została…
(Głos z sali: Chróścikowski jeszcze.)
Aha, pan senator Jerzy Chróścikowski. Proszę 

bardzo.

SENATOR 
JERZY CHRÓŚCIKOWSKI

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowny 
Kandydacie na Rzecznika Praw!

Jestem bardzo dumny z tego, że większość 
w Sejmie, a szczególnie Zjednoczona Prawica 
obdarzyła cię zaufaniem. Wiem, ilu było 

przeciwników w Prawie i Sprawiedliwości, któ-
rzy uważali, że za to, co zrobiłeś, podpisując się 
pod wnioskiem do Trybunału, jak również bro-
niąc tego stanowiska… Naraziłeś się oczywiście 
wielu grupom, które nie myślą tak, jak ty to mó-
wisz. I stąd wiele osób musiało przekonać wła-
dze klubu, żebyś był kandydatem. Moim zdaniem 
jesteś wiarygodnym kandydatem. Tak jak zapo-
wiedziałeś, będziesz bronił jako rzecznik praw 
obywatelskich wszystkich obywateli. Wiele razy 
dawałeś tego przykłady. A to, że tak trudno było 
ci uzyskać poparcie większości parlamentarnej, 
świadczy o tym, że była duża wątpliwość co do 
tego, że ciebie tu przegłosują po tym, co zrobi-
łeś dla tych najmniejszych. Ale większość z nas, 
w klubie, uważa, że zasługujesz na to i że będziesz 
bronił wszystkich obywateli.

Pani marszałek Koc wspomniała o grupach za-
wodowych. Ja myślę, że my, rolnicy, darzymy cię 
zaufaniem i wierzymy, że wiele spraw rolniczych, 
które nie były brane pod uwagę, bo rolnicy nie za-
wsze są w pełni szanowani, sądy traktują ich bar-
dzo po macoszemu… Ja znam wiele spraw, wiem 
o interwencjach, wiem, jak sądy traktują rolników, 
jeśli chodzi o spory i różne inne rzeczy. Kto ma ra-
cję, zna prawdę… Nie chciałbym tu mówić, jak to 
się idzie do sądu, ale chyba wszyscy znamy film 
„Gdzie jest sprawiedliwość”.

Uważam, że jesteś godzien tego, żeby wybrać 
cię w tej Izbie. Apeluję o to, może ktoś się jeszcze 
zdecyduje. Nie chcę nikogo obrażać, bo widziałem 
już nie raz, że potrafiliście państwo zmienić decy-
zje. Pamiętam, że nawet w kilku moich sprawach, 
rolniczych zmienialiście decyzje, za co jestem 
wdzięczny. Myślę, że możecie się jeszcze zastano-
wić i zdecydować.

To, że jesteś otwarty na wszystkie ugrupowa-
nia, co zapowiedziałeś, to, że jesteś gotowy współ-
pracować z PSL, z Lewicą, z  liberałami, to, że 
jesteś otwarty na możliwości współpracy, świad-
czy o tym, że rzeczywiście chcesz być poza. Mój 
kolega Adam Abramowicz, który został wybrany 
na rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw… 
Wszyscy uważali, że on będzie bronił… że będzie 
PiS-owski. Zauważcie, ile razy Adam występuje 
w obronie tych małych i średnich. Nie boi się, że 
atakuje obecną władzę. Jest wiarygodnym rzeczni-
kiem. Myślę, że ty też, jeśli zechcą cię tutaj wybrać, 
będziesz wiarygodny.

Ja będę głosował za. Jeśli ktoś jeszcze chciałby 
poprzeć… Bardzo zachęcam. Jest to człowiek go-
dzien poparcia. Dziękuję. (Oklaski)
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WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

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

wie Aleksander Szwed i Joanna Sekuła złożyli swoje 
przemówienia w dyskusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w tej sprawie zostanie 

przeprowadzone po krótkiej przerwie.
Ogłaszam przerwę do godziny 20.00.
Dziękuję panu posłowi.

 
(Przerwa w obradach od godziny 19 minut 23  

do godziny 20 minut 02)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-

dziestego trzeciego porządku obrad: wyrażenie 
zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich.

Przypominam, że osoby obradujące zdalnie gło-
sują przy pomocy aplikacji, co polega… Gdy poja-
wi się ankietowanie, to należy dwukrotnie wcisnąć 
przycisk wysłania głosowania, po to, aby ono do-
tarło do urządzenia zliczającego.

Czy wszyscy, którzy uczestniczą w posiedzeniu 
stacjonarnie, mieli czas, aby dotrzeć na salę? Czy 
są jakieś uwagi?

(Rozmowy na sali)
Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu za ożywioną debatę.
Jeżeli nie ma zgłoszeń zarówno tu, stacjonar-

nie, jak i ze strony głosujących zdalnie, za chwilę 
przystąpimy do głosowania w sprawie wyrażenia 
zgody na powołanie rzecznika praw obywatelskich.

(Rozmowy na sali)
Już? Coś się dzieje?
(Głos z sali: Próbne…)
Nie będzie próbnego głosowania, ponieważ jest to 

wznowienie obrad. No, chyba że gremium senackie 
wyrazi takie oczekiwanie. Ale nie ma takiego zwyczaju.

Przystępujemy do głosowania w sprawie wyra-
żenia przez Senat zgody na powołanie pana posła 
Bartłomieja Wróblewskiego na stanowisko rzecz-
nika praw obywatelskich.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
(Głos z sali: Przeciw!)
(Głos z sali: Za!)
Proszę o należytą powagę.
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 48 było za, 49 – prze-

ciw, wstrzymały się 2 osoby. (Głosowanie nr 6)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat nie wyraził zgody na powołanie pana posła 
Bartłomieja Wróblewskiego na stanowisko rzecz-
nika praw obywatelskich.

Dziękuję panu posłowi Wróblewskiemu za 
udział w posiedzeniu Senatu.

Zgłosił pan chęć wyrażenia słowa końcowego.
Bardzo proszę.

PAN 
BARTŁOMIEJ WRÓBLEWSKI 

Szanowny Panie Marszałku! Dostojne Panie 
i Panowie Senatorowie! Szanowni Państwo!

Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za 
wiele spotkań, rozmów, które odbyliśmy w ostat-
nich tygodniach. To był dla mnie też bardzo inspi-
rujący czas. Mam nadzieję, że Senat w kolejnym 
podejściu wyrazi zgodę i powoła rzecznika praw 
obywatelskich, dlatego że jest to ważna funkcja, 
duża odpowiedzialność i wielka strata dla obywa-
teli, jeśli instytucja nie może normalnie działać. 
Raz jeszcze dziękuję. (Oklaski)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Życzymy panu posłowi powodzenia na drodze 
kariery sejmowej. Dziękujemy za udział w proce-
dowaniu tego ważnego punktu.

Ogłaszam 15 minut przerwy, po której nastą-
pi cały blok głosowań nad pozostałymi ustawami.

(Przerwa w obradach od godziny 20 minut 06 
do godziny 20 minut 28)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Wznawiam obrady.
Bardzo proszę o zajmowanie miejsc. Mamy 

dość dużo głosowań, tak że bardzo proszę 
o skupienie.
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Na początek przystępujemy do rozpatrzenia 
punktu dwudziestego piątego porządku obrad: 
zmiany w składzie komisji senackich.

Przypominam, że wniosek Komisji Regula-
minowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie 
zawarty jest w druku nr 393.

Proszę sprawozdawcę Komisji Regulaminowej, 
Etyki i  Spraw Senatorskich, pana senatora 
Sławomira Rybickiego, o przedstawienie wniosku 
komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
SŁAWOMIR RYBICKI 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Komisja Regulaminowa, Etyki i  Spraw 

Senatorskich na swoim posiedzeniu przyjęła pro-
jekt uchwały w sprawie zmian w składzie komi-
sji senackich, którego przyjęcie rekomenduję 
Wysokiej Izbie.

„§1. Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podsta-§1. Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podsta-1. Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podsta-
wie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, odwołuje: se-
nator Halinę Biedę z Komisji Środowiska, senatora 
Jerzego Fedorowicza z Komisji Spraw Emigracji 
i Łączności z Polakami za Granicą.

§2. Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na 
podstawie art.  13 ust.  2 Regulaminu Senatu, 
wybiera: senator Halinę Biedę do Komisji Spraw 
Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, se-se-
natora Jerzego Fedorowicza do Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji”.

Dziękuję.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zabrać 

głos w tej sprawie? Nie.
W  związku z  tym przystępujemy do gło-

sowania nad przedstawionym przez Komisję 
Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich pro-
jektem uchwały w sprawie zmian w składzie ko-
misji senackich…

(Senator Jerzy Fedorowicz: Uwaga: chciałbym 
jednak zabrać głos.)

(Głos z sali: Już nie ma…)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Jeżeli wolno.)
Panie Senatorze…
(Głos z sali: Już głosujemy.)
Panie Senatorze...

(Senator Jerzy Fedorowicz: Dlatego, że ja rozma-
wiałem z szefem klubu. Ja przepraszam najmoc-
niej, ale widocznie są jakieś ustalenia, których nie 
wzięto pod uwagę. Może ja przekraczam jakieś za-
sady, ale…)

(Głos z sali: Przekracza. Głosujemy.)
(Głos z sali: Jest głosowanie.)
(Poruszenie na sali)
(Senator Jerzy Fedorowicz: …może się wypo-

wiem. Nie wiem, co zrobić. W każdym razie ja nie…)
Panie Senatorze, tylko że ja zarządziłem już gło-

sowanie. To…
(Senator Jerzy Fedorowicz: No tak, ale jeżeli to się 

stało… Nie wiem, najlepiej na to odpowie pan szef 
klubu. No trudno. No, nie wiem, co mam zrobić.)

(Poruszenie na sali)
Tylko dlatego, że jest wątpliwość, proszę, Panie 

Senatorze, w krótkich słowach wyłuszczyć, o co chodzi.

SENATOR 
JERZY FEDOROWICZ 

Powiem tak: był taki moment, że miałem 
przejść do tej komisji, ale potem, po moim wystą-
pieniu na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej – 
wtedy, kiedy nie było pani Przyłębskiej i miałem 
zbyt emocjonalne wystąpienie, bo uważam, że 
to jest łamanie podstaw ustrojowych, że szefowa 
Trybunału Konstytucyjnego się nie zgadza… To wy-
stąpienie opłaciłem wizytą u lekarza. I wtedy po-
informowałem szefa klubu, że na razie nie jestem 
w stanie z powodów zdrowotnych przejść do tak 
poważnej komisji, jaką jest komisja petycji i praw 
człowieka. I prosiłem, żebym mógł zostać w komi-
sji emigracji. Oczywiście rozmawiałem o tym z pa-
nem przewodniczącym Ujazdowskim.

Jeżeli mógłbym, to bym chciał podtrzymać moją 
decyzję, dopóki nie wyprostuję swojego stanu zdro-
wia, bo emocje związane z komisją, w której jest 
dużo, że tak powiem, spraw politycznych, na razie 
przerastają moje możliwości. I to jest zalecenie le-
karza. To wszystko.

Proszę o uszanowanie mojego wystąpienia i nie-
nagłaśnianie tego, jeżeli wolno… Dziękuję bardzo.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Panie Senatorze, przyjmuję to wyjaśnienie.
Ale mam pytanie do przewodniczącego komisji 

regulaminowej: czy cała formalna ścieżka zgody… 
czy podania były złożone?
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SENATOR 
SŁAWOMIR RYBICKI 

Panie Marszałku, tak. Komisja pracowała na 
podstawie wniosków, które wpłynęły do pana 
marszałka, wniosków, podpisanych przez se-
natorów, o wyrażenie zgody na zmianę komi-
sji. Tak więc komisja nie miała wyboru, musiała 
podjąć w tej sprawie decyzję. A podjęła decyzję 
o zaakceptowaniu tych wniosków i w sposób jed-
nolity rekomenduje Wysokiemu Senatowi ich 
akceptację.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Tak.
W związku z tym zarządzam głosowanie, bo by-

liśmy w trakcie głosowania.
Pan senator Fedorowicz może w krótkim czasie 

zmienić swoją decyzję, ale to musi przejść swoją 
ścieżkę legislacyjną.

(Głos z sali: Głosujemy przeciw.)
Nie będziemy tu robić wyjątków.
(Senator Janina Sagatowska: No to głosujemy 

przeciw.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Dziękuję bardzo 

i przepraszam.)
Kto jest za…
Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-

nym przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw 
Senatorskich projektem uchwały w sprawie zmian 
w składzie komisji senackich.

(Senator Janina Sagatowska: Przeciw. Jak 
senator nie chce, to nie ma się co sprzeciwiać 
senatorowi.)

(Rozmowy na sali)
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, za – 55, przeciw – 25, 

wstrzymało się 20 senatorów. (Głosowanie nr 7)
Wniosek został przyjęty.
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie 
komisji senackich.

(Senator Jan Hamerski: Co na to pan Bodnar?)
Panie Senatorze, Senat w swojej wielkości jed-

noznacznie głosował.
(Senator Jan Hamerski: Proszę go zapytać.)

Powracamy do rozpatrywania punktu trze-
ciego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o płatnościach w ramach systemów wsparcia bez-
pośredniego oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiła 
projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej 
ustawy bez poprawek; druk nr 375 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 99 – za, 1 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 8)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o płatnościach w ramach systemu wspar-
cia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw.

To była jedna z nielicznych ustaw, w przypadku 
których jest głosowanie jednorazowe, w wielu jest 
sporo poprawek, tak że bardzo proszę o skupienie.

Powracamy do rozpatrywania punktu 
czwartego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związa-
nych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz nie-
których innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedze-
nie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, Komisji 
Zdrowia oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej, które ustosunkowały 
się do przedstawionych w toku debaty wniosków 
i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej spra-
wie. Znajduje się ono w druku nr 371 Z.

Proszę sprawozdawcę, panią senator Alicję 
Chybicką, o przedstawienie sprawozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
ALICJA CHYBICKA 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Połączone 3 komisje rekomendują Wysokiej 

Izbie przyjęcie ustawy z poprawkami. Dziękuję.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.



169

24. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 13 maja 2021 r.

Głosowania

Czy pozostali senatorowie sprawozdawcy chcą 
jeszcze zabrać głos?

Dodam, że sprawozdawcą Komisji Nauki, 
Edukacji i Sportu była pani senator Małgorzata 
Kopiczko, a Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej – pan senator Janusz 
Gromek.

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowa-

dzone głosowanie nad wnioskiem o  przyjęcie 
ustawy bez poprawek, a następnie, w przypadku 
odrzucenia tego wniosku – nad przedstawionymi 
poprawkami.

Głosujemy nad wnioskiem o przyjęcie ustawy 
bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? 
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 48 – za, 51 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 9)
W związku z odrzuceniem wniosku o przyjęcie 

ustawy bez poprawek głosujemy nad przedstawio-
nymi poprawkami.

Nad poprawkami nr 1, 3 i 4 należy głosować 
łącznie. Poprawki te mają na celu usunięcie zmian, 
które zostały wprowadzone podczas prac sejmo-
wych z naruszeniem art. 119 ust. 1 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 51 – za, 46 – przeciw, 

wstrzymał się 1 senator. (Głosowanie nr 10)
Poprawki przyjęte.
Poprawka nr 2 jednoznacznie przesądza, że 

w roku 2021 nie stosuje się mechanizmu oblicza-
nia wysokości rezerwy części oświatowej subwencji 
ogólnej określonego w ustawie o dochodach jed-
nostek samorządu terytorialnego, doprecyzowu-
je cel, na który mają być przeznaczone dodatkowe 
środki w rezerwie, oraz zwiększa kwotę rezerwy 
do 280 milionów zł.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Jedna osoba z obradujących zdalnie, proszę 

sprawdzić, czy…
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 51 – za, 47 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 11)

Poprawka przyjęta.
Przystępujemy zatem do głosowania nad podję-

ciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości 
ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Panie Senatorze Łyczak?
(Rozmowy na sali)
Głosowało 96 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 12)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalcza-
niem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz nie-
których innych ustaw

Powracamy do rozpatrywania punktu pią-
tego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej przedstawiła zestawienie wszystkich 
wniosków, które zostały zgłoszone podczas posie-
dzenia komisji; druk senacki nr 378 A.

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzo-

ne głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie usta-
wy, a następnie, w przypadku odrzucenia tego 
wniosku, nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez 
poprawek.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
o odrzucenie tej ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 51 – za, 47 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 13)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej.

Powracamy do rozpatrywania punktu szó-
stego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania pu-
bliczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku 
do lat 3.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej 
i  Społecznej przedstawiła projekt uchwały, 
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w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez po-
prawek; druk senacki nr 372 A.

Przystępujemy zatem do głosowania nad przed-
stawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 99 – za, 1 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 14)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informa-
tyzacji działalności podmiotów realizujących za-
dania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi 
w wieku do lat 3.

Powracamy do rozpatrywania punktu siód-
mego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o dowodach osobistych oraz niektórych innych 
ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej, która ustosunkowała się do przedsta-
wionych w toku debaty wniosków i przygotowa-
ła sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono 
w druku nr 367 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Zygmunta 
Frankiewicza, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
ZYGMUNT FRANKIEWICZ 

Komisja rekomenduje Wysokiemu Senatowi 
przyjęcie ustawy z poprawką.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Czy pani senator wnioskodawca, pani marsza-

łek Gabriela Morawska- Stanecka, chce jeszcze za-
brać głos?

(Senator Gabriela Morawska-Stanecka: 
Dziękuję bardzo.)

Dziękuję bardzo.
Przystępujemy zatem do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowa-

dzone głosowanie nad wnioskiem o  przyjęcie 
ustawy bez poprawek, a następnie, w przypadku 

odrzucenia tego wniosku, nad przedstawioną 
poprawką.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 48 – za, 51 – prze-

ciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 15)

Wobec odrzucenia wniosku o przyjęcie ustawy 
bez poprawek przystępujemy do głosowania nad 
wnioskiem o wprowadzenie poprawki do ustawy.

Poprawka ta powoduje, że dowód osobisty wy-
dany osobie, która ukończyła siedemdziesiąty rok 
życia, będzie ważny bezterminowo.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania…
(Rozmowy na sali)
(Senator Marek Pęk: Lobby Senatu…)
(Wesołość na sali)
No, w Senacie to popularna poprawka…
Głosowało 100 senatorów, 52 – za, 48 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 16)
(Głos z sali: No, naprawdę…)
(Głos z sali: To nie byłem ja.)
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze 
zmianami wynikającymi z przyjętej poprawki.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 17)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych in-
nych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu ósme-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o sys-
temie handlu uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedze-
nie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu, 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
oraz Komisji Środowiska, które ustosunkowały 
się do przedstawionych w toku debaty wniosków 
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i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej spra-
wie. Znajduje się ono w druku nr 369 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Wojciecha 
Piechę, o przedstawienie sprawozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
WOJCIECH PIECHA 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Sprawozdanie 3 połączonych komisji: Komisji 

Nadzwyczajnej do spraw Klimatu, Komisji 
Gospodarki Narodowej i  Innowacyjności oraz 
Komisji Środowiska.

Komisje na posiedzeniu w dniu 13 maja rozpa-
trzyły wnioski złożone w toku debaty nad ustawą 
o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnienia-
mi do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych 
innych ustaw. Komisje wnoszą o przyjęcie tej usta-
wy z poprawkami. Dziękuję.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Czy pozostali senatorowie sprawozdawcy chcą 

jeszcze zabrać głos?
Ponadto sprawozdawcami komisji byli: z ra-

mienia Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu 
– pani senator Jolanta Hibner; z ramienia Komisji 
Środowiska oraz Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności – pani senator Maria Koc.

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.

Głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy 
bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 48 – za, 50 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 18)
Stwierdzam, że wobec odrzucenia wniosku 

o przyjęcie ustawy bez poprawek przystępujemy 
do głosowania nad przedstawionymi poprawkami.

Poprawka nr  1 ma charakter techniczno- 
legislacyjny.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 53 – za, 47 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 19)
Przyjęta.
Poprawka nr 2 ma na celu zapewnienie więk-

szej transparentności i ułatwienie kontroli w za-
kresie wydatkowania środków uzyskiwanych ze 
sprzedaży w drodze aukcji uprawnień do emisji 
gazów cieplarnianych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 52 – za, 48 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 20)
Przyjęta.
Poprawka nr  3 ma charakter techniczno- 

legislacyjny.
Kto jest za?
(Rozmowy na sali)
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 53 – za, 47 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 21)
Przyjęta.
Podobny, ale inny charakter technicznolegisla-

cyjny ma poprawka nr 4.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 52 – za, 47 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 22)
Przyjęta.
Poprawka nr 5 ma także charakter techniczno- 

legislacyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Pan senator Piecha…
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 52 – za, 48 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 23)
Przyjęta.
Przystępujemy zatem do głosowania nad podję-

ciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości 
ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
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Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 99 – za, 1 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 24)
(Senator Kazimierz Michał Ujazdowski: 

Szanowny Panie Marszałku, można w sprawie gło-
sowania nad dziewiątką?)

Nad dziewiątką?
(Senator Kazimierz Michał Ujazdowski: Nad 

punktem dziewiątym…)
To za chwilę, Panie Senatorze, bo muszę jeszcze 

odczytać magiczną formułę.
(Senator Kazimierz Michał Ujazdowski: 

Dobrze.)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o systemie handlu uprawnieniami 
do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych 
ustaw.

Przy rozpatrywaniu punktu dziewiątego… 
Panie Senatorze, przypominam, że do przegłoso-
wania są tylko poprawki techniczne. To nastąpi za 
chwilę.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
wiątego: ustawa o zmianie ustawy – Prawo ener-
getyczne oraz niektórych innych ustaw.

K o m i s j a  G o s p o d a r k i  N a r o d o w e j 
i Innowacyjności przedstawiła projekt uchwały, 
w którym wnosi o wprowadzenie poprawek do 
ustawy; druk senacki nr 368 A.

Uprzedzam, że łatwo już było. Tu są 
23 poprawki.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-
ne głosowania…

(Senator Kazimierz Michał Ujazdowski: No 
właśnie ja w tej sprawie, Panie Przewodniczący.)

…nad poprawkami, a następnie nad podję-
ciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w ca-
łości ze zmianami wynikającymi z przyjętych 
poprawek.

Przed przystąpieniem do głosowania ma pan 
prawo zabrać głos w kwestiach technicznych, Panie 
Senatorze.

SENATOR 
KAZIMIERZ MICHAŁ UJAZDOWSKI 

Panie Marszałku, prosiłbym o rozważenie gło-
sowania łącznego nad poprawkami, bo wydaje się, 
że stanowiska klubów są identyczne. Jeśli więc…

(Rozmowy na sali)
…tak jest, to…

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo. Zrozumiałem sugestię.
Jeżeli nie usłyszę głosu sprzeciwu ani od żad-

nej pani senator, ani od żadnego pana senatora, 
uznam, że ten wniosek jest godny uwzględnienia.

W związku z tym, jeżeli państwo pozwolicie, zarzą-
dzam łączne głosowanie nad poprawkami od pierw-
szej do dwudziestej trzeciej, nad wszystkimi łącznie.

Kto jest za?
(Senator Marek Pęk: My jesteśmy za.)
Kto jest przeciw?
(Senator Marek Pęk: To wystarczy raz 

nacisnąć?)
Kto się wstrzymał?
(Senator Marek Pęk: Myślałem, że 23 razy.)
(Wesołość na sali)
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 25)
Poprawki przyjęte.
W związku z tym przystępujemy do głosowania 

nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia usta-
wy w całości ze zmianami wynikającymi z przyję-
tych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 26)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
– Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
siątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu 
Drogowym oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Infrastruktury, która ustosunkowała się do 
przedstawionych w toku debaty wniosków i przy-
gotowała sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się 
ono w druku nr 377 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Jana 
Hamerskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
JAN HAMERSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
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Mam zaszczyt w imieniu członków Komisji 
Infrastruktury przedstawić państwu sprawozda-
nie z dzisiejszego posiedzenia komisji.

Komisja Infrastruktury negatywnie zaopinio-
wała ustawę o zmianie ustawy o autostradach płat-
nych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz 
niektórych innych ustaw. Dziękuję.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze 

zabrać głos?
Przypomnę, że w  trakcie dyskusji wnioski 

zgłosili pleno titulo panowie senatorowie Ryszard 
Świlski i Jan Hamerski oraz pani senator Gabriela 
Morawska-Stanecka.

Nie widzę zgłoszeń.
Przystępujemy zatem do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowa-

dzone głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie 
ustawy, a następnie – w wypadku odrzucenia tego 
wniosku – nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez 
poprawek. Głosowanie nad przedstawionymi po-
prawkami zostanie przeprowadzone, jeżeli zostaną 
odrzucone poprzednie wnioski.

Przystępujemy zatem do głosowania nad wnio-
skiem pana senatora Ryszarda Świlskiego i nad 
wnioskiem komisji o odrzucenie ustawy.

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

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 27)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym 
Funduszu Drogowym oraz niektórych innych 
ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu jede-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz 
ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

Komisja Kultury i Środków Przekazu przedsta-
wiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie 
tej ustawy bez poprawek; druk senacki nr 370 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 28)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad za-
bytkami oraz ustawy o Krajowej Administracji 
Skarbowej.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie usta-
wy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.

Komisja Gospodarki Narodowej i  Innowa-
cyjności przedstawiła projekt uchwały, w którym 
wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk 
senacki nr 373 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 29)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzo-
ru rynku. 

Powracamy do rozpatrywania punktu 
trzynastego porządku obrad: ustawa o ochro-
nie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu 
jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu 
Gwarancyjnym. 

W przerwie w obradach odbyło się posiedze-
nie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz 
Komisji Infrastruktury, które ustosunkowały się do 
przedstawionych w toku debaty wniosków i przy-
gotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. 
Znajduje się ono w druku nr 386 Z.

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

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
RYSZARD ŚWILSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz 

Komisja Infrastruktury rekomendują przyjęcie 
ustawy z poprawkami.
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MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze 

zabrać głos?
Przypomnę, że wnioski w trakcie dyskusji zgło-

sili panowie senatorowie Ryszard Bober i Janusz 
Pęcherz.

Przypominam, że pan senator Ryszard Bober 
wycofał swoje wnioski zawarte w pktach 1, 2, 3, 5, 
6, 7, 9, 14, 15, 16, 17, 21, 23 i 24 z druku nr 386 Z.

Czy ktoś z państwa senatorów chce podtrzymać 
wycofane wnioski? Nie widzę zgłoszeń.

Zatem przystępujemy do głosowania nad 
przedstawionymi poprawkami, a następnie nad 
podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy 
w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych 
poprawek.

Uwaga, większość tych poprawek…
(Rozmowy na sali)
Wszystko wiemy, tak?
Poprawki nr 1, 2 i 3 są wycofane.
Nad poprawkami nr 4 i 13 należy głosować 

łącznie. Poprawki te wprowadzają obowiązek in-
formacyjny w zakresie sprzedawanych przez de-
weloperów lokali, które nie spełniają wymogu 
metrażu dla lokali mieszkalnych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 98 – za, 2 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 30) 
Poprawki zostały przyjęte.
Poprawki nr 5, 6 i 7 są wycofane. 
Poprawka nr 8 zmierza do tego, aby wypłata 

deweloperowi ostatniej transzy wynagrodzenia 
wpłaconego przez nabywcę na otwarty rachunek 
powierniczy następowała po dostarczeniu do ban-
ku kopii pozwolenia na użytkowanie, a nie po za-
warciu umowy przenoszącej własność.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 51 – za, 48 – przeciw, 

wstrzymał się 1 senator. (Głosowanie nr 31)
Przyjęta.
Poprawka nr 9 jest poprawką wycofaną.
Poprawka nr 10 usuwa z katalogu czynności 

kontrolnych banku obowiązek sprawdzenia, czy 

deweloper nie zalega z podatkami i składkami na 
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 51 – za, 49 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 32)
Przyjęta.
Poprawka nr 11 usuwa z katalogu czynności 

kontrolnych banku obowiązek sprawdzenia, czy 
deweloper uregulował zobowiązania pieniężne wo-
bec podwykonawców.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 50 – za, 49 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 33)
Przyjęta.
Poprawka nr 12 ma charakter doprecyzowujący.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Pan senator Libicki?
(Głos z sali: Tak, już…)
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 97 było za, 2 – prze-

ciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 34)
Przyjęta.
Poprawka nr 13 była już przegłosowana łącznie 

z poprawką nr 4, zaś poprawka nr 14 jest poprawką 
wycofaną, podobnie jak poprawki nr 15, 16 i po-
prawka nr 17.

Uwaga, nad poprawkami nr  18 i  20 należy 
głosować łącznie. Poprawki te wprowadzają pra-
wo odstąpienia nabywcy od umowy w przypadku 
nieusuwania przez dewelopera wad zgłoszonych 
w protokole odbioru, pomimo wyznaczenia dodat-
kowego terminu.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 51 – za, 48 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 35)
Poprawki zostały przyjęte.
Poprawka nr 19 ma charakter doprecyzowujący.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
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Głosowało 100 senatorów, wszyscy byli za. 
(Głosowanie nr 36)

Przyjęta.
Poprawka nr 21 jest poprawką wycofaną.
Poprawka nr 22 ma na celu określenie zasady, 

że składka na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny 
ma być pobierana w odniesieniu do danego lokalu 
tylko raz, nawet w przypadku ponownego wpro-
wadzenia go do sprzedaży.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 51 – za, 48 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 37)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 23 i poprawka nr 24 są popraw-

kami wycofanymi.
Poprawka nr 25 zmierza do obniżenia maksy-

malnej wysokości stawek procentowych, według 
których ma być wyliczana wysokość składki na 
Deweloperski Fundusz Gwarancyjny.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 52 – za, 48 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 38)
Poprawka przyjęta.
Uwaga, nad poprawkami nr 26, 27 i 28 należy 

głosować łącznie. Poprawki te zmierzają do pra-
widłowego określenia sankcji karnej w przepisach 
karnych ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 39)
Poprawki zostały przyjęte.
Uwaga, nad poprawkami nr 29 i 30 należy gło-

sować łącznie. Poprawki te zmierzają do skreśle-
nia z ustawy przepisu, który budzi wątpliwości 
konstytucyjne z uwagi na tryb jego uchwalenia 
w Sejmie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 50 – za, 48 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 40)
Poprawki zostały przyjęte.

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 
uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 41)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ochro-
nie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu 
jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu 
Gwarancyjnym.

Powracamy do rozpatrywania punktu 
czternastego porządku obrad: ustawa o  raty-
fikacji Umowy o  udziale Republiki Chorwacji 
w Europejskim Obszarze Gospodarczym, sporzą-
dzonej w Brukseli dnia 11 kwietnia 2014 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i  Unii 
Europejskiej przedstawiła projekt uchwały, w któ-
rym wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek. 
Znajduje się on w druku senackim nr 376 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
(Głos z sali: Bez poprawek.)
Kto jest przeciw?
To z uwagi na Chorwację, Panie Marszałku.
(Rozmowy na sali)
7 lat leżała ta ratyfikacja. Jest przemyślana.
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Trzeba było ją poprawić.)
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 42)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o raty-
fikacji Umowy o  udziale Republiki Chorwacji 
w Europejskim Obszarze Gospodarczym, sporzą-
dzonej w Brukseli dnia 11 kwietnia 2014 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu pięt-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie 
powiatowym, ustawy o samorządzie wojewódz-
twa oraz ustawy o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej oraz Komisji Nauki, Edukacji 
i Sportu, które ustosunkowały się do przedsta-
wionych w toku debaty wniosków i przygotowały 
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wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się 
ono w druku nr 385 Z.

Proszę sprawozdawcę, panią senator Joannę 
Sekułę, o przedstawienie sprawozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
JOANNA SEKUŁA 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Na posiedzeniu połączonych komisji przyjęto 

ustawę z 13 poprawkami. I taką rekomendację zgła-
szam Wysokiej Izbie. Dziękuję.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Czy pozostały senator sprawozdawca chce jesz-

cze zabrać głos?
Przypomnę, że sprawozdawcą Komisji 

Samorządu Terytorialnego i  Administracji 
Państwowej był pan senator Marek Komorowski. 
Nie widzę zgłoszenia.

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.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
(Głos z sali: Czerwony?)
Kto się wstrzymał?
(Głos z sali: Lepiej zielony.)
(Głos z sali: Ale, Panie Profesorze, to głoso-

wanie, do którego mnie pan namawia, już dawno 
minęło.)

Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 49 – za, 48 – przeciw, 

2 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 43)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o sa-
morządzie powiatowym, ustawy o samorządzie 
województwa oraz ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie.

Powracamy do rozpatrywania punktu szesna-
stego porządku obrad…

(Senator Marcin Bosacki: Panie Marszałku…)
Tak?

SENATOR 
MARCIN BOSACKI 

Szanowny Panie Marszałku, chciałbym zgło-
sić wniosek, propozycję, aby wszystkie popraw-
ki w punkcie szesnastym, dotyczącym tej ustawy 
o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, przegłosować 
łącznie. Wydaje mi się, że wszystkie koła i kluby są 
co do poprawek zgodne.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, to uznam, że Senat 
wyraził zgodę.

Powracamy do rozpatrywania punktu szes-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektó-
rych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, 
która ustosunkowała się do przedstawionych w toku 
debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej 
sprawie. Znajduje się ono w druku nr 387 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora 
Aleksandra Pocieja, o przedstawienie sprawozda-
nia komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
ALEKSANDER POCIEJ 

Ja chciałbym tylko potwierdzić to, co przed chwilą 
powiedział pan senator Bosacki. Ponieważ komisja 
jednogłośnie poparła wszystkie poprawki, możemy…

(Głos z sali: Proszę głośniej.)
(Marszałek Tomasz Grodzki: Troszkę głośniej.)
Absolutnie możemy przegłosować w bloku te 

wszystkie poprawki, gdyż komisja jednogłośnie re-
komendowała przyjęcie wszystkich poprawek oraz 
przyjęcie całej ustawy.

(Marszałek Tomasz Grodzki: Dziękuję panu 
senatorowi…)

(Głos z sali: Ale poprawka nr 45…)
Tak jak słusznie mówi pan marszałek, popraw-

ka nr 45 została wycofana, po prostu nie będziemy 
nad nią głosować.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dla porządku przypomnę, że pan senator 
Aleksander Pociej zgłosił również wnioski w trakcie 
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dyskusji, ponadto był sprawozdawcą Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji.

Przypomnę, że komisja wycofała swój wniosek 
zawarty w pkcie 45 w druku nr 387 Z. 

Czy ktoś chce podtrzymać wycofany wniosek? 
Nie.

Zatem przystępujemy, za zgodą Wysokiego 
Senatu, do łącznego głosowania. W pierwszej ko-
lejności zostanie przeprowadzone głosowanie 
zbiorcze nad wszystkimi poprawkami, popraw-
kami nr 1–44, a następnie nad podjęciem uchwały 
w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami 
wynikającymi z przyjętych poprawek.

Głosujemy łącznie nad poprawkami nr 1–44. 
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 44)
Poprawki zostały przyjęte.
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?
Jednego senatora z głosujących zdalnie proszę 

o zerknięcie, czy wysłał notyfikację.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 45)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz 
niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu sie-
demnastego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburze-
niami psychicznymi stwarzających zagrożenie 
życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych 
osób.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji przedstawiła projekt uchwały, w którym 
wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk 
senacki nr 374 A.

Przystępujemy zatem do głosowania nad przed-
stawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 100 senatorów, 98 – za, 2 – przeciw, 
nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 46)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzenia-
mi psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, 
zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.

Powracamy do rozpatrywania punktu 
osiemnastego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych 
ustaw.

Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji przedstawiły 
projekt uchwały, w którym wnoszą o wprowadze-
nie poprawek do ustawy; druk senacki nr 383 A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-
ne głosowania nad przedstawionymi poprawkami, 
a następnie – nad podjęciem uchwały w sprawie 
przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynika-
jącymi z przyjętych poprawek.

Celem poprawki nr 1 jest usunięcie przepisu 
zmieniającego art. 57 kodeksu wykroczeń, który 
poszerza zakres penalizacji czynów dotyczących 
organizowania zbiórek na uiszczenie grzywny lub 
opłacenia grzywny za inną osobę jako niezwiąza-
nych z implementacją dyrektywy w sprawie zwal-
czania terroryzmu.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 51 – za, 48 przeciw, 1 

senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 47)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 2 zmierza do usunięcia przepisów 

nowelizujących kodeks postępowania karnego jako 
niezwiązanych z implementacją wspomnianej dy-
rektywy w sprawie zwalczania terroryzmu.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 51 – za, 48 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 48)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 3 ma na celu usunięcie z  tzw. 

ustawy covidowej przepisów zmieniających okre-
sy przedawnienia przestępstw i składy sądów oraz 
przepisy przejściowe jako niezwiązanych z im-
plementacją dyrektywy w  sprawie zwalczania 
terroryzmu.

Kto jest za?
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Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 51 – za, 47 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 49)
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 100 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 50)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – 
Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
więtnastego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz 
niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedze-
nie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji, które usto-
sunkowały się do przedstawionych w toku debaty 
wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie 
w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 384 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Aleksandra 
Pocieja, o przedstawienie sprawozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
ALEKSANDER POCIEJ 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Połączone komisje rekomendują przyjęcie 

wszystkich poprawek oprócz poprawki nr 10, która 
została wykluczona, i poprawki nr 18, która została 
wycofana. Mniej więcej połowa poprawek uzyskała 
poparcie wszystkich członków połączonych komi-
sji, a w przypadku mniej więcej połowy głosy się 
podzieliły. Połączone komisje rekomendują przy-
jęcie ustawy w całości.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Rozumiem, że w tej sytuacji nie ma…
(Senator Aleksander Pociej: W tej sytuacji nie 

możemy głosować nad nimi blokiem.)

Dziękuję bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze 

zabrać głos?
Przypomnę, że wnioski zgłosili panowie sena-

torowie Aleksander Pociej i Krzysztof Kwiatkowski.
Przypominam, że pan senator Aleksander 

Pociej wycofał swój wniosek nr 18 zawarty w dru-
ku nr 384 Z, a poprawka nr 10 została wykluczona.

Czy ktoś z państwa senatorów chce podtrzymać 
wycofany wniosek? Nie.

Przystępujemy zatem do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-

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

Poprawka nr 1 poprawia redakcję przepisu.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 51)
Przyjęta.
Poprawka nr 2 doprecyzowuje sposób oblicza-

nia terminu rozpoczęcia licytacji.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 52)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 3 stwarza zamknięty katalog da-

nych podlegających ujawnieniu przez licytanta 
przystępującego do licytacji elektronicznej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 53)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 4 usuwa błąd językowy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Pan marszałek Kamiński?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 54)
Poprawka przyjęta.
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Poprawka nr 5 porządkuje terminologię usta-
wy w zakresie formy wymaganych dokumentów.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 55)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 6 dookreśla sposób liczenia ter-

minu zobowiązującego komornika do przekazania 
sądowi dokumentacji przetargowej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 56)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 7 porządkuje zmiany w ustawie 

o komornikach sądowych poprzez wprowadzenie 
do przepisów merytorycznych tej ustawy zmian 
dotyczących możliwości czasowego wytwarzania 
dokumentacji komorniczej poza systemem telein-
formatycznym, jeżeli wytwarzanie jej w systemie 
napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, 
a także określa ramy czasowe korzystania z do-
tychczas wytwarzanej dokumentacji w postaci 
papierowej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Państwa obradujących zdalnie proszę o zerk-

nięcie na tablety.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 98 – za, nikt nie był 

przeciw, wstrzymał się 1 senator. (Głosowanie 
nr 57)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 8 zmierza do ułatwienia w kiero-

waniu spraw na rozprawy lub posiedzenia jawne 
w budynku sądu.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Pani senator Hibner?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 58)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 9 zmierza do przywrócenia do-

tychczasowych rozwiązań w zakresie kierowania 

spraw na posiedzenie niejawne, przewidując, iż 
rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym 
jest możliwe tylko wtedy, gdy strony się temu nie 
sprzeciwiły.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 53 – za, 47 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 59)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 10 była wykluczona.
Poprawka nr 11 wyłącza możliwość rozpatry-

wania spraw w drugiej instancji w składach orze-
kających jednoosobowych. 

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 52 – za, 48 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 60)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 12 usuwa kolizję 2 terminów, która 

utrudnia stronom korzystanie z prawa do złożenia 
wniosku o uczestniczenie w posiedzeniu zdalnym 
w budynku sądu ze względu na brak koniecznych 
urządzeń technicznych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 95 – za, 5 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 61)
Poprawka przyjęta.
Uwaga, nad poprawkami nr 13 i 15 należy gło-

sować łącznie. Poprawki te zmierzają do tego, aby 
strona miała możliwość wpłynięcia na rozstrzy-
gnięcie sądu w przedmiocie rozpatrzenia skargi 
kasacyjnej na posiedzeniu niejawnym w postępo-
waniu przed NSA i Sądem Najwyższym.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 53 – za, 47 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 62)
Poprawki zostały przyjęte.
Poprawka nr 14 doprecyzowuje przepis doty-

czący postępowań sądowych, w których stroną jest 
komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości 
warszawskich, w celu uzyskania większej jedno-
znaczności proponowanych rozwiązań.
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Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 63)
Przyjęta.
Poprawka nr 15 była już poddana pod głosowa-

nie łącznie z poprawką nr 13.
Poprawka nr 16 doprecyzowuje przepis, wska-

zując, że profesjonalny pełnomocnik zobowiąza-
ny jest do podawania adresu poczty elektronicznej 
i numeru telefonu w celu kontaktu z sądem w spra-
wach prowadzonych na posiedzeniu zdalnym.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 64)
Przyjęta.
Poprawka nr 17 dookreśla katalog pism, któ-

re podlegają doręczeniu profesjonalnemu peł-
nomocnikowi za pośrednictwem systemu 
teleinformatycznego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 99 – za, nikt nie był 

przeciw, wstrzymał się 1 senator. (Głosowanie 
nr 65)

Przyjęta.
Poprawka nr 19 – bo poprawka nr 18, przypo-

mnę, była wycofana – wydłuża do 21 dni termin, 
po upływie którego pismo uznaje się za doręczone.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 53 – za, 47 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 66)
Poprawka została przyjęta.
Nad poprawkami nr 20 i 24 należy głosować 

łącznie. Poprawki te uchylają obowiązek dołączania 
do pism wnoszonych do sądu przez profesjonal-
nych pełnomocników dodatkowych odpisów tych 
pism wraz z załącznikami w postaci elektronicznej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 98 – za, nikt nie był 
przeciw, wstrzymał się 1 senator. (Głosowanie 
nr 67)

Poprawki przyjęte.
Nad poprawkami… Przepraszam bardzo. 

Poprawka nr 21 zmierza do doprecyzowania, że 
za pilne uznaje się sprawy dotyczące podjęcia po-
stępowania warunkowo umorzonego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Jedna osoba z  głosujących zdalnie, proszę 

sprawdzić tablet.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 54 –za, 46 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 68)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 22 poprawnie wskazuje zakres 

spraw, co do których postępowanie wykonawcze 
uznawane jest za sprawę pilną.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 69)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 23 doprecyzowuje przepis.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Jeszcze pan senator Szejnfeld.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 70)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 24 została już przegłosowana łącz-

nie z poprawką nr 20.
Zatem teraz poprawka nr 25. Ustala ona tę 

samą datę wejścia w życie przepisów merytorycz-
nych i przepisu przejściowego z nimi związanego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 71)
Przyjęta.
Poprawka nr 26 zmierza do tego, aby przepisy 

dotyczące doręczeń przez portal informacyjny są-
dów wchodziły w życie po upływie 2 miesięcy od 
dnia ogłoszenia ustawy, a nie po upływie 14 dni.
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Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 72)
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?
Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 73)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz 
niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu 
dwudziestego porządku obrad: drugie czytanie 
projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks po-
stępowania cywilnego.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czyta-
nia projektu ustawy skierował projekt do Komisji 
Ustawodawczej, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji i zobowiązał te komisje do przedstawie-
nia jeszcze na obecnym posiedzeniu dodatkowego 
sprawozdania. Znajduje się ono w druku nr 222 X.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Proszę sprawozdawcę, pana senatora 

Aleksandra Pocieja, o przedstawienie dodatkowe-
go sprawozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
ALEKSANDER POCIEJ 

Panie Marszałku!
Połączone komisje rekomendują przyjęcie po-

prawki i przyjęcie całej ustawy. Dziękuję bardzo.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Czy senator wnioskodawca chce jeszcze zabrać 

głos? Przypomnę, że w trakcie drugiego czytania 
wnioski o charakterze legislacyjnym zgłosił pan se-
nator Ryszard Bober.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 
nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy 
i wnioskodawcy w związku z przedstawionym do-
datkowym sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zgłosić 
takie zapytanie?

Jeśli nie, to przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowa-

dzone głosowanie nad przedstawioną poprawką, 
druk nr 222 X, a następnie nad przyjęciem projek-
tu, druk nr 222 S, w całości ze zmianami wynika-
jącymi z przyjętej poprawki.

Poprawka zmierza do wyeliminowania normy 
prawnej, która wyłącza szczególną ochronę gwa-
rantowaną rolnikowi prowadzącemu gospodarstwo 
rolne w razie równoczesnego skierowania egze-
kucji do wszystkich nieruchomości wchodzących 
w skład gospodarstwa rolnego dłużnika.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 99 było za, przeciw – 

nikt, wstrzymał się 1 senator. (Głosowanie nr 74)
Poprawka została przyjęta.
Przystępujemy zatem do głosowania nad przy-

jęciem projektu ustawy w całości ze zmianami 
wynikającymi z przyjętej poprawki oraz nad pro-
jektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu 
tego projektu ustawy.

Komisje proponują, aby Senat upoważnił pana 
senatora Aleksandra Pocieja do reprezentowa-
nia Senatu w dalszych pracach nad projektem tej 
ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 99 – za, 1 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 75)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy – 
Kodeks postępowania cywilnego i podjął uchwa-
łę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu 
ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważ-
nił pana senatora Aleksandra Pocieja do repre-
zentowania Senatu w dalszych pracach nad tym 
projektem.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego pierwszego porządku obrad: drugie 
czytanie projektu ustawy o zrekompensowaniu 
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gminom dochodów utraconych w 2018 r. w związ-
ku ze zmianą opodatkowania budowli wchodzących 
w skład elektrowni wiatrowych.

Przypominam, że dzisiaj zostało przedstawio-
ne sprawozdanie komisji o projekcie ustawy oraz 
została przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie 

głosowanie.
Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie 

przez Senat jednolitego projektu ustawy zawartego 
w druku nr 354 S.

Komisje proponują ponadto, aby Senat upoważ-
nił pana senatora Wadima Tyszkiewicza do pre-
zentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach 
nad tym projektem.

Przystępujemy do głosowania nad przedsta-
wionym przez komisje projektem ustawy o zre-
kompensowaniu gminom dochodów utraconych 
w 2018 r. w związku ze zmianą opodatkowania bu-
dowli wchodzących w skład elektrowni wiatrowych 
oraz nad projektem uchwały w sprawie wniesienia 
do Sejmu tego projektu ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 53 – za, nikt nie 

był przeciw, wstrzymało się 47  senatorów. 
(Głosowanie nr 76)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat przyjął projekt ustawy o zrekompensowaniu 
gminom dochodów utraconych w 2018 r. w związ-
ku ze zmianą opodatkowania budowli wchodzących 
w skład elektrowni wiatrowych i podjął uchwa-
łę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu 
ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił 
pana senatora Wadima Tyszkiewicza do prezen-
towania stanowiska Wysokiego Senatu w dalszych 
pracach nad tym projektem.

Powracamy do rozpatrywania punktu 
dwudziestego drugiego porządku obrad: dru-
gie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji 
leków, środków spożywczych specjalnego przezna-
czenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Przypominam, że zostało przedstawione spra-
wozdanie komisji o projekcie ustawy oraz została 
przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania.

Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie 
głosowanie.

Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie 
przez Senat jednolitego projektu ustawy zawartego 
w druku nr 356 S.

Komisje proponują ponadto, aby Senat upoważ-
nił panią senator Ewę Matecką do prezentowania 
stanowiska Wysokiego Senatu w dalszych pracach 
nad tym projektem.

Przystępujemy do głosowania nad przedsta-
wionym przez komisje projektem ustawy oraz nad 
projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu 
tego projektu ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 55 – za, 23 – przeciw, 

22 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 77)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji 
leków, środków spożywczych specjalnego przezna-
czenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 
i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu 
tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił 
panią senator Ewę Matecką do prezentowania 
stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym 
projektem.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego czwartego porządku obrad: drugie czy-
tanie projektu apelu o podjęcie działań na rzecz 
zwiększenia mobilności europejskich Seniorów.

Przypominam, że przed przerwą został przed-
stawiony projekt apelu oraz została przeprowadzo-
na dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie 

głosowanie.
Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie 

przez Senat jednolitego projektu apelu zawartego 
w druku nr 392 S.

Przystępujemy do głosowania.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 98 – za, nikt nie był 

przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie 
nr 78)
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Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat podjął apel o podjęcie działań na rzecz zwięk-
szenia mobilności europejskich Seniorów.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 21 minut 52)

Na tym zakończyliśmy głosowania.
Ogłaszam przerwę do dnia 27 maja, do godzi-

ny 11.00.
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Bardzo proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów i tylu aktualnie bierze 

udział w obradach. (Głosowanie nr 79)
Ta liczba tradycyjnie trochę się zmienia, ale, tak 

czy owak, mamy kworum i możemy procedować.
Wysoka Izbo, na dzisiejszym spotkaniu kon-

wentu zapadło kilka decyzji, a mianowicie m.in. 
taka, że dzisiejsze obrady będą zamykały nasze po-
siedzenie nr 24. Z kolei 10 czerwca o godzinie 12.00 
rozpocznie się dodatkowe posiedzenie Senatu, po-
nieważ jedna z ustaw sejmowych, dotycząca naj-
niższych uposażeń w ochronie zdrowia, ma status 
ustawy pilnej i mamy czas do 11 czerwca, aby wyra-
zić opinię w tej sprawie. Tak że 10 czerwca o godzi-
nie 12.00 będzie zwołane dodatkowe posiedzenie.

Następny zaplanowany w kalendarzu termin, 
tj. 16–18 czerwca, pozostaje w mocy. Gwoli in-
formacji podam, że na dzień dzisiejszy mamy już 
ok. 17 punktów do rozpatrzenia, a pewnie jeszcze 
jakieś przybędą.

Chciałbym ponadto zaapelować do państwa 
senatorów w sprawie, którą krótko przedstawię. 
Mianowicie wobec bulwersujących wydarzeń na 
Białorusi, wobec terroryzmu państwowego w sto-
sunku do polskiego statku powietrznego, wobec 
więzienia opozycjonistów, z których wielu ma 
takie czy inne polskie korzenie, na posiedzeniu 
konwentu pojawiła się wspólna inicjatywa, żeby, 
po pierwsze, zastanowić się nad uchwałą Senatu, 
w trybie pilnym, a po drugie, żebyśmy jako senato-
rowie zastanowili się nad wirtualnym, symbolicz-
nym objęciem patronatu nad osobami więzionymi 
– a możemy takie listy osób represjonowanych 
zdobyć – nad pomocą ich rodzinom i wsparciem, 
już indywidualnie, jako senatorowie wszystkich 
klubów. To byłby nasz wkład w pomoc walczą-
cym o wolność i demokrację Białorusinom. To jest 
oczywiście taki rzucony pomysł, który formal-
nie przez Senat nie będzie przechodził. Niemniej 
jednak z takim apelem chciałbym się zwrócić do 

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 11 minut 03)

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

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Wznawiam obrady.
Proszę uprzejmie o zajmowanie miejsc. Bardzo 

proszę panie i panów o przygotowanie się do obrad.
Przypominam, że na sekretarzy posiedze-

nia zostali wyznaczeni panowie senatorowie 
Rafał Ambrozik i Mariusz Gromko, pani senator 
Agnieszka Gorgoń-Komor oraz pan senator Jerzy 
Wcisła. Listę mówców w sali posiedzeń prowadzi 
pan senator Jerzy Wcisła, a w sali nr 217 – pani se-
nator Agnieszka Gorgoń-Komor.

Proszę państwa senatorów sekretarzy o zajęcie 
wyznaczonych miejsc.

Szanowni Państwo Senatorowie, przypomi-
nam, że obrady toczą się jednocześnie w sposób 
tradycyjny oraz z wykorzystaniem środków poro-
zumiewania się na odległość.

Państwa senatorów znajdujących się w gma-
chu Senatu proszę o sprawdzenie, czy wszyscy 
państwo macie wyłączone aplikacje do zdalnego 
udziału w posiedzeniu.

Państwa senatorów biorących udział w posie-
dzeniu w sposób zdalny informuję, że za 15 mi-
nut zablokujemy możliwość przyłączania się do 
posiedzenia. W razie problemów prosimy o kon-
takt telefoniczny pod numer uprzednio państwu 
przekazany.

Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowa-
nia, które ma na celu wyłącznie ustalenie listy se-
natorów aktualnie biorących udział w posiedzeniu.

Bardzo proszę o uruchomienie maszynerii i od-
danie jakiegokolwiek głosu.
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Ustawa o zmianie ustawy o służbie zagranicznej

państwa, prosząc o  jego poważne rozważenie. 
Jeżeli będzie potrzeba, takie listy osób w ten czy 
inny sposób represjonowanych lub uwięzionych 
możemy dostarczyć. I będziemy starali się ten pro-
ces kontynuować. Myślę, że jest to nasze moralne 
zobowiązanie w stosunku do tych, którzy walczą 
o to, o co w Polsce walczyliśmy kilkadziesiąt lat 
temu. I też nam różni ludzie pomagali. To tyle poza 
porządkiem.

A wracając do porządku obrad, proponuję uzu-
pełnienie porządku obrad o punkt: ustawa o zmia-
nie ustawy o służbie zagranicznej – i rozpatrzenie 
go jako punktu dwudziestego szóstego porządku 
obrad. To jest również ustawa pilna, która wyma-
ga rozpatrzenia przed dniem 4 czerwca tego roku. 
W związku z tym, żeby już państwa nie zwoływać 
ponownie, proponuję, abyśmy ten punkt rozpa-
trzyli dzisiaj. Są z nami przedstawiciele resortu, 
jesteśmy na to przygotowani.

Proponuję ponadto uzupełnienie porząd-
ku obrad o punkt: ustawa o ratyfikacji decyzji 
Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 
2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii 
Europejskiej oraz uchylającej decyzję 2014/335/UE, 
Euratom – i rozpatrzenie go jako punktu dwudzie-
stego siódmego porządku obrad.

Przypomnę, że punkty od pierwszego do 
dwudziestego piątego zostały już rozpatrzone 
poprzednio.

Proponuję też uzupełnienie porządku obrad 
o punkt: drugie czytanie projektu opinii w spra-
wie zasad wykorzystania Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności, utworzo-
nego przez Unię Europejską – i rozpatrzenie go 
jako punktu dwudziestego ósmego porządku obrad.

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

Wobec braku głosów sprzeciwu stwierdzam, że 
Senat przedstawione propozycje przyjął.

Informuję także, że konwent podjął decyzję, iż 
po rozpatrzeniu punktu dwudziestego siódmego, 
dotyczącego ratyfikacji decyzji Rady z dnia 14 grud-
nia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych 
Unii, zostanie ogłoszona przerwa, a po przerwie 
odbędzie się głosowanie w tej sprawie.

Pozostałe głosowania zostaną przeprowadzone 
pod koniec dzisiejszego dnia obrad.

O  tym, że Konwent Seniorów zaopiniował 
zmianę terminarza polegającą na wyznaczeniu do-
datkowego posiedzenia Senatu w dniu 10 czerwca, 
już mówiłem. Początek będzie nietypowo o godzi-
nie 12.00, a nie, jak zwykle, o 11.00.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
dwudziestego szóstego porządku obrad: ustawa 
o zmianie ustawy o służbie zagranicznej.

Tekst tej ustawy zawarty jest w druku nr 404, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 404 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej, panią marsza-
łek Gabrielę Morawską-Stanecką, o przedstawienie 
sprawozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie 

Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 
o uchwalonej przez Sejm w dniu 20 maja 2021 r. 
ustawie o zmianie ustawy o służbie zagranicznej.

Ustawa została skierowana do komisji 21 maja 
2021 r. przez marszałka Senatu. Po posiedzeniu 
w dniu 26 maja 2021 r. komisja wnosi, aby Senat 
raczył uchwalić projekt uchwały, w którym wpro-
wadza się następującą poprawkę: w art. 1 skreśla 
się pkty 1–11, pkt 12 lit. b oraz pkty 13–27.

W związku z tą poprawką w imieniu komisji 
chciałabym przedstawić argumenty, jakimi się 
kierowano. Ja przypominam szanownej Wysokiej 
Izbie, że ustawa o zmianie ustawy o służbie zagra-
nicznej została uchwalona 21 stycznia 2021 r. Senat 
odbył tutaj na ten temat debatę i wszystkie krytycz-
ne uwagi w stosunku do tej ustawy były już prze-
kazane, w związku z czym nie będę się powtarzała. 
Jednakże ta nowelizacja wskazuje, że przedsta-
wione w czasie debaty nad tą ustawą uwagi o po-
śpiechu, o niedopracowaniu, o naruszeniu zasad 
starannej legislacji, o naruszeniu trybu procedo-
wania w komisjach są aktualne, dlatego że ustawa 
wchodzi w życie 16 czerwca, a teraz mamy w trybie 
pilnym zmiany.

I generalnie najistotniejszą kwestią, na którą 
trzeba zwrócić uwagę Wysokiej Izby, jest to, że ten 
mechanizm wygaśnięcia stosunku pracy, który 
w art. 4 ust. 1 ustawy był zastosowany, zostaje roz-
szerzony na wszystkich współpracowników służby 
zagranicznej. I tutaj aktualne są wszystkie uwagi, 
które odnośnie do tego rozwiązania przedstawia-
ła komisja, które przedstawialiśmy Wysokiemu 
Senatowi poprzednio. Przede wszystkim aktualna 
jest cały czas uwaga, że mechanizm automatycz-
nego wygaśnięcia stosunku pracy w przypadku 
pracowników, którzy ukończyli 65 lat, pozostaje 
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w sprzeczności z art. 2 dyrektywy Rady 2000/78/
WE, dyrektywy z 2000 r. ustanawiającej ogólne wa-
runki ramowe równego traktowania w zakresie za-
trudnienia. Trzeba zwrócić uwagę, że odmienne 
traktowanie pracowników służby zagranicznej, 
którzy ukończyli 65 lat, nie znajduje uzasadnienia 
w zakresie przesłanek określonych w tej dyrek-
tywie. Nie wskazano tu obiektywnego, racjonal-
nie uzasadnionego i zgodnego z przepisami celu 
wprowadzenia tego rozróżnienia, zaś środek za-
stosowany przez ustawodawcę nie jest właściwy 
ani konieczny.

Należy również wskazać orzecznictwo Sądu 
Najwyższego, który w składzie 7 sędziów w 2009 r. 
zaprezentował jednolite stanowisko, w świetle któ-
rego osiągnięcie wieku emerytalnego i nabycie 
prawa do emerytury nie może stanowić wyłącznej 
przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy 
o pracę przez pracodawcę, gdyż stanowi to bezpo-
średnią dyskryminację ze względu na wiek. Są też 
inne wyroki Sądu Najwyższego, które potwierdza-
ją tę tezę.

Nie mogę nie wspomnieć o  jeszcze jed-
nej kwestii. Otóż 26  maja opinię o  tej usta-
wie przedstawiła Komisja Zakładowa NSSZ 
„Solidarność” Pracowników Służby Zagranicznej 
Rzeczypospolitej Polskiej. Zacytuję tutaj kilka zdań 
z tej opinii. Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” w decyzji z dnia 27 stycznia wska-
zało na niezgodność zapisów ustawy z Konstytucją 
Rzeczypospolitej Polskiej, sprzeczność z innymi 
obowiązującymi w Polsce ustawami, w tym z ko-
deksem pracy i ustawą o związkach zawodowych, 
jak również na wewnętrzną niespójność przepi-
sów ustawy i ich dysfunkcjonalność. Spośród kil-
kunastu zastrzeżeń do ustawy, które przedstawiła 
wówczas komisja zakładowa, uwzględniona zo-
stała tylko 1 kwestia, dotycząca zmiany dwunastej 
w art. 1 ustawy nowelizującej, uzupełniającej art. 51 
ustawy o służbie zagranicznej. Chodzi o nieobec-
ność z tytułu urlopu wypoczynkowego. I właśnie ta 
zmiana została przez komisję zaakceptowana. Inne 
zmiany zostały usunięte. Dziękuję bardzo.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Nie widzę chętnych.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd 

w trybie pilnym. Do prezentowania stanowiska 
rządu w toku prac parlamentarnych został upo-
ważniony minister spraw zagranicznych. W jego 
imieniu występuje sekretarz stanu, pan Piotr 
Wawrzyk.

Czy pan minister pragnie zabrać głos w sprawie 
rozpatrywanej ustawy?

To zapraszam.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
SPRAW ZAGRANICZNYCH 
PIOTR WAWRZYK 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Omawiana ustawa została przeanalizowana 

m.in. na posiedzeniu komisji senackiej w dniu 
wczorajszym. Bardzo dziękuję pani marszałek 
za przedstawienie opinii. Z taką dużą ekspresją 
ta opinia została przedstawiona, postawiono tu-
taj szereg zarzutów. Rzecz jednak w tym, że one 
nie odnoszą się do ustawy, nad którą dziś proce-
dujemy. Kwestia, którą najbardziej eksponowała 
pani marszałek, czyli kwestia wieku 65 lat, nie jest 
objęta zakresem nowelizacji, o której dzisiaj roz-
mawiamy. To są kwestie, które są ujęte w ustawie 
pierwotnej, w związku z tym nie są one przedmio-
tem dzisiejszych obrad Senatu.

Zwracam też uwagę, że przewidziane w za-
proponowanej przez panią marszałek poprawce 
wykreślenie pozostałych zmian ma charakter an-
typracowniczy, i to w wielu aspektach. Dziwię się, 
że przedstawicielka lewicy prezentuje antypra-
cowniczą poprawkę. A żeby nie być gołosłownym, 
powiem tak. Po pierwsze, proponujecie państwo 
wykreślenie zapisów rozszerzających definicję ro-
dziny. W przypadku przyjęcia tej poprawki część 
dzieci dyplomatów będzie wyłączona z pojęcia ro-
dziny, będą 2 kategorie dzieci: te, które są objęte 
przywilejami wynikającymi z uprawnień przysłu-
gujących rodzinom dyplomatów, i, tak jak zapro-
ponowała pani marszałek, te, które nie będą tymi 
przywilejami objęte. Po drugie, zaproponowali-
ście państwo w tej poprawce wykreślenie przepi-
sów o tym, że w okresie urlopu będzie przysługiwał 
dodatek zagraniczny, a więc chcecie obniżenia wy-
nagrodzeń dyplomatów zawodowych. Po trzecie, 
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proponujecie odebranie prawa do urlopu 5 dni 
przed zakończeniem i po zakończeniu pobytu na 
placówce. To są te najbardziej ekspresywne, naj-
bardziej jaskrawe przykłady przepisów, które w po-
prawkach proponuje się wykreślić. Ich jest jeszcze 
kilka. W zasadzie wszystkie te zmiany, które my 
wprowadzaliśmy, mają charakter propracowniczy 
i sprowadzają się do tego, żeby przywrócić pewną 
równowagę i sprawiedliwość w ramach różnych 
kategorii pracowników, stąd rozszerzamy na przy-
kład przywileje przynależne służbie zagranicznej 
o inne kategorie pracowników.

W imieniu rządu chciałbym negatywnie za-
opiniować tę poprawkę jako poprawkę anty-
pracowniczą. Wczoraj po posiedzeniu komisji 
rozmawialiśmy z  szefem komisji zakładowej 
związku zawodowego, na którego opinię powoły-
wała się pani senator, i on przyznał, że akurat te 
elementy, o których ja mówiłem, mają charakter 
propracowniczy. Zresztą w tej opinii, która została 
przywołana przez panią marszałek, te zmiany zo-
stały wymienione jako te, które idą w dobrym kie-
runku, ale w wystąpieniu pani marszałek zostały 
one pominięte. Dziękuję bardzo.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę – Panie Ministrze, 
poprosimy, bo widzę, że są pytania – zapytania 
do przedstawiciela rządu związane z omawianym 
punktem porządku obrad.

Widzę, że pytanie chce zadać pani marszałek 
Morawska-Stanecka.

Bardzo proszę.

SENATOR 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Szanowny Panie Marszałku! Szanowny Panie 
Ministrze!

Ja tylko ad vocem. Ponieważ pan kilkakrotnie 
przywołał mnie i moje nazwisko, chciałabym zwró-
cić pana uwagę na to, że pan pomylił elementy debaty, 
bo to było sprawozdanie komisji i decyzja, która zapa-
dła, to jest decyzja całej Komisji Spraw Zagranicznych 
i Unii Europejskiej, a nie decyzja moja jako przedsta-
wicielki lewicy. Kiedy będzie debata i ja wystąpię, to 

wtedy ewentualnie będzie można odnosić się do mnie 
ad personam. I tylko tyle.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

No, to jest uwaga, nie pytanie.
Czy ktoś jeszcze chce zadać pytanie panu mini-

strowi? Pan senator… O, przepraszam nie widzę… 
Pan senator Czerwiński.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jeśli chodzi o sposób przedstawienia sprawoz-

dania, to jest to już inna kwestia.
Ja chciałbym, żeby pan minister wytłumaczył 

pani marszałek, że jeśli w tekście pierwotnym tej 
zmiany, którą rozpatrujemy, dzieci małżonka dy-
plomaty dodawane są jako członkowie rodziny, 
a pani marszałek, reprezentująca, jak rozumiem, 
grupę senatorów, chce to wyciąć, to oznacza to, że 
tych osób, które są w pewien sposób chronione, 
będzie po prostu mniej. W tym przypadku dzie-
ci małżonka dyplomaty nie mogą być uważane 
za członków rodziny, co państwo proponujecie 
w ustawie. To jako przykład tego, o czym pan mó-
wił wcześniej.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Szanowni Państwo, muszę wam przypomnieć 
2 rzeczy. Po pierwsze, pani marszałek występowała 
jako sprawozdawca komisji i miała obowiązek rze-
telnie sprawozdawać, co było na posiedzeniu komi-
sji, co już zresztą sama powiedziała. A po drugie, 
przypominam, że teraz jest sesja pytań do pana mi-
nistra, i bardzo proszę, żeby na tym się skupić. Kto 
chce się zapisać do debaty, będzie mógł to zrobić, 
jak za chwilę otworzymy dyskusję.

Pan senator Jackowski. Bardzo proszę.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Dziękuję bardzo.
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Ja mam konkretne pytanie do pana ministra. 
Jak to jest z tym sześćdziesiątym piątym rokiem 
życia? Czy np. dyplomata, który ma 64 lata, już 
jest de facto wykluczony z możliwości wybra-
nia go na, nazwijmy to, kadencję na placów-
ce, bo w trakcie pełnienia swojej misji ukończy 
65 lat? Czy to automatycznie nie oznacza, że gro-
no osób praktycznie w wieku 62 lat byłoby wy-
kluczone z możliwości obejmowania stanowisk, 
z mianowania w placówkach zagranicznych, bo 
w trakcie przewidywanej zwyczajowej kadencji… 
Oczywiście zawsze można ją skrócić, ale chodzi 
o taką pragmatykę funkcjonowania służby zagra-
nicznej. Czy tutaj nie mamy do czynienia z sytu-
acją, że to wykluczenie ze względu na wiek byłoby 
wcześniej?

I drugie moje pytanie. Czy kiedy ta ustawa wej-
dzie w życie, to osoby, które pełnią w tej chwili swo-
ją misję i ukończą sześćdziesiąty piąty rok, będą 
miały możliwość dokończenia tej misji w takim 
cyklu, który zazwyczaj jest, czy będą odwoływani 
z placówek? Dziękuję.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
SPRAW ZAGRANICZNYCH 
PIOTR WAWRZYK 

Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Sytuacja wygląda następująco: osoby, które 

będą, w cudzysłowie, zbliżały się do ukończe-
nia 65 lat, będą informowane przez Biuro Spraw 
Osobowych o tym fakcie i będą informowane 
o tym, że jeżeli czują się na siłach i chcą nadal 
pełnić swoje obowiązki – podkreślam: niezależ-
nie czy na placówce, czy w centrali – będą pro-
szone o złożenie wtedy wniosku do szefa służby 
zagranicznej o przedłużenie możliwości wyko-
nywania obowiązków zawodowych i taką zgodę 
będą otrzymywały. Czyli z tego punktu widzenia 
to nie będzie miało znaczenia, czy ktoś jest, czy 
nie jest na placówce. Jeżeli ktoś będzie… Mamy 
takie przypadki, że są na placówkach osoby – 
szczególnie teraz – w nie najlepszym stanie 
zdrowia, bo mają np. komplikacje pochorobowe. 

I to od ich indywidualnej oceny będzie zależało, 
czy one będą w stanie kontynuować wypełnia-
nie tych obowiązków, czy też nie. Jeżeli uznają, 
że tak, to oczywiście takie przedłużenie moż-
liwości wykonywania obowiązków będą mogły 
dostać.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Widzę, że w międzyczasie zgłosiła się pani se-

nator Zdrojewska, a potem zgłosił się pan senator.
Pani senator Zdrojewska.

SENATOR 
BARBARA ZDROJEWSKA 

Bardzo dziękuję.
Chciałabym zapytać, Panie Ministrze, czy takie 

osoby będą mogły być, że tak powiem, wykorzy-
stywane, jak np. prof. Władysław Bartoszewski był 
wykorzystywany, w dyplomacji. Czy takie wiekowe 
osoby będą mogły być zatrudniane ze względu na 
swoje kompetencje, czy też nie, ponieważ przekro-
czą określony wiek?

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Bardzo proszę.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
SPRAW ZAGRANICZNYCH 
PIOTR WAWRZYK 

Oczywiście odpowiem na to pytanie, ale zwra-
cam uwagę, że to pytanie, tak jak pytanie panie se-
natora, nie dotyczy materii, którą dziś omawiamy, 
bo te kwestie są regulowane w tzw. ustawie pier-
wotnej, a dzisiaj omawiana ustawa nie dotyczy tego 
problemu. Ale odpowiadając na pytanie, powiem: 
tak, jest taka możliwość, tym bardziej że na pla-
cówkach w różnych sytuacjach są potrzebne różne 
niszowe umiejętności. W związku z tym nie wyda-
je mi się, aby takich osób można było i trzeba było 
pozbywać się z placówek.



189

24. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 27 maja 2021 r.

Ustawa o zmianie ustawy o służbie zagranicznej

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Jackowski, ponownie.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Dziękuję bardzo.
Ja chciałbym dopytać pana ministra. 

Rozumiem, że ta zgoda jest automatyczna, tak? 
Jeżeli pracownik służby…

(Rozmowy na sali)
(Marszałek Tomasz Grodzki: Panowie, bardzo 

proszę…)
Jeżeli dyplomata złoży taki…
(Rozmowy na sali)
Przepraszam, Panowie, ale trudno się skupić.
(Marszałek Tomasz Grodzki: Poproszę o prze-

niesienie rozmów do kuluarów.)
Ponownie zadaję pytanie. Chodzi mi o ten wnio-

sek, o którym wspomniał pan minister, ten, w któ-
rym, rozumiem, jest zawarta taka treść: w związku 
z tym, że czuję się na siłach, proszę o możliwość 
dokończenia misji czy… No, to już będzie jakiś for-
mularz. Czy tutaj decyzja jest automatyczna, czyli 
czy szef służby zagranicznej musi z automatu tę 
prośbę uwzględnić, czy ona jest, że tak powiem, 
uznaniowa? To jest moje pierwsze pytanie.

I drugie. No, może być taka sytuacja, że ktoś jest 
szczególnie cenny dla służby zagranicznej, ma duże do-
świadczenie – przecież mamy wielu takich dyploma-
tów – w trakcie swojej kadencji osiąga wiek emerytalny 
i chciałby już skorzystać ze świadczenia emerytalnego, 
czyli składa wniosek o naliczenie emerytury. Czy on 
dalej mógłby pracować, pełniąc tę samą funkcję, czy 
też wtedy… No, wiadomo, że w świetle innych przepi-
sów następuje rozwiązanie umowy o pracę, ale czy po 
prostu jest taka możliwość. Bo to też może być istotne 
ze względów, no, powiedziałbym, życiowo-material-
nych dla wielu dyplomatów. Dziękuję… Nie wiem, czy 
zrozumiałe jest moje pytanie…

(Głos z sali: Na pewno.)
Dziękuję.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
SPRAW ZAGRANICZNYCH 
PIOTR WAWRZYK 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, odpowiadając na pytanie 

pierwsze… To, o  czym powiedziałem, kreśląc 
w tych kilku słowach tę procedurę, to jest oczywi-
ście projekcja tego, nad czym w tej chwili pracuje-
my. Trudno mi w tej chwili określić precyzyjnie, 
jak to będzie sformułowane, stąd nie chciałbym 
odpowiadać precyzyjnie, bo to jest tzw. zdarzenie 
przyszłe niepewne, w związku z czym trudno w tej 
chwili wyrokować, jak to będzie wyglądało.

Jeśli chodzi o drugie pytanie, to jest oczywiste, 
że o takie osoby sama służba zagraniczna, ewentual-
nie na mocy decyzji swojego szefa, będzie zabiegała.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Do głosu zapisała się pani senator Jazłowiecka 

– z sali nr 217.
Bardzo proszę…
(Głosy z sali: Zdalnie, zdalnie.)
No to zdalnie czy z sali nr 217?
(Głosy z sali: Zdalnie.)

SENATOR 
DANUTA JAZŁOWIECKA 

Zdalnie. Dziękuję bardzo, Panie Marszałku. 
Jeszcze chwilowo zdalnie, przepraszam.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Który to już raz musimy debatować nad projek-

tem zmian będących konsekwencją wyznawanej 
przez rząd zasady: byle szybciej? Tym razem mamy 
do czynienia z wieloma poprawkami. Wśród nich 
znalazły się m.in. obejmujące: nakaz powołania 
pracowników służby zagranicznej; ujednolicenie 
konsekwencji ukończenia sześćdziesiątego piąte-
go roku życia; przyjęcie definicji członka rodziny…

(Marszałek Tomasz Grodzki: Gdyby trosz-
kę głośniej mogła pani senator mówić, bo słabo 
słyszymy…)
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Dobrze.
…przyjęcie definicji członka rodziny; określe-

nie zasad odwołania; ustalenie, że przedstawiciel 
Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej 
opiniowany będzie przez odpowiednią komisję sej-
mową; wyróżnienie nowych etapów aplikacji dy-
plomatyczno-konsularnej; doprecyzowanie zasad 
urlopu wypoczynkowego; określenie przepisów 
przejściowych; rezygnację z ambasadora tytular-
nego. Naprawdę wiele jest tych poprawek, jeśli 
weźmie się pod uwagę, że nowelizacja, której one 
dotyczą, nie weszła jeszcze w życie. Nie sposób od-
nieść się do wszystkich elementów budzących wąt-
pliwości, ale można przyjąć, że bez wątpienia część 
proponowanych przepisów może sprzyjać powo-
ływaniu osób niekompetentnych na stanowiska 
w służbie zagranicznej.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Oprócz pożąda-
nych zmian, takich jak zdefiniowanie członka ro-
dziny czy ograniczenie złych praktyk polegających 
na celowej rezygnacji z urlopów, mamy niestety do 
czynienia z propozycjami przepisów, które stawiają 
pod znakiem zapytania cały projekt.

Moje obawy budzi np. ustalenie czasu obowią-
zywania przepisów przejściowych w zakresie pra-
wa pracy do 31 marca 2023 r. Z czego wynika ta 
data? Czy chodzi o możliwość rozwiązania dotych-
czasowych umów tuż przed wyborami parlamen-
tarnymi, aby niektórzy politycy mogli pojechać na 
emeryturę do ciepłych krajów jako nowo powołani 
do służby zagranicznej?

Wątpliwości budzą również konsekwencje 
ukończenia sześćdziesiątego piątego roku życia. Jak 
już wcześniej wielokrotnie było mówione, przepis 
ten wprowadzono sztucznie, aby tylko przyspie-
szyć rotację wśród osób związanych ze służbą za-
graniczną. Wcześniejsza nowelizacja była pisana 
z takim pośpiechem, że wbrew woli rządzących nie 
objęła znaczącej grupy pracowników służby zagra-
nicznej. Teraz także te osoby będą mogły z pesy-
mizmem patrzeć na swoją przyszłość, a organy 
ustawodawcze ponownie mają ręce pełne roboty 
z powodu wprowadzania pośpiesznie poprawek.

Nie przyjęto również propozycji związków za-
wodowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 
Świadczy to o tym, jak bardzo lekceważeni są ci 
pracownicy. Otóż nie przyjęto postulatu związków 
zawodowych, by zrezygnowano z zapisu, który w spo-
sób obligatoryjny wygasza stosunek pracy, o czym 
mówiłam przed chwileczką, stosunek pracy w od-
niesieniu do dyplomatów, którzy ukończyli 65 lat, za-
kazujący dyplomatom zawodowym pełnienia funkcji 

w związkach zawodowych. Jest to nieuzasadnione 
ograniczenie praw obywatelskich i związkowych i jest 
ono sprzeczne z ustawą zasadniczą i ustawą o związ-
kach zawodowych oraz z konwencjami międzynaro-
dowymi, których Polska czy też Rzeczpospolita jest 
stroną. Dyskryminujące zmiany dotyczące pracow-
ników ze stopniami dyplomatycznymi, którzy po wej-
ściu w życie nowych zmian nie będą mieli podstaw 
prawnych do zachowania przez siebie posiadanego 
obecnie stopnia dyplomatycznego, a więc odebrane 
im będą prawa słusznie nabyte… Dla mnie to jest zu-
pełnie niezrozumiałe. Po raz kolejny apeluję do rzą-
dzących: dla dobra polskiego prawa konieczne jest 
skrupulatne przygotowywanie przepisów, szeroko 
przedyskutowanych i dwukrotnie przemyślanych. 
Dziękuję bardzo.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że pan senator 

Aleksander Szwed złożył swoje przemówienie 
w dyskusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone dzisiaj, 
pod koniec tego posiedzenia – mam nadzieję, że 
dzisiaj.

Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunko-
wać do kwestii przedstawianych w dyskusji czy 
w pytaniach, czy już nie?

(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych Piotr Wawrzyk: Nie, dziękuję.)

Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 

dwudziestego siódmego porządku obrad: ustawa 
o ratyfikacji decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 
z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zaso-
bów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającej 
decyzję 2014/335/UE, Euratom.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 391, 
a sprawozdanie komisji w druku nr 391 A.

Poproszę sprawozdawcę Komisji Budżetu 
i  Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej, pana senatora 
Bogdana Klicha, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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SENATOR SPRAWOZDAWCA 
BOGDAN KLICH 

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz 

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 
Senatu chciałyby zarekomendować Wysokiej Izbie 
przyjęcie ustawy ratyfikacyjnej wraz z dołączoną 
do niej preambułą.

Posiedzenie komisji było posiedzeniem waż-
nym. Wydaje się, że podczas tego posiedzenia 
zostały przedstawione zarówno argumenty me-
rytoryczne, jak i argumenty formalne, dotyczące 
ustawy ratyfikacyjnej. Co najważniejsze, w ostat-
nim głosowaniu komisja jednogłośnie opowiedzia-
ła się za ustawą ratyfikacyjną wraz z dołączoną do 
niej preambułą. To jest ważny znak, to jest ważny 
sygnał wysyłany do opinii publicznej w ramach 
pierwszego czytania przedłożenia sejmowego, sy-
gnał, że ponad podziałami można osiągnąć poro-
zumienie w sprawie przeprowadzenia w Senacie 
ratyfikacji, po dodaniu do niej preambuły.

Wcześniej odbyły się 2 głosowania. W głoso-
waniu pierwszym głosowaliśmy nad wnioskiem 
o przyjęcie ustawy bez poprawek, złożył ten wnio-
sek pan senator Bierecki. Wniosek ten nie uzyskał 
odpowiedniej większości, w związku z czym pan 
senator Bierecki zapowiedział, że będzie wniosek 
mniejszości, i został upoważniony do reprezento-
wania mniejszości w tej sprawie.

Drugim głosowaniem, które udrożniło drogę do 
ostatecznej jednomyślności obu komisji, było głoso-
wanie nad zaproponowaną preambułą, w którym 
to głosowaniu większość komisji opowiedziała się 
za tym, żeby dołączyć preambułę do traktatu ra-
tyfikacyjnego. Stosunek głosów był następujący: 
11 głosów za, 5 –przeciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu.

Chciałbym na początku zreferować państwu 
przebieg posiedzenia komisji, bo miało ono swo-
ją dynamikę i miało swoją dramaturgię. Myślę, że 
było tak za sprawą zaproponowania przez Koalicję 
Obywatelską oraz PSL w Senacie tekstu preambu-
ły. Aby nie było wątpliwości, o jaki tekst chodzi… 
Mówimy o tekście, który głosi… Zacytuję.

„W  osiemnastym roku członkostwa 
Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej cała 
Wspólnota stanęła przed ogromnym wyzwaniem, 
jakim jest kryzys społeczno-gospodarczy. Jedyną 
drogą wyjścia z tego kryzysu jest solidarność eu-
ropejska, a środkiem do realizacji tego celu ustano-
wienie Europejskiego Funduszu Odbudowy.

W trosce o przyszłość i pomyślność naszej 
Ojczyzny władze Rzeczypospolitej Polskiej dekla-
rują, że środki z Funduszu Odbudowy będą służyć 
modernizacji państwa, rozwojowi i innowacyjno-
ści gospodarki, usprawnieniu ochrony zdrowia, 
wzmocnieniu systemu edukacji, ochronie środo-
wiska i klimatu.

Władze Rzeczypospolitej Polskiej zobowią-
zują się, że środki z tego Funduszu będą wydat-
kowane w oparciu o zasady sprawiedliwości, 
transparentności i praworządności z zagwaran-
towaniem równego traktowania podmiotów za-
interesowanych realizacją projektów. Będą one 
uwzględniały potrzeby wszystkich obywatelek 
i obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, wszyst-
kich wspólnot lokalnych, samorządów, przedsię-
biorców i pracowników, rolników i organizacji 
pozarządowych.

W  tym celu zostanie powołany Komitet 
Monitorujący, który będzie sprawował nadzór 
nad realizacją projektów oraz wydatkowaniem 
środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy 
i Zwiększania Odporności.

W skład tego Komitetu wejdą przedstawiciele 
Rady Ministrów, Sejmu i Senatu oraz reprezentan-
ci organizacji samorządu terytorialnego, organi-
zacji pracodawców, organizacji związkowych oraz 
organizacji pozarządowych wskazani przez te pod-
mioty według przepisów odrębnej ustawy.

W  przekonaniu, że poszanowanie powyż-
szych zasad będzie niewzruszoną podstawą reali-
zacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania 
Odporności, stanowi się, co następuje:”.

Ta preambuła, która została przeze mnie zgło-
szona w imieniu – podkreślę to raz jeszcze – części 
koalicji demokratycznej w Senacie, opiera się na 
ekspertyzie prawnej, od strony formalnej oczywi-
ście, przygotowanej przez zespół konstytucjonali-
stów powołanych przez pana marszałka. Ten zespół 
taką ekspertyzę prawną dostarczył z odpowiednim 
wyprzedzeniem. W ekspertyzie… Państwo po-
zwolą, że zacytuję wyłącznie konkluzje, bo trudno 
prezentować ją całą. Ważne jest to, że ci wybitni 
konstytucjonaliści w konkluzjach mówią o tym, 
że jest możliwe uzupełnienie treści ustawy o pre-
ambułę odwołującą się do intencji i wartości przy-
świecających umawiającym się stronom. Widzą 
możliwość, aby inne sprawy, które są wynikiem 
woli senatorów, znalazły swój wyraz w odrębnej 
uchwale. Projekt takiej uchwały w postaci opinii 
został złożony do laski marszałkowskiej i będzie 
procedowany w kolejnym punkcie naszych obrad.
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A zatem, jak państwo słyszeli i mieli oka-
zję przeczytać – była o  tym mowa na posie-
dzeniu komisji – preambuła spełnia ramy 
prawne zarysowane w ekspertyzie. Preambuła 
jest bowiem wyrazem naszych intencji. Jest wy-
razem tego, czego powinny oczekiwać władze 
Rzeczypospolitej Polskiej bez względu na to, 
przez kogo one są wyłonione i jaki mają szyld 
partyjny. Jest także wyrazem tych wartości, 
które wielokrotnie były powtarzane w Polsce, 
a na pewno stały się jednym z filarów naszego 
przystąpienia i później naszej obecności w Unii 
Europejskiej. No przecież jak inaczej rozumieć 
takie wartości jak sprawiedliwość w rozdziale 
środków, jak transparentność procesu wyłania-
nia i później realizacji poszczególnych projektów 
czy wreszcie takie jak praworządność i zagwa-
rantowanie zainteresowanym podmiotom rów-
nego dostępu, niewyróżnianie nikogo innego? To 
są podstawowe sprawy, na tych wartościach opie-
ra się każda wspólnota demokratyczna. I trudno 
sobie wyobrazić, żeby ktoś mógł sprzeciwiać się 
tym wartościom. A czy można się sprzeciwiać 
temu, że środki te mają służyć modernizacji 
państwa, że mają wprowadzać innowacyjność 
gospodarki, że mają usprawnić system ochrony 
zdrowia, tak boleśnie doświadczony przez pan-
demię, czy wreszcie wzmacniać system edukacji 
oraz zabiegać o to, żeby środowisko naturalne 
w Polsce było chronione, a klimat się poprawiał? 
Tak więc ta preambuła – podkreślę tu raz jeszcze 
to, o czym mówiłem podczas posiedzenia komisji 
– jest wyrazem wartości oraz intencji.

Ta preambuła jest również wyrazem przekona-
nia o tym, że wszyscy ci, którzy reprezentują bene-
ficjentów tego wielkiego programu, tego wielkiego 
funduszu obliczonego na ok. 260 miliardów euro 
dla Polski w najbliższych latach, powinni mieć 
równy dostęp do tych środków. I dlatego powin-
ni być reprezentowani w ciele, które będzie mo-
nitorowało realizację tego programu. Mowa tutaj 
o samorządowcach. Mowa tutaj o przedsiębior-
cach, organizacjach związkowych, organizacjach 
pozarządowych, ruchach ekologicznych, a także 
rozmaitych rodzajach samorządu zawodowego, 
takich jak np. samorząd lekarski. I nie jest przy-
padkiem, że temu akurat zagadnieniu poświęcili-
śmy tyle uwagi wcześniej – ja o tym też mówiłem 
podczas posiedzenia komisji, dlatego przypomi-
nam o tym w sprawozdaniu – i że tyle uwagi po-
święciliśmy na wysłuchanie opinii tych środowisk 
zarówno w przypadku pierwszego projektu rządu 

dotyczącego KPO, tego z 26 lutego, jak i drugiego, 
zmodyfikowanego, z 30 kwietnia.

Ale nie czas teraz na rozmowę na ten temat 
czy na przedstawianie wyników tych wysłuchań, 
bo przecież mówimy tylko o  tym, że Komitet 
Monitorujący powinien sprawować nadzór nad 
przebiegiem realizacji programu oraz że przed-
stawiciele wymienionych przeze mnie wcześniej 
środowisk winni pochodzić z wyboru, a nie z no-
minacji. Winni być wybierani dzięki wolnej decy-
zji tych środowisk, a nie według uznania jakiegoś, 
choćby najlepszego ministra, który wskaże palcem 
jednego, a nie drugiego, chociaż ten drugi być może 
ma lepszą reputację w swoim środowisku.

I takie było uzasadnienie zgłoszenia tej pream-
buły, abyśmy mogli w Senacie ze spokojnym su-
mieniem ratyfikować ustawę w imię tego, że ona 
daje Polakom szansę na skorzystanie z dobrodziej-
stwa, jakim jest ustanowienie Funduszu Odbudowy 
Unii Europejskiej. Polacy mają prawo do tego, aby 
z tych środków skorzystać. Polacy mają prawo do 
tego, aby te środki były wydawane w sposób rzetel-
ny. I dlatego ustawa ratyfikacyjna winna być popar-
ta w Senacie i winna być poparta także preambuła. 
Ustawa ratyfikacyjna daje bowiem Polakom szan-
sę na skorzystanie z tego funduszu, a te pieniądze 
się Polakom po prostu należą, preambuła zaś daje 
szansę na to, aby się opowiedzieć po stronie war-
tości i jasno powiedzieć, iż Senat uważa, że środki 
z tego funduszu winny być wykorzystywane w spo-
sób jasny, transparentny, sprawiedliwy i rzetelny, 
a także określić, kto powinien sprawować nadzór 
nad tym programem.

Jeśli państwo pozwolą, to przedstawię też parę 
opinii, które były wyrażane w trakcie tej debaty.

Otóż pan senator Bierecki proponował, żeby 
nie ruszać nic w ustawie ratyfikacyjnej, propono-
wał, żeby ponownie rozważyć wniosek o przyłą-
czenie preambuły do tej ustawy, no i zachęcał do 
tego, żeby – cytuję – „przyjąć po prostu odrębną 
uchwałę” w tej sprawie.

Pan senator Kleina uznał, że „w szczególności 
możliwe jest uzupełnienie treści tej ustawy wyra-
żającej zgodę na ratyfikację poprzez uzupełnienie 
jej o preambułę”, ale zgodził się z argumentami na-
szych ekspertów, że nie powinno się zmieniać nic 
ani w art. 1, ani w art. 2 tej ustawy. Taka zresztą 
była zaprezentowana na wstępie opinia naszego 
Biura Legislacyjnego, które stwierdziło – cytuję – 
„Nie można też wykluczyć możliwości wprowadze-
nia poprawki, która polegałaby właśnie na dodaniu 
preambuły, przy czym trzeba mieć na względzie to, 
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że treść tej preambuły nie ma charakteru norma-
tywnego, ona powinna zawierać pewne wskazówki 
interpretacyjne, nie powinna natomiast zawierać 
pewnych treści o charakterze merytorycznym”.

Pan senator Kwiatkowski wyraził zadowole-
nie, że dla części sali podczas obrad połączonych 
komisji opinia tych profesorów nauk prawnych 
– w większości profesorów, tam jest jeden dok-
tor habilitowany – jest tak ważna. Wyraził też na-
dzieję, że dla pozostałej części sali w kwestii tego, 
czy formalnie ta poprawka jest dopuszczalna, na 
pewno autorytetem będzie doktor nauk prawnych, 
pan prezes Jarosław Kaczyński, który poparł po-
dobną preambułę podczas głosowania w Sejmie. 
Pan senator Kwiatkowski mówił też o tym, że był-
by przeciwnikiem poprawek wprowadzanych do 
konkretnych jednostek redakcyjnych, czyli do art. 1 
bądź art. 2 tej ustawy.

Pan wicemarszałek Pęk odniósł się krytycznie 
do propozycji dołączenia preambuły do tej usta-
wy i mówił o tym, że w ogóle ta dyskusja meryto-
rycznie do sprawy nic nie wnosi, bo pod względem 
prawnym – według pana marszałka Pęka – jest 
jednoznaczne, że nic nie powinno być dołączane 
do artykułów ustawy ratyfikacyjnej. Uznał on tak-
że, że sprawy opisywane w preambule nie budzą 
żadnych kontrowersji, ratyfikacja powinna zostać 
przyjęta bez poprawek i to jest jedyny wariant, 
który można rozpatrywać, i można być albo za ra-
tyfikacją, albo przeciw niej, trzeciej drogi nie ma 
– ja cytuję tu pana marszałka Pęka – tertium non 
datur. Pan marszałek uznał także, że w tej spra-
wie nie ma żadnego manewru. Rozumiem, że cho-
dziło tutaj o nieuzupełnianie tego aktu prawnego 
o żadne inne treści. Zaapelował także o to, żeby 
nie wracać do tego, co działo się na poszczegól-
nych etapach pracy w Sejmie, oraz zadał pytanie 
o to, co będzie, jeśli ta ustawa z preambułą wyj-
dzie z Polski jako jedyna taka, to znaczy jako jedyna 
z aktów ratyfikacyjnych 27 państw członkowskich 
Unii Europejskiej będzie zawierała taką preambu-
łę. Mam nadzieję, że dobrze zrozumiałem intencje 
pana marszałka. Czyli pytał on: co wtedy będzie 
z całością procesu ratyfikacyjnego tego instru-
mentu w Unii Europejskiej, we wszystkich krajach 
członkowskich Unii Europejskiej? Pan marszałek 
Pęk wnosił także o to, aby przyśpieszyć proces ra-
tyfikacyjny w Senacie.

Pan marszałek Kamiński polemizował z tą wy-
powiedzią marszałka Pęka, uznając, że 10 dni po-
między rozpoczęciem prac a zakończeniem prac 
nad ustawą ratyfikacyjną w Senacie nie stanowi 

specjalnej różnicy, uznał też, że to rząd jest odpo-
wiedzialny za opóźnienie tej ratyfikacji ze względu 
na różnicę zdań i podział w Zjednoczonej Prawicy. 
Marszałek Kamiński uznał także, że w żadnym in-
nym kraju z 20 krajów Unii Europejskiej, które do 
tamtego dnia ratyfikowały instrument odbudowy, 
nie było takiej sytuacji jak w Polsce, żeby było ta-
kie pęknięcie w obozie rządzącym. Pan marszałek 
Kamiński uznał ponadto, że w polskim interesie 
narodowym jest to, aby została dokonana ratyfi-
kacja i że do tego potrzebna jest preambuła. Mówił 
również o związku pomiędzy praworządnością, re-
spektowaniem prawa w Polsce a pieniędzmi pocho-
dzącymi z tego funduszu.

Pan marszałek Borusewicz, jako jeden z ko-
lejnych mówców, uznał, że skoro w Sejmie pani 
marszałek Witek dopuściła głosowanie nad po-
prawkami, a zatem nad propozycją preambuły 
i nad poprawkami do poszczególnych artykułów, 
to nie ma powodów, żeby nie dopuścić takiej moż-
liwości w Senacie. I jeżeli poprawki w Sejmie były 
niemożliwe do przegłosowania, to nie powinny 
być przez panią marszałek Sejmu w ogóle podda-
wane pod głosowanie – a jednak były. W związku 
z tym pytanie: dlaczego w Sejmie było to możliwe, 
a w Senacie nie?

Pani marszałek Gabriela Morawska-Stanecka 
polemizowała z argumentem, że prace w Senacie 
się opóźniają, uznając, że Komisja Europejska mia-
ła w owym czasie zastrzeżenia do Krajowego Planu 
Odbudowy przedstawionego przez rząd i że rząd 
ma 2 miesiące na to, żeby w dialogu z Komisją 
Europejską nanieść odpowiednie poprawki do KPO.

Proszę państwa, proszę wybaczyć, że nie cytuję 
wszystkich mówców, tylko tych, którzy reprezentu-
ją środowiska polityczne w naszej Izbie. Było jesz-
cze sporo ważnych i ciekawych głosów.

W końcu mieliśmy konkluzję. Powtórzę raz 
jeszcze, że w ostatnich głosowaniach najpierw 
większość uznała, że należy wprowadzić pream-
bułę do ustawy ratyfikacyjnej, a później wszyscy 
uznali, że należy przyjąć ustawę ratyfikacyjną 
wraz z wprowadzoną preambułą. Dziękuję, Pani 
Marszałek.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Gabriela Morawska-Stanecka)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
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Dziękuję bardzo. Teraz będzie sprawozdanie 
mniejszości.

Proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji 
Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji 
Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, senato-
ra Grzegorza Biereckiego, o przedstawienie wnio-
sku mniejszości komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
GRZEGORZ BIERECKI 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Przypadł mi zaszczyt złożenia sprawozdania 

mniejszości, która stara się bronić powagi Senatu, 
przeciwstawiając się wprowadzeniu preambuły do 
treści ustawy ratyfikacyjnej.

Najpierw pozwolę sobie odnieść się do kilku 
uwag, które mój przedmówca poczynił. Przede 
wszystkim chciałbym wyjaśnić, bo mamy do czy-
nienia z pewnym nieporozumieniem albo świado-
mym nieporozumieniem, żeby tak delikatnie się 
odnieść do tej wypowiedzi. Chodzi o kwestię tej jed-
nogłośności, o której wspominał pan senator Klich. 
Oczywiście to głosowanie, ostatnie głosowanie, za 
przyjęciem ustawy ratyfikującej, jest wyrazem woli 
senatorów Prawa i Sprawiedliwości, woli poparcia 
tej ustawy ratyfikacyjnej. Ale jednocześnie wyra-
zem naszej woli, wyrazem naszego jednoznacznego 
sprzeciwu wobec tej treści preambuły jest wniosek 
mniejszości, który mam zaszczyt przedstawiać. To 
chyba wymagało wyjaśnienia.

Jeżeli chodzi o pytanie, które na posiedzeniu ko-
misji zadawaliśmy, czy ustawa może być uzupeł-
niona o preambułę, czy ustawa ratyfikacyjna może 
być uzupełniona o preambułę… To także wymaga 
wyjaśnienia, ponieważ mój przedmówca cząstko-
wo przedstawił opinię Biura Legislacyjnego. To 
prawda, że Senat może dodać preambułę do tre-
ści tej ustawy ratyfikacyjnej. Takie są orzecze-
nia Trybunału Konstytucyjnego. Pan minister 
w trakcie posiedzenia wskazywał na 3 orzeczenia 
Trybunału Konstytucyjnego, który mówi o moż-
liwości uzupełnienia takiej ustawy o preambu-
łę. Ale, co podkreślało także Biuro Legislacyjne 
i co wprost wynika z tych wyroków Trybunału 
Konstytucyjnego, preambuła nie może mieć cha-
rakteru normatywnego, nie może konstytuować 
instytucji, praw, może być ograniczona wyłącznie 
do okolicznościowego bądź uroczystego – może 
tak lepiej powiedzieć: uroczystego – wezwania, 
przywołania wartości istotnych dla gremium 

zatwierdzającego, bądź też może przywoływać 
siły wyższe.

Preambuła, o której tu mowa, nie spełnia tego 
warunku – to trzeba wskazać jednoznacznie i na to 
wskazywało nasze Biuro Legislacyjne – ponieważ 
ta preambuła zawiera kwestie konstytuujące, nor-
matywne. Przytoczę część tej preambuły: „W tym 
celu zostanie powołany Komitet Monitorujący, któ-
ry będzie sprawował nadzór nad realizacją projek-
tów”… Jeżeli to nie jest normatywne, jeżeli to nie 
jest treść normatywna, to… Stoimy tutaj w wyraź-
nej sprzeczności – czego zresztą dowodem jest 
wniosek mniejszości, który prezentuję – więk-
szość komisji stoi w sprzeczności do opinii, które 
przedstawiał rząd, które przedstawiało nasze Biuro 
Legislacyjne. I stoi także w sprzeczności do 3 wyro- wyro-wyro-
ków Trybunału Konstytucyjnego, które są wiadome 
i znane w obrocie prawnym.

Opinia, na którą się powoływał pan senator 
Klich, opinia grupy profesorów sporządzona na zle-
cenie marszałka Grodzkiego, jest opinią, która od-
nosi się do pytania, czy może tu być preambuła. I co 
do tego nie ma wątpliwości: może być. Nie odnosi się 
jednak do tego, jaka może być ta preambuła. Powiem 
nawet więcej: ta opinia, która była przedstawiona na 
posiedzeniu komisji, wskazuje drogę do zawarcia 
treści normatywnych, oczekiwań Senatu w innym 
akcie. Ja z pewną nadzieją usłyszałem czy zobaczy-
łem dziś uzupełnienie porządku obrad o opinię, któ-
rą w drodze odrębnej uchwały Senat miałby przyjąć, 
w której znalazłyby się te treści, które państwo chce-
cie przemycić w jakimś stopniu w tej preambule. Do 
takiego działania zachęcają was profesorowie dzia-
łający na zlecenie marszałka Grodzkiego. Taka jest 
wyraźna rekomendacja.

Mam nadzieję, że skorzystacie z tej rekomen-
dacji, zagłosujecie za wnioskiem mniejszości, za 
ratyfikacją, która nie będzie wprowadzać konfu-
zji w obrocie międzynarodowym, a swoje inten-
cje, swoje oczekiwania zawrzecie w opinii, która 
jest obszerna i która będzie przedmiotem odręb-
nej dyskusji.

24 kraje ratyfikowały już…
(Głos z sali: 25 krajów.)
25, bardzo dziękuję. 25 krajów ratyfikowało już 

tę decyzję, wszystkie bez uzupełnień, bez popra-
wek. Myślę, że Polska nie powinna się tutaj wyróż-
niać, zwłaszcza z taką preambułą.

I teraz troszkę na temat samej preambuły, bo 
o tym także mówiliśmy na posiedzeniu. Ta pre-
ambuła, nawet w części, która nie jest norma-
tywna, sprawia wrażenie dokumentu napisanego 
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pospiesznie, nie chcę mówić, że na kolanie, ale nie-
uważnie. Nie tylko stanowi powtórzenie treści, które 
znajdują się już w umowach, w traktacie europej-
skim, w naszej konstytucji, lecz także pomija istotne 
zadania Funduszu Odbudowy, pomija istotne kie-
runki modernizacji państwa. Ja to zacytuję. W inten-
cji wnioskodawców środki z Funduszu Odbudowy 
służyć będą modernizacji państwa, rozwojowi i in-
nowacyjności gospodarki, usprawnieniu ochrony 
zdrowia, wzmocnieniu systemu edukacji, ochronie 
środowiska i klimatu. W trakcie posiedzenia komi-
sji jeden z ministrów – proszę wybaczyć, nie pa-
miętam dokładnie który, a nie zanotowałem sobie 
tego – zwrócił uwagę na to, co zostało pominięte 
w tej wyliczance. Otóż nie ma tam kwestii reformy 
systemu emerytalnego. A więc emeryci z Funduszu 
Odbudowy korzystać nie będą? Pominięta została 
kwestia wsparcia dla rolników. Pan minister zwrócił 
uwagę szczególnie na to, że podpis pod tym projek-
tem złożyli przedstawiciele Polskiego Stronnictwa 
Ludowego. Nie zauważyli, że nie ma tam rolników. 
No i pominięta została także istotna kwestia wspar-
cia rozwoju infrastruktury. Tego także nie ma w tej 
wyliczance, w tym wezwaniu. Dlatego pozwalam 
sobie z całą mocą twierdzić, że pośpiech przy pisa-
niu tej preambuły był zbyt wielki, mimo że tak dużo 
czasu Senat otrzymał na zadumę nad tą ratyfikacją.

Wreszcie kolejny argument, który odnosi się do 
kwestii preambuły, to sprawa odpowiedzi na py-
tanie: a co reguluje rozporządzenie, które mamy 
ratyfikować tą ustawą? Otóż zgodnie ze swo-
im tytułem ta ustawa traktuje o ratyfikacji decy-
zji Rady w sprawie systemu zasobów własnych 
Unii Europejskiej. Ona odnosi się do kwestii za-
sobów własnych, do środków, które pozyska Unia 
Europejska. Zawarte w preambule odniesienia do 
Funduszu Odbudowy i Krajowego Planu Odbudowy 
dotyczą innego dokumentu, w związku z czym nie 
powinny znaleźć się w treści ustawy ratyfikacyjnej.

Ta ustawa faktycznie stanowi zgodę Sejmu 
i Senatu na złożenie przez pana prezydenta pod-
pisu pod tą umową, pod tym rozporządzeniem, pod 
tym dokumentem o charakterze międzynarodo-
wym, stąd też wezwania, które znalazły się w tej 
preambule, formalnie kierowane są, jak rozumiem, 
do pana prezydenta Rzeczypospolitej. Czy to on ma 
utworzyć ten Komitet Monitorujący, o którym pań-
stwo mówicie w preambule? Myślę, że mamy tu-
taj do czynienia z wielkim rzeczy pomieszaniem. 
W związku z tym w trosce o powagę Senatu i po-
rządek prawny proszę państwa o przyjęcie tej usta-
wy bez poprawek. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Proszę, pan senator Jerzy Wcisła.

SENATOR 
JERZY WCISŁA 

Ja mam pytanie do pana senatora Bogdana 
Klicha. Panie Senatorze, czy na posiedzeniu ko-
misji była dyskutowana zależność między termi-
nem przyjęcia ustawy ratyfikacyjnej przez Senat 
a otrzymaniem przez Polskę pierwszej transzy 
pieniędzy unijnych? Jeżeli taka dyskusja była, to 
proszę powiedzieć, jaka jest zależność między tymi 
2 faktami. Czy przyjęcie tej ustawy nie czternaste-
go, ale dwudziestego siódmego, może zmienić datę 
otrzymania przez Polskę pieniędzy?

SENATOR 
BOGDAN KLICH 

Pani Marszałek!
Oczywiście, że ten temat był poruszany, ja może 

zbyt dawkowo o tym powiedziałem. Rzeczywiście te 
sprawy znalazły się w paru wystąpieniach, głównie 
w wystąpieniu pana marszałka Kamińskiego, jeśli 
dobrze pamiętam. Była mowa o tym, kto tak napraw-
dę jest odpowiedzialny za opóźnienie procesu ratyfi-
kacyjnego. To przecież rząd jest za to odpowiedzialny, 
to przecież rząd przez długi czas nie składał projektu 
ustawy do Sejmu, to przecież rząd zwlekał, i to zwle-
kał na oczach całej Europy. Myśmy to widzieli. Poza 
tym sprawozdaniem mogę oczywiście przypomnieć 
swój własny artykuł dla „Gazety Wyborczej” chyba 
z początku stycznia, w którym wskazywałem na tę 
zwłokę jako na błąd polityczny rządu. No a potem było 
jeszcze kilka miesięcy, zanim projekt ustawy został 
przedłożony Sejmowi. Podzielam zdanie marszałka 
Kamińskiego, że przyczyną tej zwłoki był spór poli-
tyczny w samym obozie rządzącym, spór, który tak 
naprawdę sparaliżował możliwość złożenia przez 
rząd tej ustawy do parlamentu. Mogliśmy być jed-
nymi z pierwszych, a jesteśmy jednymi z ostatnich. 
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Za to odpowiedzialny jest rząd premiera Mateusza 
Morawieckiego i głębokie pęknięcie w tym rządzie. 
Nie jest znany przykład innego kraju spośród 27 kra-
jów członkowskich Unii Europejskiej, w którym 
w obozie rządzącym byłoby takie głębokie pęknięcie 
polityczne, a to ono jest odpowiedzialne czy może to 
ono sprawiło, że tak późno został złożony ten wnio-
sek ratyfikacyjny do parlamentu. O tym mówiliśmy 
podczas posiedzenia komisji i nie było polemiki z tym 
stwierdzeniem. Dlatego rozszerzam tę skrótową rela-
cję, którą zaprezentowałem państwu wcześniej.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Proszę o zadanie pytania pana senatora Jana 

Marię Jackowskiego.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Dziękuję bardzo.
Mam 2 pytania do pana senatora Klicha. Pierwsze 

moje pytanie jest następujące. Czy w ramach tych 
analiz prawnych było szczegółowo analizowa-
ne orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, jeśli 
chodzi o dodawanie czegokolwiek do ustaw ratyfi-
kacyjnych? Zazwyczaj są to ustawy co do treści me-
rytorycznej jednozdaniowe, tj. wyraża się zgodę, aby 
prezydent ratyfikował w imieniu Rzeczypospolitej 
Polskiej daną umowę międzynarodową. Czy w tych 
analizach były zawarte takie rozważania?

I drugie moje pytanie. Czy dołożenie tej pream-
buły nie spowoduje takiej oto sytuacji, że, gdyby 
ona się utrzymała również w głosowaniu sejmo-
wym, a tego nie możemy wykluczyć… Czy nie spo-
wodowałoby to perturbacji w związku z ratyfikacją 
tej umowy? Chodzi o to, że tzw. kraje skąpcy – nie 
będę ich wymieniał z nazwy, mówię o niektórych 
krajach członkowskich – na pewno by podnosiły 
ten element w dyskusjach na forum unijnym. Czy 
podczas dyskusji na posiedzeniu komisji była na 
ten temat mowa? Dziękuję bardzo.

SENATOR 
BOGDAN KLICH 

Pani Marszałek!

Wydaje mi się, że na drugie pytanie odpowie-
działem już, cytując m. in. wypowiedź jednego z se-
natorów, który rzeczywiście podnosił ten wątek, 
ale też odpowiedź innego senatora, który przy-
pominał o tym… To chyba był senator… Chodzi 
o wypowiedź innego senatora, który przypomi-
nał o tym, że rząd sam wystąpił do… że rząd ma 
dwie… To była wypowiedź pani senator Gabrieli 
Morawskiej-Staneckiej. Jeżeli chodzi o sprawy wy-
datkowania środków, to zaznaczam: wydatkowa-
nia środków, czyli realizację projektów w ramach 
Krajowego Planu Odbudowy, to rząd sam wystą-
pił o to, aby przedłużyć ten 2-miesięczny czas na 
dialog z Komisją Europejską. Rząd wystąpił – jeśli 
ja dobrze pamiętam, bo tak szczegółowo tego nie 
omawialiśmy – o czas do 4 tygodni, o dodatkowy 
czas do 4 tygodni. Prawda? Ale żeby nie mieszać 
tych porządków, powiem: tak, istotnie takie uwagi 
padały, ale też spotkały się z repliką.

Czy w tych analizach prawnych były analizowa-
ne także orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego? 
Chociaż ten temat nie był omawiany podczas 
posiedzenia komisji, to powiem, że w tej anali-
zie prawnej, na którą się powołujemy, jest bar-
dzo szczegółowa analiza zarówno orzecznictwa 
Trybunału Konstytucyjnego, jak i praktyki praw-
nej w tym zakresie. A więc odpowiadam: tak, w tej 
ekspertyzie prawnej jest także analiza orzeczeń 
Trybunału Konstytucyjnego.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Proszę o zadanie pytania pana senatora Jerzego 

Czerwińskiego.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
3 krótkie pytania. Pierwsze. Czy akt ratyfikacyj-

ny, który w tej chwili rozpatrujemy – no, właści-
wie to ustawa o zezwoleniu na ratyfikację – mówi 
o umowie międzynarodowej? Inaczej: czy decyzja 
o zasobach własnych Unii Europejskiej jest umo-
wą międzynarodową, czy stosuje się do niej prawo 
traktatu?

Druga kwestia. Myśmy takie kwestie… To zna-
czy może nie my fizycznie, ale izby parlamentu 
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podejmowały to już wcześniej dwukrotnie, no 
i wtedy nie było mowy o żadnej preambule ani 
o uzupełnianiu zgody na ratyfikację jakimikolwiek 
przepisami. Czy państwo analizowaliście na po-
siedzeniu komisji, dlaczego wtedy nie było to po-
trzebne, a teraz jest to potrzebne? Cóż takiego się 
zmieniło? W sytuacji prawnej oczywiście.

I pytanie trzecie. Tak naprawdę ta decyzja bę-
dzie realizowana przez Komisję Europejską. Ona…

(Senator Bogdan Klich: Przez co?)
Przez Komisję Europejską, przez organy – na-

zwijmy to ogólnie, może bezpieczniej – europejskie. 
Myślę, że trybunał będzie też po części brał w tym 
udział. I pytanie jest takie: czy państwa zamia-
rem, kiedy proponowaliście taki, a nie inny tekst 
preambuły, było to, żeby to, czy zostanie powołany 
Komitet Monitorujący w Polsce, miało wpływ na to, 
jak będzie wykonywana ta decyzja przez organy Unii 
Europejskiej? No bo tak to tutaj wygląda. Jest zobo-
wiązanie Polski, że będzie taki, a nie inny Komitet 
Monitorujący, jest nawet próba ustalenia jego skła-
du, przepis już typowo techniczny. A więc proszę 
wytłumaczyć, jaki tu jest związek przyczynowy. Czy 
my rzeczywiście mamy aż takie mocarstwowe za-
pędy, żeby próbować naszymi przepisami, naszymi 
zaniechaniami czy też działaniami w Polsce wpły-
wać na realizację tej decyzji? Już powiedziałem, że 
realizować tę decyzję będą organy Unii Europejskiej.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę, Panie Senatorze.

SENATOR 
BOGDAN KLICH 

Dziękuję, Pani Marszałek.
Pierwsza sprawa nie była analizowana przez 

komisję. Ta, o którą pan pytał, taka, czy ratyfika-
cja dotyczy umowy międzynarodowej. Mogę do-
powiedzieć od siebie: oczywiście, że ratyfikacja 
dotyczy umowy międzynarodowej, która wiąże 
Rzeczpospolitą Polską.

(Senator Jerzy Czerwiński: Ja zadałem inne py-
tanie, proszę słuchać dokładnie. Czy to, co ratyfiku-
jemy, jest umową… Czy akt, na którego ratyfikację 
zezwalamy prezydentowi w tej ustawie, jest umową 
międzynarodową? To jest tego typu pytanie.)

To ja panu odpowiem bardziej precyzyjnie. Ta 
ratyfikacja dotyczy decyzji o utworzeniu… decyzji 
o systemie zasobów własnych Unii Europejskiej. 
Mówię tak, żeby być bardzo precyzyjnym. To 
jest decyzja o systemie zasobów własnych Unii 
Europejskiej, decyzja podobna do tych, które były 
dwukrotnie wcześniej podejmowane, tj. 7 lat wcze-
śniej i 14 lat wcześniej. Bo zawsze, kiedy otwieramy 
nową siedmiolatkę, czyli tzw. wieloletnie ramy fi-
nansowe dla Unii Europejskiej, musi być ratyfika-
cja w oparciu o prawo polskie i w oparciu o art. 89 
konstytucji. To tak w największym skrócie, jeśli 
chodzi o stronę prawną. Nie było to analizowane 
przez komisję, ale tak wygląda stan prawny.

Pewnie pan senator dopytałby o to, dlaczego 
w 2014 r. i w 2007 r. nie było, a teraz jest projekt doda-
nia preambuły do ustawy ratyfikacyjnej. Odpowiem 
wprost: ze względu na to, że istnieje obawa, że te 
środki będą wydawane w sposób niesprawiedliwy, 
że postępowania będą nietransparentne, że będą lepsi 
i gorsi. Ci lepsi uzyskają dostęp, a ci gorsi ze wzglę-
dów politycznych nie uzyskają dostępu do środków 
pochodzących z tego instrumentu. Istnieje taka oba-
wa i ze względu na tę obawę uważamy, że wszyscy, 
którzy tu siedzimy, w tej Izbie, mamy obowiązek opo-
wiedzieć się po stronie wartości, które są w tej pre-
ambule zawarte, i powiedzieć o tym, że nasze intencje 
są czyste, że nie mamy złych intencji. To powinno 
zapewnić każdą Polkę i każdego Polaka o tym, że te 
środki będą wydawane w sposób sprawiedliwy, że po-
stępowania będą przejrzyste i że każdy podmiot bę-
dzie równouprawniony w dostępie do tych środków.

Czy była… Właściwie odpowiedziałem na pań-
skie trzecie i drugie pytanie za jednym zamachem. 
W drugim pytaniu pytał pan o to, czy była analiza 
odnośnie do wcześniejszych ratyfikacji i co było za-
miarem pomysłodawców.

(Senator Jerzy Czerwiński: Jeśli można, Pani 
Marszałek…)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Proszę. Proszę bardzo.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Mam pytanie, które stawiam. O  co tu cho-
dzi tak naprawdę? Skoro pan tak odpowiedział, 
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to rozumiem, że pan w domyśle wyraża taką oto 
myśl, że sposób wydatkowania pieniędzy przez je-
den kraj, w tym wypadku Polskę, w ramach KPO 
ma warunkować to, czy i ile tych pieniędzy może 
zebrać Komisja Europejska, bo właśnie na to jest 
zgoda w dokumencie, jakim jest decyzja o systemie 
zasobów własnych. Czy pan tu widzi taką jakby, nie 
wiem, wsteczną przyczynowość? Ja tego nie mogę 
określić inaczej. Mówię także o czasie.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Proszę bardzo.

SENATOR 
BOGDAN KLICH 

Pani Marszałek, ja nie widzę tutaj żadnej wa-
runkowości. Jeszcze raz: nie ma w tej preambule 
żadnej warunkowości. Ta preambuła niczego nie 
warunkuje. Ta preambuła jest wyrazem intencji 
i wyrazem naszego aksjologicznego przekonania 
co do tego, jak powinno wyglądać, że tak powiem, 
prawidłowe, zgodne ze standardami postępowanie. 
Nie ma tu żadnej warunkowości. Pan użył takiego 
sformułowania, więc odpowiadam polemicznie: 
nie ma tutaj żadnej warunkowości.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Proszę o  zadanie pytania pana senatora 

Wojciecha Skurkiewicza.

SENATOR 
WOJCIECH SKURKIEWICZ 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Ja mam pytanie do pana senatora Biereckiego.
Szanowny Panie Senatorze, mam pytanie. 

Ja rozumiem, że podczas posiedzenia komisji 
była omawiana ekspertyza prawna, która zosta-
ła przygotowana w przedmiocie dopuszczalności 
uzupełnienia ustawy wyrażającej zgodę na ratyfi-
kację umowy międzynarodowej w drodze uchwa-
lenia poprawek przez Senat. Czy prawdą jest, że ta 

ekspertyza nie została przygotowana przez nieza-
leżnych ekspertów praw wszelakich, tylko przez 
zatrudnionych przez marszałka Senatu doradców, 
którzy tworzą zespół do spraw kontroli konstytu-
cyjności prawa w składzie: dr hab. Ryszard Balicki, 
prof. Mariusz Bidziński, prof. Marek Chmaj, doktor 
habilitowany… Przepraszam, nie chcę tutaj niko-
mu ujmować. …Prof. Radosław Grabowski, prof. 
Sławomir Patyra, prof. Bronisław Sitek i dr Tomasz 
Zalasiński? Czy prawdą jest, że ta ekspertyza, przy-
gotowana przez zatrudnionych przez marszałka 
Senatu doradców, pozostaje w całkowitej kontrze 
do opinii Biura Legislacyjnego, które słynie ze 
swojej fachowości, rzetelności i pełnego profesjo-
nalizmu? I czy prawdą jest, że również ten zespół 
doradców tworzy taki zespół do spraw kontroli 
konstytucyjności prawa tu, w Senacie X kadencji? 
Dziękuję bardzo.

(Senator Grzegorz Bierecki: Bardzo dziękuję.)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

SENATOR 
GRZEGORZ BIERECKI 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, tak, tak, tak – na wszyst-

kie pańskie pytania mogę odpowiedzieć „tak”. 
Rzeczywiście ta opinia, ta ekspertyza, którą się 
posługiwał pan senator Klich i inni senatorowie, 
została sporządzona poza Biurem Legislacyjnym 
i w jakimś sensie stoi w sprzeczności z tym, co 
usłyszeliśmy na posiedzeniu ze strony przedsta-
wiciela Biura Legislacyjnego.

Tu mogę powiedzieć jedną rzecz: ja w trakcie 
posiedzenia komisji także wskazywałem na to, że 
panowie profesorowie, którzy podpisali się pod tą 
ekspertyzą, stanęli przed bardzo trudnym zada-
niem, ponieważ tak naprawdę odpowiadali na py-
tanie, czy tu może być preambuła. I odpowiedzieli 
twierdząco. Potem zastanawiali się nad zakresem 
tej preambuły i zasugerowali zleceniodawcy, aby 
swoje myśli, które chciałby zawrzeć w preambule 
– a te myśli miałyby być o charakterze normatyw-
nym – zawarł w odrębnej uchwale.

Ja nie mam wątpliwości co do rzetelności tej 
ekspertyzy – to chcę powiedzieć, to powtarzam 
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i mówiłem o tym na posiedzeniu komisji, a teraz tak-
że z trybuny – ponieważ, na co wskazywało też nasze 
Biuro Legislacyjne, bardzo trudno było odnieść się do 
zagadnienia, bez znajomości treści poprawki. I Biuro 
Legislacyjne także wskazywało na to, że w swojej 
pierwszej opinii odnosiło się do zagadnienia, czy 
może być preambuła, bez znajomości treści zapro-
ponowanej poprawki. A treść tej preambuły wykracza 
poza dopuszczalny konstytucyjnie zakres preambuły 
– i to jednoznacznie Trybunał Konstytucyjny stwier-
dził – tak więc zaproponowana treść jest wadliwa.

Ja mam nadzieję, że autorzy tej poprawki po 
przemyśleniu – dostatecznie dużo czasu było na 
zadumę – wycofają się z poparcia preambuły w tej 
treści, uchwalimy tę ustawę bez poprawek, a deba-
tować będziemy na temat podejrzeń co do prawi-
dłowości i transparentności wydatkowania środków 
z Krajowego Planu Odbudowy przy omawianiu innej 
uchwały Senatu, która jest w dzisiejszym porządku 
obrad. Do tego państwa namawiam.

Nie chcę się dalej pastwić nad treścią tej pre-
ambuły, bo nie chciałbym, żebyśmy w tak ważnej 
dla Polski sprawie skupiali się na emocjach czy 
żeby nam emocje, które dotyczą tej preambuły, 
przesłaniały istotę sprawy. To naprawdę jest hi-
storyczny moment dla Polski, to jest historyczny 
moment dla Europy – ratyfikacja tego rozporzą-
dzenia Rady Europejskiej. To jest zbyt poważna 
sprawa, żebyśmy spędzali czas, zastanawiając się 
tak naprawdę nad rzeczami, które znalazły się w tej 
ustawie, a dokładnie rzecz biorąc, znalazły się w jej 
preambule z powodu bieżących potrzeb politycz-
nych. To zbyt poważna sprawa, żebyśmy z powo-
du tych bieżących potrzeb politycznych zapominali 
o najważniejszej sprawie, jaką są skutki dla Polski 
ratyfikacji tej decyzji Rady, tego rozporządzenia.

Przy okazji chciałbym państwu powiedzieć, że 
ku mojemu zdumieniu na posiedzeniu połączonych 
komisji żaden z senatorów opozycji nie zadawał py-
tań o wielkość tych środków, które Polska będzie 
wpłacać z tytułu nowych zasobów Unii Europejskiej, 
o skutki tego obciążenia dla naszych obywateli. Te 
pytania nie padły. Rozumiem, że państwo znacie od-
powiedzi, jesteście nimi usatysfakcjonowani i zga-
dzacie się na to. To warto odnotować, że dyskusja 
w Wysokiej Izbie, w Senacie w moim rozumieniu… 
w moim odczuciu, tak powiem, nie dotyczyła isto-
ty sprawy właśnie z powodu tego, że senatorowie 
Koalicji Obywatelskiej zdecydowali się przedstawić 
nic niewnoszącą do zagadnienia preambułę.

Tyle tytułem odpowiedzi. Przepraszam za moje 
dygresje. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję.
Proszę o zadanie pytania pana senatora Jana 

Marię Jackowskiego.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Ja mam pytanie do obu senatorów sprawozda- 

wców…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

To może najpierw do pana senatora Biereckiego, 
skoro jeszcze tu stoi. Proszę bardzo.)

Mianowicie chodzi mi o zagadnienia, które 
w debacie publicznej czasami są podnoszone.

Po pierwsze, czy podczas posiedzenia komisji 
była mowa o tym, czy sam mechanizm zasobów 
własnych Unii Europejskiej nie jest krokiem na 
drodze do federalizacji Unii Europejskiej – czy była 
jakaś szczegółowa dyskusja na ten temat – i czy nie 
jest on mimo wszystko ograniczeniem suweren-
ności państwa polskiego w niektórych aspektach?

I drugie moje pytanie. Czy podczas posiedzenia 
komisji była mowa na temat szczegółowych zasad 
spłaty? Ja może przypomnę tym, którzy nas śledzą, 
że cały pakiet to z grubsza 770 miliardów, z czego 
500 miliardów to środki z perspektywy budżeto-
wej na lata 2021–2027, ok. 270 miliardów to środki 
z Funduszu Odbudowy, przy czym 168 miliardów 
to jest zwrotna część Funduszu Odbudowy, a po-
została część jest, jak rozumiem, bezzwrotna, tzn. 
nie będziemy tego spłacać. Niemniej 168 miliardów 
pozostaje do spłacenia. Na jakich zasadach te środ-
ki będą spłacane, jak długo i czy była jakaś anali-
za ekonomiczna, jakieś ekspertyzy w tym zakresie 
oraz dyskusja? Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Proszę bardzo.

SENATOR 
GRZEGORZ BIERECKI 

Dziękuję bardzo.
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Mogę panu senatorowi odpowiedzieć, w dużym 
stopniu z przykrością: nie, nie, nie. Nie było takiej 
dyskusji, w trakcie posiedzenia komisji nie zostały 
przedstawione te wyliczenia ekonomiczne. Mam 
nadzieję, że teraz w trakcie dyskusji tu, w Senacie, 
kiedy do głosu dopuszczony zostanie przedstawi-
ciel rządu – jest dziś na sali bardzo kompetentny 
skład – te wszystkie informacje panowie senato-
rowie… przepraszam, państwo senatorowie usły-
szycie. To jest istotne. Jak powiedziałem, bardzo 
smutno konstatując, Senat zajmował się dyskusją 
o preambule, nie zajmował się… przepraszam, po-
łączone komisje senackie zajmowały się dyskusją 
o tej preambule, nie zajmowały się dyskusją o isto-
cie regulacji zawartej w ustawie ratyfikacyjnej.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
I teraz pytanie do pana…

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Czyli rozumiem, że jeśli chodzi o moje pierwsze 
pytanie, to też nie było dyskusji, dyskusji na temat 
ograniczenia suwerenności, tak? Bo były 2 moje 
pytania. Pierwsze dotyczyło stworzenia tego me-
chanizmu, a więc pozbawienia państwa polskiego 
pewnych atrybutów suwerenności. Też nie było na 
ten temat merytorycznej dyskusji podczas posie-
dzeń komisji?

SENATOR 
GRZEGORZ BIERECKI 

Panie Senatorze, nikt nie pytał ani o charak-
ter zasobów własnych, które ma uzyskać Unia 
Europejska, o ich relację do naszego budżetu, tak-
że o ich charakter w naszym prawie, o to, czy są 
to podatki, czy nie. Nikt takiego pytania nie zadał. 
Nikt nie zadał także pytania o wielkości tych ob-
ciążeń. I wreszcie kwestia suwerenności delegacji 
uprawnień – ona także nie była podnoszona w żad-
nych pytaniach na posiedzeniu komisji. Tak jak 
stwierdziłem, rozumiem że senatorowie opozycji 
są dobrze poinformowani i są usatysfakcjonowani 
wiedzą, którą posiadają.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
To było też do pana senatora Bogdana Klicha, 

prawda?
Proszę bardzo.

SENATOR 
BOGDAN KLICH 

Co do sprawy tych wyliczeń, Panie Senatorze, 
to istotnie na tym posiedzeniu połączonych komi-
sji nie było dyskusji, być może dlatego, że panie 
i panowie senatorowie z obu komisji mieli świeżo 
w pamięci poprzednie posiedzenie połączonych ko-
misji, tych samych komisji.

Ja nie wiem, czy pan, Panie Senatorze, był na 
tym poprzednim…

(Senator Grzegorz Bierecki: Byłem, zdalnie, tak.)
Aha, uczestniczył pan zdalnie.
W  związku z  tym muszę przypomnieć to, 

o czym pan senator Bierecki nie wspomniał, tzn. 
to, że odbyliśmy długą debatę – którą pan mar-
szałek Pęk nazwał „nudnym seminarium” – i to 
3,5-godzinne posiedzenie obu komisji było poświę-
cone m.in. temu, o co pan senator Jackowski pytał. 
Myśmy się wtedy zastanawiali nad tym, dlaczego 
rząd nie wykorzystuje pełnej, należącej się Polsce 
stawki, kwoty ok. 260 miliardów zł, dlaczego nie 
programuje swoich planów na całą kwotę, a tylko 
na część tej kwoty. Co prawda trzeba zauważyć, że 
w stosunku do pierwszej wersji KPO, tej, która zo-
stała przesłana 26 lutego do Brukseli, zaszła w tym 
zakresie korzystna zmiana, dlatego że wtedy w ogó-
le nie były uwzględniane żadne sumy z puli pożycz-
kowej, żadne, zero, były zaprogramowane działania 
na kwotę tylko i wyłącznie ok. 107 miliardów zł. 
I o tym mówiliśmy już znacznie wcześniej, przed 
30 kwietnia, na poprzednich wysłuchaniach, za-
stanawiając się, dlaczego tak się dzieje. Bo przecież 
jeżeli postanawia się dysponować kwotą mniejszą 
aniżeli ta, którą rzeczywiście ma się do dyspozycji, 
to znaczy to, że nie wszystkie potrzeby mogą być 
uwzględnione. Potem z kolei, podczas tego wspo-
mnianego seminarium – a de facto wysłuchania 
publicznego, w którym wzięło udział kilkadziesiąt 
osób reprezentujących różne środowiska – wy-
rażaliśmy zadowolenie z powodu tego, że zostały 
uwzględnione środki także z puli pożyczkowej. Ale 
pytaliśmy też o to, dlaczego np. w zakresie ochrony 
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zdrowia… powiem więcej, dlaczego w zakresie od-
budowy zdrowia rząd zaproponował – i myślę, że 
o tym też będziemy dzisiaj mówić – zredukowanie 
środków z części grantowej, chociaż podwyższył 
środki na ten cel w całości. My mamy wątpliwości 
co do tego i mamy zastrzeżenia co do tego, że środ-
ki z części grantowej zostały zredukowane w tej 
drugiej wersji KPO w stosunku do wersji pierw-
szej. I pytamy: dlaczego? Czy szpitale są od zara-
biania pieniędzy? Czy szpitale potrafią prowadzić 
działalność gospodarczą tak, żeby wypracowywać 
zysk i żeby móc spłacać później zaciągnięte zobo-
wiązania? Przecież szpitale to jest ta część dzia-
łalności, ta część sfery publicznej, która musi być 
dofinansowywana. W związku z tym powinna być 
dofinansowywana z części grantowej, a nie z czę-
ści pożyczkowej. Tak więc mówiliśmy o tym, Panie 
Senatorze, podczas poprzedniego posiedzenia, mó-
wiliśmy o tych sprawach finansowych, o które pan 
pytał, ale nie podczas posiedzenia poświęconego 
ustawie ratyfikacyjnej.

(Senator Grzegorz Bierecki: Pani Marszałek…)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Pan senator Bierecki jeszcze?
(Senator Grzegorz Bierecki: Tak, tytułem…)
Proszę, na siedząco. Proszę spokojnie…
(Rozmowy na sali)

SENATOR 
GRZEGORZ BIERECKI 

Dziękuję bardzo. A, widzę, że tu jest włożona 
karta.

Tytułem sprostowania chciałbym tylko panu 
senatorowi, który zadawał pytanie, po wysłucha-
niu odpowiedzi senatora Klicha zwrócić uwagę 
na to, że pan senator Klich odnosił się nie do tego 
posiedzenia…

(Senator Bogdan Klich: Tak, tak, tak.)
…tak, nie do tego posiedzenia.
(Senator Bogdan Klich: Do wcześniejszego.)
W związku z tym moja odpowiedź była w pełni 

poprawna. Na posiedzeniu, którego jesteśmy spra-
wozdawcami, te kwestie nie były poruszane. Co 
do kwestii tego, w jakim zakresie one były poru-
szane na innym posiedzeniu, z udziałem różnych 

zaproszonych osób, w tym np. pani Lempart… To było 
posiedzenie z historyczną wypowiedzią. Zachęcam 
państwa senatorów do zapoznania się ze stenogra-
mem. To jest pewien przykład rozwoju parlamenta-
ryzmu w Senacie. Co do zakresu wypowiedzi na tym 
posiedzeniu, to także pozwalam sobie mieć odmien-
ne zdanie niż mój kolega senator Klich. Dyskusja na 
tym posiedzeniu koncentrowała się wyłącznie wo-
kół Krajowego Planu Odbudowy, a nie kwestii ustawy 
ratyfikacyjnej, zasobów własnych Unii Europejskiej, 
problemów suwerenności, wielkości zasobów, obcią-
żeń dla obywateli polskich i korzyści, które obywate-
le polscy z tego uzyskają. Nie o tym była dyskusja na 
posiedzeniu komisji, a wyłącznie o Krajowym Planie 
Odbudowy. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję.
Proszę o zadanie pytania pana senator Bogdana 

Borusewicza.
Proszę bardzo, Panie Marszałku.

SENATOR 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Wypowiedź w formie pytania, oczywiście nie 

sprostowania. Jest to pytanie do pana senatora 
Biereckiego.

Wyraził pan żal, że pewne ważne, zasadnicze 
tematy nie były poruszone. I mam do pana pytanie: 
czy pan był na tym posiedzeniu komisji i czy pan 
próbował te tematy poruszać?

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

SENATOR 
GRZEGORZ BIERECKI 

Dziękuję bardzo.
Oczywiście, że byłem na tym posiedzeniu. Jak 

pan senator wie, jestem sprawozdawcą wniosku 
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mniejszości. Mój żal albo uwaga odnosiły się wy-
łącznie do senatorów opozycji. Wskazywałem jed-
noznacznie, że koncentrowali się oni na kwestii 
dyskusji nad zaproponowaną preambułą, a nie 
nad kwestiami, które dotyczą istoty zagadnienia. 
Tyle tytułem wyjaśnienia, Panie Marszałku. Mam 
nadzieję, że będziemy mieli lepszą opozycję na na-
stępnych posiedzeniach.

(Senator Bogdan Borusewicz: Dziękuję bardzo, 
Panie Senatorze. Wszystko jest dla mnie jasne. Nie 
tylko senatorowie Platformy byli na posiedzeniu. 
Był także pan i byli inni senatorowie PiS, a pan kie-
ruje uwagę tylko do senatorów Platformy. Dziękuję 
bardzo.)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę o  zadanie pytania pana senatora 

Mariusza Gromkę.

SENATOR 
MARIUSZ GROMKO 

Dziękuję, Pani Marszałek.
Ja mam pytanie do senatora sprawozdawcy, 

pana Grzegorza Biereckiego.
Panie Senatorze, czy w dyskusji na posiedzeniu 

komisji był podnoszony wątek dotyczący tego, czy 
inne państwa członkowskie przy własnych raty-
fikacjach przyjmowały jakiekolwiek preambuły?

SENATOR 
GRZEGORZ BIERECKI 

Tak. Jeśli mnie pamięć nie myli, to tak. To było 
wielokrotnie podnoszone, wskazywane przez 
przedstawicieli rządu. Pan minister informował 
o przebiegu ratyfikacji, wskazał na to, że na tam-
ten czas były 24 kraje – teraz jest ich już 25 – któ- kraje – teraz jest ich już 25 – któ-kraje – teraz jest ich już 25 – któ-
re przeprowadziły ratyfikację bez jakichkolwiek 
uzupełnień, bez poprawek. To było wskazywane. Ja 
mogę tylko powiedzieć, że pan senator Klich mówił 
o tym, że Polakom należą się pieniądze z Funduszu 
Odbudowy. Zgadzam się w pełni z tym, co pan se-
nator powiedział. Szkoda tylko, że Polacy z powodu 
zaproponowanej preambuły będą musieli trochę 
dłużej czekać. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję.
Proszę o  zadanie pytania pana senatora 

Krzysztofa Słonia.

SENATOR 
KRZYSZTOF SŁOŃ 

Dziękuję, Pani Marszałek.
Pytanie kieruję do pana senatora Bogdana 

Klicha, pana przewodniczącego. Dotyczy ono ana-
lizowania przez Wysokie Komisje przebiegu raty-
fikacji w tych krajach Unii Europejskiej, które taką 
ratyfikację mają już za sobą. Czy były omawiane 
na posiedzeniach komisji argumenty podnoszone 
przez te siły w poszczególnych państwach, które 
sceptycznie odnosiły się do ratyfikacji i do takiej, 
a nie innej konstrukcji Funduszu Odbudowy, tego 
europejskiego funduszu, który opiewa na ponad 
750 miliardów euro? Czy takie argumenty ktoś na 
posiedzeniach komisji próbował wprowadzić czy to 
do preambuły, czy do innych uwarunkowań, któ-
re miałyby być dołączone do tej ratyfikacji, którą 
mamy w tej chwili przed sobą? Czy były omawia-
ne chociażby przykłady Niemiec, gdzie ratyfikacja 
oparła się o tamtejszy trybunał konstytucyjny, lub 
np. Finlandii, gdzie też bardzo długo to trwało, ale 
tam mimo wszystko opozycja potrafiła uznać ar-
gumenty rządzących i tę ratyfikację poparła? Czy 
w jakimkolwiek kraju, który ratyfikację ma już za 
sobą, były podnoszone uwagi co do ewentualnego 
sposobu wydatkowania przez aktualnie rządzą-
cych środków z funduszu, czy też były podnoszone 
uwagi tylko co do samej konstrukcji pozyskiwania 
tych środków, ewentualnie też uwagi dotyczące 
tego, żeby zabezpieczyć jakoś państwo dokonujące 
ratyfikacji przed chociażby tymi, którzy staną się 
w wyniku takiego, a nie innego układu pozyski-
wania tych środków, bankrutami? Bo gdyby takie 
argumenty znalazły się w państwa opinii…

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Panie Senatorze, ja bym bardzo prosiła… Ja nie 
ograniczam czasu, ale bardzo proszę…)

Już kończę. Kończę już, Pani Marszałek.
Czy takie argumenty… Gdyby one się tu znala-

zły, to dla mnie byłoby zrozumiałe, że troszczymy 
się o przyszłość całej Unii Europejskiej, ale także 
naszego kraju. Jednakże w tej chwili w państwa sta-
nowisku, prezentowanym przez większość, widzę 
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tylko troskę i obawy o to, jak te środki będą wydat-
kowane przez rządzących.

Do tego jeszcze pytam, czy były uwagi co do sa-
mej konstrukcji preambuły jako środka podnoszą-
cego rangę dokumentu, a nie…

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Panie Senatorze, ja bardzo bym prosiła… Minuta – 
to jest czas na pytanie.)

…życzeniowego. Bardzo dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo proszę. I dziękuję.
Proszę bardzo.

SENATOR 
BOGDAN KLICH 

Ja powiem krócej: nie były.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę o zadanie pytania pana senatora… Nie? 

Już nie.
Pan senator Władysław Komarnicki.

SENATOR 
WŁADYSŁAW KOMARNICKI 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Senatorze Sprawozdawco, wszyscy 

w  kraju dyskutujemy o  Funduszu Inwestycji 
Lokalnych i dzisiaj stanowi to doskonały przy-
kład sposobu dystrybucji środków publicznych 
przez obecny rząd. 8 samorządów województw 
rządzonych przez opozycję otrzymało wspólnie, 
Panie Senatorze, 35,9 miliona zł, z kolei 8 woje-
wództw, w których rządzi lub współrządzi PiS, zo-
stało wspartych kwotą prawie 300 milionów. Albo 
spójrzmy jeszcze trochę inaczej. Środki otrzy-
mane przez wszystkie samorządy w przeliczeniu 
na mieszkańca wyniosły: w województwie pod-
karpackim 231 zł, w podlaskim – 155 zł, w lubel-
skim – 149 zł. Co łączy te regiony? No, rządzi tam 
PiS. A teraz porównajmy to z tym, że w wielkiej 

Wielkopolsce było 76 zł na mieszkańca, w moim 
ukochanym lubuskim – 83 zł, a na Opolszczyźnie 
było to 89 zł. Co łączy te regiony? Nie rządzi tam 
PiS. Stąd moje pytanie i moja troska o przyszłość 
pokoleń: jaka jest gwarancja, Panie Senatorze, że 
środki z Krajowego Planu Odbudowy nie będą dzie-
lone w podobny niesprawiedliwy sposób, jak środki 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych? To 
nie jest moje pytanie jako senatora, to jest pyta-
nie wszystkich samorządowców, którzy mają takie 
obawy. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.

SENATOR 
BOGDAN KLICH 

Pani Marszałek, to jest także pytanie bardzo 
wielu Polek i Polaków, nie tylko samorządowców, 
nie tylko polityków. Czy ta sytuacja się nie po-
wtórzy? Zresztą takich przykładów upartyjnienia 
wydawania środków publicznych jest znacznie 
więcej, to nie dotyczy tylko Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. No, dotychczasowa praktyka 
ze strony obozu władzy kazała nam przygotować 
nie tylko projekt preambuły, w której będą wyra-
żone – powtarzam to raz jeszcze – pewne wartości 
i intencje, ale także projekt uchwały Senatu, która 
idzie znacznie dalej, dlatego że tam znajdują się 
zapisy, które później, miejmy nadzieję, zostaną 
przełożone na treści normatywne, tzn. znajdą się 
w odpowiedniej ustawie.

Mam nadzieję – i to jest nadzieja wyrażana 
też chyba na posiedzeniu komisji – że zostanie 
przygotowana ustawa wdrożeniowa, czyli taka 
ustawa, która będzie już jasno mówiła o  tym 
wszystkim, czego nie można było zapisać w pre-
ambule, która musi być wolna od jakiejkolwiek 
warunkowości. A zatem w tej ustawie wdroże-
niowej powinny znaleźć się zapisy odnoszące się 
chociażby do tego, jakie będą szczegółowe kom-
petencje Komitetu Monitorującego, w jaki sposób 
ten Komitet Monitorujący będzie sprawować swój 
nadzór, jak ma on zostać utworzony, jak te po-
szczególne środowiska wyłonią swoich przedsta-
wicieli, jakie będą kryteria doboru wykonawców 



204

24. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 27 maja 2021 r.

Ustawa o ratyf ikacji decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r.  
w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającej decyzję 2014/335/UE, Euratom

poszczególnych projektów i jakie będą kryteria 
ewaluacji tych projektów po ich ostatecznym za-
mknięciu. To jest elementarz, w normalnych cza-
sach nie trzeba by było o tym nigdzie pisać ani 
mówić. Normalnie można by było się zastana-
wiać jedynie nad tym, czy jest sens powoływać 
tak duży Komitet Monitorujący, czy też wystar-
czy mniejszy. Ale zapisanie w Krajowym Planie 
Odbudowy, w jego pierwotnej, pierwszej wersji, 
komitetu składającego się wyłącznie z przedsta-
wicieli rządu, który ma realizować te projekty, 
to było po prostu coś znacznie więcej aniżeli nie-
dopatrzenie. Zapisanie w drugiej wersji, tej skie-
rowanej do Brukseli 30 kwietnia, że będą tam 
przedstawiciele – cytuję z pamięci – reprezen-
tatywnych organizacji pozarządowych, daje mi-
nistrowi rozwoju pełną swobodę w dobieraniu 
sobie takich NGO, jakie uzna za właściwie. A to 
przecież nie minister ma o tym ostatecznie de-
cydować. Minister ma tylko zatwierdzać decyzję 
podjętą przez zainteresowane środowiska. No, 
tak jest w całym cywilizowanym świecie. Mam 
nadzieję, że takie zapisy znajdą się w ustawie 
wdrożeniowej. My w tej opinii, którą przyjmie-
my w formie uchwały – mam nadzieję, że ona 
zostanie dzisiaj przyjęta – nakierowujemy rząd 
na naszym zdaniem odpowiednie przepisy, roz-
strzygnięcia, które powinny znaleźć się w usta-
wie wdrożeniowej.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Informuję państwa, że lista senatorów chcących 

zadawać pytania senatorom sprawozdawcom zo-
stała wyczerpana.

Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd.
Marszałek Senatu zaprosił na to posiedzenie 

Senatu ministra sprawiedliwości, pana Zbigniewa 
Ziobrę, który w Sejmie głosował przeciw i nie miał 
możliwości zaprezentowania swojego stanowi-
ska w trakcie debaty sejmowej. Niestety minister 
Ziobro nie pojawił się na posiedzeniu.

Ale pojawili się panowie ministrowie. Bardzo 
serdecznie witam przedstawiciela Ministerstwa 
Funduszy i Polityki Regionalnej, pana ministra 
Waldemara Budę, przedstawiciela Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych, pana ministra Piotra 
Wawrzyka, oraz przedstawiciela Ministerstwa 
Finansów, pana ministra Piotra Patkowskiego.

Czy przedstawiciele rządu pragną zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić sta-
nowisko rządu?

Widzę, że wszyscy panowie się zgłaszają. Proszę 
bardzo, może najpierw pan minister Buda.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE FUNDUSZY  
I POLITYKI REGIONALNEJ 
WALDEMAR BUDA 

Pani Marszałek! Szanowni Państwo!
Oczywiście ustawa ratyfikacyjna jest doku-

mentem rządowym i oczywiście jest przez rząd 
popierana, nie ma w tym zakresie najmniejszych 
wątpliwości. Zdobyła ona większość parlamentar-
ną, zdecydowaną większość parlamentarną, bo 290 
głosów w Sejmie. A dzisiaj Senat staje przed decy-
zją, ażeby w sposób, miejmy nadzieję, gremialny 
poprzeć to rozwiązanie, które według takiej obiek-
tywnej oceny jest absolutnie korzystne i absolut-
nie służy polskim interesom. Problemy oczywiście 
tkwią w szczegółach. I o tym chciałbym powiedzieć.

Przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na 
to, że żaden z 25 krajów, które dokonały na dzień 
dzisiejszy ratyfikacji, nie dołożył żadnych dodatko-
wych elementów ponad te, które wynikały z ratyfi-
kacji, czyli zgody na ratyfikację przez odpowiedni 
organ w  poszczególnym kraju członkowskim. 
Dlatego w ramach stanowiska rządu chciałbym 
zaapelować o to, ażeby żadne dodatkowe elemen-
ty, które będą traktowane jako poprawki do sejmo-
wej ustawy ratyfikacyjnej, nie były zawarte w tej 
ustawie, ponieważ ma to swoje konsekwencje prak-
tyczne, jak też prawne, które mogą znacząco utrud-
nić proces ratyfikacji całego Funduszu Odbudowy 
w Unii Europejskiej.

Konsekwencje faktyczne są przede wszyst-
kim takie, że wprowadzenie preambuły doprowa-
dzi do sytuacji, w której ta ustawa będzie musiała 
wrócić do Sejmu. Wtedy ten proces ratyfikacyjny 
nie zakończy się na Senacie, bo ta preambuła bę-
dzie potraktowana jako poprawka. To niestety wy-
dłuża proces ratyfikacyjny, a musimy, Szanowni 
Państwo, mieć na względzie podstawowe daty i ter-
miny, jakie nas wiążą. Jesteśmy przedostatnim kra-
jem… Być może będziemy ostatnim krajem, który 
dokona ratyfikacji. Zgodnie z decyzją Rady decy-
zja ta wchodzi w życie z końcem miesiąca, czyli 
w następnym miesiącu po dokonaniu ratyfikacji 
przez każdy z krajów członkowskich. W związku 
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z tym dokonanie ratyfikacji jeszcze w maju powo-
dowałoby, że te środki byłyby po prostu o miesiąc 
szybciej. Przekazywanie tego teraz ponownie do 
Sejmu, ze świadomością jeszcze tego, że oczywiście 
prezydent ma też swój termin, 21 dni, powoduje, że 
zmieszczenie się w tym terminie jest mało realne 
z punktu widzenia procedury, która jest zapisana 
w konstytucji. A więc jeżeli intencją Senatu jest wy-
rażanie jakichś deklaratywnych poglądów w spra-
wie ustawy ratyfikacyjnej albo szerzej Krajowego 
Planu Odbudowy, to proszę bardzo – jest do tego 
uchwała, opinia, którą Senat może przedstawić, ale 
w oddzielnym, osobnym dokumencie, bo wtedy to 
niczego nie blokuje i nie komplikuje procesu ra-
tyfikacyjnego. Szanowni Państwo, ja się obawiam 
sytuacji, w której przez Komisję Europejską bę-
dzie analizowana ta ratyfikacja, będzie analizowa-
na specyfika naszego systemu prawnego, będzie 
oceniane, jaki skutek ma ta preambuła, jaki ona 
wywiera skutek z punktu widzenia pewnej wa-
runkowości przyjmowania ustawy ratyfikacyjnej, 
przyjmowania decyzji Rady o zasobach własnych.

Szanowni Państwo, trzeba też mieć na wzglę-
dzie to, że sama ratyfikacja dotyczy decyzji o za-
sobach własnych Unii Europejskiej i to jest bardzo 
techniczna decyzja, która zawiera bardzo szcze-
gółowe dane dotyczące, można powiedzieć, finan-
sowania, budżetowania Unii Europejskiej. I z tym 
oczywiście wiąże się finansowanie Funduszu 
Odbudowy. Przeczytam artykuł 1 decyzji: „W ni-
niejszej decyzji ustanawia się zasady przydziału 
zasobów własnych Unii w celu zapewnienia finan-
sowania rocznego budżetu Unii”. I dalej: „na zasoby 
własne zapisane w budżecie Unii składają się do-
chody pochodzące z następujących źródeł…”. I tu 
są wymienione te źródła. W artykule 3 „Pułap za-
sobów własnych” – mowa o łącznej kwocie zaso-
bów własnych przydzielonych w Unii na pokrycie 
rocznych środków na płatności, o łącznej kwocie 
środków na zobowiązania… itd., itd. To są bardzo 
skomplikowane finansowe reguły. I one, można po-
wiedzieć, są zawarte w tej decyzji Rady.

I co my mamy tutaj w tym zakresie, jaką pro-
pozycję Senatu? Mówimy o  finansowaniu, bu-
dżetowaniu Rady, o  skomplikowanej materii 
finansowej, a do tego jest propozycja przyłożenia 
preambuły do tej decyzji ratyfikacyjnej. Proszę 
zobaczyć, jak to się ma do siebie: „W osiemna-
stym roku członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej 
w Unii Europejskiej cała Wspólnota stanęła przed 
ogromnym wyzwaniem, jakim jest kryzys spo-
łeczno-gospodarczy. Jedyną drogą wyjścia z tego 

kryzysu jest solidarność europejska, a środkiem 
do realizacji tego celu – ustanowienie europej-
skiego Funduszu Odbudowy”. Jak się mają takie 
oczywiste słowa… I do kogo ten komunikat jest 
skierowany, do Rady, która mówi o finansowaniu 
Unii Europejskiej, która mówi o zasadach finan-
sowania Unii Europejskiej? Szanowni Państwo, 
to jest pośmiewisko. Jeżeli kierujemy ten przekaz 
do wewnątrz, to znaczy, że informujemy Polaków 
o tym, że jesteśmy 18 lat w Unii Europejskiej i dzię-
ki temu środki z Funduszu Odbudowy oni otrzy-
mają miesiąc później. To ja dziękuję. Wytłumaczmy 
to wszystko na debacie, wytłumaczmy to wszystko 
w innych opiniach, ale nie ośmieszajmy się tego 
rodzaju preambułą i nie mówmy, że to jest jakiś 
element, który cokolwiek wnosi do tej ustawy. To, 
po pierwsze, ma się kompletnie nijak do tej decyzji, 
a po drugie, opóźnia wykorzystanie środków eu-
ropejskich, a nam wszystkim zależy na tym, żeby 
one były jak najszybciej. Kto z państwa jest gotowy 
dzisiaj wytłumaczyć, że miesiąc nie ma znaczenia 
z punktu widzenia uruchomienia tych środków, 
to proszę jechać do swoich okręgów jednomanda-
towych i to wytłumaczyć, że środków nie będzie 
w lipcu ani w sierpniu, tylko będą we wrześniu, 
tym przedsiębiorcom, którzy na to czekają. No, 
nie róbmy zabawy z poważnej rzeczy, która po-
winna nas łączyć. Nie róbmy polityki. Jutro może-
my przyjść i na temat każdej innej ustawy możemy 
się spierać, bo wtedy najczęściej nie ma znaczenia, 
czy to będzie dzień wcześniej, czy dzień później. 
Najczęściej to są spory, które są oparte na pewnych 
przekonaniach. Tutaj nie ma tej ideologii, tutaj nie 
ma żadnych podstaw, żeby się dzielić w tej sprawie. 
Po co jest to robione, Szanowni Państwo?

My rozumiemy, że mają państwo – mówię 
tutaj o Koalicji Obywatelskiej – pewien problem 
z wyjściem z twarzą z sytuacji, w której Koalicja 
Obywatelska wstrzymała się od głosu w Sejmie. 
Tutaj trzeba szukać powodu do tego, żeby zagłoso-
wać za. Ale naprawdę miejmy to za sobą. Wyjdźmy 
ponad ten problem i powiedzmy…

(Głos z sali: W czyim mniemaniu?)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Panie Senatorze…)
…że tam to był błąd, a tutaj naprawiamy tę sy-

tuację i głosujemy za Funduszem Odbudowy dla 
wszystkich. I na pewno państwa wyborcy bardzo 
dobrze to ocenią, że stanęliśmy wszyscy, jako klasa 
polityczna, na wysokości zadania, sprostaliśmy wy-
zwaniu, jakie przed nami stanęło. Bo ta sprawa mi-
nie, ale ona zostanie zapisana w annałach Senatu, 
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parlamentaryzmu, jako element, który powinien 
nas zjednoczyć i pokazać, że jesteśmy w stanie 
działać wspólnie, bo są takie sprawy – raz na jakiś 
czas pojawiają się takie sprawy – które powinny 
nas łączyć. Ja o to apeluję, Szanowni Państwo. Ta 
preambuła niczemu się nie przysłuży, a jednocze-
śnie może doprowadzić do opóźnienia płatności. 
Austria jest w końcowej fazie ratyfikacyjnej. Jest 
szansa, że ona do końca miesiąca się wyrobi. Co 
się wtedy wydarzy? Tylko Polska nie zaakceptuje 
tej decyzji do końca maja.

Wczoraj zakończył się szczyt Rady Europejskiej. 
Wszystkie uwagi, nieformalne dyskusje odno-
siły się do delegacji polskiej. Pytano oczywiście 
o to, kiedy dojdzie do ratyfikacji, dlaczego ta ra-
tyfikacja się przedłuża, skąd te opóźnienia, skąd 
poprawki, skąd propozycje poprawek, skąd pre-
ambuła. Bo takiej praktyki zarówno na gruncie 
polskiego, jak i europejskiego ustawodawstwa nie 
było. Oczywiście 25 krajów nawet nie pomyślało 
o tym, żeby dokonać tego rodzaju modyfikacji usta-
wy ratyfikacyjnej. Szanowni Państwo, spójrzcie, 
jaka debata była w Chorwacji, jaka na Węgrzech, 
w Holandii. Przecież tam sporne obozy polityczne 
wspólnie głosowały za uruchomieniem Funduszu 
Odbudowy. I tam potrafili się porozumieć i powie-
dzieć: kłóćmy się, ale nie o tę sprawę.

Dlatego ja jeszcze raz apeluję. To można na-
prawdę zmienić. Przenieście państwo tę pream-
bułę do uchwały Senatu. Debatujmy na ten temat. 
My możemy się odnieść do tego. Ja również mogę 
powiedzieć o tym, co państwo planują w zakresie 
tej uchwały i opinii. Ona się odwołuje do ustawy, 
której nie ma, bo ustawy wdrożeniowej jeszcze nie 
ma, mówi o procedurze i treści Krajowego Planu 
Odbudowy, który jest zawarty w rozporządzeniu. 
W związku z tym rozporządzenie jako wyprzedza-
jące ustawę w naszym polskim porządku krajo-
wym jest sprzeczne w tej sytuacji, czyli ta uchwała 
jest sprzeczna z rozporządzeniem. Dyskutujmy 
o prawnych aspektach tej sytuacji, bo to nie bę-
dzie blokowało procesu ratyfikacji i nie utrudni 
nam relacji oraz dyskusji z Komisją Europejską. 
Ja dzisiaj o 17.00 mam kolejne spotkanie z Komisją 
Europejską i oczywiście będę pytany, co to jest za 
preambuła, bo pewnie będziemy już po tym proce-
sie. Oczywiście będę się tłumaczył, to będzie wyja-
śniane, będziemy dyskutowali: że to jest taki spór 
polityczny w Polsce; że to jest takie środowisko, 
które jest bardzo proeuropejskie, ale mimo wszyst-
ko warunkuje ratyfikację; że to jest takie środo-
wisko, które uchodzi na bardzo europejskie, ale 

jednocześnie w Sejmie było przeciwko Funduszowi 
Odbudowy jako jedyne w Europie proeuropejskie 
środowisko w największej partii w Parlamencie 
Europejskim. I ja muszę się zmierzyć z takimi py-
taniami, Szanowni Państwo. Czy my nie robimy 
z siebie pośmiewiska w tej sytuacji, wykorzystu-
jąc to do własnych celów politycznych? Kto na tym 
korzysta? Bo głosowanie 4 maja pokazało, że na 
pewno nie państwo. I to był błąd. Zejdźmy więc 
z tej drogi, powiedzmy: to jest wspólna sprawa, de-
cydujmy o tym wspólnie, to jest szansa rozwojowa 
Polski i całej Europy. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Pan minister Piotr Wawrzyk. Proszę bardzo 

pana ministra.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
SPRAW ZAGRANICZNYCH 
PIOTR WAWRZYK 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie i Panowie Senatorowie!
Ustawa została przekazana do Senatu w dniu 

5 maja, czyli ponad 3 tygodnie temu. Wtedy mie-
liśmy szansę być w  środku stawki, dziś wal-
czymy o  to, żeby w  ogóle zdążyć z  terminem. 
Najprawdopodobniej będziemy ostatnim krajem.

Przejdę teraz do samej ustawy. Chciałbym na 
wstępie zaznaczyć, że to jest ustawa ratyfikacyj-
na, czyli ustawa bardzo specyficzna. Specyficznie 
ukształtowana jest też związana z nią inicjatywa 
legislacyjna, podobnie jak sama treść ustawy oraz 
sposób jej procedowania. Minister spraw zagra-
nicznych na podstawie aktów prawnych, które 
przytoczę w dalszym wywodzie, stoi na stanowi-
sku, że niedopuszczalne jest uchwalanie do niej 
poprawek przez Senat. Nawet jednak gdyby w grę 
nie wchodziła ustawa ratyfikacyjna, ale klasycz-
na ustawa, trzeba pamiętać, że Senatowi przysłu-
guje prawo wnoszenia poprawek do ustawy, która 
już została uchwalona przez Sejm, ale poprawki te 
muszą pozostawać w ramach treściowych wyzna-
czonych zakresem ustawy przyjętej przez Sejm. 
Jeżeli poprawki Senatu proponować będą wpro-
wadzenie do ustawy treści, które wykraczają poza 
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– w cudzysłowie – szerokość tak zdefiniowanej 
ustawy, to uznać trzeba, że poprawki te wykraczają 
poza zakres ustawy przyjętej przez Sejm i nabiera-
ją charakteru samoistnej inicjatywy legislacyjnej. 
Trzeba podkreślić, że oczywiście Senat ma pra-
wo do inicjatywy ustawodawczej, ale nie w formie 
poprawki.

Żeby nie być gołosłownym, przytoczę państwu 
fragment wyroku Trybunału Konstytucyjnego 
z  23  listopada 1993  r., gdzie w  uzasadnieniu 
Trybunał stwierdza: „niezbędne jest, by Senat 
ograniczał się do wnoszenia poprawek tylko do 
ustawy nowelizującej, tj. do tekstu, który został 
mu przekazany do rozpatrzenia. Wyjście poza ten 
tekst nie może być uznane za poprawkę do usta-
wy. Dotyczyć może bowiem spraw, które w ogó-
le nie były przedmiotem rozpatrzenia przez Sejm. 
(…) Prowadzić to może do omijania przez niektóre 
podmioty, którym przysługuje prawo inicjatywy 
ustawodawczej, wcześniejszych stadiów proce-
su ustawodawczego w obawie przed tym, że jego 
propozycje nie zostaną przyjęte w normalnym 
postępowaniu”.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 
lutego 1999 r.: „Jeżeli jednak owo wyjście przybie-
rze rozmiar znaczący, a poprawki proponować 
będą wprowadzenie do ustawy treści, które nie łą-
czą się bezpośrednio z celem i przedmiotem usta-
wy, to uznać trzeba, że poprawki te wykraczają 
poza zakres ustawy i nabierają charakteru samoist-
nych przedłożeń legislacyjnych. Senat jest upraw-
niony do wysuwania takich przedłożeń, ale może 
to zrobić tylko w formie inicjatywy ustawodawczej, 
a nie może tego zrobić w formie poprawki. Jeżeli 
zaś owe treści zostaną ujęte w formę poprawki, 
a nie inicjatywy ustawodawczej, to naruszone zo-
staną konstytucyjne postanowienia o trybie prawo-
dawczym, a w szczególności art. 118 ust. 1 i art. 121 
ust. 2 konstytucji”.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 20 lipca 
2006 r.: „Senat objął zatem zakresem poprawki 
materię, która w ogóle nie była przedmiotem usta-
wy przekazanej mu przez Sejm”. I dlatego został 
wydany wyrok stwierdzający o naruszeniu kon-
stytucji w związku z zakresem poprawek wniesio-
nych przez Senat.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z  17 
września 2008 r.: „W świetle dotychczasowego 
orzecznictwa Trybunału uznać zatem należy, że 
poprawka senacka była niedopuszczalna, ponie-
waż udaremniła osiągnięcie celu regulacji uchwa-
lonej przez Sejm”. 

Zwracam uwagę na to – o czym była też mowa 
w wystąpieniu mojego przedmówcy – że propo-
nowana przez państwa preambuła nie dotyczy za-
sobów własnych, nie dotyczy dokumentu decyzji 
Rady Unii Europejskiej. Jak sami państwo przywo-
łujecie, dotyczy innego dokumentu. Krajowy Plan 
Odbudowy nie jest przyjęty na podstawie tej decyzji 
Rady Unii Europejskiej.

Poprawka zakłada dodanie preambuły. 
Zgłoszona na posiedzeniu komisji senackich po-
prawka nie odnosi się do artykułowanej, w cudzy-
słowie, części ustawy ratyfikacyjnej, ale według 
opinii Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest 
to bez znaczenia, bowiem o dopuszczalności po-
prawki nie rozstrzyga redakcyjne usytuowanie 
jej w części artykułowanej ustawy lub poza usta-
wą przyjętą przez Sejm. Rozstrzygające jest to, czy 
poprawka wprowadza do ustawy jakąś treść o cha-
rakterze normatywnym, czy też nie, w przeciw-
nym bowiem wypadku można byłoby w taki sposób 
omijać bezwzględnie wiążące przepisy dotyczące 
procesu legislacyjnego, a tym samym przepisy ran-
gi konstytucyjnej.

Nie ulega wątpliwości – i  tu się zgadzam 
z przedmówcami – że jest możliwe dodawanie pre-
ambuły. W tym kontekście należy przypomnieć, 
że w  wyroku z  dnia 11  maja 2007  r. Trybunał 
Konstytucyjny orzekł o niezgodności z art. 2 kon-
stytucji preambuły do ustawy. W swoim orzecznic-
twie bowiem Trybunał traktował normatywność 
jako warunek konieczny wydania orzeczenia co do 
istoty. Niezależnie od treści preambuła i tak ma 
charakter normatywny, bowiem może służyć do 
rekonstrukcji norm prawnych lub stanowić wska-
zówkę interpretacyjną wpływającą na treść innych 
regulacji.

W związku z powyższym, po pierwsze, jak 
wskazałem wyżej, poprawka w formie preambu-
ły wykracza poza materię regulowaną w ustawie 
i jako taka jest niedopuszczalna z punktu widze-
nia konstytucyjnego i przywołanych przeze mnie 
orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Po drugie, 
preambuła jest w istocie poprawką merytorycz-
ną zmierzającą do wywołania skutków norma-
tywnych i jako taka również w świetle przepisów 
konstytucyjnych oraz orzecznictwa Trybunału 
Konstytucyjnego jest niedopuszczalna.

W  związku z  tym apeluję do państwa se-
natorów o  odpowiedź na pytanie, czy chcecie 
państwo zagłosować za przestrzeganiem kon-
stytucji i odrzucić proponowaną preambułę, czy 
chcecie państwo swoim głosowaniem naruszyć 
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przepisy konstytucji i zlekceważyć szereg orze-
czeń Trybunału Konstytucyjnego w imię interesu 
partyjnego. Jeżeli mienicie się państwo obrońcami 
konstytucji, to odrzućcie tę preambułę, bo ona po 
prostu będzie niezgodna z konstytucją i z orzecze-
niami Trybunału Konstytucyjnego. To, co państwo 
proponujecie, jest po prostu niepoważne z punktu 
widzenia normatywnego, legislacyjnego i przede 
wszystkim konstytucyjnego. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pan senator Jerzy Czerwiński.
Proszę bardzo.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Korzystając z tego, że w tej chwili stoi przed 

nami przedstawiciel Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych, chciałbym, żeby pan minister 
jeszcze raz wskazał bardzo prostym językiem – 
bo widać, że tu są problemy natury, nazwałbym, 
pojęciowej ze zrozumieniem tekstu, który jest wy-
głaszany z mównicy przez pewną grupę senatorów 
– dlaczego preambuła nie może znaleźć miejsca 
w ustawie, która zezwala na ratyfikację. Bo to, 
że pan powołał się tutaj na pewne akty, nazwał-
bym, konstytucyjne, czyli w tym wypadku wyroki 
Trybunału, to jest jedna kwestia, a druga kwestia 
– i to jest podstawa – to to, że każda preambuła ma 
charakter normatywny. Jeśli ma charakter norma-
tywny, nie może się znaleźć… A ta w szczególności 
nie może, i to z prostej przyczyny: ona wychodzi 
nawet poza zakres tego, co nam przekazał Sejm, 
tak naprawdę dotyczy innego aktu prawnego, bo 
czym innym jest decyzja Rady z 14 grudnia 2020 r., 
a czym innym jest rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego ustanawiające Instrument na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności, do którego 

ma się odnosić Krajowy Plan Odbudowy, rozpo-
rządzenie z 12 lutego 2021 r. No, to jest po prostu 
kwestia rozgraniczenia materii. To są podstawowe 
kwestie, ale jak widać, niezrozumiałe. Akurat ci, 
którzy optowali za drugą stroną, powiedziałbym, 
za innym rozumieniem tych oczywistości… No, 
nie ma ich w tej chwili w sali, ale być może dotrze 
do nich to tłumaczenie, a przynajmniej dotrze do 
opinii publicznej. Po prostu nie może być pream-
buły w tego typu akcie, w szczególności dodanej 
w Senacie, który jest na samym końcu procesu 
ustawodawczego.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
SPRAW ZAGRANICZNYCH 
PIOTR WAWRZYK 

Generalnie oczywiście zgadzam się z panem se-
natorem, ale dopuszczalna byłaby np. preambuła 
o treści: w imię Boga Wszechmogącego my, Senat, 
popieramy przyjęcie decyzji o zasobach własnych 
Unii Europejskiej i popieramy działania rządu 
w tym zakresie. (Oklaski)

(Senator Grzegorz Bierecki: Dla dobra Ojczyzny.)
To jest klasyczna preambuła, ja jej nie przyto-

czyłem dlatego, żeby wywołać takie czy inne pań-
stwa reakcje, tylko dlatego, że taka dopuszczalna 
treść preambuły wynika z orzeczeń Trybunału 
Konstytucyjnego. Taka treść, szczególnie invoca-
tio Dei, jest taką, która jest dopuszczalna.

To, co państwo proponujecie… Tak jak pan se-
nator powiedział, ja też to mówiłem, preambuła 
zaproponowana przez wnioskodawców nie doty-
czy decyzji Rady Unii Europejskiej, dotyczy innej 
materii. Tak jak wskazywał pan minister, decyzja 
Rady Unii dotyczy dochodów Wspólnoty. Państwa 
poprawka, preambuła dotyczy wydatków, a wydat-
ki obejmuje to rozporządzenie z lutego tego roku, 
które przywołał pan senator. Proponowana pre-
ambuła wykracza merytorycznie poza zakres usta-
wy przyjętej przez Sejm. I druga kwestia. Treść tej 
preambuły ma charakter normatywny, rodzi skut-
ki prawne, nakłada zobowiązania normatywne, 
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a  w  związku z  tym, zgodnie z  orzecznictwem 
Trybunału Konstytucyjnego – podkreślam to – 
jest niedopuszczalna.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję.
Proszę o zadanie pytania panią senator Dorotę 

Czudowską.

SENATOR 
DOROTA CZUDOWSKA 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Ja nie wiem, czy to pytanie akurat do pana 

ministra. Ja chciałabym, żeby przypomnieć, 
jaki jest wkład finansowy Polski w zasoby Unii 
Europejskiej.

(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych Piotr Wawrzyk: Jeżeli można, to 
może odpowie minister finansów…)

Tak, dobrze. No ale w kolejności zostałam wy-
wołana, to zadałam to pytanie.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
PIOTR PATKOWSKI 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Jak rozumiem, to pytanie dotyczy generalnie 

pozycji netto Polski, jeśli chodzi o nową perspek-
tywę unijną na lata 2021–2027 przy uwzględnie-
niu także Europejskiego Instrumentu Odbudowy. 
Generalnie to jest tak, że szacunkowa pozycja net-
to, czyli to jest to, co jako państwo polskie zysku-
jemy, to 67,8 miliarda, a łącznie transfery z Unii 
wynoszą 136,5 miliarda euro. Czyli to jest prawie 
68 miliardów netto, to jest to, co zyskujemy. Jeśli 
chodzi o kwestię wydatków na wieloletnie ramy 
finansowe, czyli tzw. składkę unijną, to jest to 
51 miliardów. A jeśli chodzi o zwiększony udział 
z tytułu Europejskiego Instrumentu Odbudowy, 

to jest to 17,5 miliarda euro. No ale to nie zmie-
nia tego, że tak naprawdę mamy grubo powy-
żej 60 miliardów euro dodatkowo. A biorąc pod 
uwagę procesy inflacyjne, naturalne w całej go-
spodarce światowej… Proszę pamiętać o tym, że 
dzisiaj każdy 1 miliard euro jest więcej warty, niż 
będzie za 7 lat. Czyli trzeba brać pod uwagę także 
ceny bieżące i ceny przyszłe. W tym momencie 
tak odpowiem.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Pan senator Jan Maria Jackowski. Bardzo 

proszę.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Dziękuję bardzo.
Ja mam pytania do obu panów ministrów. 

Pierwsze, skoro już pan tutaj jest, zadam panu 
ministrowi finansów. Proszę mi coś powiedzieć 
o tych 168 miliardach, które będą dostępne, jak 
rozumiem, w formie pożyczek czy jakichś tam 
obligacji, zobowiązań. To jest ta spłacalna część 
Funduszu Odbudowy. W  jaki dokładnie spo-
sób będzie ona spłacana i do którego roku? Do 
roku 2058, jak czytałem, czy nie? Na jakich za-
sadach? Kto to będzie określał? I czy obowiązuje 
tutaj taka zasada jak w przypadku uwspólnoto-
wienia długu? Wszyscy solidarnie odpowiadają 
za ten dług czy nie? Prosiłbym, żeby pan mini-
ster to jasno określił. W tym kontekście zapytam 
również, o ile wzrośnie nasza składka członkow-
ska do Unii Europejskiej. Czy są takie dokładne 
wyliczenia, symulacje? To jest pytanie do pana 
ministra.

A pytanie do pana ministra Wawrzyka zadam 
następnym razem… 

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
No właśnie.)

…żeby nie było tych pytań za dużo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Proszę bardzo, Panie Ministrze.
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PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
PIOTR PATKOWSKI 

Dziękuję za to pytanie, bo ono padło też w trak-
cie dyskusji, której się przysłuchiwałem. Chciałbym 
tutaj jedną sprawę wyjaśnić, bo mam wrażenie, że 
w debacie ciągle mylone są 2 kwestie. Pierwsza 
kwestia to pożyczka, którą Komisja Europejska 
– a właściwie cała Wspólnota Europejska – za-
ciąga na rynku po to, żeby sfinansować krajowe 
programy odbudowy. I ta pożyczka co do zasady 
nie ma nic wspólnego z pożyczką, która jest na-
zywana w naszym dyskursie częścią pożyczkową, 
z pożyczką, którą mogą rozporządzać państwa 
członkowskie. I teraz tak: jak rozumiem, pytanie 
pana senatora… Jeśli chodzi o tę pożyczkę, którą 
bierze Komisja Europejska, to ona nie bierze jej 
jako substytut państw członkowskich. Bierze ją 
jako reprezentant państw członkowskich. Ta po-
życzka na sfinansowanie tego całego instrumen-
tu to, o ile dobrze pamiętam, 750 miliardów euro 
w skali całej Wspólnoty. Komisja Europejska bierze 
ją jako reprezentant państw członkowskich, ale tak 
jakby nie pozbawia państw członkowskich umo-
cowania w zakresie tej pożyczki. To jest pożyczka, 
którą Komisja bierze w imieniu 27 państw człon-
kowskich, a nie zamiast nich.

I ta pożyczka ma być spłacana od roku 2027. 
Pomijam część odsetkową, która będzie spłaca-
na od razu, ale część odsetkowa z racji tego, jak 
tani jest ten dług, stanowi mikroskopijny element 
tej pożyczki – mikroskopijny oczywiście w ska-
li europejskiej. Cała Wspólnota będzie to spłacać 
od 2027 r., co ma też istotne znaczenie w kontek-
ście odpowiedzi na poprzednie pytanie. Mówiłem 
o tym, że dzisiaj 1 miliard euro waży zdecydowanie 
więcej, niż będzie ważyć w roku 2027 i 2028.

Ta pożyczka, którą Wspólnota Europejska bie-
rze na sfinansowanie całego Instrumentu na rzecz 
Odbudowy, będzie spłacana z wyższych składek 
członkowskich. I tu dochodzimy do sedna tego, 
dlaczego jest to instrument bardzo korzystny dla 
Polski. Otóż udział Polski w finansowaniu bu-
dżetu Unii Europejskiej, w tym w finansowaniu 
spłaty pożyczki wziętej na Instrument na rzecz 
Odbudowy, to 4,3%. Udział Niemiec wynosi 24,4%, 
Francji – 17,3%, Włoch – 12,6%, Hiszpanii – 9,2%. 
I można byłoby tak dalej wymieniać. Tak że fak-
tyczny zysk z grantów od Komisji Europejskiej bę-
dzie w przypadku Polski zdecydowanie większy niż 
to, co potem będziemy spłacać. Nominalnie część 

grantowa wynosi prawie 24 miliardy. Na ten mo-
ment wydaje się, że koszt pożyczek – mam na my-
śli udział w wyższych składkach członkowskich 
– wyniesie 17,5 miliarda euro, no ale, tak jak już 
wspomniałem, to będzie spłacane od 2027 r.

Jest jeszcze 1 powód, dla którego nie wolno mó- powód, dla którego nie wolno mó-powód, dla którego nie wolno mó-
wić o pozbawieniu kompetencji państw członkow-
skich. Przeczytajmy preambułę aktu, o którym 
właśnie Senat dyskutuje. No, jest to dyskusja na 
temat zgody na jego ratyfikację. W tej preambule 
jest wyraźnie napisane, że wyższe składki człon-
kowskie będą głównym instrumentem spłaty za-
ciągniętej pożyczki – głównym, ale nie jedynym. 
Komisja Europejska ma zamiar zacząć dysku-
sję na temat tzw. dodatkowych źródeł dochodu. 
To może być np. podatek od śladu węglowego 
pobierany na granicy, tzw. cło węglowe, poda-
tek od instrumentów finansowych czy podatek 
od wielkich korporacji cyfrowych. Ta dyskusja 
jest jeszcze przed nami, ale decyzje będą podej-
mowane wyłącznie w ramach jednomyślności 
państw członkowskich. Nikt tutaj nie może na-
rzucić Rzeczypospolitej Polskiej żadnej dodatko-
wej opłaty, żadnego podatku, na który nasz rząd 
się nie zgodzi. Pomijam już to, że akurat te kwe-
stie, jak np. cło od śladu węglowego, są postulatem 
polskich przedsiębiorców. Tak że to jest odrębny 
element dyskusji, ale generalnie to są też spra-
wy, w których w wielu elementach Rzeczpospolita 
Polska popiera pewne inicjatywy.

I teraz przechodzę już do pożyczek, tej części, 
którą nazywamy częścią pożyczkową. Jest możli-
wość wzięcia pożyczki przez państwa na sfinan-
sowanie zadań, które dane państwo określi. I to 
jest całkowicie fakultatywne. Jednak sama zasada 
spłaty jest jeszcze niedookreślona, bo to jest zupeł-
nie nowy instrument w Komisji Europejskiej, więc 
sama Komisja jeszcze nie wie, jak do tego podejść. 
Tak że to będzie wypracowywane w kolejnych mie-
siącach, ale nikt tutaj Polski do niczego nie zmu-
si. Jeśli będzie to dla nas korzystne, skorzystamy, 
jeśli warunki będą niekorzystne, nie skorzystamy. 
Tak że tutaj co do tego mamy pełną dowolność. 
Dziękuję. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Panie Ministrze, proszę jeszcze zostać na mo-

mencik, bo jeszcze pan senator Czerwiński ma 
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pytanie do pana ministra, a  potem może pan 
minister…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Piotr Patkowski: Jasne.)

…Wawrzyk przyjdzie.
Pan senator Czerwiński.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Pojawiają się w dyskusji publicznej i są artyku-

łowane, nazwałbym to, zarzuty, 2 zarzuty z dru-
giej strony. Pierwszy, że Polska w jakiejś mierze 
może utracić suwerenność, czyli przekazuje pewne 
uprawnienia do, w tym wypadku, organów Unii 
Europejskiej. I z tym był związany spór o to, w ja-
kim trybie ratyfikować. Ostatecznie był to tryb du-
żej ratyfikacji, niewielkiej ratyfikacji. I drugi zarzut 
to jest zarzut właśnie tego uwspólnotowienia długu.

Czy mógłby pan minister, nie wiem, potwier-
dzić te zarzuty albo je obalić w krótkich zrozumia-
łych słowach, powiedzieć, czy rzeczywiście tak 
jest? Czy my tym aktem, czyli zgodą na ratyfikację 
decyzji o zasobach własnych rzeczywiście zmniej-
szamy swoją suwerenność? A ponieważ 2 takie akty 
już podejmowaliśmy wcześniej, to jest pytanie: co 
wtedy było, czy też zmniejszaliśmy, czy był to po 
prostu, tak jak teraz, w pewnym sensie tylko akt 
techniczny?

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
PIOTR PATKOWSKI 

Dziękuję.
Tu znowu wracamy do dyskusji o istocie zacią-

gania długu przez Komisję Europejską jako repre-
zentanta, ale nie substytutu państw członkowskich. 
To nie jest zjawisko nowe. Podam prosty przykład: 
często budżety unijne są z deficytem, co oznacza, 
że ten deficyt jest pokrywany tak jak w przypadku 
państw członkowskich poprzez emisję długu. Tak 

że tutaj emisja długu nie jest czymś zupełnie no-
wym. Komisja Europejska robiła to już wcześniej.

Zastanawiająca może być skala, bo rzeczywi-
ście takiej skali do tej pory nie było. Moglibyśmy 
ewentualnie zastanawiać się nad utratą suweren-
ności, gdyby Komisja robiła to w swoim imieniu, 
na swoją odpowiedzialność, nie podpierając się 
państwami członkowskimi, ale mając możliwość 
czerpania z państw członkowskich środków na te 
spłaty. Tutaj mamy do czynienia z zupełnie inną 
sytuacją, ponieważ Komisja Europejska wystę-
puje tutaj w imieniu państw członkowskich, ale 
dalej jest to tak naprawdę dług państw członkow-
skich, w zależności od udziału w PKB. I tak jak tutaj 
wspomniałem, udział w finansowaniu budżetu UE 
w przypadku Polski to jest 4,3% i w tym zakresie 
jest to nasz dług. Ale to nie jest dług, który Komisja 
zaciąga i potem nam przekazuje, tylko Komisja go 
zaciąga niejako w naszym imieniu, na co my się 
zgadzamy, i nie może ani jednego eurocenta za-
ciągnąć więcej. Tak że tutaj żadnego poszerzenia 
kompetencji nie ma. Potwierdza to także fakt, że 
ten dług jest długiem niesolidarnym, a jest rozło-
żony proporcjonalnie, czyli każdy ma określony 
udział w tym długu. Owszem, teoretycznie moż-
liwa jest sytuacja, która z punktu widzenia poli-
tycznego i ekonomicznego jest zupełnie nierealna: 
w przypadku gdyby jedno państwo członkowskie 
nie było w stanie spłacić swojego udziału w tym 
długu, to w takim przypadku Komisja Europejska 
ma obowiązek ze swoich zasobów ten dług spłacić, 
a następnie, gdyby to było niewykonalne, ma moż-
liwość zwrócenia się do państw członkowskich, aby 
proporcjonalnie ten dług spłacili, ale z regresem 
wobec tego państwa członkowskiego, które tego 
długu nie spłaciło w danym momencie. Czemu jest 
to sytuacja niemożliwa? Bo nawet Grecja w bardzo 
trudnym dla siebie okresie roku 2011 na bieżąco ob-
sługiwała swoje długi, oczywiście przy uruchomie-
niu linii kredytowej Międzynarodowego Funduszu 
Walutowego, oczywiście przy wydatnej pomocy 
Europejskiego Banku Centralnego. Wtedy było ta-
kie określenie „trojka”, bo do tego dochodziła jesz-
cze Komisja Europejska. Ale generalnie Grecja nie 
utraciła wtedy płynności finansowej, była w stanie 
obsługiwać swoje zadłużenie i ono nie spadło, nie 
wiem, na Polskę, Portugalię czy jakiekolwiek inne 
państwo. W związku z tym sytuacja bankructwa 
jakiegokolwiek państwa członkowskiego jest sytu-
acją na gruncie „co by było, gdyby kometa uderzy-
ła w Ziemię”. No, jakieś prawdopodobieństwo jest, 
ale ono jest praktycznie żadne. To jest siła wyższa. 
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Tak że tutaj mówimy o długu proporcjonalnym. 
A w takiej sytuacji Polska i tak jest zabezpieczo-
na, bo będzie zabezpieczona do swojego udziału 
w składce, który, jak powiedziałem w odpowiedzi 
na poprzednie pytanie, jest zdecydowanie mniejszy 
niż Niemiec, Francji czy Włoch.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Jeszcze pytanie do pana ministra ma pan sena-

tor Andrzej Pająk.
(Głos z sali: Sala nr 217.)
Z sali nr 217.

SENATOR 
ANDRZEJ PAJĄK 

Pani Marszałek, Panowie Ministrowie, ja mam 
pytanie, które praktycznie zadał już tutaj pan 
Czerwiński, ale pozwolę sobie jeszcze je powtórzyć, 
żebym otrzymał jasną, czytelną odpowiedź, ponieważ 
to pytanie w wielu przypadkach się przewija, a m.in. 
kiedy była nawet i kampania wyborcza, to myśmy to 
podkreślali, mówili, że tak nie będzie… O co chodzi? 
Zacytuję fragment. „Przyjmując Fundusz Odbudowy 
Unii, Polska zgadza się na to, że nasze państwo będzie 
gwarantem długów zaciągniętych przez całą Unię. 
Nie jest to niczym innym jak właśnie wprowadzanym 
tylnymi drzwiami systemem europejskiego państwa 
federalnego”. I dalej cytuję: „nie wolno zgodzić się na 
zasadę «pieniądze za praworządność», bo jej przyję-
cie, co oczywiste, w niedługim czasie doprowadzi do 
praktycznej likwidacji polskiej suwerenności”. Ja bym 
prosił jeszcze o takie jednoznaczne właśnie ustosun-
kowanie się do tego, powiedzenie, czy jest tak, czy 
tak, czy to ze strony pana ministra czy innego pana 
ministra, z innego resortu. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Proszę, Panie Ministrze.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW
PIOTR PATKOWSKI 

To jednoznacznie, jasno i krótko: Polska po 
przyjęciu ratyfikacji nie staje się gwarantem całego 

długu unijnego. Staje się gwarantem, tak jak do tej 
pory, długu do wysokości swojej składki członkow-
skiej. Czyli tak, jak to było w poprzedniej perspek-
tywie budżetowej i jeszcze poprzedniej. W tym 
zakresie absolutnie nic się nie zmienia, reguły zo-
stają utrzymane.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Jeszcze do pana ministra pytanie ma pan sena-

tor Jan Maria Jackowski.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Tak, bo mnie zaintrygowała odpowiedź pana 
ministra na moje pytanie. Ale zanim do tego przej-
dę, to zadam jeszcze jedno pytanie. Mianowicie, 
żebym dobrze zrozumiał… Czyli spłata będzie na-
stępowała od 2027 r. do 2058 r. Jak ona jest określo-
na w czasie? Bo tak czytałem w materiałach.

I teraz tak. No, trochę mnie zaniepokoiła – 
a nawet bardzo – pańska odpowiedź. Dlatego że 
w zasadzie nie jest jasno określone, jak będzie ta 
spłata wyglądała. I nie odpowiedział pan na moje 
pytanie, czy przy wykorzystaniu załóżmy 28,5 mi-
liarda, a więc tych… Będę w złotówkach mówił. 
Przy wykorzystaniu tych 160 miliardów zł któ-
re, że tak powiem, z pożyczek pochodzą… Jeżeli 
Polska wykorzystałaby maksymalnie tę kwotę, to 
o ile wzrośnie składka członkowska w perspek-
tywie lat po 2027 r.? Bo uważam, że poważny 
rząd powinien mieć symulację na ten temat i tu-
taj parlamentarzystom takiej odpowiedzi udzie-
lić, a nie mówić mgławicowo, że będzie spłacane, 
że to Rada Europejska, że jednomyślność… Czyli, 
jednym słowem, mamy wziąć pieniądze, ale nie 
znamy szczegółowych zasad spłaty tych pieniędzy. 
Tak więc chciałbym, żeby pan minister tutaj bar-
dziej szczegółowo mi na to pytanie odpowiedział, 
ponieważ, no, trudno mi będzie poprzeć ten… sko-
ro ja nie wiem, na jakich zasadach to ma być po 
prostu spłacane. I to chcę jasno w tym momencie 
powiedzieć.

I drugie moje pytanie: czy Polska może wziąć 
tylko te darmowe środki, a nie skorzystać z tych 
168 miliardów zł, i w ten sposób nie zwiększać 
swojej składki członkowskiej? Dziękuję.
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WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę, Panie Ministrze.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
PIOTR PATKOWSKI 

Dobrze. To postaram się jeszcze precyzyjniej 
wyrazić. Udział Polski w finansowaniu budżetu 
unijnego jest jasno określony na poziomie 4,3%. 
To jest wartość, która się nie zmienia. Z WRF 
otrzymamy w  latach 2021–2027, jeśli chodzi 
o oceny bieżące, środki bezzwrotne w wysokości 
107,9 miliarda zł. Z Europejskiego Instrumentu 
Odbudowy otrzymamy 28,6 miliarda zł. Razem 
transfery z Unii w tym okresie wyniosą 136,5 mi-
liarda zł. Z tego w ramach wydatków WRF w la-
tach 2021–2027 spłacimy 51,2 miliarda zł ze składki 
członkowskiej. Przypomnę jeszcze raz: dostajemy 
z WRF 107 miliardów 900 milionów zł, spłacamy 
z tego 51 miliardów 200 milionów zł. W ramach 
tzw. części grantowej w KPO otrzymamy dokład-
nie 23 miliardy 900 milionów zł i dopiero po roku 
2027 spłacimy 17 miliardów 500 milionów zł. Tak 
że to jest bardzo jasno określone. Razem szacowana 
pozycja netto Polski wynosi 67 miliardów 800 mi-
lionów zł, tyle jesteśmy netto na plus w bilansie.

Jeśli chodzi o pytanie dotyczące spłat, to po-
wiem, że spłata części grantowej, czyli właśnie 
tego, o czym już mówiłem, a więc 17 miliardów 
500 milionów zł następująca po 2027 r., będzie po-
chodziła z podwyższonej składki członkowskiej, 
jaką Polska, a także wszystkie inne państwa, bę-
dzie płaciła. Jest możliwe, tylko teraz rzeczywiście 
nikt nie jest w stanie tego oszacować, bo te opłaty 
nie zostały jeszcze wprowadzone, że jeśli byłyby 
nadspodziewane zyski, np. z opłaty od zysków ka-
pitałowych z cła węglowego, to wtedy te dodatko-
we dochody będą zmniejszały obowiązek wpłaty 
ze strony państw członkowskich. Tak że to może 
działać tylko in plus, jednoznacznie in plus, nie ma 
możliwości, że cokolwiek będzie działało in mi-
nus. Te kwoty, które podałem, są maksymalnymi 
kwotami, jakie Polska może zapłacić, ale jest duża 
szansa, że realnie będą niższe, jeśli pojawią się te 
dodatkowe dochody z opłaty.

Co do części pożyczkowej to jako państwo mamy 
możliwość z niej skorzystać, ale nie musimy. Jeśli 

z tego skorzystamy, to będzie to zwykła transakcja 
pożyczkowa. Jest pożyczkobiorca i pożyczkodaw-
ca, Polska jako pożyczkobiorca będzie tę pożyczkę 
spłacać, ale na warunkach, które dopiero będziemy 
ustalali. Na razie Komisja Europejska jeszcze nie 
pokazała tych warunków ani Polsce, ani żadnemu 
innemu państwu.

(Senator Jan Maria Jackowski: Ale jeszcze do 
którego roku…)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze…

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Zadałem pytanie, do którego roku będą następo-
wać te spłaty. Na ile lat to jest? Czy to jest na jed-
no pokolenie, czy to jest na 2 lata, czy to jest na pół 
pokolenia? Jak długi będzie okres tego zadłużenia? 
Rozumiem, z tego, co pan mówi, że to jest trochę za-
bawna sytuacja, bo wszystkie kraje godzą się na zasa-
dę… No, nie wiadomo, na jakich zasadach będzie się to 
spłacać. To jest ciekawy mechanizm funkcjonowania.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Piotr Patkowski: Nie.)

Sam pan powiedział, że zasady, na których będą 
spłacane te pożyczki, nie są jeszcze określone, no więc 
wchodzi się w mechanizm, co do którego nie wiado-
mo, jakie są zasady. To taka, powiedziałbym, cieka-
wa konstrukcja, jeśli chodzi o ten fundusz. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
PIOTR PATKOWSKI 

Dziękuję.
Zostałem tu jeszcze poprawiony, oczywiście 

kwoty, które podaję, są kwotami w euro, żeby była 
jasność.
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(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Wszyscy wiemy, że w euro.)

Dobrze, okej, ale chciałem to doprecyzować.
Jeszcze raz, bo być może nieprecyzyjnie się wy-

rażam. Moim zdaniem te warunki spłaty są jed-
noznacznie precyzyjne. Jest podany sposób spłaty, 
są podane kwoty, które otrzymujemy, i jest poda-
na maksymalna kwota, którą możemy spłacać. Ta 
kwota może być niższa, ale nie może być wyższa. 
To jest tak, jak w typowej umowie cywilnoprawnej: 
wiemy, w jaki sposób, wiemy ile, wiemy kto i wie-
my kiedy. Jeśli chodzi o pytanie „kiedy?”, to jest 
to perspektywa 30 lat, ale generalnie im dłuższa 
perspektywa spłaty, tym dla nas lepiej. To jest tak, 
jak wtedy, gdy bierzemy kredyt: lepiej wziąć kredyt 
na dłuższy okres. I to będzie kredyt zdecydowa-
nie lepszy niż kredyt bankowy, bo w banku musi-
my wykupować jeszcze gwarancję, ubezpieczenie 
i są wysokie odsetki, a tutaj nie mamy praktycz-
nie żadnych odsetek, jest długi okres spłaty. A więc 
jeszcze raz: jeśli jako państwo polskie mamy moż-
liwość wziąć 1 miliard euro z Komisji Europejskiej 
i w roku 2040 spłacić z tego 1 miliarda 800 milio-
nów, to to jest dla nas złoty interes.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Piotr Patkowski: Dziękuję bardzo.)
Do pana ministra już nie ma …
(Senator Grzegorz Bierecki: Jeszcze ja.)
A, jeszcze senator Bierecki. Przepraszam, Panie 

Senatorze. Proszę bardzo.
Pan minister jest dzisiaj rozchwytywany.

SENATOR 
GRZEGORZ BIERECKI 

Dziękuję bardzo.
No, nic dziwnego, bo w zasadzie rozmawiamy 

o pieniądzach, więc pan minister jest tu najwła-
ściwszą osobą.

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

Mam kilka pytań. Postaram się zmieścić w li-
micie czasu.

Pierwsze pytanie jest takie. Ten Europejski 
Fundusz Odbudowy jest jednorazową odpowiedzią 

całej Unii Europejskiej na kryzys pandemiczny. On 
jest określony, jeśli chodzi o czas, o pewne wielko-
ści, o kwoty. Jak to się ma do tej ustawy, którą dzi-
siaj omawiamy, do ustawy o zasobach własnych? 
Czy te zasoby własne, o których rozmawiamy, są 
skorelowane czasowo z funkcjonowaniem tego fun-
duszu? Żeby było precyzyjnie, zadam takie pytanie: 
czy to nie oznacza, że my… Inaczej: czy istnieje ry-
zyko, że biorąc te 24 miliardy euro w postaci gran-
tu, zgodzimy się na bezterminowe płacenie kwot, 
które mogą być wyższe niż te 24 miliardy? To jest 
pierwsze pytanie. Jak jedno ma się do drugiego? 
O to pytam, krótko mówiąc. Fundusz Odbudowy 
jest chyba zamknięty czasowo i kwotowo. A jak to 
wygląda, jeśli chodzi o zasoby własne?

Drugie pytanie to pytanie o część pożyczkową 
tego Funduszu Odbudowy. Mamy możliwość za-
ciągnięcia pożyczki. Ta pożyczka będzie określo-
na w odrębnej umowie, stąd jej warunki zostaną 
ustalone w przyszłości, zostaną ustalone pomiędzy 
stronami. To nie jest nic niezwykłego ani bulwer-
sującego. Moje pytanie jest pytaniem o zależność tej 
pożyczki od limitów zadłużenia, które są określo-
ne na poziomie europejskim – no, jest procedura 
nadmiernego zadłużenia – a także o ewentualną 
zależność tego instrumentu od naszych limitów 
konstytucyjnych. Rozumiem, że jeżeli zaciągnie-
my pożyczkę od Komisji Europejskiej, to w świetle 
naszej konstytucji będzie to traktowane jak każ-
da inna pożyczka. Czy są jakieś wyliczenia doty-
czące limitu tej pożyczki, jaką możemy zaciągnąć 
w ramach Funduszu Odbudowy? Pytam o to w od-
niesieniu do limitu konstytucyjnego. Czy takimi 
wyliczeniami państwo dysponujecie? Dziękuję 
bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę, Panie Ministrze.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
PIOTR PATKOWSKI 

Dziękuję.
Zacznę od tego – mam nadzieję, że tym sa-

mym zamknę odpowiedź na pytanie pana sena-
tora Jackowskiego – że ten okres obejmuje lata 
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2028–2058. I teraz tak: w samym akcie norma-
tywnym, o którym dzisiaj toczy się dyskusja – bo 
rozmawiamy na temat zgody na jego ratyfika-
cję – jest to wyraźnie określone. Sama Komisja 
Europejska mówi, że cały ten instrument jest jed-
norazowy, ściśle określony temporalnie i nie może 
być użyty kolejny raz. A więc Komisja absolutnie 
nie będzie mogła stwierdzić za 3 lata, że COVID 
przyniósł o wiele większe negatywne skutki fi-
nansowe, w związku z czym z tego instrumen-
tu, który ma wynosić 750 miliardów euro, nagle 
zrobi się bilion euro i będziemy musieli dołożyć 
250 miliardów. Takiej możliwości absolutnie nie 
ma. Jesteśmy ściśle związani czasem, pieniędzmi 
i warunkami. To nie może się zmienić bez jedno-
myślnej zgody państw członkowskich. No, oczy-
wiście za 3 lata możemy do takiej dyskusji wrócić, 
ale wtedy pan minister Buda czy ktokolwiek inny 
znowu przyjdzie tutaj, do Wysokiej Izby, do Sejmu 
i Senatu, i będzie przekonywał państwa do wyra-
żenia zgody, a taka zgoda zostanie udzielona bądź 
nie. No, nikt nas do tego zmusić nie może. Tak że 
to jest ściśle, jednoznacznie określone.

Jak to będzie wpływało na reguły fiskalne? Jeśli 
chodzi o część grantową, no to generalnie tutaj nie ma 
żadnych wątpliwości. To jest dotacja, więc ona nas nie 
obciąża ani w kwestii deficytu, ani w kwestii reguły 
wydatkowej, ani w kwestii długu. To działa tak jak bu-
dżet środków europejskich. Tam oczywiście pojawiają 
się przejściowe deficyty, to zależy od danego miesią-
ca, ale budżet środków europejskich jest co do zasady 
wyjęty z budżetu państwa. I granty będą tutaj funk-
cjonowały tak samo. Oczywiście jako Polska będzie-
my dokonywać płatności, zanim Komisja Europejska 
nam to zrefunduje, ale co do zasady będzie to proces 
neutralny dla finansów publicznych.

Zupełnie inną kwestią – i moim zdaniem to 
w tej sprawie będzie się toczyła w ciągu najbliż-
szych miesięcy największa dyskusja – jest właśnie 
część pożyczkowa, z której możemy, ale nie mu-
simy skorzystać. I ona, według metodologii ESA 
opracowanej przez Eurostat, będzie nas obciążała 
zarówno w kwestii deficytu, jak i w kwestii długu 
czy stabilizacyjnej reguły wydatkowej. W pierw-
szej kolejności przytoczę taką informację, że część 
państw członkowskich, która jest zainteresowana 
pożyczkami – bo faktem jest, że te pożyczki na ra-
zie nie cieszą się jakimś dużym zainteresowaniem, 
co nie znaczy, że tak będzie ciągle – postuluje, aby 
wyłączyć te pożyczki z metodologii liczenia deficy-
tu. Czyli: bierzemy te pożyczki, spłacamy je, ale nie 
wliczamy tego do deficytu ani do długu. I to byłoby 

fantastyczne rozwiązanie. Nie wiemy, czy Komisja 
na to się zgodzi, ale mogę zadeklarować, że jako 
rząd polski, jako Ministerstwo Finansów jesteśmy 
za tym rozwiązaniem, będziemy je wspierać. Jest 
szansa, że się uda. 

Po drugie, kwestią kluczową jest to, kto te po-
życzki będzie spłacał, czyli kto będzie odbiorcą 
końcowym. Bo jak patrzymy na część KPO, to tam 
jest taka pozycja „możliwości inwestycji w mor-
skie farmy wiatrowe”. No, to wiadomo, że z tego 
będą korzystały firmy w to zaangażowane typu 
PGE, Orlen, ale mogą też skorzystać z tego firmy 
całkowicie bez udziału sektora Skarbu Państwa. 
I wtedy, jeśli te firmy by wzięły na siebie pożycz-
kę i one by ją spłaciły, no to dla długu finansów 
publicznych i dla deficytu pozostaje to neutralne, 
bo wtedy otrzymuje to całkowicie podmiot sektora 
publicznego. Jeśli taką pożyczkę by wziął czy Skarb 
Państwa, czy jednostka samorządu terytorialnego, 
no to według obecnych standardów obciąża to defi-
cyt i dług. I to jest pewnie jedna z głównych przy-
czyn, dlaczego te pożyczki w tym momencie jakimś 
wielkim zainteresowaniem się nie cieszą, ale może 
tutaj będą pewne pozytywne zmiany.

(Senator Grzegorz Bierecki: Dziękuję bardzo.)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Piotr Patkowski: Dziękuję.)
Jeszcze, Panie Ministrze, pan senator Jerzy 

Czerwiński.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Krótkie pytanie. Tu mamy 2 rodzaje poży-

czek. Jedna pożyczka to jest to, co pożycza Unia 
Europejska, jak rozumiem, gdzieś na rynkach fi-
nansowych. Prosiłbym, żeby pan powiedział jesz-
cze, kto Unii, czyli Komisji Europejskiej, będzie 
pożyczał, jakie instytucje. A druga pożyczka to jest 
ewentualna pożyczka Polski, mówiąc w skrócie, 
z Komisji Europejskiej. Pytanie: czy te pożyczki 
– bo jest przecież taki instrument – mogą zostać 
w przyszłości umorzone? Czy coś się na ten temat 
mówiło?
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WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
PIOTR PATKOWSKI 

Jest dokładnie tak, jak pan senator powie-
dział. Mamy 2 rodzaje pożyczek: pożyczki, któ-
re Komisja Europejska zaciąga w imieniu państw 
członkowskich na sfinansowanie KPO, i możli-
wość fakultatywnych pożyczek, które możemy 
brać jako państwo członkowskie. Na pytanie, kto 
będzie ten dług skupował, odpowiem, że to będzie 
normalne plasowanie obligacji na rynkach finan-
sowych, tak jak to robią państwa członkowskie, 
więc pewnie będą to kupować fundusze inwesty-
cyjne, także inwestorzy detaliczni, ale pewnie to 
będą te podmioty, które skupują takie obligacje, 
tak jak obligacje państw członkowskich na zabez-
pieczenie swoich kapitałów. Wiadomo, że każda 
poważna instytucja finansowa musi budować 
kapitał itd. Najbezpieczniejszym zagwarantowa-
niem tego rodzaju kapitałów są właśnie obligacje 
rządowe czy Unii Europejskiej. Jest to najstabil-
niejszy papier wartościowy. To jest też odpowiedź 
na pytanie, czemu jak np. Niemcy emitują obli-
gacje o ujemnej rentowności, czyli muszę więcej 
zapłacić niż zyskam na tej obligacji, to ciągle są 
nabywcy. Właśnie nabywcy są dlatego, że jest to 
najbezpieczniejsza forma lokaty kapitału. Tak że 
co do tego, że nabywcy takich papierów wartościo-
wych ze strony Komisji Europejskiej się znajdą, 
nie mam absolutnie żadnych wątpliwości, abso-
lutnie żadnych.

To też pokazuje, dlaczego dla Polski ten me-
chanizm jest korzystny. Otóż oprocentowa-
nie i rentowność obligacji emitowanych przez 
Komisję Europejską w imieniu wszystkich państw 
członkowskich będzie niższa, niż jakby to robiła 
Rzeczpospolita Polska samodzielnie. Tak że jesz-
cze zyskujemy na niższym oprocentowaniu. Czy 
to będzie oprocentowanie ujemne? Aż tak opty-
mistyczny bym nie był, ale na pewno to będzie 
poniżej 1%.

Co do możliwości umorzenia pożyczek, to na 
ten moment Komisja Europejska nic na ten temat 
nie mówi, tak że taka dyskusja się nie toczy.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Pan senator Jarosław Rusiecki z sali nr 217 ma 

również pytanie do pana ministra Patkowskiego.

SENATOR 
JAROSŁAW RUSIECKI 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Panie Senatorze, nie słychać pana. Bardzo pro-
szę mówić albo bliżej mikrofonu, albo do innego 
mikrofonu.)

Oj, przepraszam, Pani Marszałek. Czy teraz 
lepiej?

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Teraz lepiej.)

Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, moje pytanie dotyczy zda-

nia pierwszego w akapicie trzecim proponowanej 
przez autorów preambuły. Ono brzmi tak: „Władze 
Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązują się, że środ-
ki z tego funduszu będą wydatkowane w opar-
ciu o zasady sprawiedliwości, transparentności 
i praworządności z zagwarantowaniem równego 
traktowania podmiotów zainteresowanych reali-
zacją projektów”. Moje pytanie jest następujące: 
czy potrzebny jest taki zapis i czy nie ma innych 
mechanizmów kontrolnych w dokumentach ra-
tyfikacyjnych, które by te wszystkie zasady gwa-
rantowały? Jakie jest zdanie pana ministra w tej 
sprawie? Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
PIOTR PATKOWSKI 

Dziękuję.
Co do zasadności, to oczywiście Wysoka Izba 

będzie o tym decydowała. Pytanie, co tutaj… Tu 
wchodzimy w dyskusję prawniczą, czy to nie byłoby 
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typowe superfluum ustawowe. Generalnie to zdanie 
określa zasady wydatkowania środków publicznych, 
które są w już obowiązujących przepisach, i to zarów-
no w przepisach unijnych, jak i w przepisach kra-
jowych. Przepraszam, nie mam tego zdania przed 
oczami, ale pamiętam, że ono mówi o zasadzie przej-
rzystości, uczciwości i równego traktowania. Te za-
sady są jawnie określone. Zarówno służby krajowe, 
jak i służby europejskie, na czele z instytucją OLAF, 
pilnują, żeby te zasady były przestrzegane. Na moje 
prawnicze oko byłoby to superfluum ustawowe, bo 
te przepisy już są. Czy takie zdanie w preambule bę-
dzie, czy nie, to i tak na określonych zasadach – pan 
senator to tutaj przytoczył – te środki muszą być wy-
dawane, bo inaczej… Jeśli część tej Izby ma wątpli-
wości co do działań instytucji krajowych, to powiem, 
że instytucje europejskie też na pewno zwrócą na to 
uwagę. Tutaj jest podwójna kontrola. I bardzo dobrze, 
bo myślę, że ona uspokoi nas wszystkich.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Ostatnie pytanie, pana senatora Jana Marii 

Jackowskiego.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, czy może pan przypomnieć, ile 

obecnie Polska płaci składki do Unii Europejskiej, 
bo z różnymi…

(Głos z sali: Przed chwilą było to mówione.)
Ale jakby pan minister zechciał przypomnieć, 

ile dokładnie ta składka obecnie wynosi…

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Panie Ministrze, proszę jeszcze raz to 
przypomnieć.

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
PIOTR PATKOWSKI 

Powiem szczerze, że dokładnie nie powiem, ile 
płacimy w tym roku. Zaraz tutaj…

(Senator Jan Maria Jackowski: No właśnie, nie 
było to podane.)

Ok. 25 miliardów zł w tym roku płacimy.
(Senator Jan Maria Jackowski: Spotkałem sią 

z informacją o kwocie 28,5 miliarda i chciałem ją 
zweryfikować. Dlatego o to pana pytam.)

Nie. 25 miliardów zł w tym roku.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Piotr Patkowski: Dziękuję.)
Ja naprawdę jestem pełna podziwu dla wiedzy 

pana ministra. Rzadko się tutaj zdarza, że tak jasno 
jest wszystko tłumaczone. Bardzo dziękuję.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Piotr Patkowski: Bardzo mi miło. Dziękuję.) 
(Oklaski)

Zwolniłam pana ministra z obowiązku odpo-
wiedzi… Teraz… Do pana ministra Wawrzyka to 
będzie pytanie?

Pan senator Zdrojewski. Pan senator powie, do 
którego pana ministra się pan zwraca.

SENATOR 
BOGDAN ZDROJEWSKI 

Bardzo dziękuję.
Właściwie zwracam się do 2  poprzednich 

ministrów.
Ja muszę powiedzieć, że należę do osób cierpli-

wych, ale jak tak często pojawiają się zarzuty wobec 
Wysokiego Senatu, że przedłużamy, że powoduje-
my niepotrzebną zwłokę, że Senat bardzo często do-
prowadza do rozmaitych opóźnień, to chcę od razu 
powiedzieć, że nasze inicjatywy legislacyjne leżą 
w Sejmie rok czy ponad rok. I mam pytanie do obu 
panów ministrów: czy zdają sobie panowie sprawę 
z tego, że Senat ma bardzo ograniczone możliwości 
manewru, jeżeli chodzi o czas? To są zaledwie 4 tygo-
dnie, 30 dni. W związku z tym mam pytanie. Proszę 
o podanie jakiejkolwiek kwestii, sprawy, ustawy, aktu 
normatywnego, w przypadku których Senat podjął 
decyzję po tym krótkim terminie. To jest pierwsze 
pytanie, potem będę miał drugie.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Proszę bardzo, Panie Ministrze.
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SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
SPRAW ZAGRANICZNYCH 
PIOTR WAWRZYK 

Panie Senatorze, proszę bardzo. Dostaliście 
państwo tę ustawę 5 maja. Dzisiaj mijają 3 tygo-
dnie, kiedy ta ustawa nie została ratyfikowana. 
Dzięki państwu, dzięki odwlekaniu prac o 3 ty-
godnie jesteśmy ostatnim krajem, który dokona 
ratyfikacji. Tylko i wyłącznie Senatowi to zawdzię-
czamy, tylko Senatowi to zawdzięczamy.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Pan minister chce dopytać.

SENATOR 
BOGDAN ZDROJEWSKI 

Ja powtórzę pytanie. W jakiej sprawie Wysoki 
Senat wykroczył poza terminy ustawowe?

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
SPRAW ZAGRANICZNYCH 
PIOTR WAWRZYK 

Panie Senatorze, rzecz w tym, że dzisiaj pań-
stwo jesteście na granicy. Jeżeli jutro by było posie-
dzenie Senatu, to cały miesiąc cała Unia czekałaby 
na polską decyzję. Jeden dzień o tym decyduje, a wy 
mieliście 3 tygodnie. Jeżeli to nie jest odwlekanie 
sprawy… Pozostawiam ocenę telewidzom.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Widzę, że pan senator chyba nie uzyska 
odpowiedzi.

(Senator Bogdan Zdrojewski: Tak.)

Dziękuję bardzo.
Czy ktoś jeszcze ma pytanie?
Pan senator ma jeszcze jedno?

SENATOR 
BOGDAN ZDROJEWSKI 

Tak, mam drugie pytanie.
Pojawiła się dzisiaj, właśnie podczas tej debaty, 

informacja, że o godzinie 17.00, o ile pamiętam, bę-
dzie spotkanie z przedstawicielami instytucji unij-
nych i rząd na tym spotkaniu z drżącym sercem… 
że rząd będzie miał problem z wyjaśnieniem, czym 
jest ta preambuła, co czyni dziś Senat, jaka proce-
dura została zastosowana. Tak więc ja mam pytanie 
i sugestię. Proszę na to spotkanie o 17.00 zaprosić 
np. senatora Bogdana Klicha, on państwu pomo-
że wytłumaczyć instytucjom unijnym, czym jest 
ta preambuła. Od razu dodam, że według mojej 
oceny przedstawiciele Unii Europejskiej przyjmą 
te wyjaśnienia i z zadowoleniem, i z satysfakcją, 
i z ulgą. Czy są państwo skłonni do tego, aby sko-
rzystać z pomocy senatorów opozycji? (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
SPRAW ZAGRANICZNYCH 
PIOTR WAWRZYK 

O ile pamiętam, mówimy o spotkaniu, o którym 
mówił pan minister Buda. Jeżeli pan senator uwa-
ża, że powodem do dumy jest przedstawianie, uza-
sadnianie przed Komisją Europejską tego, w jaki 
sposób Senat łamie polską konstytucję i orzeczenia 
Trybunału Konstytucyjnego, to rzeczywiście jest to 
uzasadnienie obecności pana senatora. Pozostawiam 
do oceny dyskomfort pana senatora Klicha w tej sytu-
acji, gdy będzie pytany o kwestie proceduralne, o od-
wlekanie tego 3 tygodnie, o kwestię łamania orzeczeń 
i kilku artykułów konstytucji w wyniku wprowadze-
nia tej właśnie preambuły. (Oklaski)

(Głos z sali: Brawo, Panie Ministrze.)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Bogdan Borusewicz)
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WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
(Senator Bogdan Zdrojewski: Panie Marszałku…)
Pan senator Zdrojewski. Proszę uprzejmie.

SENATOR 
BOGDAN ZDROJEWSKI 

Ze strony pana ministra padło bardzo poważ-
ne oskarżenie, że Senat łamie konstytucję. Proszę 
wskazać artykuł konstytucji, który Senat dziś 
łamie.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
SPRAW ZAGRANICZNYCH 
PIOTR WAWRZYK 

Bardzo proszę, Panie Senatorze: art.  146 
Konstytucji Rzeczypospolitej, art. 121 Konstytucji 
Rzeczypospolitej. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Czerwiński. Proszę bardzo.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 
Pytania do pana jako do przedstawiciela resor-

tu, który na pytania, które za chwilę zadam, jest 
chyba najbardziej władny odpowiedzieć. Bo mamy 
tutaj do czynienia z takim oto procesem, że więk-
szość senacka próbuje uzupełnić, bez względu na 
ekspertyzy, bez względu na wyroki Trybunału 
Konstytucyjnego, stosunkowo prosty tekst ustawy 
zezwalającej na ratyfikację o preambułę. Już doszli-
śmy tu do tego, że ta preambuła z logicznego, po-
wiedziałbym, punktu widzenia nie może zawierać 
przepisów normatywnych, a ta preambuła nieste-
ty je zawiera. Być może autorzy tej preambuły nie 
zdają sobie sprawy z tego, czym ona może „gro-
zić”. Bo ta preambuła będzie publikowana jakby na 

zewnątrz, czyli jest skierowana na zewnątrz Polski, 
dotyczy spraw międzynarodowych, nie jest skie-
rowana tylko do wewnątrz. Pytanie jest takie: ja-
kie mogą być skutki zapisów, które są w tej chwili 
w tekście tej preambuły, z punktu widzenia prawa 
międzynarodowego? Ja już nie mówię tylko o opóź-
nieniu tego całego aktu ratyfikacji, ale o tym, że są 
pewne zobowiązania w tym tekście. One są skiero-
wane na, powiedziałbym, rynek wewnętrzny, są to 
zobowiązania dotyczące innej materii, bo materii 
wydawania pieniędzy, a nie materii ich gromadze-
nia, o której mówi ta ustawa, a właściwie decyzja 
o systemie zasobów własnych, jednak to się znaj-
dzie w tekście. Przypuszczalnie żadne z państw 
nie będzie miało takiego tekstu, a jedna Polska się 
wyróżni. No, taką mamą opozycję, trudno, będzie-
my świecić oczami za cały Senat, jeśli to przejdzie. 
Pytanie jest takie: jakie mogą być skutki między-
narodowe tej preambuły, która według mnie jest 
skierowana na rynek wewnętrzny?

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Proszę.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
SPRAW ZAGRANICZNYCH 
PIOTR WAWRZYK 

Na wstępie chciałbym zaznaczyć 2 kwestie, 
o których była mowa w wystąpieniu pana senato-
ra Klicha, a właściwie których nie było w wystąpie-
niu pana senatora Klicha, w odpowiedzi na pytanie 
pana senatora.

Po pierwsze, ta ekspertyza, o której była mowa, 
mówiła wyłącznie o tym, czy preambuła jest w ogó-
le dopuszczalna, jednak nie odnosiła się w żaden 
sposób do treści zaproponowanej przez wniosko-
dawców preambuły.

Po drugie, rzeczywiście Biuro Legislacyjne 
Senatu powiedziało, że preambuła jest dopusz-
czalna, ale negatywnie ustosunkowało się na po-
siedzeniu komisji do poprawki zgłoszonej przez 
pana senatora Klicha, właśnie podnosząc te argu-
menty, o których wspomniałem. W związku z tym, 
w nawiązaniu też do tego, o czym mówiłem, do 
kwestii złamania konstytucji przez przyjęcie tej 
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preambuły, do tego, że naruszonych będzie kil-
ka orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, zarów-
no w zakresie przekroczenia dopuszczalnych ram 
wnoszenia poprawek przez Senat, jak i w zakresie 
umieszczenia takiej, a nie innej treści preambuły 
w dokumencie, pojawia się pytanie o konstytucyj-
ność ustawy ratyfikującej. Bo w moim przekonaniu 
gdyby znalazł się podmiot zainteresowany zgłosze-
niem tej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, 
gdyby przyjęta została ta poprawka, to ustawa mo-
głaby zostać przez Trybunał Konstytucyjny uznana 
za niekonstytucyjną. Wziąwszy pod uwagę chociaż-
by te orzecznictwa, na które się powoływałem, któ-
re cytowałem… I wówczas Trybunał będzie musiał 
odpowiedzieć na pytanie, czy to znaczy, że ta usta-
wa nie obowiązuje, jako że jest niekonstytucyjna. 

Bo państwo, chcąc użyć wybiegu formalnego, 
zrobiliście coś jeszcze gorszego, paradoksalnie 
pogorszyliście sytuację. Dlatego że gdyby przyjąć, 
że wprowadzilibyście państwo zapisy w postaci 
artykułów, wtedy Trybunał Konstytucyjny mógł-
by powiedzieć: dany artykuł traci moc. Ale pań-
stwo tego nie robicie. W związku z tym Trybunał 
Konstytucyjny nie będzie mógł powiedzieć: dany 
artykuł traci moc. Będzie mógł powiedzieć, że 
ustawa traci moc. Oczywiście, to jest kwestia de-
cyzji Trybunału. Niemniej jednak, tak jak tutaj 
cytowałem, Trybunał Konstytucyjny w uzasad-
nieniu nawet w 2008 r. mówił, że w świetle do-
tychczasowej praktyki orzeczniczej Trybunału 
taka formuła preambuły jest niedopuszczalna. 
Czyli mamy praktykę orzeczniczą, którą wymie-
nia sam Trybunał Konstytucyjny. No, i pojawia 
się wówczas pytanie: jak wytłumaczymy naszym 
partnerom zagranicznym, że z powodu popraw-
ki, która miała uratować błędne głosowanie jed-
nej z partii w Sejmie, cała ustawa ratyfikująca 
budżet unijny w Polsce może być zakwestiono-
wana przez Trybunał Konstytucyjny? Dziękuję 
bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Ja mam do pana krótkie pytanie. Jako że ma pan 

opinię, że poprawka włączona do tej ustawy czy 
preambuła jest niekonstytucyjna, to czy zamierza 
pan namawiać rząd do wysłania tej ustawy do try-
bunału pani Przyłębskiej?

(Głos z sali: Jakiego trybunału?)

Trybunału Konstytucyjnego, na którego czele 
stoi pani Przyłębska. Czy pan zamierza namawiać 
rząd do wysłania tej ustawy do Trybunału?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych Piotr Wawrzyk: Już mogę?)

Tak, tak. Oczywiście.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
SPRAW ZAGRANICZNYCH 
PIOTR WAWRZYK 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku, liczę na to, że pan, jako wie-

loletni senator, jako wieloletni marszałek, i pań-
stwo senatorowie w głosowaniu nie dopuścicie do 
takiej sytuacji, że zachowacie państwo zdrowy roz-zachowacie państwo zdrowy roz-
sądek, że skoro mówicie o przestrzeganiu konsty-
tucji, mówicie o wykonywaniu wyroków Trybunału 
Konstytucyjnego, to tak właśnie się zachowacie 
w głosowaniu i tę poprawkę w postaci preambu-
ły, która jest niekonstytucyjna, w moim przekona-
niu, po prostu odrzucicie, i że w związku z tym nie 
będzie takiego problemu. Dziękuję bardzo.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Ministrze, ale ja pytam, co w sytuacji, jak będzie 
taki problem.)

Oczywiście, że nie, dlatego, że to jest… To jest 
pytanie retoryczne. Pan senator, pan marsza-
łek dobrze wie, że tego nie będę robił. Rzecz tyl-
ko w tym, czy państwo, głosując – i tu apeluję do 
wszystkich senatorów – chcecie doprowadzić do 
sytuacji, w której zagłosujecie w sposób niekonsty-
tucyjny, wprowadzicie poprawki niekonstytucyjne. 
Skoro mienicie się obrońcami demokracji i kon-
stytucji, mówicie o sobie „większość demokratycz-
na”, to zachowujcie się demokratycznie, głosujcie 
demokratycznie, nie łamcie konstytucji i orzeczeń 
Trybunału Konstytucyjnego, odrzućcie popraw-
kę, preambułę, która jest niezgodna i z konstytucją, 
i z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego. To 
jest mój gorący apel do wszystkich państwa sena-
torów. Nie patrzcie na polecenia partyjne, a kieruj-
cie się prawem i zdrowym rozsądkiem. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Czy ktoś jeszcze?
Pan senator Jerzy Wcisła zadaje pytanie.
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SENATOR 
JERZY WCISŁA 

Panie Ministrze, zarzucił pan Senatowi, że zła-
mał konstytucję w art. 121, który pozwala Senatowi 
procedować przekazane przez Sejm ustawy w cią-
gu 30 dni. Ustawa, którą procedujemy, dotarła do 
Senatu 5 maja, a dzisiaj jest 27 maja. Tak więc pro-
szę mi powiedzieć: ile to jest dni między 5 maja 
a 27 maja? I w jaki sposób my łamiemy art. 121?

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
SPRAW ZAGRANICZNYCH 
PIOTR WAWRZYK 

W ten sposób, że ta poprawka, którą państwo 
proponujecie, stoi w sprzeczności z art. 121 ust. 2 
konstytucji, który mówi nie o tym, że państwo mo-
żecie wnosić preambułę do konstytucji, a o trybie 
legislacyjnym. Prawda, Panie Senatorze?

SENATOR 
JERZY WCISŁA 

Mówi o  terminie 30  dni. Między 5  maja 
a 27 maja, czyli dniem dzisiejszym, minęło 22 dni. 
No to jak te 22 dni oznaczają przekroczenie termi-
nu 30 dni, który mamy na procedowanie ustawy?

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Jeżeli pan chce…

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
SPRAW ZAGRANICZNYCH 
PIOTR WAWRZYK 

Panie Senatorze, mam wrażenie, że pan nie 
do końca dokładnie słuchał tego, co mówiłem. 

Powiedziałem o naruszeniu konstytucji w kwe-
stii preambuły, którą państwo proponujecie, a nie 
w kwestii przekroczenia terminu.

(Senator Jerzy Wcisła: Ale art. 121 nie mówi 
o preambule.)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dobrze. Dziękuję.
(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Spraw 

Zagranicznych Piotr Wawrzyk: Dziękuję bardzo.)
Zdaje się, że to nie ten artykuł.
Ale, Panie Ministrze, jeszcze pan senator 

Czerwiński chciałby zadać pytanie.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

To już ostatnie pytanie, Panie Ministrze, obiecuję, 
ale ważne według mnie. Otóż załóżmy, że większość 
senacka będzie jednak odporna na te głosy rozsądku 
i próby wytłumaczenia oczywistości – to się najtrud-
niej tłumaczy, takie, nazwałbym to, tautologie, no ale 
trudno – i ta preambuła zostanie wprowadzona, jako 
poprawka oczywiście, do tekstu ustawy, która wró-
ci do Sejmu. Ja mam nadzieję, że Sejm odpowiednio 
się zachowa, no ale teoretycznie jest taka możliwość, 
niestety, że Sejm tej poprawki nie odrzuci bezwzględ-
ną większością głosów. I wtedy taka ustawa, tj. z tą 
preambułą, wyląduje na biurku pana prezydenta. 
I wtedy, jak każda ustawa, może ona być przez pana 
prezydenta badana np. w trybie wstępnego badania 
konstytucyjności ustawy, takiego prewencyjnego ba-
dania w Trybunale Konstytucyjnym. I tu pan prezy-
dent będzie miał – choć mówię, to jest tylko teoria 
– taką zagwozdkę: albo prawidłowy tekst ustawy, czy-
li 2 artykuły i jak najszybsza ratyfikacja, bo przecież 
prezydent również odpowiada za ratyfikację, albo, 
niestety, odłożenie tego w czasie i przesłanie usta-
wy po to, żeby ją „uzdrowił” – to w cudzysłowie – 
Trybunał Konstytucyjny.

Panie Ministrze, czy rzeczywiście te treści, któ-
re są zawarte w tej preambule – które, jak mówię, 
albo są oczywiste, albo w ogóle pozostają poza ma-
terią ustawy ratyfikacyjnej – są na tyle odkrywcze, 
że trzeba po prostu narażać proces ustawodawczy, 
zwłaszcza że już jesteśmy na jego końcu, mówię to 
w aspekcie europejskim, i trzeba narażać się na 
to, że przeciągniemy to, nie daj Boże, o 2 miesiące 
albo o 3 miesiące, jeśli będziemy tak postępować 
tu w Senacie?
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WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
SPRAW ZAGRANICZNYCH 
PIOTR WAWRZYK 

Przepraszam, ale nie czuję się kompetent-
ny do odpowiadania w imieniu kancelarii pana 
prezydenta.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Więcej pytań nie ma.
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Spraw 

Zagranicznych Piotr Wawrzyk: Dziękuję bardzo.) 
(Oklaski)

Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Bogdana 

Klicha.

SENATOR 
BOGDAN KLICH 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Jest takie polskie powiedzenie: diabeł prze-

brał się w ornat i ogonem na mszę dzwoni. I to 
się odnosi do wszystkich przedstawicieli rządzą-
cej większości obecnych na tej sali. Niestety, jeste-
śmy świadkami wielkiej propagandowej operacji 
zakłamywania faktów. I, niestety, uczestniczą w tej 
operacji także przedstawiciele rządu. Muszę powie-
dzieć, że przedstawiciele rządu wznieśli się dzisiaj 
na Himalaje hipokryzji – a może odwrotnie, wpadli 
w Rów Mariański hipokryzji – bo takiej hipokryzji 
na tej sali dawno nie było. Bo co oto się dzieje? Oto 
ci, którzy w ciągu ostatnich lat wielokrotnie łamali 
konstytucję, powołują się na konstytucję. Ci, którzy 
z Trybunału Konstytucyjnego uczynili atrapę naj-
wyższego sądu konstytucyjnego, powołują się na 
autorytet tzw. Trybunału Julii Przyłębskiej. Ci, któ-
rzy mówią o tym, że trzeba stosować się do reguł 

państwa prawa, łamią praworządność na każdym 
kroku. No, Rów Mariański hipokryzji.

Dlaczego to robicie? Zabawię się troszkę w pana 
ministra Budę, który ośmielił się mówić tutaj, na 
tej sali o tym, że przedstawiciele większości se-
nackiej, Koalicji Obywatelskiej, dlatego próbują 
wprowadzić preambułę do tekstu ustawy ratyfi-
kacyjnej, że mają jakieś intencje partyjne, że wy-
konują jakieś polecenia z centrali partyjnej. No, 
takich słów, muszę powiedzieć, dawno nie słysza-
łem. Zastanawiałem się jednak nad tym, skąd one 
się biorą. Otóż w ten sposób przedstawiciele rządu 
próbują uzasadnić, dlaczego 3 miesiące spóźnili się 
do tej sali. Bo to 3 miesiące temu powinniście być 
w tej sali, 3 miesiące temu Senat powinien raty-
fikować tę ustawę, 3 miesiące temu powinna ona 
przejść przez Sejm i powinna była być złożona 
przez rząd w parlamencie.

Dlaczego tak się nie stało? Niech odpowie na 
to pytanie sam pan minister spraw zagranicz-
nych. Pan minister Rau w grudniu zeszłego roku, 
zaraz po tym, kiedy doszło do ostatecznych usta-
leń – Rada podjęła decyzję 14 grudnia – udzielił 
wywiadu, w którym to wywiadzie powiedział, że 
najpierw Komisja Europejska musi wywiązać się 
ze swoich zobowiązań, a dopiero potem można 
spodziewać się ratyfikacji. I teraz cytat: „To musi 
nastąpić po ustaleniu tych wytycznych do rozpo-
rządzenia o warunkowości”. I dalej: „Najpierw wy-
tyczne, potem tzw. ratyfikacja”. Co to znaczy „to”? 
I co znaczy „tych”? Otóż wtedy, w grudniu chodziło 
wam o to, żeby wybić zęby rozporządzeniu o wa-
runkowości, żeby wybić zęby Komisji Europejskiej 
i żeby Komisja Europejska nie miała narzędzi do 
tego, by bronić zgodnego z zasadami praworządno-
ści wydatkowania środków Funduszu Odbudowy. 
O to chodziło na samym początku i dlatego na po-
czątku rząd tak zwlekał z ratyfikacją Funduszu 
Odbudowy. I rzeczywiście dopiero wtedy, kiedy 
Komisja Europejska postanowiła poczekać z wy-
daniem wytycznych do rozporządzenia o warun-
kowości, wzięliście się za ratyfikację. No, ale potem 
się okazało, że jeden z partnerów koalicyjnych ma 
zupełnie inne zdanie niż dwaj pozostali, w związku 
z tym znowu była zwłoka. I tak straciliście czas aż 
do 27 kwietnia. Straciliście luty, marzec, kwiecień. 
To te 3 miesiące opóźnienia, którego Polacy wam 
nie wybaczą, a które zawdzięczają tak naprawdę 
partykularnym politycznym gierkom w obozie 
Zjednoczonej Prawicy. Bo to o wewnętrzne gier-
ki partyjne chodziło, no i o to, żeby zagwaranto-
wać sobie bezkarność, gdyby, nie daj Boże, doszło 
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do niewłaściwego wydatkowania tych środków 
z Funduszu Odbudowy, które Polakom się na-
leżą. A zatem panowie ministrowie spóźnili się 
o 3 miesiące.

I nie próbujcie tego swojego opóźnienia przy-
krywać w tej chwili oskarżeniami w stosunku do 
Senatu o to, że rozpatruje tę ustawę we właściwym 
czasie. Myśmy odwalili za was robotę, myśmy od-
walili ogromną pracę. To waszym obowiązkiem 
było, przed wysłaniem 26 lutego do Brukseli pierw-
szego Krajowego Planu Odbudowy, przeprowa-
dzić konsultacje. Przeprowadziliście? Niczego nie 
przeprowadziliście, nie było żadnych konsultacji 
przed dwudziestym szóstym. Pierwsze materia-
ły z samorządów zaczęły do was spływać w lipcu 
i w sierpniu zeszłego roku. Co robiliście pomię-
dzy lipcem, sierpniem zeszłego roku a 26 lutego? 
Waszym obowiązkiem było prowadzić konsultacje. 
Nie prowadziliście żadnych. A później zaczęliście, 
tylko zaczęliście robić prezentacje w PowerPoincie, 
które nazwaliście konsultacjami. I dopiero kilka ty-
godni później, pod wpływem nacisku społecznego, 
zorganizowaliście pierwsze konsultacje i zaczęli-
ście rozmawiać z zainteresowanymi.

Czy jest większy paradoks niż wysłanie, podob-
no skonsultowanego, Krajowego Planu Odbudowy 
do Brukseli 26 lutego bez konsultowania go z kim-
kolwiek, a później udawanie, że jest on konsulto-
wany, podczas gdy się go tylko prezentuje, i dopiero 
potem rozpoczęcie pod naciskiem, pod presją spo-
łeczną konsultacji, które jeszcze nie są zakończone? 
A plan, jak twierdzicie, ostateczny, już w Brukseli 
leży, bo został wysłany 30 kwietnia. Tymczasem 
wczorajsze rozmowy z samorządowcami nie przy-
niosły ostatecznego rozstrzygnięcia i w dalszym 
ciągu będą trwać. Konsultacje są niezakończone, 
a wy ośmielacie się mówić, że Senat przedłuża pra-
cę nad ustawą ratyfikacyjną?

W dniu 26 lutego, kiedy pisałem artykuł na te-
mat tego, czego się boicie, nie przedstawiając usta-
wy ratyfikacyjnej, akurat wysłaliście Krajowy Plan 
Odbudowy, ale 19 innych krajów potrafiło przygo-
tować wtedy, 26 lutego, swoje krajowe plany od-
budowy i przysłać je do Brukseli, a wyście nie 
potrafili. Bo tak naprawdę niewiele potraficie, bo 
tak naprawdę potraficie uprawiać taką propagan-
dę i prowadzić takie operacje propagandowe, jakie 
prowadzicie tutaj, w Senacie, zresztą od dłuższe-
go czasu.

Skoro tak zwalczacie tę preambułę, to teraz 
trzeba zapytać, czego się w niej tak naprawdę bo-
icie. Czego się boi PiS w tej preambule? Jak do tej 

pory żadnych merytorycznych argumentów nie 
usłyszałem ani na posiedzeniach komisji, ani na 
sali plenarnej, może z wyjątkiem tego dotyczącego 
Komitetu Monitorującego. Ale ja sobie myślę, że wy 
się po prostu boicie tych zasad, które są zawarte 
w tej preambule. Jestem przekonany o tym, że bo-
icie się sprawiedliwości, transparentności i prawo-
rządności, że to są zasady, z którymi jesteście na 
bakier, dlatego że jeżeli chodzi o sprawiedliwość, 
jeżeli chodzi o równość dostępu, to wielokrotnie 
daliście wyraz temu, że macie te zasady głęboko 
w nosie, że je lekceważycie ostentacyjnie, że poka-
zujecie Polakom, kto tutaj rządzi, i uważacie, że ci, 
którzy rządzą, mają prawo do tego, żeby te funda-
mentalne zasady Wspólnoty Europejskiej lekcewa-
żyć, zresztą wspólnoty euroatlantyckiej również, 
bo te zasady nie tylko zapisane są w  sercach 
Europejczyków, ale i respektowane są w Stanach 
Zjednoczonych, w Kanadzie i w innych krajach po-
zaeuropejskich szanujących demokrację opartą na 
wolności i na zasadach.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Gabriela Morawska-Stanecka)

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Panie Senatorze…)

I mam takie wrażenie…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Panie Senatorze, Panie Senatorze…)
…że lekceważycie również nadzór…
To ostatnie zdania, Pani Marszałek. Już potem 

nie będę zabierał głosu. Chyba.
…że lekceważycie także nadzór społeczny nad 

wydatkowaniem środków, bo chcecie je rozda-
wać po uważaniu, bo chcecie je rozdzielać według 
własnych interesów partyjnych, i że jesteście za-
interesowani tylko tym, żeby nie było żadnych 
ograniczeń.

A tymczasem my od samego początku mówi-
my tak: te pieniądze się Polakom należą, w związku 
z czym ratyfikacja musi być przeprowadzona. Ale 
jednocześnie mówimy: te pieniądze powinny być 
wydawane w sposób uczciwy.

I stąd ta preambuła – żeby wszyscy wiedzie-
li, że takie jest stanowisko Senatu, który od pew-
nego czasu, na szczęście, ma szansę bronić zasad. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
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I  proszę o  zabranie głosu pana marszałka 
Bogdana Borusewicza.

SENATOR 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Ratyfikacja podlega według Regulaminu Sejmu 

i Regulaminu Senatu takim samym prawom jak 
uchwalanie innych ustaw. Nie ma innej ścieżki 
do ratyfikacji, jak tylko ścieżka ustawowa. Jeżeli 
tak jest – a tak jest – to można zgłaszać poprawki 
na takiej samej zasadzie jak w przypadku innych 
ustaw. Zgłaszane były poprawki w Sejmie. I pani 
marszałek dopuściła do głosowania nad tymi po-
prawkami, czyli uznała, że można zgłaszać po-
prawki. One zostały przez większość PiS-owską 
odrzucone, ale były głosowania w Sejmie.

Nasz regulamin w tej kwestii jest taki sam. 
Jeżeli więc można w Sejmie, to dlaczego nie moż-
na w Senacie? Ja wiem, jaka jest różnica, ale dlatego 
zgłaszamy preambułę, poprawkę w formie pream-
buły, a nie zgłaszamy bezpośrednio poprawek do 
tej ustawy.

Dlaczego zgłaszamy preambułę? Otóż to 
się nie pojawiło bez przyczyny. To nie pojawi-
ło się bez przyczyny, chociaż ta preambuła po-
wtarza kwestie oczywiste, które są zapisane 
także w traktatach z Unią, jak to, że fundusz 
będzie wydatkowany, że te pieniądze z  Unii 
będą wydatkowane na zasadach sprawiedliwo-
ści, transparentności, praworządności i rów-
nego traktowania wszystkich podmiotów. 
Dlaczego to powtarzamy? Ano dlatego, że Prawu 
i Sprawiedliwości trzeba powtarzać te zasady, 
wydawałoby się oczywiste, zapisane w trakta-
tach, dlatego że nie stosujecie tych zasad. I to 
jest główny powód tego, że pojawiła się pream-
buła. To, że łamaliście te zasady.

Fundusz inicjatyw lokalnych, druga i trzecia 
edycja. Pieniądze publiczne na samorządy woje-
wódzkie i inne samorządy zostały podzielone tak, 
że 36 milionów poszło poprzez te wojewódzkie 
samorządy, gdzie PiS nie rządzi, a 300 milionów 
poszło tam, gdzie rządzi PiS. No, proporcja mniej 
więcej 1:8. Jeżeli więc podnosicie sprawę preambu-
ły, no to ja mówię, dlaczego pojawiła się propozycja 
dodania tej preambuły w ustawie ratyfikacyjnej. 
Faktycznie w poprzednich ratyfikacjach nie było 
tego typu zapisów, ale w tej chwili sytuacja jest zu-
pełnie inna. To są olbrzymie pieniądze, a my do 

rządu PiS straciliśmy kompletnie zaufanie, podob-
nie zresztą jak znaczna część samorządów.

Preambuła. Czy były takie sytuacje, gdy wpro-
wadzano preambuły? Ta preambuła jest zobowią-
zaniem rządu, polskiego rządu do wprowadzenia 
takich zasad… Nie Unii Europejskiej, ale polskiego 
rządu, przede wszystkim. I piszemy tutaj, że wła-
dze Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązują się do… 
Jeżeli uważacie, że ta preambuła w części wykra-
cza poza możliwości konstytucyjne, to dlaczego nie 
zgłosiliście wniosku o usunięcie tego fragmentu, co 
do którego podnosiliście ten zarzut? Nie wysunę-
liście tego, ale senator mniejszości zaproponował 
skreślenie w ogóle tej preambuły. To pokazuje, ja-
kie są intencje. Tu nie chodzi przecież o to, że to 
wychodzi poza… że narusza zasady konstytucyjno-
ści. Chodzi o to, że zostały tu zapisane właśnie te 
zasady, których zapewne nie chcecie przestrzegać.

Wielokrotnie tutaj, kiedy padały zarzuty, że coś 
jest niekonstytucyjne, większość PiS-owska gło-
sowała, nie patrząc na jakiekolwiek zastrzeżenia. 
Głosowała, przegłosowywała ustawy, wtedy, kiedy 
była większością, także w Senacie.

Ta preambuła jest związana z polską specyfi-
ką. Dlaczego gdzie indziej nie ma takiej preambu-
ły? Dlatego, że ta preambuła jest związana z polską 
specyfiką, o której mówiłem. Taka preambuła mo-
głaby być uchwalona także na Węgrzech, ale tam 
nie ma żadnej możliwości, Fidesz z sojusznikiem 
ma taką przewagę, że nie ma na to żadnych szans. 
I nie uchwalili. My staramy się prawnie nakierować 
tę ratyfikację na zasady, które uważamy za bardzo 
ważne.

A jak wyglądała sprawa ratyfikacji i zastrzeżeń 
przy ratyfikacji gdzie indziej? Polska wyraziła za-
strzeżenia przy ratyfikacji Konwencji o prawach 
dziecka, zostały włączone do ratyfikacji zastrze-
żenia. Niemcy także zgłosili zastrzeżenie, wpro-
wadzając okres przejściowy, w kwestii dostępu 
Polaków do niemieckiego rynku pracy. Takie rze-
czy się działy i takie rzeczy oczywiście się dzieją.

I jeszcze: czy ratyfikacja… Ratyfikacja to nie 
jest podniesienie ręki, dlatego że coś wynegocjo-
waliśmy. Zresztą PiS, który mówił, że Unia nam 
coś narzuca, że Unia to jest druga Moskwa, w tym 
przypadku mówi: no, nie, my nie możemy nic na-
rzucać, my nie możemy zabrać głosu w kwestii ra-
tyfikacji. Zaskakująca jest ta zmiana poglądów.

I na końcu autorytet Senatu. Słyszałem tutaj, że 
senatorowie PiS bronią autorytetu Senatu. Czy bro-
nią go ci, którzy poganiają Senat, i to nie tylko w tej 
sprawie? Pamiętacie kolejne ustawy covidowe? 
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Skomplikowane, duże ustawy, przy których słysze-
liśmy: no, Senat się zastanawia? Na drugi dzień 
powinien głosować.

Tu też to słyszeliśmy. Po przegłosowaniu usta-
wy w Sejmie już tego samego dnia usłyszałem z ust 
polityków PiS, a także premiera: Senat powinien 
tym zająć się jutro. To ja mówię wtedy: a może 
i dzisiaj, tak, natychmiast. Jeżeli mówi to ktoś 
spoza Senatu, no, to ja rozumiem, oczywiście, ma 
prawo, jest gra polityczna. Ale jeżeli to mówią se-
natorowie i twierdzą, że w ten sposób bronią au-
torytetu Senatu, no to coś tu jest nie w porządku. 
To jest hipokryzja.

Słyszę teraz też, że pan minister Wawrzyk po-
wiedział, że no, o prezydencie… kiedy, jak, żeby 
przyspieszył ratyfikację, podpis, to się… Że pan 
minister nie będzie tutaj zabierał głosu. To Senat 
można poganiać? W stosunku do Senatu można 
stawiać takie żądanie, a w stosunku do innej in-
stytucji, czyli do prezydenta, takiego żądania sta-
wiać nie można? Skoro pan tak traktuje Senat, to 
na równi trzeba traktować inne władze, inne pod-
mioty, które biorą udział w ratyfikacji. Ratyfikacja 
podlega w parlamencie takim samym zasadom, 
jak uchwalenie innych ustaw, a jeżeli ktoś tego 
nie rozumie, to nich przeczyta regulaminy Sejmu 
i Senatu. Tam nie ma odrębnej ścieżki, jeśli chodzi 
o ratyfikację umów międzynarodowych. Na tym, 
jak myślę, trzeba się skupić. Oczywiście ja będę gło-
sował za ratyfikacją, ale będę głosował za ratyfika-
cją z tą preambułą, bo wtedy mam gwarancję, że 
nikt Polaków nie oszuka. Dziękuję. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Proszę o zabranie głosu panią senator Beatę 

Małecką-Liberę.

SENATOR 
BEATA MAŁECKA-LIBERA 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zacznę od istotnego stwierdzenia, mianowicie 

takiego, że te 770 miliardów to są pieniądze, które 
są pokłosiem tragedii, straszliwej tragedii, która 
dotknęła tak naprawdę ludzkość, dotknęła także 
Polaków, zdziesiątkowała ich. Niestety liczba zgo-
nów, jaka jest wynikiem epidemii, spowodowała, 

że jesteśmy krajem o największej śmiertelności 
w Europie. Jest to bardzo niechlubny wynik, któ-
ry pokazuje, jak wielką tragedią jest walka z ko-
ronawirusem, a jest ona prowadzona w dalszym 
ciągu, i co stało się ze stanem zdrowotności spo-
łeczeństwa, co stało się z epidemiologią i co stało 
się z gospodarką. Niewątpliwie najważniejszym 
wyzwaniem jest teraz odbudowa nie tylko syste-
mu ochrony zdrowia, ale i odbudowa zdrowotno-
ści. Wszystkie wskaźniki spadły i obecnie daleko 
nam jeszcze do średniej europejskiej, nie mówiąc 
już o tym, że wskaźniki powinny ulegać popra-
wie. Dlatego też jeśli chodzi o pieniądze, które są 
w Funduszu Odbudowy, to zdecydowanie najwięk-
sza pula powinna być przekazana, skierowana na 
naprawę ochrony zdrowia, ale przede wszystkim 
na naprawę zdrowia społeczeństwa. To jest naj-
ważniejsze wyzwanie i najważniejsze przesłanie, 
o którym powinniśmy pamiętać, mówiąc o środ-
kach unijnych, o tych billboardach, które codzien-
nie oglądamy, z napisem „770 miliardów”, gdzie 
tylko brakuje słów „z Unii Europejskiej”.

Była tutaj mowa o tym, że jest opóźnienie. Ja 
osobiście uważam, że dzięki temu, że doszło do 
spotkań, do wysłuchań, do konferencji i do spotkań 
komisji, wysłuchaliśmy wielu ważnych argumen-
tów, wielu głosów, które pomogły nam jeszcze bar-
dziej sprecyzować najważniejsze cele, jakie chcemy 
osiągnąć. Bo my mówimy, proszę państwa, o roz-
dziale pieniędzy, tylko nie mówimy o tym, na co 
chcemy wydać te pieniądze, aby ratować zdro-
wotność społeczeństwa i aby odbudować system 
ochrony zdrowia. To jest wyzwanie – strategia. Gdy 
pan minister twierdzi tutaj, że jest opóźnienie co do 
wydatków, finansów, to ja pytam: a gdzie jest stra-
tegia? Gdzie są cele dalekosiężne? Gdzie jest uzgod-
niony plan tej odbudowy? Przecież na ten temat 
jeszcze nie rozmawialiśmy. To, co państwo zapro-
ponowaliście, tych kilka rozdziałów dotyczących 
infrastruktury, informatyzacji, kadr, innowacji, le-
ków. Owszem, pełna zgoda, są to zapewne działa-
nia kierunkowe, które powinny zbudować wspólną 
strategię w celu osiągnięcia poprawy wskaźników. 
Ale my tej strategii nie mamy. Te wszystkie działa-
nia kierunkowe i rozdział tych środków są, można 
powiedzieć, przypadkowe. Bo przecież sam sprzęt, 
sama infrastruktura, same budynki nie poprawią 
tego systemu. I proszę wreszcie zrozumieć, że 
sama organizacja systemu także niewiele zmieni. 
My musimy mówić o pojęciu dalece szerszym, mia-
nowicie o odbudowie zdrowia publicznego, a to jest 
temat o wiele szerszy.
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Jednym z ważniejszych wątków, które były 
podnoszone w czasie naszych debat, jest sprawa 
kadr. Liczyliśmy na to, że po tych debatach i wy-
słuchaniu publicznym, kiedy jasno stwierdzili-
śmy, że bez kadr absolutnie nie będzie poprawy 
i odbudowy całego systemu, dojdzie do pewnych 
zmian. Jednakowoż w dalszym ciągu gros pienię-
dzy przeznaczonych jest tylko na szkolenie kadry 
medycznej. To jest zdecydowanie za mało. Medycy, 
i nie tylko medycy, ale również pracownicy, którzy 
są zatrudnieni w ochronie zdrowia, są zmęczeni, 
są przeciążeni, są zmęczeni fizycznie i psychicz-
nie i  jasno mówią, że nie będą mogli dalej tak 
pracować, nie uciągną tego, potrzebują wsparcia. 
Szkolenie lekarzy, szkolenie studentów jest w po-
rządku, jest potrzebne, bo napływ nowych sił jest 
absolutnie niezbędny. Ale jeżeli nie zapewnimy 
ścieżek rozwoju, jeżeli nie wspomożemy medy-
ków innymi zawodami, których przedstawiciele 
będą im pomagali pracować w tej trudnej sytuacji, 
to naprawdę znajdziemy się w bardzo złym poło-
żeniu. I szkoda, że ministerstwo nie widzi tego sze-
roko, widzi tylko i wyłącznie kształcenie poprzez 
uczelnie.

Kolejna sprawa to innowacyjny pomysł, w tej 
chwili złożony przez Ministerstwo Zdrowia, mia-
nowicie podział tych środków na infrastrukturę: 
z 9 miliardów 3 miliardy na szpitale powiatowe. 
Nie jestem przeciwnikiem szpitali, ale jest to 
moment, aby wreszcie odwrócić ten cały proces 
leczenia i przekierować go na leczenie przedszpi-
talne. Jeżeli mamy coś odbudować, to odbuduj-
my to tak, jak być powinno. A więc to nie tylko 
leczenie w szpitalach, bo leczenie w szpitalu jest 
najbardziej kosztochłonne, lecz także zbudowa-
nie całego systemu wsparcia dla lekarza rodzinne-
go, dla specjalistów, tak żeby pacjent mógłby być 
szybko diagnozowany, żeby każdego dnia mógł 
zasięgnąć porady specjalistycznej i przez to za-
pewne uniknąć wielu niepotrzebnych pobytów 
w szpitalach.

Tak więc założenia, ogólnie rzecz biorąc… 
Tak, zgadzamy się, są to ważne kierunki: inno-
wacyjność – równie ważna, leki – bardzo waż-
ne. Tylko że kiedy przemysł farmaceutyczny 
pyta o to, czy innowacyjność w zakresie leków, 
produkcja szczepionek, produkcja API będą fi-
nansowane z  puli pożyczkowej, czy dotacyj-
nej… No, Ministerstwo Zdrowia do tej pory nie 
umie odpowiedzieć. To w jaki sposób ten prze-
mysł ma do tego się przygotować? Dopóki nie 
będzie polityki lekowej, dopóki jasno nie będą 

sprecyzowane priorytety… No, przemysł farma-
ceutyczny też niestety robi kok do tyłu i nie umie 
przygotować się do odpowiedniej produkcji da-
nych specyfików.

Na to wszystko, Szanowni Państwo, nakłada się 
jeszcze jeden ważny element, o którym chcę tutaj 
wspomnieć. Mówimy tutaj o środkach z Funduszu 
Odbudowy, środkach, które z powodu epidemii są 
absolutnie kierowane na odbudowę systemu. Ale 
zwróćcie państwo uwagę na to, że równocześnie 
pojawia się inny program, a mianowicie Polski 
Ład. Tutaj też są wyznaczane pewne cele i zada-
nia. I co do kierunku możemy być zgodni, ale jeśli 
chodzi o realizację, o kształt realizacji, to na pewno 
będziemy bardzo głośno mówić, że to jest zły po-
mysł. Centralizacja. W każdej ustawie, w każdym 
nowym pomyśle pojawia się centralizacja. I jak te-
raz zderzymy te 2 fakty, to będziemy mieli taką 
oto sytuację: bierzemy pieniądze zewsząd, skąd się 
da – z Unii, z podwyższonej składki, która tutaj 
jest propozycją – ale dzielić będziemy tak, jak my 
chcemy, i dzielić będziemy tylko centralnie. Czy 
państwo pamiętacie taki system? Bo ja pamiętam, 
kiedy Warszawa dyktowała, co mam zakupić dla 
szpitala. I co do tego mamy bardzo duże zastrze-
żenia. Dlatego w czasie debat podkreślaliśmy, że 
dyskusja na temat podziału środków to jedno, ale 
najważniejsze jest to, do czego zmierzamy, co chce-
my przez wydatkowanie tych środków osiągnąć.

Dlatego też bardzo mocno postulujemy, aby 
w przygotowywanej strategii do ustawy wdroże-
niowej znalazła się ta tendencja, że patrzymy na 
system szeroko, że patrzymy na to, w jaki spo-
sób poprawić wskaźniki zdrowotności poprzez 
poprawę czy wręcz poprzez zbudowanie zdrowia 
publicznego. Metod jest wiele, nie chcę tutaj się 
przywiązywać do pewnych urzędów czy obszarów…

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Pani 
Senator, czas.)

Już kończę, Panie Marszałku. Tylko 2 zdania.
Jednak bardzo proszę, abyśmy spojrzeli na 

to bardzo szeroko. A jednym z takich elementów 
zdrowia publicznego jest odbudowa całego sys-
temu wsparcia w przypadku chorób zakaźnych, 
wsparcia epidemiologii – nie tylko jeśli chodzi 
o koronawirusa, nie tylko jeśli chodzi o tę epide-
mię. Chodzi też o to, by przygotować się na kolejne 
wyzwania, na kolejne ewentualne epidemie czy 
kataklizmy. I o to bardzo mocno apeluję. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)
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WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Pani Senator.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Władysława Komarnickiego.

SENATOR 
WŁADYSŁAW KOMARNICKI 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Dzisiaj obradujemy w naszym Senacie nad 

bardzo, bardzo ważną ustawą, która ustawia 
Rzeczpospolitą na lata. Tak często mówimy „plan 
Marshalla”, bo moje pokolenie tęskniło za tym pla-
nem Marshalla, a dzisiaj mamy ogromną szansę. 
Dzisiaj, proszę państwa, musimy sobie odpowie-
dzieć na pytania, jak będziemy sterować tym stru-
mieniem pieniądza, na ile jesteśmy przygotowani 
merytorycznie i na ile nasza nauka spróbuje zbli-
żyć się w technologiach do krajów Zachodu. Tak 
wiele mówimy na temat innowacji i technologii, 
ale tylko mówimy. Tak naprawdę – nie mówię, że 
w ostatnich 6 latach – generalnie jesteśmy krajem 
większości usług dla Europy. Mówię o tym z gory-
czą, dlatego że wiele się mówiło, że Polska musi być 
krajem, który zbliży się do zachodnich technologii, 
i że takiej szansy, jak my mamy obecnie, nigdy nasz 
kraj nie miał. I dlatego tak bardzo się martwimy.

Ale cieszę się, że w Senacie jest ta dyskusja, po-
ważna dyskusja. Tu nie ma żadnych podtekstów. 
Każdy się martwi, żeby te pieniądze były wydane 
w sposób właściwy.

Czy sytuacja w naszym kraju jest przewidy-
walna? Przewrotnie powiem, że niestety tak, ale 
nie w takim sensie, jak każdy chciałby widzieć, 
jak, że tak powiem, jest merytorycznie. Posłużę 
się przykładem Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. To jest świetny przykład, który prze-
strzega nas… Bo sposób dystrybucji środków 
publicznych przez obecny rząd pokazał dziwną 
polityczną koniunkturę. Ja się pytam: jaka może 
być dziwna polityczna koniunktura przy podziale 
środków? Przy podziale środków mają otrzymywać 
środki wszyscy ci, którzy tworzą dobro, i nie decy-
dują o tym urzędnicy. Na przykład 8 samorządów 
województw rządzonych przez opozycję otrzyma-
ło wspólnie 35,9 miliona zł, natomiast 8 samorzą-
dów województw, w których rządzi lub współrządzi 
PiS, zostało wspartych – uwaga – kwotą prawie 

300 milionów. Albo spójrzmy na to jeszcze tro-
chę inaczej. Środki otrzymane przez wszystkie 
samorządy w przeliczeniu na mieszkańca wy-
niosą: w województwie podkarpackim – 231 zł, 
w podlaskim – 155 zł, w lubelskim – 149 zł. Co łą-
czy te regiony? No, rządzi tam PiS. Porównajmy: 
w Wielkopolsce tych środków było 76 zł, w moim, 
czyli lubuskim – 83 zł, na Opolszczyźnie – 89 zł. Co 
łączy te regiony? Nie rządzi tam PiS.

I proszę mi nie mówić, że najwidoczniej jedni 
składali lepsze wnioski, a drudzy składali gorsze 
wnioski, bo to jest nieprawda. Byłem wiceprzewod-
niczącym sejmiku i wiem, jak wnioski były składa-
ne. Byliśmy kiedyś numerem jeden w naszym kraju. 
Nie jest to możliwe, zważywszy na formularze, na 
których na opis skomplikowanych przedsięwzięć in-
westycyjnych przewidziano, jeśli zsumować wszyst-
kie rubryki, a ja miałem to w ręku, jakieś 2 strony 
tekstu. Brak opublikowanych formularzy, brak ocen 
też o czymś mówi. Każdy, kto ma choćby elemen-
tarne pojęcie o pozyskaniu dotacji na inwestycję, tak 
naprawdę wie, o czym mówię. To są potrzebne rze-
czy do tego, żeby skasować tych, którzy się ubiegają 
o środki, a nie są tzw. naszymi.

Stąd dzisiaj nasuwa się tu, w Senacie, pyta-
nie: jaka jest gwarancja, że środki z Krajowego 
Planu Odbudowy nie będą dzielone w podobnie 
nieprzewidywalny sposób jak środki Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych? Dlatego nie ma 
tego w innych krajach – bo jest wiara i nie ma ta-
kich podziałów. Krajowy Plan Odbudowy to nie 
tylko pożyczki czy dotacje, pamiętajmy o tym, to 
także zapowiadane reformy. Wiele z nich ma być 
realizowanych przy współudziale czy wręcz ręka-
mi samorządów lokalnych. Dobrym przykładem 
jest reforma planowania i zagospodarowania prze-
strzennego. W KPO są nawet wskazane konkretne 
formy pomocy dla samorządowców. I to jest fakt. 
Przewidziano tu m.in. po 100 tysięcy na każdą gmi-
nę na sporządzenie planów ogólnych. To jest ok. 
175 milionów w skali kraju, przeznaczonych na 
opracowanie nowych strategii rozwoju dla 60% 
gmin oraz 700 gminnych programów rewitaliza-
cji. Proszę mi odpowiedzieć: jak obowiązki nakła-
dane na samorządy mają zostać zrealizowane przy 
raczej symbolicznym wsparciu i skoro wg planów 
rządu ogłoszonych w ramach tzw. Nowego Ładu 
samorządy na zmianach w PIT rocznie stracą od 
10 do 11 milionów?

Dlatego, proszę państwa, rekomenduję przyję-
cie tej ustawy poszerzonej o preambułę w zapropo-
nowanym brzmieniu. To wynika, proszę państwa, 
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z tego, co powiedziałem przed chwilą: nie wierzy-
my, że te środki trafią tam, gdzie oczekuje całe 
społeczeństwo. I nie jest to przejaw jakiejkolwiek 
obstrukcji. Nie jest to też moim zdaniem optymal-
ne rozwiązanie, ponieważ takim rozwiązaniem 
byłaby realizacja Krajowego Planu Odbudowy na 
zasadach opisanych w ustawie o Agencji Spójności 
i Rozwoju. Jest to moim zdaniem swego rodzaju 
program minimum, ale przede wszystkim jest to 
czytelny sygnał dla naszych partnerów w całym 
kraju i w Brukseli. Dlatego tak ważne jest zobo-
wiązanie władzy Rzeczypospolitej Polskiej do dys-
trybucji środków z funduszu w oparciu o zasady 
sprawiedliwości, transparentności i praworządno-
ści. Nie chcę dalej tego rozwijać, moi poprzednicy 
wyraźnie o tym tutaj mówili.

Szanowni Państwo, zapis preambuły do usta-
wy mówiący, że zostanie powołany Komitet 
Monitorujący, który będzie sprawował nadzór nad 
realizacją projektów oraz wydatkowaniem środków 
w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania 
Odporności, naprawdę nie ma rewolucyjnego charak-
teru. Stanowi za to z jednej strony czytelny sygnał dla 
Komisji Europejskiej, a z drugiej strony dla naszych 
kochanych Polaków – wizję i przyszłość.

I na koniec, Szanowni Państwo, powiem, że 
miałem kiedyś okazję i przyjemność realizować in-
westycję energetyczną. Inwestycja była… Zakres fi-
nansowy to było 800 milionów zł. 800 milionów zł. 
A z tego 680 milionów zł to była technologia do-
starczona przez te kraje, na które bardzo często 
plujemy, a niecałe 120 milionów to były tzw. roboty 
podstawowe. I moim marzeniem jest, żeby z tego 
programu za jakiś czas… tj. żeby było odwrotnie; 
tego powinniśmy sobie wszyscy życzyć. A każdy, 
kto skręci złotówkę na durne inwestycje, powinien 
być rozliczony przez prokuratora. Bardzo dziękuję 
za uwagę. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

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

Kamińskiego.

SENATOR 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Gdyby na czele państwa polskiego i na czele pol-
skiego rządu stali ludzie praworządni, wiarygodni 
i proeuropejscy, nie byłaby potrzebna żadna pre-
ambuła. Gdyby na czele polskiego rządu stali lu-
dzie prawdomówni, praworządni i proeuropejscy, 
nie byłoby w ogóle w polskim parlamencie awan-
tury związanej z ratyfikacją tego paktu. Awantura 
w polskim parlamencie, Drodzy Państwo, wzięła 
się bowiem stąd, że zgody na ratyfikację pienię-
dzy dla Polaków nie chciała dać najpierw znacząca 
część Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. 
Powodem oporu części Zjednoczonej Prawicy prze-
ciwko temu paktowi był wynegocjowany w Brukseli 
zapis „pieniądze za praworządność”, ten zapis, któ-
ry Unia Europejska wprowadziła wyłącznie dlatego, 
że nie traktuje polskiego rządu jak rząd wiarygodny 
w polityce proeuropejskiej i nie traktuje go jak rząd 
praworządny. Unia Europejska słyszy bowiem, że 
z jednej strony rząd Mateusza Morawieckiego wie-
sza już billboardy z 770 miliardami, ale z drugiej 
strony minister edukacji narodowej z tego rządu 
ogłasza, że polskie dzieci będą się uczyć o tym, jak 
niepraworządna jest Unia Europejska.

(Rozmowy na sali)
I  z  drugiej strony Unia Europejska sły-

szy, że pan minister edukacji narodowej z rzą-
du Mateusza Morawieckiego porównuje Unię 
Europejską do Związku Socjalistycznych Republik 
Radzieckich. Każdy w Polsce i każdy w Europie 
wie, że polscy patrioci nie pchali się do każ-
dej kolejnej kadencji Rady Najwyższej Związku 
Radzieckiego, a  entuzjastycznie biorą udział 
w  wyborach do Parlamentu Europejskiego. 
Rozumiem, że nawet ta różnica nie rzuca się 
panu Czarnkowi w  oczy, rzuca się natomiast 
w oczy wszystkim innym. I w Europie doskona-
le wiedzą, jaki rząd rządzi Polską – rząd, który 
chce nauczać, że Unia Europejska jest nieprawo-
rządna. I stąd jest – z powodu napięcia wewnątrz 
obozu tzw. Zjednoczonej Prawicy i bezpośrednio 
w wyniku napięcia wewnątrz rządu Mateusza 
Morawieckiego – opóźnienie w procesie ratyfika-
cyjnym i konieczność wprowadzania preambuły 
przez Senat, preambuły, która zmierza do odpo-
wiedzi na podstawowe pytanie stojące dziś przed 
tymi Polakami, którzy zastanawiają się, czy pie-
niądze z Unii Europejskiej do nich trafią. Co jest 
dzisiaj jedynym powodem, dla którego pieniądze 
do milionów Polaków, do polskich samorządów, 
do tych wszystkich instytucji, które tych pienię-
dzy potrzebują, nie trafią? Jest tylko jeden powód, 
dla którego może się tak stać. To wspomniana 
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przeze mnie zasada „pieniądze za praworząd-
ność”. Jeśli rząd Prawa i Sprawiedliwości będzie 
kontynuował politykę, której kulminację widzi-
my w sporze z Czechami o Turów, jeżeli będzie 
kontynuował politykę ignorowania orzeczeń eu-
ropejskich trybunałów, jeżeli będzie kontynuował 
politykę definiowania praworządności po swoje-
mu… W ramach tej definicji Unia Europejska, 
zdaniem ministra Czarnka, jest niepraworząd-
na, ale niepublikowanie orzeczeń Trybunału 
Konstytucyjnego jest praworządne. Otóż dopó-
ki taka polityka w państwie polskim będzie pro-
wadzona, dopóki ster polskich rządów będzie 
spoczywał w rękach ludzi niewiarygodnych, nie-
praworządnych i antyeuropejskich, dopóty pienią-
dze z Unii Europejskiej będą zagrożone. Naszym 
obowiązkiem jako Senatu, w ramach tych możli-
wości, które daje nam konstytucja, a taką moż-
liwością jest wpisanie do tej ustawy preambuły 
i wyrażenie przez nas swojej opinii… My mamy 
obowiązek, by z tego prawa skorzystać.

Wszyscy, jak tu siedzimy, senatorowie de-
mokratycznej większości, bylibyśmy szczęśliwi, 
gdybyśmy nie musieli wpisywać tej preambu-
ły, gdybyśmy mieli ministra edukacji narodowej, 
który nie porównuje Unii Europejskiej, która daje 
Polsce 770 milionów, czym się chwalicie na bilbor-
dach, do Związku Radzieckiego…

(Senator Bogdan Borusewicz: Miliardów.)
Miliardów. …Gdybyśmy mieli ministra edukacji 

narodowej, który nie mówiłby, że Unia Europejska 
jest niepraworządna, gdybyśmy nie mieli lidera 
partii rządzącej, który z trybuny sejmowej mówi 
o swoich współobywatelach, że część z nich jest – 
cytuję – gorszego sortu, gdybyśmy nie mieli ludzi, 
którzy z polityki antyeuropejskiej uczynili sztan-
dar, i gdybyśmy nie musieli się obawiać, że rząd 
Prawa i Sprawiedliwości straci te pieniądze. Po to 
jest nasza, Senatu, aktywność.

Musimy zupełnie odrzucić padające tu suge-
stie, jakoby to, co robimy, było sprzeczne z polską 
racją stanu. Jeśli państwo uznajecie stosunek do 
tego faktu za miernik wierności polskiej racji sta-
nu, to zadam wam jedno pytanie: dlaczego tole-
rujecie w rządzie ministra, który jest przeciwko 
temu paktowi, który głosował przeciwko temu pak-
towi w Radzie Ministrów i w Sejmie? Tolerujecie 
go, więc nie możecie nam zarzucać, że zadając 
wam pytania, pragnąc to wszystko doprecyzować 
i zapewnić Polakom pieniądze, które wy może-
cie stracić, tak jak tracicie dzisiaj polskie pienią-
dze w Turowie, bo nie byliście w stanie załatwić 

sprawy z Czechami, bo zajmowaliście się walką 
z aborcją w czeskim Senacie, a nie walką o polskie 
miejsca pracy…

(Głos z sali: Katolik to mówi?)
Tak. Ja przede wszystkim jestem Polakiem. 

Jeżeli pani uważa, że obowiązkiem polskich dyplo-
matów jest walka z aborcją w Czechach, to się fun-
damentalnie różnimy. Uważam, że obowiązkiem 
Mateusza Morawieckiego jest nie ewangelizowanie 
Europy, tylko zapewnienie Polakom pieniędzy. Po 
prostu. Dzisiaj miarą waszej polityki jest to, że je-
steśmy świadkami żenującej wymiany zdań, w któ-
rych polski premier mówi, że czeski premier coś 
mu obiecał, a czeski premier trzykrotnie to demen-
tuje. I w dalszym ciągu dziesiątki tysięcy Polaków 
są niepewne losów kopalni w Turowie, ponieważ 
prowadzicie taką, a nie inną politykę. I dlatego po-
trzebny jest Senat, i dlatego potrzebne są nasze 
głosy.

My te głosy za ratyfikacją oczywiście damy, dla-
tego że chcemy tych pieniędzy dla Polaków, chce-
my tych pieniędzy dla Polski, ale chcemy również, 
by rząd Prawa i Sprawiedliwości nie zaprzepaścił 
tej gigantycznej szansy, jaką jest miejsce Polski 
w Europie. A to właśnie rząd ten konsekwentnie 
czyni. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

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

Pęka.

SENATOR 
MAREK PĘK 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Jak się przysłuchuję tym niesłychanie kwie-

cistym tyradom senatorów większości, to mi się 
przypomina taka autoironiczna wypowiedź Juliana 
Tuwima, który powiedział: ja to mam taki talent, że 
mógłbym poematy jak Mickiewicz, jak Słowacki pi-
sać, tylko bieda jest jedna, bo ja nie mam nic do po-
wiedzenia. Juliana Tuwima było stać na taką ironię, 
chociaż był wybitnym poetą. Państwa nie stać na 
ironię, nie macie żadnego dystansu do siebie. A ta 
debata od samego początku, od 22 dni w Senacie 
jest po prostu teatrem, kabaretem – nie boję się 
wręcz powiedzieć – cyrkiem.
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Stoicie na straconych pozycjach od strony kon-
stytucyjnej i prawnej. Nie ma ani jednego argu-
mentu za tym, ażeby obronić zgodność z prawem 
i zgodność z konstytucją preambuły, którą na siłę 
próbujecie przeforsować w Senacie. Ewidentna jest 
niezgodność tej preambuły z konstytucją. Nie ma 
ani jednej ratyfikacji – z dwudziestu pięciu w tym 
momencie w krajach członkowskich już przepro-
wadzonych ratyfikacji – z poprawkami. Nie ma ani 
jednego przykładu od 1997 r. w polskim systemie 
konstytucyjnym ratyfikacji z poprawką. Przeczy 
temu konstytucja, przeczy temu praktyka parla-
mentarna, przeczy temu zwyczaj międzynarodo-
wy. Łamiecie państwo podstawową zasadę, która 
obowiązuje Senat w procesie legislacyjnym, prze-
kraczając granice przedłożenia sejmowego. Ale nie 
robi to na was żadnego wrażenia.

To ma jeden bardzo ważny aspekt polityczny 
i edukacyjny, który dostrzegają w tym momencie 
Polacy. Otóż, państwo przez 5 ostatnich lat powta-
rzacie jak mantrę słowo „konstytucja” i zarzucacie 
rządom Zjednoczonej Prawicy permanentne łama-
nie konstytucji – zarzucacie przy każdej możliwej 
okazji, nie zostawiacie suchej nitki na bardzo wie-
lu naszych ustawach. Tymczasem tutaj jesteście po 
prostu skrajnymi obłudnikami, hipokrytami. I mam 
nadzieję – wierzę w to głęboko – że Polacy to widzą. 
Widzimy to również my i już nigdy nie będziemy 
się przejmować po prostu waszą fałszywą, obłud-
ną troską o konstytucję, bo tu po prostu łamiecie 
bezczelnie i obłudnie konstytucję całkowicie wprost.

Dla jakich celów? Co tak naprawdę wyniknie 
z całej tej debaty, debaty, która jest od początku 
do końca nie na temat? Posługujecie się opiniami 
prawnymi ekspertów senackich, które są również 
nie na temat. Bo tutaj nie padło chyba dość wyraź-
nie ze strony przedstawicieli rządu, że ta opinia od-
nosi się do możliwości wprowadzenia poprawek do 
umowy międzynarodowej. Tu nie mamy do czynie-
nia z umową międzynarodową, tylko mamy do czy-
nienia z decyzją Rady Unii Europejskiej, która jest 
elementem europejskiego prawa wtórnego. A więc 
prawa, które na bardzo wielu poziomach, bardzo 
szczegółowo, na zasadzie jednomyślności zostało 
już wynegocjowane przez rządy poszczególnych 
państw członkowskich. I na parlamentach krajo-
wych spoczywa li tylko obowiązek wyrażenia zgo-
dy poprzez ratyfikację na implementowanie tych 
instrumentów do porządku krajowego.

Mówiono już tu wielokrotnie o  tym, że nie 
wiadomo tak naprawdę, do kogo skierowana 
jest ta preambuła. Ale to są w istocie argumenty 

drugorzędne. Po prostu tej preambuły tutaj być nie 
może, bo ona się nie odnosi do ratyfikacji, tylko do 
Krajowego Planu Odbudowy. I tu po raz kolejny po-
kazujecie swoją obłudę, bo w okresie, kiedy przez 
kilka miesięcy na bardzo wielu poziomach Krajowy 
Plan Odbudowy był konsultowany – wzięło w tych 
konsultacjach udział 5,5 tysiąca różnych podmio-
tów, przedsiębiorców, samorządowców, polityków, 
zwykłych obywateli, przedstawicieli bardzo wie-
lu różnych środowisk politycznych, nie tylko tych 
parlamentarnych, ale również pozaparlamentar-
nych – wy wtedy nie chcieliście wziąć w tym udzia-
łu. Mało tego, w Senacie również była realizowana 
pewna forma tych konsultacji, było specjalne po-
siedzenie seminaryjne komisji gospodarki, zwoła-
ne przez panią marszałek Marię Koc, z udziałem 
ministra Budy, i wtedy również nie było wielkiego 
zainteresowania senatorów większości. Mało tego, 
nie padł tam ani jeden konstruktywny wniosek do-
tyczący poprawki czy jakiejś zmiany w Krajowym 
Planie Odbudowy. To był kilkugodzinny festiwal 
krytyki rządów Zjednoczonej Prawicy od 2015 do 
2021 r. Populizm, demagogia, jednostronne, wyko-
ślawione przedstawianie wizerunku naszych rzą-
dów i Polski w Europie i w świecie.

No, po prostu jest mi wstyd. Jest mi wstyd za 
Senat, bo jestem już drugą kadencją senatorem, 
mam ten wielki zaszczyt, że jestem już drugą ka-
dencję wicemarszałkiem Senatu, a państwo po pro-
stu dyskredytujecie Izbę Wyższą, tę Izbę Wyższą, 
równocześnie mając usta pełne frazesów o powadze, 
o odpowiedzialności, o trosce za Polskę, za Europę. 
Cała odpowiedzialność polityczna za ewentualne, 
trudne w tym momencie do przewidzenia perturba-
cje związane z przyjęciem tej ratyfikacji z popraw-
ką, jeżeli, nie daj Boże, nie uda się jutro odrzucić 
tej preambuły w Sejmie… Ja oczywiście głęboko 
wierzę, że się uda. Ale cała odpowiedzialność za to 
ogromne ryzyko, za ten problem, który może się np. 
wiązać z rozpoczęciem całego procesu ratyfikacyj-
nego w Europie od początku… Bo jeżeli okaże się, 
że 26 krajów będzie miało ratyfikację bez popraw-
ki, a Polska ratyfikuje to z poprawką, to powstanie 
poważne pytanie o tożsamość ratyfikowanych do-
kumentów. A więc naprawdę bardzo brzydko się 
państwo bawicie, podejmujecie ogromne ryzyko 
również o charakterze międzynarodowym.

Ja bym bardzo chciał, żebyście państwo wy-
wiązali się z tej obietnicy, którą składaliście 3 ty-
godnie temu, że tu, w Senacie, odbędą się jakieś 
wielopoziomowe, wieloetapowe, dogłębne kon-
sultacje społeczne. Żadnych takich konsultacji nie 
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było. No, jeżeli Marta Lempart ma być przedstawi-
cielką tego środowiska, które jest tutaj miarodajne, 
ażeby skonsultować Krajowy Plan Odbudowy, to 
ja naprawdę uważam, że to jest nieporozumienie. 
Ona 6 razy, tak, 6 razy powtórzyła, że nie ufa mi-
nistrowi PiS – i to była cała jej wypowiedź.

Pojedźcie państwo do obywateli, do swoich 
wyborców w jednomandatowych okręgach wy-
borczych i spróbujcie im wytłumaczyć, dlaczego 
narażacie Polskę na tak ogromne ryzyko, że może 
się okazać, iż przez wasze zabawy, przez waszą 
próżność, przez wasze ego, przez waszą pychę po-
lityczną, cały ten wielki Fundusz Odbudowy zosta-
nie opóźniony o kolejne miesiące. To naprawdę jest 
wielkie ryzyko, wielka nieodpowiedzialność i wiel-
ki despekt dla Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Oczywiście mam głębokie przekonanie, że ju-
tro większość sejmowa, większość Zjednoczonej 
Prawicy, obroni ten projekt i  odrzuci tę pre-
ambułę. Ale jest jeszcze moment na refleksję. 
Wprowadziliście państwo do porządku obrad – 
my nie protestowaliśmy – uchwałę, opinię. I w tym 
dokumencie jak najbardziej mogły się znaleźć – 
zresztą częściowo się znalazły – te wszystkie 
elementy, które państwo w tej preambule umie-
ściliście. Po co ta preambuła? Można ją jeszcze wy-
cofać i można wszystkie te argumenty ująć w opinii 
senackiej, tam możecie się wyżywać literacko, po-
litycznie, merytorycznie – ale to jest dokument na 
wyłączną odpowiedzialność i na rachunek Senatu, 
o charakterze opiniodawczym, nie o charakterze 
normatywnym. Jeszcze was proszę o to, ażebyście 
wycofali się z tej preambuły, ażebyśmy zachowa-
li się, jak trzeba, przyjęli ten dokument bez po-
prawek, dali go na biurko prezydenta i rozpoczęli 
bezprecedensowy program odbudowy gospodarki 
całej Europy po pandemii. Na takie decyzje Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej czekają Polacy i czeka 
cała Europa. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Proszę o  zabranie głosu pana senatora 
Krzysztofa Brejzę.

SENATOR 
KRZYSZTOF BREJZA 

Dziękuję bardzo.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Wysoki Senacie!
Bez wątpienia ten fundusz jest potrzebny 

Polsce, mimo że jest kontestowany i w Sejmie prze-
ciwko niemu głosowali posłowie PiS. To państwo 
macie problem z tym, żeby przekonać do tego swo-
ich kolegów. Wy byliście przeciw, część z was była 
przeciw. Więcej, minister sprawiedliwości chciał 
zabrać głos i  poinformować opinię publiczną, 
Polaków o jakże ważnej rzeczy w jego mniemaniu, 
czyli zagrożeniu suwerenności, a marszałek, i to 
wasz marszałek, waszemu ministrowi nie pozwolił 
tej informacji przedłożyć. Więcej, potem wasi po-
słowie wychodzili na konferencję i mówili o tym, 
że ci, którzy głosowali przeciw, głosowali przeciw-
ko Polsce. Zatem wzajemnie przerzucacie się jakże 
poważnym oskarżeniem – o głosowaniu przeciw-
ko Polsce.

Ale powiem państwu, co jest najważniejsze z tej 
debaty. Te pieniądze z Unii Europejskiej, pienią-
dze z Funduszu Odbudowy, będącym rzeczywi-
ście takim drugim kołem zamachowym niczym 
plan Marshalla, te pieniądze są potrzebne, nie są 
abstrakcyjnymi kwotami, miliardami, milionami, 
tysiącami, które gdzieś trafią. I państwo ten pierw-
szy test, test solidarności, o której mowa w tak-
że potrzebnej preambule, oblaliście. Oblaliście 
ten test, podzieliliście pieniądze z  Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych. Nikt w historii 
III Rzeczypospolitej rządowych funduszy nie po-
dzielił tak niesprawiedliwe jak wy. Nikt nie podzie-
lił tak Polaków na tych, którzy mają szyld partyjny 
PiS albo PiS popierają, i na tych, którzy z własnych 
przekonań głosowali przeciwko PiS. Ja przypomnę, 
kiedy rządziła koalicja Platformy Obywatelskiej 
i PSL nikomu z Platformy Obywatelskiej albo z PSL 
do głowy nie przyszło, by tworząc orliki – program 
powstawał w całej Polsce – decydować, czy orlik 
będzie na wschodzie czy na zachodzie, spoglądać 
na to, czy wójt, burmistrz, starosta jest taki czy 
owaki. Wy to zrobiliście, podzieliliście Polaków. 
I kiedy ja słyszę od pana marszałka Pęka o teatrze, 
o tym, że tu opozycja wyprawia teatr… Nie. My mó-
wimy o solidarności i mówimy o tym, że za tymi 
środkami kryją się ludzie, ludzie i ich potrzeby 
w terenie, w Polsce lokalnej, tak na wschodzie, jak 
i na zachodzie. 

Solidarność, o której mowa w tej preambule, 
to jest solidarny, sprawiedliwy podział dla wszyst-
kich Polaków, a nie wycinanie inwestycji. Bo jak to 
wyglądało w praktyce? Wycięta inwestycja, oświe-
tlenie i kanalizacja w Barcinie, w kujawsko-pomor-
skim. Czy rury kanalizacyjne, lampy oświetlające 
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ulice mają kolor partyjny? Czy mieszkańcy, którzy 
korzystają w Barcinie z drogi, z ulicy, z kanaliza-
cji, noszą szyld partyjny? Rogowo, powiat żniński, 
droga w cegielni – wycięte; Janikowo, moderniza-
cja ośrodka sportowego „Kormoran” – zablokowa-
ne środki. Również oświetlenie Janikowa… No, czy 
ludzie tam noszą jakiekolwiek szyldy, znaczki, są 
z PiS albo z anty-PiS? Czy te lampy, ta infrastruk-
tura, która ma służyć i młodszym, i starszym, ma 
jakieś barwy? To jest abstrakcja. Inowrocław, ba-
sen odkryty – zablokowane; sala gimnastyczna 
przy szkole nr 15 – zablokowane; mieszkania ko-
munalne, ul. Magazynowa – wycięte. Grudziądz, 
autobusy, tramwaje, ocieplenie szkół – wycięte. 
Białystok, budowa sali gimnastycznej przy spe-
cjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym dla mło-
dzieży – wycięte. Włocławek, rewitalizacja miasta, 
niskie emisje, przebudowa kamienic, remont pl. 
Wolności we Włocławku – wycięte. Trzeci most we 
Włocławku – wycięte w pień. Płock, ośrodek ra-
dioterapii, modernizacja szpitala w Rudce – wy-
cięte. Radom, budowa SOR w Radomiu – wycięte. 
Szczecin, autobusy, tramwaje, remont ul. Szafera 
– wycięte. Gdańsk, kanał ulgi we Wrzeszczu, objazd 
Bramy Nizinnej – wycięte, ul. Nowa Świętokrzyska 
– wycięte. Gdynia, ul. Kwiatkowskiego, kanał desz-
czowy przy ul. Sochaczewskiej – wycięte.

(Senator Dorota Czudowska: Zalany.)
Pani Senator, nie ma się co śmiać.
(Senator Dorota Czudowska: Ja się nie śmieję.)
Tak podzieliliście Polaków. Wycięliście to. To 

są poważne rzeczy. Tak właśnie podzieliliście, roz-
dzieliliście te środki. Sopot, żłobek dla 60 dzieci 
w Sopocie – wycięte. Zero dla Sopotu. Czy dzieci 
w Sopocie noszą legitymacje partyjne? Czy ścia-
ny domów w  Sopocie, wykładzina, ocieplenie, 
okna – czy one mają jakiekolwiek kolory partyj-
ne? Świdnica, mieszkania dla niepełnosprawnych 
– wycięte. Kudowa-Zdrój, centrum sportu – wycię-
te. Tuszyn, sala gimnastyczna dla dzieci przy szkole 
i przedszkolu – wycięte. Bystrzyca Kłodzka, wiej-
ski ośrodek kultury – wycięte. Katowice, most nad 
Rawą – wycięte. Stanica żeglarska w Szopienicach 
– wycięte. Wrocław, zespół szkolno-przedszkol-
ny – wycięte, rozbudowa szkoły nr 99 – wycięte. 
Lublin, nowy dworzec metropolitalny – wycięte. 
Biała Podlaska, ścieżka rowerowa wzdłuż Krzny 
– wycięte, hala sportowa przy zespole szkół eko-
nomicznych – wycięte. Czy ekonomik w Białej 
Podlaskiej ma kolor partyjny? Czy młodzież, która 
tam chodzi, uczy się, nosi jakieś legitymacje par-
tyjne, przynależy do jakiegoś ugrupowania? Wy 

wprowadziliście ten podział. Wy w sposób nie-
sprawiedliwy, niesolidarny podeszliście do tego. 
Jeżdżąc, rozdając kupony… Te kupony, te tekturo-
we znaczki miały być właśnie takim oznaczeniem: 
swój – nie swój. A tu chodzi o Polaków. Chodzi 
o wspólnotę, o solidarność.

I w tej uchwale mowa jest właśnie o tej solidar-
ności, o przywróceniu solidarności. Głosowanie 
nad tą preambułą, bardzo ważne, będzie też gło-
sowaniem nad tym, czy jesteśmy za państwem 
solidarnym, państwem, w którym nie ma gor-
szego i lepszego sortu, czy jednak liczą się legity-
macje partyjne i kolor partyjny. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Stanisława Gawłowskiego.

SENATOR 
STANISŁAW GAWŁOWSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja chciałbym skoncentrować się na sprawach 

będących w zakresie działania komisji, której mam 
zaszczyt przewodniczyć, komisji do spraw klimatu. 
Pieniądze, które mają być w Polsce wydane w ra-
mach Krajowego Planu Odbudowy, przynajmniej 
w 37% muszą być przeznaczone na działania służą-
ce ochronie klimatu. Te markery są twarde i sztyw-
no zapisane w rezolucjach, które są przyjęte przez 
różne władze Unii Europejskiej. To też oznacza, że 
37% musi być wydane na sztywno, ale pozostałe 
pieniądze, które będą wydawane, muszą sprzyjać 
tym celom, które są przez Komisję Europejską, 
Parlament Europejski, Radę Europejską określone.

W Polsce eksperci, którzy poddali ocenie plan 
wynikający z dokumentu przyjętego przez rząd, 
bardzo krytycznie do tego dokumentu się odnie-
śli. Ci eksperci podnoszą brak spójności z celami 
Unii Europejskiej na rok 2030, czyli obniżeniem 
o 55% emisji gazów cieplarnianych, brak wsparcia 
celu neutralności klimatycznej do 2050 r., oparcie 
na dokumentach strategicznych bez odniesienia 
się do wspomnianych celów… Przypomnę, że pol-
ski rząd przyjął takie dokumenty choćby w tym 
roku, np. politykę energetyczną Polski 2020–2040 
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opartą na tym, że pierwszy blok w energetyce ją-
drowej powstanie do 2033 r., a średnio tego typu 
bloki w Europie, tam, gdzie jest duża kultura zwią-
zana z energetyką jądrową, buduje się 17 lat. Łatwo 
więc policzyć, że to jest po prostu niemożliwe i ten 
dokument jest z gruntu fałszywy.

Mógłbym cytować inne dokumenty, ale szko-
da czasu na to, żeby pokazywać, na jak wadliwych 
fundamentach zbudowany jest Krajowy Plan 
Odbudowy. Dotyczy to również wsparcia z gran-
tów projektów komercyjnych. Bo w tej części gran-
towej są zapisane pieniądze na wsparcie działań 
w zakresie OZE, np. w ramach offshore’u, tylko 
konia z rzędem temu, kto zrozumie, dlaczego nie-
które podmioty będą otrzymywać wsparcie po-
dwójne. Dotyczy to spółek, które ten wysiłek będą 
podejmować. Przypomnę, że pod koniec ubiegłe-
go roku w tej Izbie dyskutowaliśmy nad ustawą 
dotyczącą wsparcia dla projektów budowy farm, 
elektrowni wiatrowych na morzu, wsparcia pu-
blicznego. Te projekty otrzymały notyfikację czy 
są w trakcie otrzymywania notyfikacji Komisji 
Europejskiej i nie ma powodu, by uzyskiwały do-
datkowe wsparcie z unijnych środków pomoco-
wych dotacyjnych, a w tym programie tego typu 
wsparcie się pojawia w formie dotacji. A nie ma 
dotacji na inne cele, o których będę za chwilę 
mówił. 

Jakie zagrożenia widzą eksperci? Ja tylko 
z grubsza je wymienię, czasu za mało.

W obszarze dotyczącym energii: niewystar-
czające środki na inwestycje w sieć dystrybucyjną, 
brak odniesienia do unijnych celów klimatycz-
nych, podwójne wsparcie spółek Skarbu Państwa 
– mówiłem o przykładzie offshore’u – możliwe 
finansowanie projektów wiążących się z emisją 
CO2 takich jak produkcja wodoru z metanu. Zielony 
wodór musi być wytworzony z zielonej energii, 
nie może być wytworzony z kopalin, a ten pro-
gram tego typu możliwość zakłada, ewidentnie 
w konflikcie z celami określonymi przez Komisję 
Europejską. 

W obszarze dotyczącym czystego powietrza: 
oparcie działań wyłącznie na niewystarczającym 
programie „Czyste powietrze”, który stwarza moż-
liwość dofinansowania nowych kotłów na węgiel 
– to ewidentnie jest w konflikcie, niemożliwe jest 
do realizacji w tym wymiarze – brak propozycji 
nowych narzędzi bądź reformy istniejących, takich 
jak program „Stop smog”.

W części dotyczącej transportu szynowego: 
niewystarczające wsparcie dla kolei regionalnych, 

główny nacisk kładziony jest na pomoc finansową 
dla PKP Intercity.

W części dotyczącej żywności: brak inwestycji 
w edukację zarówno konsumentów, jak i rolników.

W części dotyczącej gospodarki wodnej zastrze-
żenia ekspertów wiążą się z tym, że retencja na te-
renach rolnych powinna być dokonywana przez 
odtwarzanie możliwości zatrzymywania wody 
w istniejących systemach melioracyjnych, a nie 
na rzekach.

To są tylko niektóre przykłady, które świadczą 
o tym, że ten program jest pisany pod zapotrze-
bowania działaczy PiS, źle zarządzanych spółek 
Skarbu Państwa, a nie z uwagi na realne i praw-
dziwe potrzeby.

Kwota, która jest przeznaczona na zadania doty-
czące obszaru związanego z energią i środowiskiem 
w programie, to 25,6 miliarda zł. Taką kwotę wy-
mieniają formalnie urzędnicy Ministerstwa Klimatu 
i Środowiska. Ale znowu, jak wejdziemy w szczegóły, 
to zobaczymy, że tylko 300 milionów euro przezna- milionów euro przezna-milionów euro przezna-
czono na inwestycje w źródła ciepła, a to właśnie te 
źródła ciepła są jedną z głównych przyczyn smo-
gu w Polsce. Bez modernizacji sieci przesyłowych, 
bez budowy nowych sieci i podłączeń do instalacji 
zbiorczego zaopatrzenia w ciepło i modernizacji źró-
deł ciepła nie tylko skazujemy Polaków na wysoką 
cenę za energię cieplną, ale nie rozwiązujemy też 
problemu dotyczącego smogu w polskich miastach. 
Dotyczy to również takich działań jak termomoder-
nizacja szkół – tylko 290 milionów. Ja już nawet po-
mijam to, czy one trafią do działaczy PiS, czy nie. 
Koledzy mówili dużo o tym, że to jest wysoce nie-
sprawiedliwy sposób dzielenia pieniędzy. Kłopot 
polega na tym, że również w takim wymiarze pie-
niądze te zostały podzielone źle, nawet bardzo źle.

Ale już zupełnym skandalem jest sposób podziału 
kwot dotyczących gospodarki wodno-ściekowej. To 
są 204 miliony euro. Wczoraj w trakcie posiedzenia 
komisji usłyszeliśmy z ust przedstawicieli rządu, że 
aby wypełnić cele unijne, które wynikają z dyrektywy 
wodno-ściekowej, Polska musi wydać w najbliższych 
latach – a właściwie już jesteśmy spóźnieni – 24 mi-
liardy zł. Tyle potrzeba, żeby tylko osiągnąć cele unij-
ne. Te 204 miliony euro to 1 miliard zł. To są bardzo 
niewystarczające kwoty. W tej chwili prowadzone jest 
postępowanie przeciwko Polsce z tytułu naruszenia 
tejże dyrektywy. Jesteśmy już na etapie uzasadnio-
nej opinii i odpowiedzi polskiego rządu. No, polski 
rząd nawet się wysilił i policzył, jakie sankcje nam 
z tego tytułu grożą. Proszę posłuchać: sankcje z tytułu 
niewypełnienia dyrektywy do końca 2020 r. według 
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wyliczeń Ministerstwa Infrastruktury – wcześniej 
zajmował się tym minister gospodarki morskiej 
i żeglugi i śródlądowej – to 5,77 miliarda euro. Rząd, 
wiedząc o tym, że tego typu zagrożenie się pojawiło, 
przeznacza na ten cel tak mało pieniędzy. Co to zna-
czy? To znaczy, że w najbliższym czasie – to będzie 
trwało rok, może ciut dłużej – grożą nam tak poważ-
ne sankcje, a jednocześnie nie ma żadnej prawdziwej 
reakcji, nie ma żadnego instrumentu wsparcia, żad-
nych działań na rzecz rozwiązania tego problemu. 
No, rząd uważa, że można przeznaczyć te pieniądze 
na inne cele.

Wspominałem o offshore i teraz do tego wró-
cę. Sam mieszkam w północnej Polsce i wiem, że 
są sprawy, których nie da się wyjaśnić. Te spra-
wy dotyczą wsparcia modernizacji portów, które 
mają być portami obsługującymi, serwisującymi 
wybudowane w przyszłości wiatraki, elektrow-
nie wiatrowe na morzu. Otóż w Krajowym Planie 
Odbudowy są uwzględnione tylko 2 porty: Łeba 
i Ustka. Pytanie: dlaczego tylko te? Dlaczego nie 
ma Władysławowa, Kołobrzegu, Darłowa? Dlaczego 
pozostałe porty nie zostały uwzględnione? Tam 
również istnieją potrzeby tego typu. Nie znamy od-
powiedzi i jej nie poznamy. Być może co niektórym 
szkoda na to czasu. No, rząd nie jest w stanie precy-
zyjnie odpowiedzieć na tak zadane pytanie. Mówi, 
że po prostu tak zapisał i już. A przecież samorzą-
dowcy wcześniej otrzymali deklarację, że ich por-
ty również będą uwzględnione w tym programie.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze, czas minął.)

Panie Marszałku, już kończę.
Powiem szczerze, że wcześniej usłyszeliśmy, 

że ten program został już przyjęty przez rząd, że 
nie będzie żadnej dyskusji nad nim. A tymczasem 
w trakcie posiedzenia komisji z ust przedstawiciela 
rządu usłyszeliśmy, że to jest etap dialogu, że ten 
dokument może być jeszcze w całości zmieniony. 
No więc ja się zastanawiam, kiedy rząd kłamie. 
A może zawsze kłamie? Może już nie umie mówić 
prawdy? Dokument, który został nam przedłożo-
ny, jest dokumentem wysoce niewystarczającym, 
a preambuła do tej ustawy to minimum tego, co 
musimy zrobić. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

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

Czudowską.

SENATOR 
DOROTA CZUDOWSKA 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W dniu 25 listopada ubiegłego roku, 2020 r., na 

osiemnastym posiedzeniu Senatu odbyło się dru-
gie czytanie projektu uchwały wzywającej Radę 
Ministrów do wycofania się z gróźb zawetowania 
budżetu Unii Europejskiej. Prześledziłam dyskusję, 
wczoraj jeszcze raz przeczytałam zapis tej dyskusji 
z 25 listopada i nie mogę zrozumieć dzisiejszej po-
stawy senatorów koalicji, którzy ustawili się w roli 
hamulcowego procesu legislacyjnego niezwykle 
ważnego dla Polski i Polaków. Ja przypomnę, że se-
natorowie Prawa i Sprawiedliwości byli przeciwni 
tej uchwale, ponieważ uważaliśmy, że w tym cza-
sie, gdy polski rząd negocjuje wysokość i warunki 
budżetu Unii Europejskiej na lata 2021–2027, taka 
dyskusja nie jest potrzebna. My byliśmy też spo-
kojni, pełni zaufania, że rząd wie co robi, a wyniki 
negocjacji i sukces pana premiera Morawieckiego 
pokazały, że mieliśmy rację.

Dzisiaj mamy przyjąć ustawę o  ratyfikacji 
decyzji w sprawie systemu zasobów własnych 
Unii Europejskiej. Dyskusja, jak już to podkreślił 
w swojej wypowiedzi pan marszałek Pęk, właści-
wie zupełnie mija się z tym, nad czym powinniśmy 
debatować i o czym powinniśmy dzisiaj zadecy-
dować. Tę ustawę, mam nadzieję, dzisiaj przyj-
miemy, ale mogliśmy ją przyjąć 2 tygodnie temu. 
Argument, że wtedy posiedzenie Senatu było tak 
bardzo przeładowane, że już nie było miejsca i cza-
su na tę dyskusję, był oczywiście nieprawdziwy. 
Ja tu nie będę używała wielkich słów, kto kłamał, 
kto nie kłamał. Fakty pokazały to same za siebie. 
W pierwszym dniu obradowaliśmy od godziny 
13.00 do 19.00… czy od 11.00 do 19.00, w następnym 
dniu od 11.00 do godzin popołudniowych, w pią-
tek, który miał być trzecim dniem obrad Senatu… 
no, zostaliśmy zwolnieni z tej ostatniej lekcji, po-
jechaliśmy do domu po to, żeby dzisiaj, po 2 tygo-
dniach mówić o tym samym. Ale te 2 tygodnie, jak 
już wielokrotnie było to podkreślane, sprawiają, że 
będziemy jednym z ostatnich krajów… no, ostat-
nim krajem, który ratyfikuje decyzję o zasobach 
Unii Europejskiej, i to właśnie z powodu Senatu. 
Ja z tego powodu mam dyskomfort.

Mam teraz nadzieję, że senatorowie koalicji nie 
pójdą śladem posłów i zagłosują za tą ratyfikacją 
bez wprowadzania tego hamulca, jakim są pre-
ambuła i ewentualne inne poprawki. Wątpiącym 
chciałabym też dodać odwagi w głosowaniu: to jest 
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jednak ważne i ważne jest nie tylko to, że ta ustawa 
dzisiaj wyjdzie z Senatu, ale także to, że dobrze by 
było, żeby już nie musiała wracać do Sejmu i żeby 
jak najszybciej mógł ją podpisać prezydent.

Zacytuję niektóre wypowiedzi z 25 listopada, 
będę cytować bez podawania nazwisk, żeby unik-
nąć jakiegoś ewentualnego zarzutu, że odnoszę się 
ad personam, i nie wywoływać niepotrzebnej do-
datkowej polemiki. Jednak wobec tych wypowie-
dzi, jeszcze raz podkreślę, spowalnianie ratyfikacji 
przez Polskę jest kompletnie niezrozumiałe, i to nie 
tylko dla nas, parlamentarzystów czy ministrów 
rządu, ale również dla społeczeństwa. Dowód? 
Proszę popatrzeć na sondaże poparcia dla partii 
politycznych.

Czy potrzebne nam są te pieniądze unijne? Co 
państwo mówiliście o tym kilka miesięcy temu, 
jak również o tym, że to powinno być jak najszyb-
ciej? „Trochę historii”… To już cytat, będę mówiła, 
że cytuję. „Trochę historii. 5 czerwca 1947 r. gen. 
Marshall zapowiedział postawienie na nogi gospo-
darki europejskiej. Wszyscy bardzo się ucieszyli, 
tylko że jeden człowiek w Moskwie, Stalin, powie-
dział: nie, kraje bloku wschodniego z tego nie sko-
rzystają”. I dalej: „Mogliśmy dostać z tego ok. 500 
milionów dolarów – nie dostaliśmy. Te zapóźnienia 
w dużym stopniu nadrabialiśmy dopiero po 1989 r. 
Historia jest wredna, lubi się powtarzać, tylko że 
mądry naród wyciąga wnioski z historii i nie po-
stępuje drugi raz tak samo, nie popełnia tych sa-
mych błędów”. O zagrożeniach przyjęcia ustawy 
z preambułą mówił pan marszałek Pęk, a także pan 
minister Wawrzyk.

Następny cytat, pytaliście państwo: „Jak oce-
niacie budżet na najbliższe 7 lat? Warto tu przy-
pomnieć liczby. Ten budżet to 1 bilion 74 miliardy 
euro. Do tego dochodzi wart 750 miliardów euro 
Fundusz Odbudowy”. Ja już i tak skracam: „Polska 
może liczyć na ok. 32 miliardy euro tanich poży-
czek z Funduszu Odbudowy. Razem jest to ponad 
150 miliardów euro. Przy dzisiejszym kursie to ok. 
750 miliardów zł, których Polska, Polacy, polscy 
przedsiębiorcy oczekują”.

Następny cytat: „To są 123 miliardy dla Polski 
w tej perspektywie finansowej”. Dodać trzeba jesz-
cze 32 miliardy euro ewentualnych niskoprocen-
towych pożyczek. I dramatyczne pytania: „Nie 
potrzebujemy tego? Nie potrzebuje tego rząd? 
Nie potrzebujecie tego?”. I dalej: „A budżet, który 
chcecie zawetować – tu następny cytat – jest wy-
jątkowy. W ciągu najbliższych 7 lat” itd., itd. I dalej: 
„A teraz chce blokować ten budżet?”… To znaczy, 

że my chcielibyśmy niby blokować ten budżet. Kto 
go teraz blokuje? To wiadomo. I dalej: „Alogiczność 
takiej postawy jest porażająca, podejrzewam, że 
na poziomie trzeciej klasy szkoły podstawowej. Co 
ważniejsze, Polacy na te pieniądze niecierpliwie 
czekają”. Następnie: „Środki unijne nie są środkami 
rządowymi, są środkami publicznymi. Mamy pra-
wo domagać się tego, by były wydawane w Polsce”. 
I dalej: „Jeśli chodzi o kwestię kluczową dotyczącą 
instrumentów, to dla mnie bardzo istotne jest, aby 
ten budżet był rzeczywiście jak najszybciej przyję-
ty za akceptacją Polski, bez czynienia tego rumoru, 
który niestety psuje nasz wizerunek” – to są pań-
stwa słowa.

I już prawie na zakończenie: „Polacy wiedzą 
o tym, że zarówno środki z budżetu, jak i środki 
z Funduszu Odbudowy są Polsce potrzebne tak, jak 
deszcz jest potrzebny spalonej ziemi”. Dalej: „To 
chodzi o odbudowę polskiej gospodarki i polskich 
branż. I co? I rząd polski chce taki fundusz zaweto-
wać?” My żeśmy tego nie mówili… I dalej: „Przecież 
to jest sabotaż. Przecież to jest działanie wbrew 
interesom Polaków”. Dalej: „W imię tego intere-
su Europa chce nam dać pieniądze, dzięki którym 
wyjdziemy z kłopotów, które mamy. A wy dzisiaj 
idziecie na wojnę z Europą tylko i wyłącznie z po-
wodu waszych partykularnych, i to złych, intencji 
dotyczących polskiego wymiaru sprawiedliwości”.

I końcowe cytaty: „To szaleństwo, bo tego nie 
można nazwać inaczej, to awanturnictwo trze-
ba powstrzymać. Jestem pewien, że dziś Senat 
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, przyjmując tę 
uchwałę, uczyni pierwszy krok do obrony intere-
su narodowego Polski”. Też bym chciała, żebyśmy 
przyjęli tę uchwałę w imieniu interesu narodowego 
Polski. I dalej: „Dziś przed Polską jedna z najważniej-
szych decyzji. Czy razem z resztą Unii Europejskiej 
będziemy odbudowywać Polskę po pandemii, czy 
popadniemy w geopolityczny dryf samotności? 
Mam nadzieję, że wybierzemy dobrze. Naszą decy-
zję będą oceniać przyszłe pokolenia Polaków”.

Ja oczywiście będę głosować za przyjęciem 
ustawy ratyfikacyjnej, ale przeciwko preambule. 
Ona, pomijając jej wadliwą treść, podważa powa-
gę polskiego parlamentu i podważa wiarygodność 
rządu Rzeczypospolitej Polskiej. A ten rząd został 
wyłoniony, ustanowiony w wyniku demokratycz-
nych wyborów parlamentarnych przeprowadzo-
nych w Polsce w 2019 r., które wygrało Prawo 
i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Marek Pęk)
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WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo dziękuję.
Bardzo proszę o zabranie głosu panią senator 

Orzechowską.

SENATOR 
BOGUSŁAWA ORZECHOWSKA 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jestem zdumiona tym wszystkim, czego dzi-

siaj wysłuchujemy na tej sali posiedzeń. Dziwi 
mnie to tym bardziej, że wśród senatorów Koalicji 
Obywatelskiej jest wielu prominentnych prawni-
ków, czyli ludzi, którzy z prawem mają do czynie-
nia od lat. Ja nie jestem prawnikiem, więc opinii 
prawnych zasięgałam od osób, które rzeczywiście 
na prawie się znają. I powiem państwu, że żad-
na z nich nie mówiła mi, żeby w przypadku ta-
kiej ustawy ratyfikacyjnej było głosowanie nad 
preambułą.

Wysłuchałam z równym zdumieniem treści 
tej preambuły. I tak powiem, że mam wrażenie, 
że niektórzy pomylili sale. Bo właściwie to wy-
gląda na to, że niektórym się chyba pomyliła sala 
egzaminu ósmoklasisty, który w tych dniach się 
odbywa, z salą Senatu. Wypracowanie, byle jak 
napisane, no, może na trójkę, może nawet nieko-
niecznie, dłuższe wielokrotnie od treści zasadniczej 
ustawy, które ma być preambułą dla właściwie ca-
łej ustawy. No, i pretensje do polskiego rządu. To 
nie jest ustawa polskiego rządu. To jest ratyfika-
cja decyzji Unii Europejskiej. Tak że nie możecie 
państwo mieć pretensji do polskiego rządu, że źle 
napisał tę ustawę, bo nie przez polski rząd ona była 
sporządzana.

Z 27 krajów Unii Europejskiej 25 już ratyfiko-
wało tę ustawę, tylko Polska i Austria jeszcze nie. 
22 dni oczekiwania, podczas gdy praktycznie ta-
kiej właściwej pracy było zaledwie kilka dni. Można 
było debatować. Można było pracować nad tą usta-
wą już na poprzedniej części posiedzenia, ale na 
to zabrakło czasu, zabrakło chęci. I właściwie ko-
lejny raz pokazuje się chęć zaistnienia, na złość 
wszystkim: chociażby o ten 1 dzień przeciągnąć, 
chociażby o te 2 dni, a czemu nie. No, jak nie można 
o miesiąc, bo tak może głupio by to wyglądało wo-
bec Unii Europejskiej, to niech będą te 3 tygodnie. 
Robicie na złość polskiemu rządowi? Nie. Robicie 
na złość sobie. Robicie na złość samorządowcom, 

którymi się wielokrotnie zasłaniacie. Bo to samo-
rządy czekają na tę ustawę. I od tego, kiedy ona 
będzie ratyfikowana, będzie zależało, kiedy te pie-
niądze wpłyną. I dlatego uważam, że działania 
Koalicji Obywatelskiej, których jesteśmy po raz 
kolejny świadkami, są na szkodę Polski, na szkodę 
samorządu i na szkodę Unii Europejskiej. Podobno 
jesteście prounijni. Ale pozostałe kraje czekają na 
ratyfikację, a wam na tym nie zależy. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Ponieważ nie ma na sali pana senatora 
Jackowskiego, w związku z tym proszę o zabranie 
głosu pana senatora Ujazdowskiego.

(Głos z sali: Którego też nie ma.)
Którego też nie ma na sali.
(Głos z sali: Senator Ślusarz.)
(Głos z sali: A Jazłowiecka?)
A pani senator Jazłowiecka? Bo nie wiem, czy…
(Głos z sali: Jest piętro wyżej.)
Tak?
(Głosy z sali: Tak.)
W takim razie proszę o zabranie głosu panią 

senator Jazłowiecką.

SENATOR 
DANUTA JAZŁOWIECKA 

Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Przede mną był jeszcze kolega, który też jest 

tutaj, na sali, ale skoro już zostałam wezwana, to 
bardzo chętnie.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jeszcze kilka lat temu z ust polityków Prawa 

i  Sprawiedliwości słyszeliśmy slogan „dobra 
zmiana”. Slogan, który już przebrzmiał. Teraz 
PiS grzmi nowym sloganem: „dotrzymujemy sło-
wa”. Oto kilka przykładów, w jaki sposób Prawo 
i Sprawiedliwość dotrzymuje słowa.

Miały być wielkie ośrodki leczenia COVID. 
Mamy tymczasem 39 szpitali tymczasowych. 
To w sumie bardzo dobrze, ale spośród nich ak-
tywnych jest zaledwie 17, a 22 są pasywne. Koszt 
powołania 1 takiego szpitala to mniej więcej 26 mi-
lionów zł, czyli te 17 szpitali, które pracują, kosz-
towało nas 500 milionów, pozostałe – być może 
więcej niż 500  milionów. W  porządku, że one 
są, bo są potrzebne. Tylko dlaczego nie pracują? 
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Dlaczego nie pracowały, kiedy wymagała tego sytu-
acja? Dlaczego nie leczono chorych na nowotwory 
czy choroby układu krążenia? W Polsce śmiertel-
ność rośnie w sposób zastraszający, jesteśmy tutaj 
na ostatnim miejscu. W okresie marzec 2020 r. – 
styczeń 2021 r. nastąpił wzrost o ponad 23%. Czy 
tak powinno wyglądać dbanie o zdrowie naszych 
obywateli?

Obiecywaliście dodatki covidowe. Według usta-
wy covidowej dodatki mieli otrzymać wszyscy pra-
cujący z chorymi na COVID-19. Ustawa nie zaczęła 
obowiązywać, bo jej nie opublikowano. Ostatecznie 
nowelizacją ustawy ograniczono wypłatę tego do-
datku do medyków skierowanych do pracy przez 
wojewodów. Po protestach rozszerzono grupę 
uprawnionych do dodatku. Tylko dlaczego wśród 
uprawnionych zabrakło panów i pań salowych, sa-
nitariuszy czy sekretarek medycznych?

Obiecywaliście badania przesiewowe dla ca-
łej Polski. Początkowo pan minister powiedział, że 
będziemy masowo testować Polaków, przeprowa-
dzać badania przesiewowe pod kątem COVID-19, 
że zaczniemy od południowych województw Polski. 
Potwierdził nawet, że przeprowadził wstępne rozmo-
wy z tamtejszymi wojewodami. Wkrótce potem z tej 
obietnicy się wycofano. Finalnie w styczniu, przed 
powrotem dzieci do szkół, w całej Polsce przetesto-
wani zostali jedynie nauczyciele najmłodszych klas.

Miały być krótsze kolejki do lekarzy, likwidacja 
NFZ, zmodernizowana sieć szpitali. Czy tak się sta-
ło? Rząd nie spieszy się z podnoszeniem jakości ani 
z poprawą dostępności ochrony zdrowia. Rząd woli 
wydawać pieniądze na TVP, a ogranicza je dla cho-
rych na nowotwory czy choroby układu krążenia. 

We wrześniu 2019 r. pan Kaczyński głośno opo-
wiadał, że rolnicy w końcu otrzymają pełne dopła-
ty do hektara, dopłaty na europejskim poziomie. 
Chwalono się, że mamy najlepszego komisarza 
w Komisji Europejskiej, którym jest pan Janusz 
Wojciechowski. Jak wyglądają dzisiaj dopłaty dla 
rolników? Jak wysokie są te dopłaty? W przypadku 
rolnictwa rządy PSL i Platformy Obywatelskiej kry-
tykowano również za to, że zbyt dużo ziemi sprze-
dawano cudzoziemcom. Tymczasem w 2015 r. 
sprzedano cudzoziemcom 412 ha ziemi rolnej, 
a w roku 2020 już 3 razy więcej – 1 tysiąc 349 ha. 
Tak wygląda dotrzymywanie słowa, tak wygląda 
„dobra zmiana”.

Powstaje fundusz za funduszem: Fundusz 
Modernizacji Szpitali, fundusz 100  obwodnic, 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Fundusz 
Przeciwdziałania COVID-19, fundusz patriotyczny, 

fundusz inwestycji w szkoły. Można by tak wymie-
niać jeszcze przez pół godziny. Gdzie one są? Co 
one robią? Odpowiedź brzmi: są i kosztują Polaków 
setki milionów miesięcznie.

Obiecywano zmniejszanie podatków. Miał być 
zerowy VAT na ubranka dla dzieci, tymczasem 
obniżono jedynie podatek od artykułów higienicz-
nych, od podpasek dla kobiet. PiS nie podwyższył 
też wszystkim Polakom kwoty wolnej od podatków. 
Miało być uproszczenie podatków, miało być ogra-
niczenie kosztów dla pracowników, pracodawców 
i administracji. Tymczasem koszty pracodawców 
i zwykłych obywateli rosną. Jak grzyby po deszczu 
wyrastają nowe podatki: podatek bankowy i han-
dlowy, danina solidarnościowa, opłata mocowa, 
opłata emisyjna od paliw. Wymieniłam tylko kilka.

Hasło „dobra zmiana” wybrzmiało, dalej brzmi 
slogan „dotrzymujemy słowa”. Miały być auta elek-
tryczne, obiecano 100 tysięcy mieszkań, budowę 
dróg, nowe połączenia transportu publicznego. 
Gdzie one są? Ile ich jest? Miał być szybki internet. 
Dziś, w dobie szkoły i pracy zdalnej, 25% polskich 
gospodarstw w ogóle nie ma dostępu do interne-
tu. Pan prezydent obiecywał nawet absurdalne 24 
emerytury w ciągu roku, 2 emerytury na miesiąc.

Nie obiecywano jednak kompletnego zniszcze-
nia stadniny koni w Janowie. W 2015 r. stadnina 
miała na swoim koncie ponad 3 miliony zysku, 
dzisiaj trzeba dopłacać 5 milionów, żeby mogła 
przetrwać. Nie obiecywano niszczenia parków, re-
zerwatów przyrody. W całej Polsce w ciągu kilku 
miesięcy zniszczono na niespotykaną skalę drzewa.

Czy zatem dziwić powinno tak niskie zaufanie 
do rządu? Zaledwie 26%, zaledwie co czwarty Polak 
ufa rządowi. Czy dziwić powinno, że domagamy się 
przestrzegania prawa i zapewnienia solidarności 
74%, ba, wszystkim Polkom i Polakom? To jest nasz 
parlamentarny obowiązek. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję.
Pan marszałek Karczewski zgłaszał się w trybie 

sprostowania.

SENATOR 
STANISŁAW KARCZEWSKI 

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo, no, nie mogę przemilczeć tego wy-

stąpienia, dlatego że to wystąpienie przekroczyło 
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wszelkie dopuszczalne normy racjonalnej wypo-
wiedzi i pozwolę sobie sprostować tę wypowiedź. 
Pani senator najprawdopodobniej przeczytała tekst 
przygotowany jej zupełnie nie na to wystąpienie 
i nie do tej debaty, przesączony nienawiścią do 
Prawa i Sprawiedliwości, bez obiektywnej, realnej 
oceny rzeczywistości.

Ja czuję się obrażony przez panią senator 
stwierdzeniem o zbyt dużych kosztach, jakie po-
nieśliśmy w ratowaniu życia ludzkiego. Ja pracowa-
łem w oddziale covidowym, widziałem, jak ludzie 
umierają. Jednego dnia przychodzili zdrowi, lekko 
kaszlący, następnego dnia trzeba było podłączać 
ich pod respirator, a trzeciego dnia umierali. I za-
kończcie tę bezczelną propagandę antypisowską, 
że zbyt duże pieniądze wydano na szpitale. Gdyby 
nie wydano tych pieniędzy, umarłoby wiele, wiele 
osób. A udało się dzięki tym szpitalom uratować 
dziesiątki tysięcy ludzi, ludzkich żyć. I proszę nie 
mówić takich rzeczy, bo one obrażają medyków, ob-
rażają zdrowy rozsądek. I chciałbym pani senator 
powiedzieć, że pani mówi nieprawdę. Sanitariusze 
i salowe dostali pieniądze, po 5 tysięcy zł, są szczę-
śliwi, zadowoleni i wdzięczni.

Mówiła pani o zwiększonej sprzedaży ziemi. 
Tu akurat danych nie mam, ale wiem, że te, które 
pani podała, nie są prawdziwe. Fundusze działają. 
Fundusze działają i są samorządowcy… A tu pań-
stwo wywiesili takie wsparcie dla samorządow-
ców… Przyłączam się do tego wsparcia, bo bardzo 
dobrze współpracuje się i rządowi, i mnie osobiście 
z samorządowcami.

Ale mówi pani o 24 emeryturach. Zupełnie nie 
wiem, o czym pani mówi, nic takiego nigdy nikt 
nie powiedział.

(Głos z sali: Prezydent mówił.)
O 24 emeryturach, tak? Dobrze. Ale nie Jarosław 

Kaczyński. Proszę tutaj nie rzucać inwektyw pod 
adresem pana prezesa.

30 tysięcy… Jeśli pani jest na bieżąco i ogląda 
nawet TVN, to w TVN również mówi się o kwocie 
wolnej od podatku 30 tysięcy zł.

Jaka jest recepta? Recepta jest taka, jaką dziś 
słyszałem w wywiadzie z panem Siemoniakiem, 
który powiedział: pojedziemy do ludzi. To jedźcie, 
porozmawiajcie z ludźmi. Bo wy żyjecie w świe-
cie nierealnym, w świecie fałszywej rzeczywisto-
ści, w świecie, który chcecie kreować, w świecie 
nieprawdziwym. Bardzo dobrze powiedział pan 
wiceprzewodniczący waszej partii, że trzeba poje-
chać do ludzi. Pojedźcie do ludzi i porozmawiajcie. 
Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
(Senator Danuta Jazłowiecka: Panie Marszałku, 

chciałabym się odnieść do tych słów pana…)
Dobrze, Pani Senator. Ale króciutko, dobrze?

SENATOR 
DANUTA JAZŁOWIECKA 

Otóż, Panie Senatorze Karczewski, wystąpienie 
przygotowywałam sama na bazie danych GUS, na 
bazie danych, które otrzymałam od państwa, nie 
wymyślałam ich. W związku z tym zachęcam pana, 
żeby pan uważniej czytał i uważniej analizował, ja-
kie dane państwo przygotowujecie.

Jeżeli jest pan oburzony moim wystąpieniem, 
to cóż możemy powiedzieć o wystąpieniu pana wi-
cemarszałka Pęka? Jego wystąpienie obraziło nie 
tylko parlamentarzystów, ale obraziło Polaków. 
Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Głos zabierze pan senator Jarosław Rusiecki.

SENATOR 
JAROSŁAW RUSIECKI 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
To wystąpienie samodzielnie przygotowane 

przez panią senator Jazłowiecką chyba najlepiej 
oddaje sposób reagowania – nie w temacie, jakby 
powiedziała młodzież – odnośnie do sprawy, którą 
się zajmujemy. A zajmujemy się sprawą ratyfika-
cji, która jest przedmiotem zainteresowania opinii 
publicznej, jak również samorządowców. Państwo 
bardzo często powołujecie się ostatnio jako tzw. de-
mokratyczna większość w Senacie na to, że macie 
dobry kontakt z samorządowcami.

Chciałbym państwu przedstawić w tym bardzo 
ważnym dniu dla samorządowców, dniu pierw-
szych wyborów samorządowych sprzed 31  lat, 
w dniu święta samorządu terytorialnego… Składam 
oczywiście wszystkim samorządowcom najlepsze, 
najserdeczniejsze życzenia i wielkie podziękowania 
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za to, że zmieniają Polskę. Chciałbym państwu 
przedstawić apel sejmiku samorządowego woje-
wództwa świętokrzyskiego z dnia dzisiejszego, sej-
miku, który bacznie obserwował i obserwuje to, 
co dzieje się dzisiaj w Senacie. Jest to wezwanie 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej do niezwłoczne-
go przyjęcia ustawy o ratyfikacji decyzji w sprawie 
systemu zasobów własnych Unii Europejskiej. Apel 
ma 4 akapity i pozwolę sobie odczytać go w całości.

„W trosce o rozwój i prawidłowe funkcjonowa-
nie wspólnot samorządowych, gmin i powiatów 
ziemi świętokrzyskiej zaniepokojony trudną sytu-
acją budżetów samorządów, będącą konsekwencją 
negatywnych skutków pandemii COVID-19, Sejmik 
Województwa Świętokrzyskiego wzywa Senat 
Rzeczypospolitej Polskiej do niezwłocznego przyję-
cia ustawy o zasobach własnych Unii Europejskiej 
uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
w dniu 4 maja br.

Przyjęcie wymienionej ustawy w brzmieniu 
uchwalonym przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
umożliwi ratyfikację decyzji Rady Unii Europejskiej, 
co jest niezbędne do szybkiego uruchomienia 
ogromnych środków finansowych zaplanowanych 
m.in. w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Środki te są już dzisiaj niezbędne dla zapewnie-
nia właściwego funkcjonowania jednostek samo-
rządu terytorialnego wszystkich szczebli, zarówno 
w zakresie kontynuowania ważnych inwestycji, jak 
i realizacji zadań bieżących.

Apelując do państwa senatorów w  dniu 
27  maja, kiedy obchodzimy Dzień Samorządu 
Terytorialnego, wyrażamy przekonanie, że odpo-
wiedzialność wszystkich Państwa za prawidłowy 
rozwój i funkcjonowanie polskich samorządów 
weźmie dziś górę nad próbami opóźnienia uchwa-
lenia i ratyfikacji decyzji o zasobach własnych Unii 
Europejskiej. Zmarnowanie tej szansy będzie za-
niechaniem, którego nie wybaczą nam przyszłe po-
kolenia Polaków”.

To jest apel z dnia dzisiejszego, apel obradujące-
go w Kielcach sejmiku samorządowego wojewódz-
twa świętokrzyskiego, który państwu prezentuję 
i który popieram. Ten apel uchwaliła demokratycz-
na większość sejmiku samorządowego wojewódz-
twa świętokrzyskiego. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Proszę o zabranie…
Pan senator Ujazdowski.
(Senator Danuta Jazłowiecka: Przepraszam, 

Panie Marszałku. Przed chwileczką pan senator 
Rusiecki wymienił moje nazwisko. Proszę o moż-
liwość sprostowania.)

Bardzo proszę.

SENATOR 
DANUTA JAZŁOWIECKA 

Panie Senatorze, powiedział pan, że moje wy-
stąpienie odbiegało od tematu. Gdyby słuchał pan 
uważnie, zapewne zauważyłby pan, że motywem 
mojego wystąpienia był brak zaufania Polaków do 
rządu Prawa i Sprawiedliwości. Przypomnę: 26%, 
czyli co czwarty Polak, ufa rządowi. Stąd koniecz-
ność zapewnienia preambułą przestrzegania prawa 
i zapewnienia solidarności w podziale funduszu 
obywatelskiego między wszystkie Polki i Polaków. 
Wymienione przeze mnie przykłady jedynie poka-
zują, dlaczego zaufanie do rządu jest tak niespoty-
kanie niskie. Dziękuję bardzo.

(Senator Jarosław Rusiecki: Panie Marszałku, 
jedno zdanie.)

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Rusiecki w trybie sprostowania, ale 

to już ostatnia wypowiedź w tej polemice.

SENATOR 
JAROSŁAW RUSIECKI 

Ostatnie zdanie.
Panie Marszałku! Pani Senator!
Jakie zaufanie ma Platforma Obywatelska, 

podzielona, pokłócona, występująca publicznie 
z listami do siebie nawzajem, to sami widzimy. 
Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Proszę o  zabranie głosu pana senatora 
Ujazdowskiego.
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SENATOR 
KAZIMIERZ MICHAŁ UJAZDOWSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W tej debacie powiedziano już bardzo wiele. 

Postaram się mówić krótko, o 3 kwestiach: o sto-
sunku do prawdy i o rzetelności wobec obywateli, 
o tym, co dyktuje czy dyktować powinien interes 
państwowy, i o rachubach politycznych związanych 
z tym rzeczywiście nadzwyczajnym programem 
finansowym, jaki będziemy realizować w Polsce 
i będzie realizowany w Europie.

Senatorowie Prawa i Sprawiedliwości twier-
dzą nieustannie, iż prace Senatu, które trwają 
przecież zgodnie z procedurą wyznaczoną przez 
konstytucję i w czasie nieprzedłużonym, spo-
walniają procedurę ratyfikacyjną. To nieprawda, 
szacunek do obywateli wymaga tego, by powie-
dzieć „to nieprawda”. Jeśli coś spowalniało pro-
cedurę ratyfikacyjną, to napięcie wewnętrzne 
w obozie rządzącym, bo przecież ten projekt mógł 
być skierowany znacznie wcześniej. Preambuła 
nie jest skierowana do państw członkowskich 
Unii Europejskiej i w żadnym stopniu nie wiąże 
państw członkowskich Unii Europejskiej, nie bę-
dzie także czyniła żadnego kłopotu innym pań-
stwom. Preambuła jest zwrócona do wewnątrz, 
jest gwarancją profesjonalnego, bezstronnego wy-
datkowania środków.

Przestrzegałbym również – to mówię do osoby, 
do pani senator Czudowskiej, którą szanuję – żeby 
nie używać analogii z planem Marshalla. Emocje 
są czymś charakterystycznym dla życia publicz-
nego, ale warto powiedzieć opinii publicznej… To 
nawet nie jest polemika z panią senator, tylko coś, 
co chcę powiedzieć w imię rzetelności wobec oby-
wateli. Plan Marshalla był planem wykonywanym 
przez mocarstwo, które wyszło z wojny światowej 
jako zwycięskie, które nie doznało szkód w swo-
jej substancji gospodarczej i rzeczywiście prze-
kazywało wielkie środki do Europy. Fundusz 
Odbudowy, ten specjalny Fundusz Odbudowy to 
jest fundusz, który będzie realizowany przez na-
rody europejskie i opłacony przez narody europej-
skie, opłacony przez wszystkie przyszłe pokolenia. 
Jego spłata kończy się w roku 2050, kiedy pewnie 
nikt z nas nie będzie już ponosił odpowiedzialno-
ści publicznej.

Dalej. Te pieniądze przecież nie przyjdą do 
Polski w czerwcu i w lipcu, no nie, nie wprowa-
dzajcie opinii publicznej w błąd.

(Głos z sali: Wszystkie nie.)

Żadne nie przyjdą w czerwcu i w lipcu, żadne 
nie przyjdą w czerwcu i w lipcu. A to, co może 
opóźnić…

(Głos z sali: …wasze działania…)
Nie, nie działania, tylko brak narzędzi krajo-

wych, także ustawy wdrożeniowej, która nie jest 
znana opinii publicznej, nie jest znana nawet po-
słom i senatorom Prawa i Sprawiedliwości. Może 
znana jest kancelariom prawniczym, które piszą 
ustawę wdrożeniową, ale na pewno nie zapleczu 
politycznemu Prawa i Sprawiedliwości. W tym 
miejscu warto podziękować komuś, kto przynaj-
mniej otworzył debatę publiczną, skutecznie, nad 
Krajowym Planem Odbudowy i  nad tym nad-
zwyczajnym funduszem, mianowicie organiza-
cjom pozarządowym i Jakubowi Wygnańskiemu. 
On uczynił coś, czego nie mogliście zakwestiono-
wać, mówię tu o organizacji 5 dużych debat nad 
Krajowym Planem Odbudowy, które były jedy-
ną sensowną interwencją obywatelską. Gdyby 
w Polsce nie istniała opinia publiczna i nie istniał 
trzeci sektor, to także to byłoby zlekceważone.

Warto też powiedzieć o czymś smutnym, to 
znaczy o niewyciągnięciu państwowej lekcji z pan-
demii. Ja nigdy nie zaatakowałem obozu rządzą-
cego, zarzucając mu odpowiedzialność za śmierć 
współobywateli. To są sprawy zbyt delikatne, żeby 
lokować je w bieżącym sporze politycznym.

Ale my ponosimy odpowiedzialność za stan 
usług publicznych w Polsce. Naocznie widać to, że 
przynajmniej 2 sfery całkowicie się nie sprawdziły: 
edukacja i służba zdrowia. Nie ma żadnego planu 
reformatorskiego. Oczekujecie na wielkie środki, 
nie mając żadnego planu reformatorskiego w sek-
torze czy w sektorach, które są kluczowe z punk-
tu widzenia egzystencji obywateli. To jest bardzo 
smutne.

No i wreszcie rachuba polityczna, której nie 
skrywa kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, 
tzn. taka, że to są te środki, które pozwolą odbu-
dować poparcie na poziomie 40%, taka, że Polacy 
uwierzą, że to są środki partyjne przywiezione, 
dane. Tak można myśleć wyłącznie wtedy, kiedy 
ma się kiepskie mniemanie o własnym społeczeń-
stwie. Przypomnę prawdę Tocqueville’a: władza nie 
trzyma się przy władzy dzięki powodzeniu mate-
rialnemu, nie upada z powodu radykalnego pogor-
szenia, zazwyczaj upada wtedy, kiedy rozkręciła 
apetyty, których nie jest w stanie zaspokoić. Łaska 
pańska na pstrym koniu jeździ i nie myślcie pań-
stwo, że to jest prosta droga do utrzymania władzy 
politycznej. Bo Polak wie, że to są środki, które… 
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Polki i Polacy wiedzą, że to są środki wypracowane 
dzięki wielu pokoleniom, dzięki wielu formacjom 
politycznym, wielu rządom, które przyczyniły się 
do obecności Polski w Unii Europejskiej. To nie są 
środki partyjne. Jeśli myślicie państwo, że można 
przez to narzędzie utrzymać…

(Rozmowy na sali)
…utrzymywać…
(Rozmowy na sali)
…utrzymać się przy władzy…
(Rozmowy na sali)
Panie Marszałku, byli szefowie Izby powinni 

zachowywać większą powściągliwość ze wzglę-
du na autorytet swój i całej Izby. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję.
(Senator Dorota Czudowska: Panie Marszałku, 

czy mogę tylko…)
Głos zabierze…
(Senator Dorota Czudowska: …krótkie sprosto-

wanie? Panie Marszałku?)
Nie widzę… A tak, Pani Senator. Bardzo proszę.

SENATOR 
DOROTA CZUDOWSKA 

Panie Senatorze, wypowiedź o planie Marshalla 
to była cytowana wypowiedź jednej z pań senator 
w debacie w dniu 25 listopada. To nie były moje 
słowa.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję za to sprostowanie.
Pan senator Rafał Ślusarz zabierze głos. Bardzo 

proszę.

SENATOR 
RAFAŁ ŚLUSARZ 

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Ja może się nie wpiszę w klimat dzisiejszej de-

baty, bo będę próbował szukać tego, co nas łączy. 

I wydaje mi się, że nas wszystkich łączy świado-
mość ważności tego momentu, tej debaty. Łączy 
nas świadomość doniosłości tego rozstrzygnięcia 
i łączy nas również przekonanie, że ta decyzja bę-
dzie miała konsekwencje przez wiele lat dla Polski 
i dla Polaków. I wydaje mi się, że łączy nas również 
przeświadczenie, że politycy, którzy będą uczest-
niczyli w podjęciu tej decyzji, będą przez obywa-
teli Polski postrzegani jako politycy skuteczni 
i jako politycy, którzy zajęli się polskimi sprawa-
mi skutecznie.

I tu się pojawił problem dla państwa z koalicji 
partyjnej w Senacie, że wbrew temu, co powiedział 
przed chwilą mój przedmówca, jednak Polacy będą 
łączyli sukces związany z uzyskaniem tych pienię-
dzy i z wykorzystaniem tych pieniędzy w Polsce 
z obecną władzą. Dlatego państwo postanowili za-
znaczyć swoją obecność w trakcie procedowania, 
przedłużając procedurę w Senacie, przyjmując 
preambułę, jak również ukwiecając tę debatę róż-
nymi oratorskimi uniesieniami, moim zdaniem 
niepotrzebnie, bo jesteśmy senatorami, jesteśmy 
uczestnikami władzy ustawodawczej i możemy 
się cieszyć sukcesami rządu, nawet jeśli jesteśmy 
w opozycji. Nie ma potrzeby kontestowania tego. 
Po to, żeby zaznaczyć tę swoją obecność, państwo 
skorzystali z 2 tematów czy użyli 2 tematów: po 
pierwsze, kwestii włączenia samorządów w wyko-
rzystanie tych pieniędzy, po drugie, kwestii uczci-
wego podziału tych pieniędzy. Oczywiście w tych 
państwa tezach, które pojawiają się w preambule, 
jest sugestia – jeśli nie insynuacja – że rząd Prawa 
i Sprawiedliwości będzie pomijał samorządy i że 
będzie dzielił te pieniądze nieuczciwie. Jeśli cho-
dzi o tę nieuczciwość, to instytucja kontrolna Unii 
Europejskiej sprawdza, jak są wydawane pienią-
dze europejskie. Nie wiem, czy państwo wiedzą, 
że w raporcie z 2019 r. wytknęła ona polskiemu 
przedsiębiorcy, że wyłudził dotację na zakup ma-
szyn, ustawiając przetarg. Na pewno nie jest to 
przyjemna dla nas informacja, ale gdy się dowie-
my, że ten przetarg był ustawiony z firmą matką 
niemiecką i ta niemiecka firma, sprzedająca te 
maszyny, była rzeczywistym beneficjentem tych 
pieniędzy, to już troszkę w innym kontekście to 
zobaczymy. OLAF uznał to za pewne symptoma-
tyczne, złe rozwiązanie, złe wykorzystanie dotacji.

Jeśli chodzi o  samorządy, to państwo czę-
sto przywołują tu te pieniądze związane z  in-
westycjami lokalnymi, ale nikt z  państwa nie 
powiedział o tarczy dla samorządów, tej tarczy dla 
samorządów, która wsparła samorządy dotknięte 
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konsekwencjami walki z pandemią. Proszę sobie 
przypomnieć, jakie tam były kryteria: wszystkie 
gminy, wszystkie powiaty. Rozmawiałem z sa-
morządowcami, oni nie wierzyli że te pieniądze 
do nich przyjdą, nie wierzyli, a przy tym czę-
sto byli bardziej krytyczni niż tu obecni, nawet 
najbardziej zawzięci przeciwnicy rządu Prawa 
i Sprawiedliwości. A później przyszły do samorzą-
dów te pieniądze związane z funduszem inwesty-
cji lokalnych. Proszę państwa, proszę nie cytować 
nam tych danych o różnicach terytorialnych w roz-
dziale tych pieniędzy, proszę za to prześledzić 10 lat 
wstecz i wsparcie rządu dla samorządów. Zobaczą 
państwo, że to ledwie zbliżyło się do wyrówna-
nia. Patrzmy więc na to w dłuższej perspektywie. 
Proszę państwa, kwestia uczciwego wydawania 
pieniędzy i kwestia wspierania samorządów to 
nie jest kwestia, która nas różni. Państwo pozoru-
ją tutaj spór polityczny, a tego sporu nie ma. My też 
chcemy wspierać samorządy i oczywiście chcemy 
uczciwie wydawać te pieniądze.

Jest taka kwestia – przepraszam, męczę się 
troszkę z tą maseczką – do której należy się w tej 
debacie odnieść, bo państwo też dostają w tej spra-
wie maile i są siły polityczne, które tę kwestię pod-
noszą. Padło tutaj określenie „plan Marshalla”, ale 
na drugim końcu oceny tego wejścia w ten wielki 
układ finansowy jest też taka diagnoza, że to jest 
coś jak plan Hamiltona. Wiemy, o co chodzi, po-
chwała i krytyka, bo chodzi o ryzyko włączenia 
się w tego typu przedsięwzięcie finansowe. Myślę, 
że warto więc, abyśmy sobie zdefiniowali, jak ro-
zumiemy suwerenność. Ja tu nie będę oryginal-
ny i trochę strawestuję słowa ministra Konrada 
Szymańskiego. Otóż suwerenność to nie są słowa, 
to nawet nie są dokumenty – to jest wyraz pewnego 
potencjału politycznego, społecznego, ekonomicz-
nego, kulturalnego państwa, a ten potencjał można 
budować tylko w oparciu o środki finansowe. I te 
środki finansowe są nam potrzebne. A jeśli mamy 
wątpliwości, co będzie, jeśli weźmiemy te pienią-
dze, to zastanówmy się też, co będzie jeśli my tych 
pieniędzy nie weźmiemy. Na pewno nasza suwe-
renność ucierpiałaby na tym.

A co do wejścia w tego typu układ, Szanowni 
Państwo, to ja chciałbym pokazać, że my się jed-
nak politycznie różnimy – chociaż nie zależy mi 
na podkreślaniu tych różnic. Państwo prezentują 
sposób myślenia politycznego, w którym nie wie-
rzy się w europejską demokrację i w którym nie 
wierzy się w europejską praworządność. Państwo 
przyjmują demokrację, wyrok demokracji jako 

coś statycznego, co będzie powodowało, że Unia 
Europejska nieustająco będzie dążyła w kierun-
ku lewicowo-liberalnym, a jeśli będzie zmiana, 
to w kierunku coraz bardziej lewicowym i coraz 
bardziej liberalnym. Państwo nie zauważają listu 
generałów francuskich, zwycięstwa Zielonych – 
pewnie, że to jest ruch w lewą stronę, ale i odsunię-
cie dotychczasowych elit – nie zauważają państwo 
procesów we Włoszech. Nie zawsze państwa pro-
gram będzie zbliżony do programu elity europej-
skiej. Warto to wziąć pod uwagę. My patrzymy na 
demokrację jako na coś, co ma charakter dyna-
miczny, zmienny.

I druga sprawa – praworządność. Proszę pań-
stwa, praworządność europejska to m.in. taki ele-
ment jak pewność prawa, to m.in. taki element jak 
możliwość odwołania się od decyzji. To jest spoj-
rzenie sędziów, a oni są trzecią władzą. Władza 
ma roztropnie dbać o dobro wspólne. To jest… 
Kiedyś rozmawialiśmy na ten temat z panem se-
natorem Klichem. To jest przekonanie o godno-
ści człowieka. Proszę mi powiedzieć, jak odnaleźć 
te elementy w decyzji w odniesieniu do Turowa. 
Gdzie jest możliwość odwołania się od tej decy-
zji? Gdzie jest pewność prawa? Gdzie jest godność 
robotników, górników? Gdzie jest troska o dobro 
wspólne w odniesieniu do zabezpieczenia energe-
tycznego Polski? To jest tak, jak gdyby człowiek, 
któremu postawiono zarzuty, w trybie zabezpie-
czenia został rozstrzelany. Tak, kopalnia „Turów” 
została tą decyzją rozstrzelana. To nie jest prawo-
rządność europejska. To wszystko się zmieniło. 
Idzie w kierunku, który, jak myślę, będzie wyma-
gał korekty.

Ale, proszę państwa, na koniec chciałbym po-
wiedzieć o czymś, co nas znowu łączy, a o czym 
tutaj nie było mowy do tej pory. W 2008 r. premier 
Donald Tusk powiedział, że Polska przyjmie euro 
do roku 2011. Można powiedzieć, że dalekowzrocz-
nie, przewidująco podjął błogosławioną decyzję wy-
cofania się z tej obietnicy, dzięki czemu rząd Prawa 
i Sprawiedliwości ma w tej chwili więcej narzędzi, 
większą suwerenność finansową, co w odniesieniu 
do tego aktu, który przed nami stoi, ma niebaga-
telne znaczenie.

Można by powiedzieć, konkludując: Panie 
Marszałku, kończ pan ten mecz, bo terminy na-
glą. Ale sprawa jest zbyt poważna i nie chcę try-
wializować, więc powiem: przyjmijmy to w sposób, 
który nie zakłóci tej procedury, bez preambuły, dla 
suwerennej Polski, dla Polaków. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)
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WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Zdrojewskiego.

SENATOR 
BOGDAN ZDROJEWSKI 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ja od razu zapowiem, że nie będę mówić ani 

o Turowie, ani o  liście generałów francuskich, 
ani też o liście marynarzy z okrętu podwodnego 
„Orzeł” z dnia wczorajszego. Będę mówić o raty-
fikacji, o tym, co jest przedmiotem obecnego na-
szego spotkania. I zacznę od postawienia sobie 
3 zadań po to, żeby zadbać o pewną klarowność 
mojej wypowiedzi.

Najpierw będę chciał pokazać, gdzie tak na-
prawdę są źródła tego, że jesteśmy ostatni, że 
kończymy proces ratyfikacji, jeżeli chodzi o po-
szczególne państwa. Zacznę od ważnej konstatacji. 
Otóż trzeba pamiętać, że rząd ma swojego przed-
stawiciela w Komisji Europejskiej, bierze udział 
w pracach Rady. W związku z tym doskonale znał, 
mógł antycypować i powinien antycypować sytu-
ację związaną z przyjęciem określonego dokumen-
tu, źródła opóźnień ratyfikacji z grudnia ubiegłego 
roku. Mógł się do tego odpowiednio przygotować.

Druga sprawa. Rząd podejmował kilka prób po-
stawienia na agendzie, na własnej agendzie pro-
jektu ratyfikacji – i przesuwał to z tygodnia na 
tydzień. To jest drugie źródło opóźnień. Przypomnę 
także, że ostatecznie 27 lutego, o ile pamiętam, rzą-
dowi udało się doprowadzić do tego, aby przyjąć 
ten wstępny dokument, który miał być skierowany 
do Sejmu. Ale miesiąc później, 27 marca Zbigniew 
Ziobro, minister Ziobro wzywa do nieratyfikowa-
nia, apeluje, wnosi o nieratyfikowanie. Ja przypo-
mnę na wszelki wypadek, że minister Ziobro nie 
jest członkiem Koalicji Obywatelskiej i nigdy nim 
nie był. Te wszystkie spory, które potem miały 
miejsce w Sejmie, były najważniejszym źródłem 
tych opóźnień, odpowiedzialność za które jest prze-
rzucana w tej chwili na Senat. Ja mam imperatyw 
obrony Senatu, jeżeli chodzi o pilnowanie naszych 
kompetencji. Działamy niezwłocznie – w ramach 
konstytucji, w ramach tych 30 dni, które są nam 
dane. Wielu senatorów, pań i panów, było nieza-
dowolonych z tego limitu, bo od czasu do czasu 

okazywał się niewystarczający na tak złożone, tak 
skomplikowane projekty ustaw, z jakimi mieliśmy 
do czynienia np. w przeszłym roku; była to np. tzw. 
pierwsza ustawa dotycząca COVID. Ale chcę pod-
kreślić, Panie Ministrze, że ani razu nie przekro-
czyliśmy tego terminu. I za każdym razem Senat 
działa w tej materii zgodnie z literą prawa i zgodnie 
z konstytucją.

Trzeci element dotyczący zarzutu opóźnienia 
ratyfikacji. Już nie mówię w tej chwili o Senacie, 
bo mam nadzieję, że to dla wszystkich jest jasne, że 
jeżeli rozpatrujemy to w 3 tygodnie, a opóźnienia 
mamy prawie pół roku, to nie Senat jest temu win-
ny. Ale padał drugi argument, niezwykle dla mnie 
istotny, że przez te parę dni opóźniamy pozyskanie 
środków finansowych. To jest argument z grun-
tu fałszywy. Każdy, kto się orientuje, jak wygląda 
i proces ratyfikacji, i środki przygotowane w wy-
niku tej ratyfikacji, doskonale wie, że procedura 
wydatkowania tych środków finansowych jest zbu-
dowana w odrębnym narzędziu. Generalnie rzecz 
biorąc, przedstawiciele Komisji Europejskiej liczą 
na to, że 30 czerwca zakończy się proces ułożenia 
i zakończenia wszystkich elementów ratyfikacyj-
nych, a od tego momentu rozpocznie się procedura 
wykorzystania narzędzi technicznych do tego, aby 
te pieniądze, środki trafiały do krajów.

I kolejna kwestia, na którą nikt nie zwraca uwa-
gi. My rzeczywiście jesteśmy bardzo poważnym 
beneficjentem tej zdobytej puli. Na pierwszych 
miejscach, o ile pamiętam, są Włosi i Hiszpanie, my 
chyba mamy czwarte miejsce, tuż przed Niemcami. 
Ale proszę zwrócić uwagę, jak rząd zaplanował wy-
datkowanie tych środków finansowych na 2021 r. 
To nie jest 10, 15, 20 miliardów – to są 3 miliardy. 
My od razu znaleźliśmy się w dalszej części kra-
jów, jeżeli chodzi o wydatkowanie środków finan-
sowych. To jakim prawem tu, z tej mównicy pada 
informacja, że Senat blokuje te środki finansowe, 
skoro rząd sam zakłada minimalizm wydatkowa-
nia tych środków w roku 2021? Przymuszony jest 
notabene do tego, aby od razu pewną część wydat-
kować na cele rolnicze, które są tam zapisane i wy-
odrębnione. Zwracam na to uwagę.

Trzeci element, też związany z ratyfikacją. Padł 
tu taki zarzut, że nie powinniśmy w ogóle dysku-
tować o środkach finansowych, że powinniśmy 
dyskutować tylko i wyłącznie o ratyfikacji. A ten 
dokument ratyfikacyjny o czym mówi? O zaso-
bach własnych finansowych Unii Europejskiej 
– tak, dokładnie. On jest złożony z 2 części, doty-
czącej wzmacniania własnego budżetu i dotyczącej 
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zbudowania odrębnego programu odbudowy Unii 
Europejskiej, dokładnie gospodarki. Ale chcę od 
razu powiedzieć, że tej reguły, o której powiedzia-
łem, nie przestrzegają nawet koledzy i koleżanki 
z Prawa i Sprawiedliwości. Mówimy o pieniądzach 
– i dobrze. Od razu odpowiadam. My mamy i pra-
wo, i obowiązek mówić przy tej okazji o środkach 
finansowych, bo ten dokument ratyfikacyj-
ny w finale nie tworzy lokaty terminowej Unii 
Europejskiej. Ten dokument ratyfikacyjny budu-
je budżet złożony z tych 2 elementów, w którym 
od razu zapisano określone reguły wydatkowe, 
dość szczegółowo, może nie nadmiernie, ale dość 
szczegółowo.

I ostatnia kwestia, związana z samą ratyfikacją. 
Ja nie jestem w 100% przekonany, czy formuła do-
dawania preambuły, niedodawania, zmian etc., jest 
literalnie, czysto, prawidłowo zbudowana z punktu 
widzenia legislacyjnego. Jedni mówią, że absolut-
nie tak, inni mówią, że nie powinno się jej doda-
wać albo że nie ma takich zasad. Trybunał parę 
razy wypowiadał się też w sposób nieprecyzyjny. 
Ale generalnie rzecz biorąc, nie to jest kluczowe. 
Kluczowe jest koniec końców zbudowanie tej pre-
ambuły, w której 2 zdania są najważniejsze. Po 
pierwsze, że środki powinny być wydawane spra-
wiedliwie, po drugie, że powinny być monitorowa-
ne. I naprawdę nie jestem w stanie zrozumieć, jak 
można być przeciwko takim zapisom. Nie jestem 
w stanie zrozumieć, jak można walczyć o to, żeby 
było nietransparentnie i niesprawiedliwie.

Muszę powiedzieć też, że przysłuchiwałem się 
pani senator – jej w tej chwili tu nie ma – jak mówi-
ła, że nam te pieniądze są potrzebne jak deszcz na 
spalonej ziemi, i przez moment zastanowiłem się, 
czy użyła tej analogii w pełni świadomie. Czy my 
mamy Polskę, spaloną ziemię, a Unia Europejska 
to jest jedyny deszcz, który zapewni nam urodzaj? 
No, tego po senatorach, a w tym wypadku po pani 
senator, nie spodziewałem się – tak druzgocącej 
oceny stanu rzeczy i potrzeb wynikających z tego, 
co nam Unia gwarantuje. Nie chcę przesadzić, bo 
ja nigdy, co podkreślam: nigdy… O, witam panią 
senator. Nigdy, co jeszcze raz podkreślam, nie by-
łem euroentuzjastą ani też przeciwnikiem Unii 
Europejskiej. Jestem realistą, widziałem biurokra-
cję europejską i powolność podejmowania decyzji, 
i zbędność niektórych aktywności. Jednak abso-
lutnie doceniam wszystko to, co Unia nam daje, co 
Unia nam w tej chwili gwarantuje także poprzez 
możliwość zapewnienia naszej gospodarce, krótko 
mówiąc, złapania oddechu, tego wszystkiego, co po 

pandemii jest nam absolutnie niezbędne. No więc 
w jakimś sensie podpiszę się pod tym zdaniem.

Jeżeli chodzi o 2 kwestie drobniejsze i jedną 
wielką… Zacznę od tej wielkiej. Przestałem za-
dawać pytania panu ministrowi, kiedy uznał, że 
Senat łamie konstytucję. Uznał to, podając jeszcze 
artykuły, które są związane z kompetencją Rady 
Ministrów i kompetencjami związanymi z samą 
procedurą w Senacie. Jeszcze raz podkreślam, że 
z mojego punktu widzenia obrona Senatu należy 
do kompetencji wszystkich senatorów, wszyscy 
musimy działać w zgodzie z prawem, zgodnie ze 
swoim sumieniem i zgodnie z procedurami. Ja 
jestem przekonany, że Senat także za marszał-
kowania pana senatora Karczewskiego nie łamał 
konstytucji i dziś też jej nie łamie. I nie mogę przy-
jąć do wiadomości, że jakikolwiek przedstawiciel 
rządu, wyższy rangą czy niższy, przychodzi na tę 
mównicę i mówi: panowie, wszyscy łamiecie kon-
stytucję, łamiecie konstytucję, ja wam to mówię. 
Niedopuszczalne z mojego punktu widzenia są ta-
kie słowa i takie oskarżenia pod adresem Wysokiej 
Izby.

I już ostatnia sprawa na koniec. Nie jest tak, iż 
procedura ratyfikacyjna we wszystkich państwach 
została przyjęta w identycznym trybie. Od razu 
o tym mówię, żeby nie było wątpliwości. Padały 
pytania, nie było odpowiedzi. Była nawet taka sytu-
acja, że w pojedynczych państwach było kilka par-
lamentów podejmujących najpierw te cząstkowe 
decyzje. Mieliśmy sytuację zatrzymywania decy-
zji, Bundestagu w tym wypadku, przez sąd przed 
podpisem prezydenta z powodu rozmaitych wąt-
pliwości. Była sytuacja, w której uznano w jed-
nym z krajów skandynawskich, że potrzebna jest 
kwalifikowana większość, 2/3 głosów, aby przyjąć 
ten projekt ratyfikacji. Ale były także przykłady, 
z których my czerpiemy doświadczenie, pośrednio, 
świadomie czy nieświadomie. Na przykład Włosi 
przyjmowali decyzję o ratyfikacji nie tylko z pro-
gramem odbudowy, nie tylko z tym planem wydat-
kowania środków finansowych, ale ze wszystkimi 
narzędziami określającymi, jak te pieniądze będą 
wydawane, jaki będzie mechanizm, jaka będzie 
także transparentność i jakie będą mechanizmy 
kontrolne.

Ta skromniutka preambuła państwu przeszka-
dza? Skromniutka preambuła… Ja dodam, że ja nie 
mam zaufania do niektórych zdań, które padły ze 
strony moich kolegów. Oni mówią, że jak ta pream-
buła będzie przyjęta, to będziemy mieli pewność, że 
pieniądze będą wydawane uczciwie, prawidłowo, 
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transparentnie, sprawiedliwie. Nie mam takiego 
przekonania, że tak będzie, nawet jeśli ustawa bę-
dzie z tą preambułą. I tą refleksją na koniec chcia-
łem się z państwem podzielić. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Jan Maria Jackowski…
(Senator Dorota Czudowska: Panie Marszałku…)
Pani senator?
(Senator Dorota Czudowska: Tak, w  trybie 

sprostowania.)
Bardzo proszę.

SENATOR 
DOROTA CZUDOWSKA 

Panie Senatorze, to także był cytat z wypowie-
dzi jednego z senatorów w debacie 25 listopada.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Bardzo proszę, pan senator Jackowski.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Któryś z poprzedników zostawił chusteczkę… to 
znaczy maseczkę, więc pozwolę sobie ją tu przeło-
żyć. To nie pan senator Zdrojewski, bo ma swoją, 
tak że…

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panowie 
Ministrowie!

Mam poważne wątpliwości co do decyzji o za-
sobach własnych Unii Europejskiej, i to nie dla-
tego, że uważam, że te pieniądze nie są Polsce 
potrzebne. One oczywiście są bardzo potrzeb-
ne i dobrze byłoby, żeby można było z tych pie-
niędzy korzystać, lecz na innych zasadach, a nie 
na zasadzie: pieniądze za suwerenność. Bardzo 
mnie niepokoją warunki, na jakich te środki będą 
udzielane, czyli zgoda na uwspólnotowienie dłu-
gu i prawo do nakładania podatków przez Komisję 
Europejską. To ważny krok na drodze do budowy 

sfederalizowanej Unii Europejskiej i ogranicza-
nia suwerenności państwa polskiego. Jest on też 
w sposób oczywiście oczywisty, że zacytuję klasy-
ka, sprzeczny z naszym programem wyborczym. 
Prawo i Sprawiedliwość opowiadało się za koncep-
cją Europy ojczyzn i zawsze podkreślało, zarówno 
w okresie, w którym było w opozycji, jak i w okre-
sie, gdy jest u władzy, że przede wszystkim dba 
o suwerenność państwa polskiego. To było w na-
szym programie w roku 2014 i zostało powtórzone 
w roku 2019. Podkreślono w nim: „Unia Europejska 
jest dla nas przede wszystkim związkiem państw. 
Opowiadamy się za «Europą ojczyzn». Chcemy 
poszanowania traktatów i respektowania zasady 
pomocniczości. Nie akceptujemy niekontrolowa-
nej erozji suwerenności europejskich ojczyzn”. 
Tymczasem zgoda na ten mechanizm prowadzi 
w sposób ewidentny do osłabienia tej suwerenno-
ści i otwiera nowe możliwości utworzenia z Unii 
Europejskiej jednego organizmu.

Posłużę się reminiscencją z początków Stanów 
Zjednoczonych. W 1790 r. doszło do słynnego poro-
zumienia pomiędzy sekretarzem stanu Tomaszem 
Jeffersonem a  Aleksandrem Hamiltonem, se-
kretarzem skarbu, na mocy którego nastąpiło 
uwspólnotowienie długów poszczególnych sta-
nów i wprowadzenie wspólnej polityki podatkowej. 
Ten moment uważany jest za początek federaliza-
cji Stanów Zjednoczonych, bo wcześniej związek 
miał bardziej luźny charakter. Nie przypadkiem 
zatem po słynnym grudniowym szczycie, w grud-
niu ubiegłego roku, na którym porozumiano się 
w sprawie Funduszu Odbudowy oraz drastycznego 
zwiększenia celów klimatycznych do 55% redukcji 
emisji CO2 do 2030 r. zamiast obowiązujących do 
tego czasu 40%, wielu mówiło o momencie hamil-
tonowskim Europy.

Cała sprawa jest przedstawiana w kategoriach 
wielkiego sukcesu polegającego na wynegocjowa-
niu aż 770 miliardów zł dla Polski. W ramach per-
spektywy budżetowej na lata 2021–2027 to jest ok. 
500 miliardów, a w ramach Funduszu Odbudowy – 
ok. 270 miliardów zł. Równolegle padła deklaracja 
premiera o szybkim likwidowaniu polskich elek-
trowni węglowych, co rzecz jasna, spowoduje ne-
gatywne skutki gospodarcze dla Polaków i Polski. 
Należy zatem zestawić owe 770 miliardów z przy-
jętym przez rząd dokumentem „Polityka ener-
getyczna Polski do 2040 r.”, w świetle którego na 
transformację energetyczną będziemy musieli 
przeznaczyć blisko 1 bilion 600 miliardów zł. Te 
liczby nie wymagają już komentarza.
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Niestety, w tej sprawie w moim przekonaniu 
nie ma rzetelnej debaty, uczciwego rachunku zy-
sków i strat. Przywołam tutaj znaną zasadę, że nie 
ma darmowych obiadów. Za te pieniądze prędzej 
czy później i tak trzeba będzie zapłacić poprzez 
zadłużanie państwa polskiego oraz zdecydowany 
wzrost składki członkowskiej, i to na warunkach, 
które nie są do końca określone. Poza tym koszt 
transformacji energetycznej przełoży się na dra-
styczny wzrost cen energii i osłabienie potencjału 
polskiej gospodarki. W jakimś sensie przypomi-
na to sytuację z kredytami frankowymi w latach 
2006–2008. Miały być niezwykle korzystne, a dla 
wielu okazały się pułapką.

Unijny Fundusz Odbudowy – łącznie 750 mi-
liardów euro – powstanie poprzez zadłużenie oraz 
poprzez wprowadzenie unijnych podatków, np. 
od plastiku, węglowego czy cyfrowego, jak rów-
nież zwiększenie składek członkowskich benefi-
cjentów funduszu. Zadłużenia będzie dokonywać 
Komisja Europejska. Podatki będzie nakładać ta 
sama unijna struktura, przy czym nie jest jasne, 
kto ostatecznie będzie decydował o sposobach fina-
sowania długu i właściwym sposobie wydatkowa-
nia środków pochodzących z brukselskich obligacji. 
To wszystko oznacza, że Polska przynajmniej do 
2058 r. będzie musiała spłacać zadłużenie, wprowa-
dzać narzucane podatki oraz godzić się na ocenę, 
czy środki wydatkuje właściwie, czy nie. Czyli za te 
niby-darmowe środki zapłacimy sami, nie mogąc 
ich wydawać w taki sposób, jaki uznamy za celowy. 
Już dziś Polska składka wpłacana corocznie do unij-
nej kasy wynosi 25 miliardów zł. Niedługo koniecz-
ność spłaty długu może spowodować, że będzie ona 
znaczne wyższa, a dodatkowo instancje unijne będą 
mogły nałożyć na polskich obywateli i polskie fir-
my podatki w wysokości, której nie znamy.

Zatem wbrew propagandowym przekazom 
Fundusz Odbudowy, który ma niejako darmowo 
spowodować reanimację gospodarki po pandemii, 
otwiera drogę do zwiększenia kompetencji wład-
czej Brukseli nad Polską. Poza tym wszystko wska-
zuje na to, że zostanie wdrożony system „pieniądze 
za praworządność i tzw. wartości europejskie”, co 
da Brukseli możliwość uznaniowego blokowania 
wypłaty środków unijnych.

Ostanie wydarzenia związane z Turowem po-
kazują, że mechanizmy funkcjonowania Unii, które 
obecnie są tworzone, to nie jest jakiś wymyślony 
straszak. To jest realność. W tym wypadku oka-
zało się, że nasz sąsiedzki kraj wykorzystał me-
chanizmy unijne do działań, które mają bardzo 

określone skutki gospodarcze. Mam nadzieję, że 
ta sprawa zostanie rozwiązania pozytywnie, ale to 
jest przedsionek tego, co nasz czeka, jak zostanie 
wdrożona – a wszystko wskazuje na to, że zostanie 
wdrożona – zasada „pieniądze za praworządność”.

Kwota 750  miliardów euro, a  więc całego 
Funduszu Odbudowy, i to jeszcze nie ze swoich, 
a z pożyczonych środków, wydaje się niewspół-
mierna do korzyści uzyskanych przez zwolenni-
ków federalizacji Unii Europejskiej. Nawet jeśli 
Fundusz Odbudowy jest wyraźnie rozumiany jako 
instrument jednorazowy, to jest on, jak zauważył 
premier Włoch, powszechnie uważany za test dla 
dalszej integracji fiskalnej Wspólnoty.

Na całą tę dyskusję nakłada się jeszcze bieżą-
ca walka polityczna między obozem rządzącym 
a opozycją, która złośliwie twierdzi – słusznie czy 
niesłusznie, to się dopiero okaże – że jest to, cy-
tuję, fundusz wyborczy Prawa i Sprawiedliwości, 
choć oczywiście te środki nie są własnością Prawa 
i Sprawiedliwości. Według opozycji, jest w tym 
wszystkim kalkulacja, że dzięki temu uda się wy-
grać wybory, które najprawdopodobniej odbędą 
się w 2023 r., a może i wcześniej, choć to wcale 
nie jest takie pewne, a tym samym utrzymać się 
u władzy.

Zwracam uwagę na jedną rzecz. Prawo 
i Sprawiedliwość mówiło o budowie Europy oj-
czyzn i sprzeciwie wobec federalizacji, ale w 2 klu-
czowych momentach… Myślę tutaj o roku 2007 
i traktacie lizbońskim, który, jak wiadomo, osłabił 
pozycję Polski w porównania do funkcjonowania 
Unii na zasadach traktatu nicejskiego, jak i w tym 
mechanizmie o zasobach własnych Unii. Te 2 mo-
menty to były bardzo ważne etapy prowadzące do 
procesu federalizacji.

Ja traktuję poważnie program z  roku 2014 
i 2019, podobnie jak zobowiązania wobec wybor-
ców. Nie udaję, że nie ma problemu. Nie twierdzę, 
że nie można zmieniać programu. Oczywiście, że 
można, ale trzeba być uczciwym wobec wyborców 
i opinii publicznej i ogłosić to. Byliśmy zwolen-
nikami Europy ojczyzn, byliśmy przeciwnikami 
dalszej federalizacji Unii, ale ponieważ jest w tej 
chwili w UE taka dominująca tendencja, zrewi-
dowaliśmy nasz pogląd i uznajemy, że trzeba się 
z tym pogodzić. Ale to wszystko trzeba uczciwie 
powiedzieć. Tu nasuwa się kolejne pytanie: czy eli-
ty obecnie rządzące państwem – już kończę, Panie 
Marszałku – biorąc pod uwagę praktykę od roku 
2015, są w stanie skutecznie bronić naszych na-
rodowych interesów w ramach federalizującej się 
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Unii Europejskiej? Niestety takiego przekonania 
nie mam.

Mając powyższe wątpliwości na uwadze, nie 
mogę poprzeć ratyfikacji decyzji Rady z  dnia 
14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów 
własnych Unii Europejskiej i w głosowaniu wstrzy-
mam się od głosu. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Grzegorza Biereckiego.

SENATOR 
GRZEGORZ BIERECKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przemawiając po moim przyjacielu, senatorze 

Jackowskim, trudno się nie odnieść do jego wąt-
pliwości, do jego ostatnich słów zapowiadających 
wstrzymanie się od głosu. Rzeczywiście pan se-
nator Jackowski dotknął najważniejszych proble-
mów związanych z ratyfikacją tej decyzji Rady 
Europejskiej. Doceniając wysiłek intelektualny 
i prawidłowość stawianych pytań, muszę powie-
dzieć, że ja dochodzę do innych konkluzji. Ja wi-
dzę szansę, wielką szansę, która jest przed naszą 
ojczyzną, wykorzystania tych środków i budowy 
silniejszej, bogatszej, zasobniejszej Polski, silniej-
szych, zasobniejszych polskich rodzin.

Czy to, co się teraz dzieje, jest rzeczywiście 
momentem hamiltonowskim, jak wskazywał 
mój przedmówca? Można by tak powiedzieć i ci, 
którzy obawiają się tej silniejszej, spójniejszej 
Europy, wskazują na to podobieństwo. Ale czy tak 
jest? Mamy do czynienia z jednorazowym me-
chanizmem, mamy do czynienia z jednorazową 
odpowiedzią na bezprecedensową sytuację kry-
zysu gospodarczego, społecznego po pandemii 
COVID-19. Ta jednorazowa odpowiedź wymagała 
zgody wszystkich krajów. Dowodem jest przecież 
ta ratyfikacja i nasza dyskusja tutaj. Każda następ-
na decyzja będzie wymagała tego samego trybu. Za 
każdym razem będziemy podejmować decyzję, wa-
żąc korzyści i patrząc na ryzyko, jakie przynoszą te 
decyzje. Tak więc, Drogi Janku, chcę ci powiedzieć, 
że na tej drodze do budowy federacji europejskiej 
trzeba po niemiecku powiedzieć: eine Macht ist 

keine Macht. To jest jednorazowy krok i on nie ma 
fundamentalnego znaczenia. Być może niektóre 
kraje – przede wszystkim kraje Południa, które są 
w trudnej sytuacji gospodarczej – przyzwyczają się 
bardziej do darowanych pieniędzy. My te darowa-
ne pieniądze bierzemy, ale nie musimy ich brać. 
Jesteśmy w znacznie lepszej sytuacji niż te kraje, 
które przed przyjściem pandemii już miały kłopo-
ty. My jesteśmy zdrową gospodarką, dobrze roz-
wijającym się krajem, który szybko odbudowuje 
swoją pozycję czy buduje swoją pozycję w Europie. 
Wbrew temu, co niektórzy twierdzą, Polska nabie-
ra coraz większego znaczenia. Jesteśmy poważnym 
graczem gospodarczym w Europie i Polacy stają się 
coraz bogatsi. To przesądza o sile naszego państwa 
i o tym, czy będziemy wysłuchani, czy nie.

To, czy dobrze wykorzystamy te środki i czy przy-
szłość Polski będzie zapewniona, zależy od tego, czy 
władza, ster naszej ojczyzny będzie spoczywać w rę-
kach ludzi, którzy pilnują polskich spraw. Dlatego 
ja przypomnę, że kiedy składałem tutaj sprawozda-
nie mniejszości, to sporą część czasu przeznaczy-
łem na narzekanie na jakość debaty. I dziękuję za te 
głosy, które teraz padły w dyskusji, bo niewątpliwie 
Senat stanął na wysokości zadania. Tak, ważne py-
tania zostały zadane. Wiemy, o czym rozmawiamy. 
Rozmawiamy o przyszłości naszej ojczyzny. Ten rząd, 
który teraz rządzi, to jest rząd, który nie tylko zapew-
nił te środki, ale także zapewnił ramy dla wykorzysta-
nia tych środków. Ten straszak w postaci odbierania 
nam pieniędzy, bo np. nie będziemy chcieli przyjąć 
nieakceptowanych przecież w Polsce wzorów kultu-
rowych i ktoś będzie korzystał z mechanizmu prawo-
rządności po to, by narzucić zachowania, które nie są 
akceptowane przez większość Polaków, to jest stra-
szak absolutnie nieistotny. Drogi Janku, to strachy na 
Lachy – żeby jasno powiedzieć.

Wreszcie chcę przypomnieć dane, które przed-
stawił pan minister Patkowski. Nam się to opłaca, 
nam się to opłaca. I Polska, jeśli dostanie te środki 
i jeśli mądrze je wykorzysta, jeśli nie będzie słuchać 
niewłaściwych podpowiedzi, których wiele tu słysze-
liśmy, to ma szansę osiągnąć poziom życia… obywa-
tele polscy mają szansę osiągnąć poziom życia, który 
w porównaniu do zachodniej części Europy w Polsce 
mieliśmy może 500 lat temu. To jest skala wyzwań. To 
jest miara sukcesu, który możemy osiągnąć.

A na koniec, Drogi Janku, apelując do ciebie, 
abyś jednak zdecydował się zrewidować swoją de-
cyzję, chcę ci powiedzieć jeszcze, przypomnieć, jak 
mawiał marszałek Piłsudski: brać, nie kwitować. 
Dziękuję. (Oklaski)



248

24. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 27 maja 2021 r.

Ustawa o ratyf ikacji decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r.  
w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającej decyzję 2014/335/UE, Euratom

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

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

Krzysztofa Słonia.

SENATOR 
KRZYSZTOF SŁOŃ 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Scenariusze niektórych filmów, szczególnie ko-

mediowych, oparte są na nieoczekiwanej zamianie 
miejsc, ról, sytuacji. My przez wielu, również przez 
większość tej Izby, nazywani jesteśmy euroscepty-
kami, a przecież w ostatnim czasie pracujemy za 
dwoje, żeby Polska nie wyszła na totalnego euro-
sceptyka. My przez wielu nazywani jesteśmy po-
lexitowcami, a przecież w ostatnim czasie to my 
dbamy o to, żeby o Polsce tak właśnie nie myślano, 
że tutaj coś niedobrego się szykuje i być może po-
lexit jest całkiem prawdopodobny.

Kiedy w ubiegłym roku pan premier Mateusz 
Morawiecki z grupą kilku innych przywódców 
europejskich zaprezentował twarde stanowisko, 
również rysując perspektywę weta, żeby pienią-
dze, które planowała Unia Europejska dla swoich 
sygnatariuszy, nie były uzależniane od praworząd-
ności, wtedy wielu wręcz rozrywało szaty, mówiąc, 
że to nie jest Polska racja stanu, żeby blokować te 
pieniądze, te ogromne środki, żeby nie godzić się 
i wetować, jeśli uznane zostałoby, że praworząd-
ność to trudne do oceny, jeszcze w perspektywie 
unijnej, zjawisko było kluczem do przekazywania 
środków. Później z nieukrywaną satysfakcją wi-
działem te rzednące miny polityków opozycji, gdy 
pan premier Mateusz Morawiecki wracał z tar-
czą, gdy było już wiadomo, że Polska może stać 
się beneficjentem 770 miliardów zł i Unia pod ko-
niec ubiegłego roku nakreśliła ramy pozyskiwania 
tych środków i ich dystrybucji. Wtedy odniosłem 
wrażenie, że niektórzy będą szukać dziury w ca-
łym, że rakiem będą wycofywać się z tych wcze-
śniejszych deklaracji i zamiast tak po prostu, jak 
Polacy, razem cieszyć się z tego, że mamy szan-
sę na coś wielkiego, na jakieś decydujące starcie 
z COVID-19 i wsparcie po COVID-19, to pojawiła 
się rzesza malkontentów.

Apogeum tego ruchu malkontentów dało się 
zaobserwować na początku tego roku, kiedy to 
okazało się, że Polska rzeczywiście realnie może 

stać się beneficjentem 770 miliardów zł, że na to 
w krótkim czasie zgodzą się pozostałe państwa 
Unii Europejskiej, my również, podejmując sto-
sowne ratyfikacje. Wtedy pojawił się oddolny ruch 
w opozycji, że należy to za wszelką cenę utrącić. Ja 
podejrzewam, choć z trudem mi to przyszło, bo 
z reguły dobrze myślę o innych ludziach i o ich in-
tencjach… Tutaj wręcz ewidentne stało się, że ten 
sukces rządu premiera Mateusza Morawieckiego, 
ten sukces Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej 
Prawicy i przecież Polski, nie wszystkim jest na 
rękę. Zaczęto więc szukać możliwości doprowadze-
nia do jakiegoś kryzysu wśród koalicji rządzącej, 
do kryzysu rządowego, być może do perspektywy 
wcześniejszych wyborów. Narzędziem do tego stało 
się kontestowanie przyjęcia przez Polskę tych wła-
śnie miliardów złotych. Wielka zmiana, nieoczeki-
wana zmiana. Rzeczywiście, wcześniejsze wybory 
to szansa dla tych, którym zapada się grunt pod 
nogami, którzy toną. Ale na wodzie pojawiła się 
deska. Zamiast się jej uchwycić i spokojnie dry-
fować do brzegu, oni chwycili tę deskę po to, żeby 
okładać nią rząd i Zjednoczoną Prawicę, która chce 
tymi środkami dobrze gospodarować. Opozycja do-
prowadzi do samozagłady tylko dlatego, że próbuje 
za wszelką cenę bronić idei wcześniejszych wybo-
rów. Jest to jej tak bardzo na rękę, że próbuje wmó-
wić Polakom, że te 770 miliardów trafi do kieszeni 
rządzących.

A Polacy wiedzą swoje. Przecież kiedy ogło-
siliśmy – to było chyba 6 lat temu – że obniży-
my wiek emerytalny, to potem to zrobiliśmy. Jak 
ogłosiliśmy, że będziemy wspierać polskie rodziny 
dodatkiem 500+, to też to zrobiliśmy. Później na-
wet rozszerzyliśmy ten program na każde polskie 
dziecko. Już nie mówię o tym, że stać nas na to, 
bo prowadzimy politykę fiskalną docenianą przez 
inne kraje świata i niezależne instytucje, dobrze 
tym publicznym groszem rozporządzamy. I stąd 
ta pewność, że jak to my będziemy – przynajmniej 
na początku, ale liczę na to, że przez cały okres tej 
perspektywy unijnej – ten grosz dystrybuować, to 
wszyscy odniesiemy sukces. Takim sukcesem było 
chociażby obniżenie podatku do 17%, takim sukce-
sem było też zaniechanie pobierania podatku od 
młodych do dwudziestego szóstego roku życia. To 
wszystko są dowody na to, że potrafimy gospoda-
rować pieniędzmi.

I to jest państwu nie na rękę. Dlatego została 
wymyślona historia, że my te pieniądze przezna-
czymy dla swoich, że my te pieniądze zdeponu-
jemy na swoich kontach, że Polacy będą musieli 
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przedstawiać się legitymacjami partyjnymi, żeby 
jakieś pieniądze pozyskać.

Było tutaj bardzo wiele zarzutów, że my różni-
cujemy samorządy. Otóż podam przykład pierwszy 
z brzegu. Dzisiaj troje samorządowców – prezy-
dent, burmistrz i pani wójt – otrzymało medal 
za zasługi dla samorządu. Ale 1 z tych samorzą-
dowców, prezydent, to wieloletni współpracownik 
i wychowanek pani eurodeputowanej Róży Thun, 
która przecież niedawno… No, oczywiście jakoś 
inaczej to argumentowała, ale ja czuję, że miała 
już dosyć tego ciągłego tłumaczenia się przed kole-
żankami i kolegami z Unii Europejskiej, którzy py-
tali: „Co się tam u was, w Polsce, dzieje? Dlaczego 
Koalicja Obywatelska jest hamulcowym w kwestii 
Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej?”. I zrezy-
gnowała z członkostwa w tejże formacji. Otóż ten 
właśnie człowiek, przecież niezbyt nam bliski, je-
śli chodzi o poglądy, otrzymał taki medal. Za co? 
Za to, że skutecznie aplikuje o środki z różnych 
programów rządowych i te środki wykorzystuje. 
Przecież nie przekazywaliśmy mu tych pieniędzy 
dlatego, że był przez wiele lat współpracownikiem 
pani eurodeputowanej Róży Thun, ale dlatego, że 
one są potrzebne mieszkańcom Starachowic, bo 
o nich tu mowa. I w tej chwili ten samorząd świet-
nie się rozwija.

Poza tym śledzę, jak wiele podpisuje się 
umów dotyczących czy to Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych, czy to Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg, czy to wielu, wielu innych progra-
mów, również tych społecznych. I zaobserwowa-
łem, że przynajmniej w moim województwie nie 
ma różnicy pomiędzy samorządowcami czy z tej, 
czy z innej opcji, tego czy innego koloru, takiego czy 
innego upatrywania. Wszyscy otrzymują, dlatego, 
że występują… Jak aplikują, to występują w spra-
wach istotnych dla swoich samorządów. I tak się 
też stanie z tymi pieniędzmi. Czy my pytaliśmy 
jakiś samorząd, gdy tych teraz już chyba ponad 
200 miliardów zł przeznaczaliśmy na wsparcie i na 
ochronę przed skutkami COVID… Nie, one poszły 
na ratowanie miejsc pracy – nie tych, którzy są 
z PiS albo z Porozumienia, albo z Solidarnej Polski, 
ale wszystkich. I tych kilka milionów miejsc pracy 
obroniliśmy. Byliśmy podawani jako wzór takiego 
właśnie wsparcia.

Tu niektórzy mówią: skąd ten pośpiech, dlacze-
go nam tak zależy na każdym miesiącu? Ano stąd, 
że czas jest tu niezwykle istotny. Tak samo jak był 
istotny wiosną i latem ubiegłego roku, kiedy Unia 
nie bardzo kwapiła się do tego, żeby przeznaczać 

środki na ochronę swoich członków przed skutka-
mi COVID. Tak samo jak Unia poprzez swoje insty-
tucje nie bardzo kwapiła się, żeby zawierać dobre 
dla Europejczyków umowy na zakup szczepionek. 
Tam bardzo dotkliwie zobaczyliśmy, co to znaczy 
miesiąc opóźnienia.

Szanowni Państwo, Wysoki Senacie, celowo za-
dałem dzisiaj panu przewodniczącemu, senatoro-
wi Bogdanowi Klichowi te pytania, czy w trakcie 
posiedzenia połączonych komisji rozmawialiście 
państwo senatorowie na temat przykładu tych po-
nad 20 krajów, które ratyfikowały już tę decyzję. Bo 
można było rzeczywiście przeprowadzić solidną 
dyskusję, czy te pieniądze, które Unia będzie pozy-
skiwała, nie zostaną sprzeniewierzone, czy nie ob-
rócą się przeciwko sygnatariuszom, bo np. będzie 
uwspólnotowiony dług. Ale pan senator Bogdan 
Klich odpowiedział, że nie było takiej dyskusji. To 
bym jeszcze zrozumiał. Te obawy bym zrozumiał.

Mówicie państwo, że w czerwcu Unia będzie 
mogła już się zająć technikaliami pozyskiwania 
tych środków. Ale czerwiec to też jest późno, dla-
tego że są takie państwa na świecie jak chociażby 
Stany Zjednoczone, które przeznaczyły – strzelam 
teraz, proszę mnie poprawić – chyba już ponad bi-
lion dolarów na to, żeby ich gospodarka szybko wy-
szła z tego kryzysu, żeby weszła na te rynki, które 
zostały gdzieś tam zapomniane czy utracone. My 
też się musimy spieszyć, żeby te rynki odzyskać. 
O to tutaj chodzi. Polska też powinna być benefi-
cjentem tego wielkiego planu.

Jesteście też państwo ludźmi małej wiary. Bo 
przecież te pieniądze będą wydatkowane w per-
spektywie co najmniej 2021–2027. Czyli powiedz-
cie mi: nie wierzycie w to, że wygracie wybory 
w 2023 r. i to od was będzie zależało wydatkowanie 
tych środków? Gdybyście wierzyli, tobyście chcieli 
wziąć te pieniądze, bo byłaby taka perspektywa, że 
wy będziecie je wydatkować.

Była taka piosenka, chyba w latach siedemdzie-
siątych, „Gondolierzy znad Wisły”. Nie wszyscy ją 
chyba znali, w Europie na pewno nie wszyscy. W tej 
chwili prawdopodobnie Europa pisze o Polakach, 
niestety dzięki tej swoistej opozycji ratyfikacyjnej, 
inną piosenkę – pod tytułem „Maruderzy znad 
Wisły”. Oby tak nie było. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Pan senator Jerzy Czerwiński, bardzo proszę.
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SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Ja myślę, że powinniśmy zacząć w pewnym sen-

sie od początku, jeszcze raz wytłumaczyć, może nie 
koalicji rządzącej w Senacie, bo tu będzie trudno, 
ale tym, którzy nas ewentualnie słuchają, oglądają, 
o czym właściwie jest mowa. Jest mowa o ustawie, 
która zezwala na ratyfikację decyzji Rady z 14 grud-
nia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych 
Unii Europejskiej oraz uchylającej decyzję po-
przednią. To jest grudniowa decyzja Rady. Ta de-
cyzja mówi o stronie dochodowej, czyli po prostu, 
określając to prostym słownictwem, o tym, jak i ile 
zebrać pieniędzy. Mówi więc o stronie dochodowej 
– to jest ważne dla dalszej analizy. Czym innym jest 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiające Instrument 
na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. 
To z kolei rozporządzenie daje narzędzie do wy-
dawania pieniędzy, najpierw na szczeblu unij-
nym, potem na szczeblu krajowym. Popularnie 
ten instrument nazywany jest u nas Funduszem 
Odbudowy, a ta koperta krajowa związana z wy-
dawaniem pieniędzy z tego Funduszu Odbudowy 
nazwana jest Krajowym Planem Odbudowy. 

Czyli jeszcze raz: strona dochodowa to jest 
to, czym się teraz zajmujemy, a strona wydatko-
wa to jest to, czym się teraz nie zajmujemy albo 
nie powinniśmy się zajmować. Będziemy się tym 
zajmować przy okazji uchwały, która będzie na-
stępnym punktem programu. To chyba jest jasne, 
oczywiste. Ale to trzeba wyraźnie powiedzieć, bo 
jeśli potem ktoś – no, nie wiem, to jak w jakiejś re-
cydywie dosłownie – tutaj wstanie i będzie mówił 
o tym Krajowym Planie Odbudowy, to będzie to 
znaczyło, że nie wie, o czym mówi. To znaczy wie, 
o czym chciałby mówić, ale to nie ma nic wspólne-
go z tą ustawą. Jeszcze raz: my mówimy o tym, jak 
Komisja Europejska – bo to ona głównie jest w tej 
mierze zobowiązana – ma zebrać kasę dla wszyst-
kich państw, dlatego też wszystkie państwa muszą 
to ratyfikować. To znaczy mówi: ile i jak. Zaś o tym, 
jak wydać te pieniądze, czyli o stronie wydatko-
wej, m.in. będzie mówił Krajowy Plan Odbudowy 
– ale on na razie nie jest w Sejmie i przypuszczal-
nie nie będzie rozpatrywany jako Krajowy Plan 
Odbudowy, nie będzie tym samym też w Senacie, 
tu mogą być ustawy wdrażające, dotyczące tegoż 
planu, nawet bardzo potrzebne, ale to już jest inna 
kwestia, na przyszłość.

Następna sprawa, kwestia formalna: czy usta-
wę zezwalającą na ratyfikację można uzupełnić 
poprawkami? Większość konstytucjonalistów, 
Trybunał Konstytucyjny, a także praktyka mówi, 
że nie. Część osób piszących opinie – tak bywa, 
w zależności od tego, dla kogo się pisze – wydaje 
takie opinie, no, dość mgliste, w których stwier-
dza, że tak, ale też wyraźnie pisze w tych swoich 
opiniach np. taką frazę: możliwe jest uzupełnienie 
treści ustawy wyrażającej zgodę na ratyfikację po-
przez uzupełnienie jej o preambułę – to jest o tej 
poprawce, bo preambuła to też poprawka – odwo-
łującą się do intencji i wartości przyświecających 
umawiającym się stronom umowy międzynaro-
dowej. Musi być więc materia i zachowany zakres. 
Materią, materiałem jest tu – i tu jeszcze raz wra-
camy do początku – to, jak zebrać kasę, a nie to, jak 
ją wydawać. To jest materia. I pytanie: czego? Ale 
o tym za chwilę. W przypadku umowy międzyna-
rodowej poprawki oczywiście są możliwe, no ale 
trzeba się zastanowić nad tym, o co nam chodzi, bo 
one nie mogą ingerować przede wszystkim w sam 
fakt udzielenia prezydentowi zgody na ratyfikację 
i nie mogą ingerować w ten sposób, że takie udzie-
lenie zgody spowoduje, że ono będzie warunkowe. 
To musi być bezwzględne udzielenie zgody, ściśle 
określone czasowo. 

Poprawki w przypadku ustawy ratyfikacyjnej 
mogą być, teoretycznie, a praktycznie rzadko się je 
stosuje. Tu podawano przykłady Konwencji o pra-
wach dziecka. Owszem, ale w tamtym przypad-
ku poprawki nie były w ustawie ratyfikacyjnej… 
Deklaracje, przepraszam. Te deklaracje mogą się 
różnie nazywać, formalnie, z punktu widzenia pra-
wa traktatowego, nazywane są one zastrzeżeniami. 
Otóż takie zastrzeżenia u nas, w naszym systemie, 
formułuje się raczej w uchwałach towarzyszących 
ustawie ratyfikacyjnej. Ustawa ratyfikacyjna jest, 
powiedzmy, czysta – jest jeden artykuł, który ze-
zwala na ratyfikację, i drugi artykuł, który określa 
datę wejścia w życie tej ustawy. To się rzeczywiście 
zamieszcza, np. w przypadku Konwencji o prawach 
dziecka, gdzie te deklaracje, a właściwie, formal-
nie rzecz biorąc, zastrzeżenia były umieszczone 
w uchwale… Podobnie było w przypadku konwencji 
ramowej o ochronie praw mniejszości. Ciekawe są 
takie ustawy czy takie traktaty, na ogół wielostron-
ne, w których sam traktat jest otwarty, właśnie ra-
mowy, i daje możliwość wyboru postanowień, tego, 
co do czego dane państwo chce się wiązać. Wtedy 
taka deklaracja wiążąca co do niektórych punk-
tów, a nie do całości tego menu, które traktat daje, 
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jest też umieszczona w uchwale. Ona jest potem 
oczywiście w Dzienniku Ustaw dołączana do tre-
ści traktatu.

Ale tu mamy do czynienia z zupełnie inną sy-
tuacją, bo tak formalnie rzecz biorąc, to nie jest 
umowa międzynarodowa, to, co zezwalamy raty-
fikować. My tylko wybieramy tryb ratyfikacji taki, 
jaki jest wskazany w ustawie o umowach między-
narodowych w art. 12 ust. 2a. Brzmi on w skró-
cie tak: ratyfikacji podlegają akty prawne Unii 
Europejskiej – czyli nie mówimy o umowach mię-
dzynarodowych – o których mowa m.in. w art. 311 
akapit trzeci Traktatu o  funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. A w tymże akapicie trzecim art. 311 
jest mowa właśnie o tym, jak postępować z decy-
zjami o zasobach własnych. I to nie jest pierwszy 
taki akt prawny, bo my już przecież 2 razy poprzez 
tzw. dużą ratyfikację zezwalaliśmy na podjęcie 
przez prezydenta aktu ratyfikacji i na ratyfikację 
poprzednich decyzji. Nie było wtedy mowy o żad-
nych poprawkach, preambułach, uzupełnianiu tej 
ustawy. To były lata 2008–2015, to był cykl 7-let-
ni. Pytanie: dlaczego wtedy nie było o tym mowy? 
A ta ostatnia z 2015 r. przeszła w Sejmie wręcz jed-
nomyślnie. Dlaczego nie było wtedy o tym mowy? 
Nie dlatego, że one były inne niż ta decyzja, tyko 
dlatego, że wtedy po prostu była inna opozycja, nie 
była to opozycja totalna, która starała się zniszczyć 
wszystko, tylko opozycja logiczna. Proste i konkret-
ne… PiS wtedy nie oponował przeciwko zgodzie na 
ratyfikację z prostej przyczyny, bo to było wtedy 
korzystne dla Polski. I ta decyzja również jest ko-
rzystna dla Polski.

Pytanie następne: czy preambuła jest może ja-
kimś wyjątkiem od tej zasady, którą się stosuje, 
jeśli chodzi o poprawki, czyli właściwie brak popra-
wek do tego typu aktów, a na pewno nie w samej 
treści ustawy? Otóż nie jest wyjątkiem, bo każda 
preambuła jest poprawką. Poprawką do ustawy jest 
również zmiana kolejności artykułów, przeniesie-
nie artykułu np. z części materialnej do końcowej 
czy do przejściowej, czy odwrotnie. Preambuła jest 
poprawką, jak tutaj widać w tej treści – za chwilę 
o tym powiem – i może być nawet bardzo rozbu-
dowaną poprawką, o treści znacznie szerszej niż 
sama ustawa.

Reasumując kwestie formalne, powiem, że my 
wyrażamy zgodę na ratyfikację aktu prawnego 
Unii Europejskiej w trybie specjalnym dodanym 
do ustawy o umowach międzynarodowych. Już 
do samych umów międzynarodowych, do ustaw 
o zgodzie na ich ratyfikację, bardzo rzadko dodaje 

się jakiekolwiek poprawki, a jeśli już, to w uchwa-
łach towarzyszących, a nie w ustawie ratyfika-
cyjnej. A tutaj ja sobie po prostu nie wyobrażam, 
jakie te poprawki mogłyby być. Bo na czym polega 
tak naprawdę zastrzeżenie, poprawka, deklara-
cja? Ona np. mówi, dlaczego dane państwo daną 
umowę międzynarodową w tym zakresie będzie 
stosować inaczej albo jak dane państwo ją rozu-
mie i wskazuje w uchwale towarzyszącej ustawie 
ratyfikacyjnej, dlaczego inaczej ten akt, powie-
działbym, rozumie. Nawiasem mówiąc, czasami 
te zastrzeżenia pełnią rolę dość specyficzną i bar-
dzo ważną. Bo proszę zauważyć, że umowa o do-
brym sąsiedztwie i wzajemnej współpracy między 
Polską a RFN z roku 1991 nie zawierała pewnych 
postanowień dotyczących obywatelstwa, majątku, 
m.in. zwrotu majątków itd. i były 2 listy, ministra 
Skubiszewskiego i bodajże Genschera, i jeden pi-
sał, że ponieważ w tej umowie tego nie ma, to ta 
sprawa już wygasła…

(Wicemarszałek Marek Pęk: Panie Senatorze…)
…a drugi, Skubiszewski, słusznie pisał, że po-

nieważ w umowie tego nie ma, to ta sprawa jest 
otwarta.

(Wicemarszałek Marek Pęk: Panie Senatorze, 
czas.)

Ale to już jest inna kwestia.
To były dopiero kwestie formalne, Panie 

Marszałku.
(Głos z sali: Ale to jest 13 minut.)
(Wesołość na sali)
No dobrze, to do merytoryki, znacznie krócej, 

odniesiemy się w następnym wystąpieniu. Na ra-
zie dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Jan Maria Jackowski – 5 minut, do-

datkowe wystąpienie.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Nie zabierałbym drugi raz głosu, ale zostałem 

sprowokowany przez pana senatora Grzegorza 
Biereckiego, który miał bardzo osobiste wystąpie-
nie. Chciałbym odpowiedzieć na te tezy, dotyczące 
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ważnych spraw, które w swoim wystąpieniu ze-
chciał wygłosić pan senator Grzegorz Bierecki.

Otóż Drogi Grzegorzu, twoje przemówienie 
mnie przekonało tylko i wyłącznie do tego, że taki 
sposób zajęcia stanowiska w przedmiotowej spra-
wie, czyli wstrzymanie się od głosu, a więc nie-
poparcie tego mechanizmu o zasobach własnych, 
jak najbardziej jest słuszny, ponieważ wybieramy 
się do krainy, w przyszłość, której nie jesteśmy 
w stanie nawet dokładnie oszacować, przewidzieć, 
a skutki takiej decyzji mogą przerosnąć doraźne 
korzyści, które w tej chwili jawią się na horyzoncie. 
Dlatego podtrzymuję to moje stanowisko, jak w tej 
sprawie będę głosował.

Ale jako historyk, skromny doktor histo-
rii chciałbym zwrócić uwagę na to, że bardzo 
efektowne jest powoływanie się na pana mar-
szałka Piłsudskiego, jednak tego sformułowania 
„Brać, ale nie kwitować!”, o ile mi wiadomo, po 
raz pierwszy użył Andrzej Zamoyski w okresie 
przed powstaniem styczniowym. Była to ulubio-
na maksyma marszałka Piłsudskiego, którą sto-
sował szczególnie w swoich relacjach z wywiadem 
austriackim, od którego brał pieniądze, ale uzna-
wał, że nie rodzi to żadnych zobowiązań w jego 
drodze do niepodległości. Jednak to jest dość ry-
zykowna teza z tej prostej przyczyny, że my ży-
jemy w zupełnie innych realiach ponad 100 lat 
później. I jeżeli komuś się wydaje, że można np. 
brać pieniądze i później ignorować wyroki TSUE 
czy decyzje Komisji Europejskiej, jakie będą zwią-
zane z przydzielaniem konkretnych transz tych 
środków, to wykazuje on w moim przekonaniu 
głęboką naiwność. Tak, Wysoka Izbo, nie będzie, 
tak po prostu nie będzie. Proszę zauważyć, Unia 
przeżywa wiele kryzysów, ale po każdym kryzy-
sie zacieśnia się integracja, zacieśnia się powoli, 
systematycznie, to jest długa droga. Czy to jest 
dobra, czy zła droga, to jest oczywiście kwestia 
oceny i możemy tutaj długo o tym dyskutować. 
Ale trzeba te mechanizmy znać.

No i wreszcie trzeba też pamiętać, że marszałek 
Piłsudski działał w innych czasach. W dzisiejszej 
Europie proces brzeski by wywołał… No, już nie 
chcę mówić, jakie porównania, do jakich krajów by 
były, gdyby taka sytuacja miała miejsce. A Bereza 
Kartuska, gdzie siedzieli przecież i socjaliści, i na-
rodowcy, i Ukraińcy, nacjonaliści ukraińscy… No, 
w realiach dzisiejszej Europy jest to zupełnie nie 
do wyobrażenia i o tym też…

(Rozmowy na sali)
…i o tym też trzeba pamiętać.

Tak że warto wiedzieć czasami, co się cytuje, 
w jakim kontekście i co z tego wynika. Dziękuję 
bardzo.

(Rozmowy na sali)
A panie senator bym prosił o niekomentowanie. 

Możecie się panie zapisać do głosu i polemizować 
ze mną. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MAREK PĘK 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Krzysztof Mróz.

SENATOR 
KRZYSZTOF MRÓZ 

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 
Panie Ministrze!

Tutaj oczywiście… Ja może będę kontynuował 
tę myśl, którą wypowiedział mój poprzednik, pan 
senator Czerwiński, a mianowicie, że sytuacja, 
w której dzisiaj państwo proponujecie pream-
bułę i o tę preambułę walczycie, kiedy są wątpli-
wości prawne… Wiadomo, że w każdej sprawie 
kilku prawników wyda różne opinie na ten sam 
temat. I  wiemy, że nawet jeżeli ta preambuła 
przejdzie, to ona później wróci do Sejmu. Myślę, 
że w Sejmie będziemy się starali, jako większość 
rządowa, tę preambułę z Senatu zmienić. Ale, 
Szanowni Państwo, o czym powiedział pan senator 
Czerwiński, myśmy nad takimi ratyfikacjami już 
głosowali. I ja odnalazłem w internecie, nietrud-
no… Pan marszałek Borusewicz był wtedy mar-
szałkiem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa 
z dnia 10 kwietnia 2015 r. o ratyfikacji decyzji Rady 
z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów 
własnych Unii Europejskiej. I ta ustawa, przyjęta 
przez Sejm, Senat… Grono senatorów Platformy 
Obywatelskiej było senatorami także w roku 2015, 
w kwietniu 2015 r., żeby powiedzieć precyzyjnie, 
kiedy rząd i większość rządową, sejmową i senac-
ką miały PSL i Platforma Obywatelska. I ta ustawa, 
za którą państwo głosowaliście, to także była usta-
wa 2-artykułowa, bardzo krótka: wyraża się zgodę 
na dokonanie przez prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej ratyfikacji decyzji. I drugi artykuł: usta-
wa wchodzi w życie po upływie 14 dni. Podpisał 
tę ustawę pan prezydent Bronisław Komorowski. 
I, Szanowni Państwo, to była taka ustawa, którą 
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przesłał… Rząd dzisiejszy, pana premiera Mateusza 
Morawieckiego, przesłał ustawę tak samo jak wtedy 
rząd przy udziale Platformy Obywatelskiej i PSL. 
I państwo nie mieliście wtedy żadnych zastrzeżeń 
do procedury konstytucyjnej. I także popieraliście, 
popieraliście te rozwiązania. I, tak jak powiedział 
pan senator Czerwiński, także myśmy wtedy, jako 
Prawo i Sprawiedliwość, w Sejmie i w Senacie… 
Ja wtedy nie byłem w Senacie, ale pani senator 
Sagatowska, pani senator Czudowska czy pani 
senator Zając wtedy były, czy siedzący tutaj pan 
senator Grzegorz Bierecki. I tak mógłbym dalej 
wymieniać. Oni wtedy byli i także głosowali za tą 
ustawą, bo to oznaczało przyjęcie pieniędzy z 7-let-
niego budżetu Unii Europejskiej dla Polski. I wtedy 
nie było żadnych zastrzeżeń, wtedy nikt nie mówił 
o łamaniu prawa, wtedy nikt nie mówił o żadnych 
wątpliwościach.

I my byśmy chcieli, żeby skoro dzisiaj inny rząd, 
inna koalicja, inna większość sejmowa, która także 
wynegocjowała jeszcze większe pieniądze niż wte-
dy, w roku 2015, z różnych uwarunkowań… Bo tu-
taj, w tej ustawie, nad którą my dzisiaj debatujemy, 
są nie tylko pieniądze z Funduszu Odbudowy, lecz 
także pieniądze na 7-letni budżet. Bo to są jakby 
2 źródła. I dzisiaj… W Sejmie składaliście liczne 
poprawki, które na szczęście zostały odrzucone, 
dzięki też pewnej roztropności lewicy, która wte-
dy wsparła… I w Senacie, wiedząc już, że nie da 
się tego obronić merytorycznie, że nie da się… Te 
poprawki, które były zgłaszane, w praktyce nic by 
nie wniosły, gdyby zostały przyjęte. Wymyśliliście 
państwo preambułę, która jeszcze mniej znaczy niż 
poprawki. Analogie, które snuł… już nie pamiętam, 
czy pan senator Zdrojewski, czy pan marszałek 
Borusewicz, że tam były jakieś zastrzeżenia w róż-
nych ratyfikacjach międzynarodowych… Tak, były 
nieraz zastrzeżenia. Ale, Szanowni Państwo, to były 
nasze, polskie deklaracje, że my wyłączamy pewne 
zapisy traktatowe. Nie chcieliśmy pewnych rzeczy 
przyjmować, zresztą to było dopuszczalne prawnie. 
No, czego my dzisiaj nie chcemy przyjmować? Nie 
chcemy przyjmować tych pieniędzy?

I za tym wszystkim kryje się pewna teza, kłam-
liwa teza, że jak to zostanie ratyfikowane, jak przyj-
miemy te pieniądze… Bo przecież nikt oficjalnie 
nie mówi, że nie chce tych pieniędzy. Ale kryje się 
tu taka teza, że jak PiS będzie te pieniądze wyda-
wał, to pewnie oszuka, ukradnie – nie wiem, kto 
miałby oszukać, kto miałby ukraść – że one będą 
źle wydatkowane. Oczywiście gdyby wydatkowa-
ła je Platforma Obywatelska, no to robiłaby to jak 

najlepiej, ale jak będzie je wydatkował rząd Prawa 
i Sprawiedliwości, no to będzie to robione jakoś 
nieuczciwie.

Chciałbym przypomnieć wszystkim koleżan-
kom i kolegom z Platformy Obywatelskiej, że my-
śmy wydatkowali środki w kadencji 2005–2007 
i nie było żadnych afer. Nikt nie mówił, że te pie-
niądze są źle wydatkowane. Myśmy przez ostatnie 
5 lat rządów – no, prawie 6 lat – wydatkowali mnó-
stwo środków z tego 7-letniego budżetu, który w ze-
szłym roku się skończył. I tym razem też nie było 
jakichś większych zastrzeżeń ze strony Komisji 
Europejskiej. Państwo nic takiego nie podnosili-
ście, samorządy też tego nie podnosiły.

Część środków była wydatkowana przez sejmi-
ki wojewódzkie, a tam są różne koalicje. W części 
rządzi PiS, samodzielnie czy, tak jak na Dolnym 
Śląsku, w koalicji z bezpartyjnymi samorządow-
cami, ale w  ramach regionalnych programów 
operacyjnych w sejmikach współpracowano także 
w różnych innych konstelacjach, z lewicą czy PSL. 
No, nie śledziłem tego w poszczególnych sejmi-
kach, ale tam są różne konstelacje i koalicje. I nikt 
nigdy nie kwestionował przyjęcia pieniędzy euro-
pejskich ze względu na jakieś potencjalne oszu-
stwa, potencjalne kłamstwa.

I po co wyście zbudowali taką konstrukcję, że 
trzeba tam wnieść poprawki? No bo za pieniędz-
mi jesteście, tak? Ale, ale, ale… Ciągle mnoży się 
to „ale”. Szanowni Państwo, tutaj nie ma nic poza 
meritum. Wiele moich koleżanek i wielu kolegów 
z PiS próbowało to wyjaśniać, ustosunkowywać się 
do tego, tłumaczyć się. Pan senator Czerwiński mó-
wił, że w drugim wystąpieniu merytorycznie się do 
tego odniesie. I Jurek pewnie się do tego odniesie, 
bo jego wystąpienia są zawsze bardzo merytorycz-
ne. I znów będzie udowadniał na przykładach, że te 
pieniądze będą dzielone uczciwie, sprawiedliwie, 
tak jak były dzielone wcześniej.

Szanowni Państwo, ale przecież tu nie o to cho-
dzi – tu chodzi o politykę. W pewnym momencie 
Platforma zaczęła się sypać, zaczęły się wewnętrz-
ne problemy w Platformie Obywatelskiej, tarcia na 
linii Budka – Schetyna itd., itd. Wymyślono sobie, 
że przy okazji ratyfikacji zostanie obalony rząd 
pana premiera Mateusza Morawieckiego, że będą 
wybory, a w międzyczasie powstanie jakiś rząd 
techniczny. Oczywiście gdyby ten rząd techniczny 
powstał, państwo uchwaliliby tę ustawę bez tych 
wszystkich preambuł, tak jak proponował rząd 
pana premiera Mateusza Morawieckiego. Mówiąc 
szczerze, to, o  czym ja mówię, nie jest żadną 
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tajemnicą. No, przecież były wywiady różnych po-
lityków Platformy i PSL, którzy wprost mówili: no 
tak, liczyliśmy na to, że obalimy rząd, że zmieni się 
większość, a wtedy sami uchwalimy tę ratyfikację 
i to my będziemy dzielili pieniądze. A jak wy bę-
dziecie dzielić, to będzie sprawiedliwie, uczciwie?

No, nie dorwiecie się państwo do władzy, dopó-
ki… Tak się składa, że w demokracji – a często pań-
stwo powtarzacie, łącznie z panem marszałkiem 
Grodzkim, że tu, w Senacie, jest jakaś demokra-
tyczna większość – wybory są raz na 4 lata. Trzeba 
te wybory wygrać i wtedy się podejmuje decyzje, 
wtedy się dzieli jakieś środki, jeżeli jest coś do po-
dzielenia. Myśmy jako Prawo i Sprawiedliwość 
wielokrotnie wygrywali wybory, wielokrotnie też 
je przegrywaliśmy, no bo tak jest w demokracji. 
Nikt zawsze nie wygrywa, nikt zawsze nie prze-
grywa. Dzisiaj mamy pełen mandat demokratycz-
ny do rządzenia. 

Pan premier Mateusz Morawiecki wynego-
cjował naprawdę spore środki. Trzeba po prostu 
w interesie Polski te środki przyjąć, a potem jak 
najlepiej, Szanowni Państwo, wydać. A sposób wy-
datkowania tych środków będzie opisywał właśnie 
Krajowy Plan Odbudowy, to będą opisywać różnego 
rodzaju ustawy wdrożeniowe. Temu służyły setki 
godzin konsultacji, które pan minister Buda pro-
wadził z samorządowcami. Kluby parlamentarne 
także składały swoje propozycje, częściowo zostały 
one uzgodnione, częściowo nie. Część tych środków 
jest jakby naznaczona przez Komisję Europejską. 
Mówię o Zielonym Ładzie, o cyfryzacji. Tam jest 
jakby wskazane, na co te środki trzeba wydawać. 
W przypadku części mamy pewną swobodę wydat-
kowania i to od nas, od Polski zależy, na co będzie-
my wydawali te środki.

Szanowni Państwo, myśmy też byli w opozycji. 
Akurat tak się złożyło, że byliśmy w opozycji, kie-
dy były ratyfikowane wcześniejsze umowy, w 2008 
i w 2015 r. I wtedy Prawo i Sprawiedliwość po pro-
stu głosowało za, nie mówiło…

(Senator Lidia Staroń: 10 minut)
Już kończę. …Nie mówiło: nie zagłosujemy za, 

bo z tymi pieniędzmi będzie rządziła Platforma 
i pewnie nas oszukają, okradną. I bardzo bym 
prosił, abyście państwo poparli tę ustawę bez 
jakichś udziwnień, abyście nie zgłaszali jakichś 
dziwacznych preambuł, które w Sejmie, mam 
nadzieję, zostałyby odrzucone, jeżeliby przeszły 
w Senacie. One nie będą miały najmniejszego 
wpływu na wydatkowanie tych środków. Nie 
przekładajcie własnych problemów politycznych, 

które gdzieś tam są… Dzisiaj już wiadomo, że 
niezależnie od tego, jaka będzie decyzja Senatu, 
czy to będzie z tą poprawką, czy bez, rząd pana 
premiera Mateusza Morawieckiego nie zosta-
nie obalony, a te pieniądze są Polsce potrzebne. 
Dziękuję. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Kamiński)

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę. Pan marszałek Borusewicz 

w trybie sprostowania.

SENATOR 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Szanowny Panie Senatorze Krzysztofie Mrozie!
Zastosował pan figurę retoryczną. Mówi pan, 

że dwukrotnie głosowałem za ratyfikacją usta-
wy, w związku z tym – to jakby sugeruje ta figura 
retoryczna – teraz zagłosuję inaczej. Otóż, Panie 
Senatorze, wtedy głosowałem za i teraz też będę 
głosował za.

(Senator Lidia Staroń: Tylko bez preambuły.)
Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Jerzego Czerwińskiego.
5 minut, ponieważ jest to druga wypowiedź, jak 

rozumiem. Tak czy nie?
(Senator Lidia Staroń: Druga, 5 minut.)

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Mówmy krótko. Czepmy się treści preambuły 

państwa autorstwa. To są 4 akapity. Akapit czwar-
ty i piąty mogłyby być właściwie traktowane jako 
jedna myśl. Zacytujmy, nie w całości oczywiście, 
akapit drugi, trzeci i czwarty połączony z piątym.
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„W trosce o przyszłość i pomyślność naszej 
Ojczyzny władze Rzeczypospolitej Polskiej dekla-
rują, że środki z Funduszu Odbudowy” itd. „Władze 
Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązują się, że środki 
z tego Funduszu będą wydatkowane” itd. „W tym 
celu zostanie powołany Komitet Monitorujący” itd.

O czym właściwie jest tu mowa? O tym, że 
Polska jako państwo, nawiasem mówiąc, wła-
dze Rzeczypospolitej… Tutaj Senat zawłasz-
cza sobie prawo reprezentowania wszystkich 
władz Rzeczypospolitej. To jest mocarstwowość, 
czuć tu mocarstwowość. Ale już na poważnie: 
Rzeczpospolita zobowiązuje się tu do pewnych 
działań. Przy czym? Przy wydatkowaniu tych środ-
ków. A o czym jest ta ustawa? O czym jest ta ra-
tyfikacja? O tym, jak te pieniążki zbierać. Przed 
chwilą to mówiłem. To nie jest ta materia. Nie 
można wkładać do poprawek, a w szczególności do 
preambuły, czegoś, co nie jest związane z materią 
ustawy, a w tym wypadku aktu Unii Europejskiej. 
Proszę państwa, jeśli już są jakieś zastrzeżenia albo 
deklaracje, bez względu na to, czy w preambule, czy 
w artykule, w treści, w przepisie materialnym, to 
one muszą być skierowane do wykonawcy. Tutaj, 
jak widać, wykonawcą ma być państwo polskie, ale 
to nie państwo polskie będzie zbierać kasę. Będzie 
to robić Komisja Europejska. Chcieliście państwo 
w zastrzeżeniach zobowiązać Komisję Europejską 
do tego, żeby… Co ona ma robić przy zbieraniu tych 
pieniędzy? O co wam chodzi, Poeci Drodzy? O co 
tym poetom chodzi?

(Głos z sali: I tak pan tego nie zrozumie.)
Tak. Sami tego nie rozumiecie.
Jest jeszcze wisienka na torcie, akapit 

pierwszy. Zacytuję państwu w  całości pierw-
sze zdanie: „W osiemnastym roku członkostwa 
Rzeczypospolitej Polskiej” – napięcie rośnie – 
„w Unii Europejskiej cała Wspólnota stanęła przed 
ogromnym wyzwaniem, jakim jest kryzys spo-
łeczno-gospodarczy”. No świetnie, czyli tak bę-
dziemy teraz datować ery, tak? Nie po Chrystusie 
i przed Chrystusem, tylko od wejścia Polski do 
Unii Europejskiej. A co ma wspólnego członkostwo 
Polski z kryzysem społeczno-gospodarczym? No bo 
tu państwo to powiązaliście.

Proszę państwa, w tej preambule nie ma ani 
słowa o COVID-19. W decyzji, w której zezwalamy 
panu prezydentowi na ratyfikację, oczywiście jest, 
zgodnie z rzeczywistością, o czym tak naprawdę 
jest i dlaczego tak naprawdę jest ta decyzja, co jest 
tak naprawdę u jej podłoża. Na pewno nie chodzi 
o wejście Polski do Unii Europejskiej.

Proszę państwa, jeśli państwa to nie przeko-
nało, to może ostatnia rzecz. Myśmy już byli w po-
dobnej… To znaczy, nie my fizycznie, ale Senat był 
w podobnej sytuacji przy okazji ratyfikacji trak-
tatu lizbońskiego. Projekt ustawy ratyfikacyjnej 
też zawierał preambułę i w trakcie prac po pro-
stu z tej preambuły zrezygnowano. I znacznie bar-
dziej zrównoważony politycznie projekt traktatu… 
Przepraszam. Ustawa zezwalająca na ratyfikację 
wyszła w takiej normalnej wersji, 2-artykułowej.

I ostatnie… Może nie należy mówić „podsumo-
wanie”, bo to właściwie powinien być początek. 
Dlaczego my tę żabę musimy jeść? I to będzie czy-
sta polityka i szpila po prostu. Proszę państwa, jest 
w Polsce w tej chwili już od dłuższego czasu partia 
specjalnej troski. Jak im nie wyszedł kandydat na 
prezydenta, to trzeba było wzruszyć konstytucyj-
ny termin głosowania – po to, żeby można było 
zmienić kandydata. Jak przespali kwestię prac nad 
Krajowym Planem Odbudowy, a inni, z opozycji, 
wcale nie…

(Głos z sali: 5 minut! Halo!)
To co wtedy?
(Wicemarszałek Michał Kamiński: 5 minut, 

tak?)
To co wtedy? No to wtedy trzeba, proszę pań-

stwa, wzruszyć cały gmach ustawodawstwa, wy-
walić go do góry nogami, po to, żeby ta partia 
mogła powiedzieć publicznie, co należałoby zro-
bić w Krajowym Planie Odbudowy. Ślicznie, ale to 
przy następnej uchwale, a nie tutaj, bo to jest inna 
materia, inna ustawa. Dziękuję. 5 minut. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Grzegorza Biereckiego.
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Też 5 

minut.)
Też 5 minut.

SENATOR 
GRZEGORZ BIERECKI 

Nie wiedziałem, że tu więcej osób pilnuje czasu, 
ale pozdrawiam także zegarynki. (Wesołość na sali)

Proszę państwa, właściwie mógłbym zre-
zygnować z wypowiedzi, ale ponieważ 5 minut 
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zobowiązuje, więc pozwolę sobie jednak jeszcze kil-
ka słów państwu powiedzieć. A zrezygnowałbym 
z wypowiedzi po znakomitym wystąpieniu mojego 
przedmówcy, pod którym w zasadzie powinienem 
się podpisać, bo to samo chciałbym powiedzieć.

Dlaczego jesteśmy tutaj tyle godzin i rozma-
wiamy o zupełnie nieważnej preambule, która ma 
stanowić jakiś listek figowy? Listek ten ma ukryć 
zawstydzający problem partii, której senatoro-
wie takie coś nam tutaj przygotowali. No, sena-
tor Czerwiński dobrze to wyjaśnił. Niewątpliwie 
mamy tutaj do czynienia z przewagą interesu par-
tyjnego, prezentowanego przez wiele godzin, nad 
interesem państwa, nad interesem narodowym.

Senat stanął na wysokości zadania i rzeczywi-
ście mieliśmy tutaj znakomitą debatę. Obnażyliśmy 
miałkość i bezpłodność intelektualną tej propozy-
cji, która została tu przedstawiona.

I mam nadzieję, że po tym, co tutaj usłyszeli-
ście, zdecydujecie się jednak z tego wycofać, bo to 
wstyd takie coś prezentować Polakom i to wstyd 
takie coś prezentować całej Europie. Chcecie zafun-
dować pośmiewisko, żeby znowu w gazetach eu-
ropejskich pisali, że Polska nie tylko jest ostatnim 
krajem, który ratyfikował ten ważny instrument, 
to jeszcze w dodatku zrobiła coś, czego nikt nie ro-
zumie i nie wie, po co to było. A więc zastanów-
cie się, proszę, czy naprawdę chcecie, żeby polski 
Senat i państwo polskie było przedmiotem drwin. 
Dziękuję. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę pana senatora Bogdana 

Zdrojewskiego.

SENATOR 
BOGDAN ZDROJEWSKI 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
To nie będzie résumé, bo nie mam takich am-

bicji, ale jeszcze raz powtórzę: rząd opóźnił raty-
fikację o ponad 4 miesiące, a my debatujemy nad 
tym w ramach własnych harmonogramowych 
kompetencji.

Ale zacznę od dwóch spraw, które mają pew-
ne znaczenie. Otóż senator Jackowski po części 
ma rację. To znaczy my przyjmujemy dzisiaj to, że 

dajemy prezydentowi prawo podpisania się pod 
ratyfikacją, w wyniku której powstaje nowe na-
rzędzie finansowe w Unii Europejskiej, narzędzie 
związane ze wspólnym zaciągnięciem długu. Ja pa-
miętam, jak w latach sześćdziesiątych czy siedem-
dziesiątych zadawano pytanie: co cię wiąże z twoim 
zakładem pracy? I często padała odpowiedź: kasa 
pożyczkowa. My zwiążemy się z Unią bez wątpienia 
mocniej – niewiele mocniej, ale mocniej o pewien 
element – tzn. wiążemy się wspólnym długiem, 
wspólnym zobowiązaniem. I pod tym względem 
trzeba mieć tego świadomość.

Druga sprawa. Nie przyjmuję do wiadomości 
sugestii, które padają na tej sali i są kompletnie 
nieprawdziwe. Opozycja nie tylko trzymała kciuki 
za pozytywne negocjacje dotyczące tego funduszu, 
ale też w Parlamencie Europejskim i Jan Olbrycht, 
i Janusz Lewandowski, i inni nasi koledzy i koleżan-
ki walczyli o to, aby te środki naprawdę znalazły się 
w naszym pakiecie. Rozmawiano o tym, dyskutowa-
no, ustalano reguły, zasady etc., etc. I mieliśmy sa-
tysfakcję, że Polska – nieważne jaki rząd – te środki, 
krótko mówiąc, otrzymała. Chcę więc podziękować 
także naszym eurodeputowanym, bo oni też na to 
zasłużyli. Oni, krótko mówiąc, przy tym pracowali.

Jeżeli posługujemy się twórczością jakiegoś au-
tora, kompozytora etc., to trzeba znać tę twórczość, 
podać nazwisko autora. „Gondolierzy znad Wisły 
barkami wożą piach” – to, Panie Senatorze, było 
w przeciwieństwie do gondolierów weneckich, 
którzy wozili turystów i śpiewali piosenki zako-
chanym. Dzikowski – autor, Krajewski – kom-
pozytor. Dodam od razu, że ci gondolierzy znad 
Wisły byli bez adresu. O pieniądzach za moment 
będziemy mówić, i o tych 75 tysiącach mieszkań 
niewystarczających, żeby pokryć istniejącą tu lukę. 
Ale warto zwrócić uwagę na to, jak w tej materii 
działa podświadomość. Ten wspomniany Krzysztof 
Dzikowski był – wraz z Wojciechem Młynarskim, 
naszym największym tekściarzem – współtwórcą 
kabaretu o takim ważnym dla dzisiejszej debaty ty-
tule: „Ludzie to kupią”. Być może mówienie o tym, 
że Senat coś opóźnia, to właśnie takie: być może 
ktoś to kupi. Ale fakty są kompletnie inne. Fakty są 
takie, że pracujemy rzetelnie, odpowiedzialnie i bez 
żadnej wątpliwości zgodnie z konstytucją i w da-
nych nam ramach.

Na koniec muszę powiedzieć o czymś, czego już 
w ogóle nie rozumiem. Otóż padła sugestia: co my 
byśmy zrobili w takiej sytuacji, w jakiej państwo 
się znaleźli? No to ja odpowiem. Jeżeli Koalicja 
Obywatelska sprawowałaby dziś rządy i jeżeli ta 
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Głosowanie

część sali powiedziałaby „Dopiszcie tam, że będzie-
cie wydawać pieniądze sprawiedliwie i transparent-
nie”, to my byśmy to przyjęli, z oczywistego powodu.

(Głos z sali: O tak…)
Bez żadnych wątpliwości!
(Wesołość na sali)
Bez żadnych wątpliwości! I  bez złośliwych 

uśmiechów. Dlatego, że dla nas to jest oczywi-
ste, że pieniądze wydaje się transparentnie, od-
powiedzialnie i sprawiedliwie. A wy? Skreślić to. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Grzegorz Bierecki: Panie Marszałku, 

w trybie sprostowania chciałbym…)
A był pan z nazwiska wymieniony?
(Senator Grzegorz Bierecki: Nie, ale ja chciał-

bym sprostować…)
Nie był pan wymieniony z nazwiska, Panie 

Senatorze.
(Rozmowy na sali)
(Senator Grzegorz Bierecki: Ale sprostowanie, to 

inny tryb, Panie Marszałku… Sprostowanie tylko…)
Zamykam dyskusję.
Dla porządku informuję, że senatorowie Bieda, 

Tyszkiewicz, Gawęda, Godyla, Szwed, Kołacz-
Leszczyńska, Majer, Pęcherz, Mamątow złożyli 
przemówienia w dyskusji do protokołu*.

Ogłaszam pół godziny przerwy. Po przerwie 
przejdziemy do głosowania.

Dziękuję bardzo.

(Przerwa w obradach od godziny 17 minut 50 
do godziny 18 minut 23)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Szanowni Państwo, proszę jeszcze o chwilę 
cierpliwości, gdyż jeden z senatorów utknął w win-
dzie senackiej, za tą ścianą, i musimy go wyciągnąć.

(Przerwa w obradach od godziny 18 minut 23  
do godziny 18 minut 26)

* Przemówienia w dyskusji złożyli do protokołu również 
senatorowie: Gorgoń-Komor, Gromek i Kopiczko. Przemó-
wienia – w załączeniu.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Ogłaszam na razie 20 minut przerwy, bo serwis 
musi tu przyjechać. I kolega, który nie osiąga tego 
piętra per pedes… Bardzo proszę o powstrzymanie 
się od komentarzy.

(Przerwa w obradach od godziny 18 minut 26 
do godziny 18 minut 45)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Bardzo proszę o zajmowanie miejsc.
Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-

dziestego siódmego porządku obrad: ustawa o ra-
tyfikacji decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 
z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zaso-
bów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającej 
decyzję 2014/335/UE, Euratom.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz 
Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 
przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą 
o wprowadzenie poprawki do ustawy, mniejszość 
komisji przedstawiła wniosek o przyjęcie tej usta-
wy bez poprawek – druk senacki nr 391 A.

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzo-

ne głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy 
bez poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia 
tego wniosku, nad przedstawioną poprawką.

(Głos z sali: Przeciw.)
Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 

mniejszości o przyjęcie ustawy bez poprawek.
(Głos z sali: Czerwony.)
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 47 – za, 49 – przeciw, 

2 się wtrzymało. (Głosowanie nr 80)
Wobec odrzucenia wniosku o przyjęcie ustawy 

bez poprawek przystępujemy do głosowania nad 
wnioskiem o wprowadzenie poprawki do ustawy.

Poprawka uzupełnia ustawę o preambułę, wy-
znaczającą ramy interpretacyjne dla przyszłych 
reguł wydatkowania środków z Krajowego Planu 
Odbudowy, odwołujące się do zasad sprawiedliwo-
ści, transparentności i praworządności.
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Głosowanie

(Głos z sali: Za.)
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów… (Oklaski)
(Głosy z sali: Uuu…)
…49 – za, 49 – przeciw, 1 się wstrzymał. 

(Głosowanie nr 81) 
(Rozmowy na sali)
Wobec wyników głosowania… Słucham?
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Ho, ho, ho, macie dylemat…)
(Wesołość na sali)
Cytuję ust. 1a w art. 54: „W przypadku odrzucenia 

wszystkich zgłoszonych do ustawy wniosków lub po-
prawek albo nieprzyjęcia uchwały w sprawie ustawy 
w całości, Marszałek poddaje pod głosowanie wniosek 
o odrzucenie ustawy, a w przypadku nieprzyjęcia tego 
wniosku – wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek”. 
Czy to wszystko jest jasne dla szanownych państwa?

(Rozmowy na sali)
W związku z tym ogłaszam, że głosowanie nad… 
(Senator Sekretarz Agnieszka Gorgoń-Komor: 

Panie Marszałku, ja bardzo przepraszam, ale 
mamy informację od senatora Aleksandra Pocieja, 
że nie ma połączenia.)

(Rozmowy na sali)
(Głosy z sali: Jest w trakcie głosowania.)
(Głos z sali: Jest głosowanie.)
(Głos z sali: Jest głosowanie, nie ma mowy.)
(Głos z sali: Absolutnie.)
(Senator Bogdan Klich: Skoro nie ma połącze-

nia, to trzeba by…)
(Rozmowy na sali)
Ogłosiłem wyniki głosowania i reasumpcji w tej 

chwili regulamin nie przewiduje…
(Senator Sekretarz Agnieszka Gorgoń-Komor: 

Panie Marszałku, ale senator w tej chwili cały czas 
nie ma połączenia, więc przed kolejnym głosowa-
niem również… żeby wiedza o tym, że…)

No, jeżeli to dotyczy głosowania następnego, to 
ogłaszam 3 minuty przerwy i proszę o informację, 
że wszyscy uzyskali stosowne połączenie.

(Przerwa w obradach od godziny 18 minut 49  
do godziny 18 minut 52)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Proszę o zajęcie miejsc.

(Rozmowy na sali)
Zgodnie z ust 1a art. 54, dotyczącym porządku 

głosowania, w tej chwili – proszę zwrócić uwagę 
– poddaję pod głosowanie wniosek o odrzucenie 
ustawy, a w przypadku nieprzyjęcia tego wniosku 
wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Pierwsze głosowanie dotyczy wniosku o odrzu-
cenie ustawy.

Proszę o uruchomienie maszynki.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
1 senator ze zdalnych… Proszę sprawdzić, czy 

oddał głos.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, za – nikt, przeciw – 

97, wstrzymał się 1 senator. (Głosowanie nr 82)
Wobec wyników głosowania zarządzam głoso-

wanie nad przyjęciem ustawy bez poprawek.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 98 było za… (oklaski) 

…nikt nie był przeciw, 2 senatorów się wstrzymało. 
(Głosowanie nr 83)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfika-
cji decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 
grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów wła-
snych Unii Europejskiej oraz uchylającej decyzję 
2014/335/UE, Euratom.

Wysoka Izbo, proponuję uzupełnienie porząd-
ku obrad o drugie czytanie projektu uchwały po-
tępiającej działania władz Białorusi wymierzone 
w elementarne zasady prawa międzynarodowego 
– i rozpatrzenie go jako punktu dwudziestego dzie-
wiątego porządku obrad.

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

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-
dziestego ósmego porządku obrad: drugie czyta-
nie projektu opinii w sprawie zasad wykorzystania 
Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności, utworzonego przez Unię Europejską.

Przypominam, że projekt ten został wniesio-
ny przez grupę senatorów. Zawarty jest w druku 
nr 397, a sprawozdanie – w druku nr 397 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Spraw Zagranicznych i  Unii 
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Europejskiej, pana senatora Bogdana Klicha, 
o przedstawienie wspólnego sprawozdania komi-
sji o projekcie.

(Rozmowy na sali)

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
BOGDAN KLICH 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Mam przyjemność przedstawić sprawozdanie 

z posiedzenia połączonych komisji, ustawodaw-
czej oraz spraw zagranicznych, które zajmowały 
się projektem opinii na temat tego, w jaki sposób 
z formalnego punktu widzenia powinien być wyko-
rzystywany Fundusz Odbudowy w Polsce. Chodzi 
oczywiście o zasady wykorzystywania Instrumentu 
na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, 
utworzonego przez Unię Europejską.

Podczas posiedzenia komisji zostało sformu-
łowanych przez Biuro Legislacyjne wiele popra-
wek do pierwotnego wniosku, które to poprawki 
w znacznej większości – mogę chyba powiedzieć, 
że prawie wszystkie – zostały przyjęte jako autopo-
prawki przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego 
i wprowadzone do tekstu opinii. Mają państwo te 
poprawki w druku nr 397 S, zintegrowane z peł-
nym tekstem opinii.

O wielu sprawach, o których mówi ta opinia, 
już rozmawialiśmy w ciągu 7-godzinnej dysku-
sji nad ratyfikacją Funduszu Odbudowy. W sto-
sunku do preambuły, która nie została przyjęta… 
Wszystkie one są rozwinięciem tamtych zapisów, 
niektóre natomiast mówią o rzeczach, które nie 
mogły być wprowadzone do projektu preambu-
ły ze względu na jej nienormatywny charakter. 
I tak w tej opinii zostaje wyrażone przekonanie 
wnioskodawców, a także połączonych komisji, 
że samorządy powinny mieć w swojej dyspozycji 
40% środków, które są przeznaczone do poszcze-
gólnych fragmentów, do poszczególnych kompo-
nentów Krajowego Planu Odbudowy. To jest to 
oczekiwanie ze strony samorządów, które było ar-
tykułowane podczas bardzo wielu wcześniejszych 
posiedzeń w naszej Izbie, w czasie wysłuchania 
przeprowadzonego z przedstawicielami różnych 
środowisk, w tym środowiska samorządowego. 
Jest to także przedmiotem rozmów pomiędzy sa-
morządami a rządem. W moim przekonaniu to 
oczekiwanie jest w pełni uzasadnione, bo środ-
ki z tego funduszu będą szły na rozwój wspól-
not lokalnych. Samorządy mają w tym zakresie 

najlepsze doświadczenie, bo rozdzielają środki 
europejskie, a później nimi zarządzają.

Jest w tej opinii mowa także o ochronie zdrowia, 
ponieważ w przekonaniu wnioskodawców środ-
ki przeznaczone w KPO na ten cel są zbyt małe. 
Powinny być one zwiększone i przeznaczone na 
oba strategiczne cele, o których mówi Krajowy 
Plan Odbudowy w wersji, która została przesłana 
do Brukseli 30 kwietnia, czyli w wersji ostatniej. 
Chodzi o to, aby te środki, po pierwsze, przyczy-
niły się do odbudowy systemu opieki zdrowotnej, 
a po drugie, mogły być przeznaczone na kształce-
nie i rozwój kadr medycznych, tak aby rzeczywi-
ście polski system ochrony zdrowia wyszedł z tej 
pandemii wzmocniony, a nie znacznie osłabiony. 
Do tego mają służyć środki z KPO.

Jest tutaj mowa także o konieczności jasnego 
określenia, które instytucje i zadania mogą być fi-
nansowane z części pożyczkowej, a które – z części 
grantowej Funduszu Odbudowy. Wszyscy wiemy, 
że jeśli chodzi o środki grantowe, czyli środki bez-
zwrotne, to one służą do tego, żeby wspierać in-
stytucje, które nie wypracowują zysku. Te, które 
wypracowują zysk, mogą dysponować środkami 
zwrotnymi, czyli pożyczkami. Wnioskujemy za-
tem o to, aby w projekcie KPO przypisać różnym 
działaniom bardzo konkretne środki – jedne z czę-
ści grantowej, drugie z części pożyczkowej – i aby 
przy podejmowaniu decyzji o ich przydzieleniu na 
konkretne działania przyjąć zasadę, że fundusze 
będą przekazywane beneficjentom w formie dota-
cji na te zadania, których charakter jest deficytowy, 
a w postaci środków zwrotnych na te zadania, które 
są związane z działalnością gospodarczą.

Nie mogło się w projekcie opinii nie znaleźć na-
sze oczekiwanie dotyczące uzupełnienia zapisów 
KPO o kwestię przestrzegania praworządności, 
czyli wykonania wszystkich wyroków Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także kwe-
stie dotyczące innych dziedzin, w których ta pra-
worządność nie jest przestrzegana. Przypomnę, że 
jest w mocy rozporządzenie nazywane potocznie 
rozporządzeniem o warunkowości, dotyczące za-
sady „pieniądze za praworządność”, i że ono może 
być zastosowane, gdyby zdarzył się choćby jeden 
przypadek niezgodnego z prawem dysponowania 
środkami z Funduszu Odbudowy. Wydaje się za-
tem rzeczą oczywistą, że taki zapis powinien się 
znaleźć w tym projekcie uchwały.

Jest tutaj wreszcie mowa o  Komitecie 
Monitorującym. Komitet Monitorujący powinien 
obejmować zarówno przedstawicieli rządu, jak 
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i przedstawicieli Sejmu i Senatu, przedstawicieli 
samorządu oraz przedstawicieli organizacji spo-
łeczno-gospodarczych, tych wszystkich, które nie 
tylko zaangażowały się w prace nad KPO, opiniu-
jąc KPO… Mam, mogę pokazać dziesiątki takich 
dokumentów, które otrzymaliśmy, odwołuję się 
także do posiedzeń poszczególnych komisji, jak 
i posiedzenia wspólnego komisji spraw zagranicz-
nych i komisji budżetu, posiedzeń, na których wy-
słuchaliśmy opinii tych środowisk. Mam na myśli 
zarówno samorządowców, jak i pracodawców, jak 
i organizacje pozarządowe, organizacje związkowe 
oraz przedstawicieli uczelni wyższych. Uważamy, 
że te podmioty, mówiąc językiem prawniczym, te 
środowiska, mówiąc bardziej potocznie, same po-
winny wyłaniać, same powinny wybierać swoich 
przedstawicieli, których później minister rozwoju 
powoływałby do składu Komitetu Monitorującego.

W  tym projekcie uchwały jest także mowa 
o tym, jakie kompetencje powinny mieć Komitet 
Monitorujący, aby skutecznie sprawować nadzór 
nad realizacją wszystkich projektów, które będą 
prowadzone w ramach Funduszu Odbudowy, re-
alizowane ze środków z Funduszu Odbudowy.

W pkcie 6 znajdą państwo z kolei nasze ocze-
kiwanie – ono jest dość powszechne i zdaje się, 
że podzielane także przez rząd – że powinna być 
przygotowana ustawa wdrożeniowa zawierająca 
postanowienia, które zagwarantują sprawiedliwy, 
niedyskryminujący nikogo, przejrzysty sposób dys-
trybucji środków finansowych.

W tym projekcie opinii jest mowa także o tym, 
aby Najwyższa Izba Kontroli sprawowała cykliczny 
nadzór nad realizacją Krajowego Planu Odbudowy 
przez cały okres jego realizacji.

Reszta to już są bardziej szczegółowe oczeki-
wania, ale bardzo znaczące, dlatego że zarówno 
kryteria, które będą dotyczyły kwalifikacji poszcze-
gólnych projektów do realizacji, jak i kryteria, które 
później będą dotyczyły ich oceny, muszą być jasne 
i przejrzyste, muszą być jasno sformułowane, tak 
żeby nie było wątpliwości co do tego, że ktokolwiek 
palcem wskazuje, kto może, a kto nie powinien re-
alizować projektów z Funduszu Odbudowy.

Proszę państwa, ten projekt opinii będzie 
procedowany tak jak każda inna nasza uchwa-
ła, jak rezolucje, dlatego że taki tryb jest zapisa-
ny w Regulaminie Senatu. Chciałbym poprosić 
wszystkich państwa o wsparcie dla tego projek-
tu uchwały, będącej opinią, ponieważ w naszym, 
wnioskodawców przekonaniu on wyraża rzeczywi-
ste idee, które powinny przyświecać wszystkim bez 

względu na to, kogo reprezentują – czy reprezentu-
ją rządzących, czy opozycję. Bez względu na to, kto 
aktualnie jest u władzy, kto tę władzę sprawuje, po-
winien wcielać w życie te wskazania, które zostały 
zapisane w tym projekcie opinii. Chcę powiedzieć 
raz jeszcze, że połączone komisje większością gło-
sów, Panie Marszałku, Szanowni Państwo, zare-
komendowały Wysokiej Izbie przyjęcie tej opinii. 
Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdaw-
cy komisji oraz upoważnionego przedstawiciela 
wnioskodawców.

Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili 
do ich reprezentowania pana senatora Krzysztofa 
Kwiatkowskiego.

Czy są jakieś pytania? Nie ma.
Dziękuję.
Przedstawiciel rządu jeszcze nie dotarł…
Dobrze. Zrobimy krótką przerwę, do 19.20.
(Przerwa w obradach od godziny 19 minut 10  

do godziny 19 minut 22)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos 
w  sprawie przedstawionego projektu opinii? 
Zwracam się do pana wiceministra Waldemara 
Budy.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy 
i Polityki Regionalnej Waldemar Buda: Tak.)

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE FUNDUSZY  
I POLITYKI REGIONALNEJ 
WALDEMAR BUDA 

Panie Marszałku! Szanowni Panie i Panowie 
Senatorowie!

Oczywiście bardzo dziękuję za to, co wydarzyło 
się przed chwilą. To głosowanie pokazuje, że mo-
żemy się jednoczyć wokół spraw, które jednoczyć 
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powinny, i znalazły się osoby, które postanowiły 
w imię dobra Polski, a nie interesu partyjnego, 
zagłosować za ratyfikacją bez najmniejszych po-
prawek i uwag. Ja jadę ze spotkania z Komisją, 
przekazałem tę informację… Jesteśmy niestety 
ostatni, Austria nas wyprzedziła o kilka godzin. 
Mimo wszystko dobrze, że odbyło się to bez jakichś 
kontrowersji prawnych, a z pewnością w związku 
z tą preambułą mielibyśmy komplikacje prawne.

Odnosząc się zaś do projektu opinii Senatu, 
chciałbym powiedzieć tak. Szanowni Państwo, co 
prawda jest to opinia niewiążąca i można byłoby 
podejść do tego bardzo, bardzo selektywnie i bar-
dzo łagodnie, ale ja muszę zwrócić uwagę na to, że 
gdyby dokładnie ta sama treść była w propozycji 
ustawowej, to byłaby ona niezgodna przynajmniej 
z kilkoma dokumentami rangi ustawowej, a tak-
że z rozporządzeniami rangi europejskiej. I tak 
to trzeba traktować, nie można oceniać tego tak, 
że skoro jest to opinia, to możemy zawrzeć w niej 
wszystkie dane czy informacje nawet nieprawdzi-
we czy też niezgodne z przepisami. 

Przede wszystkim tryb, w jakim dochodzi do 
ustalania treści Krajowego Planu Odbudowy, usta-
lony jest w rozporządzeniu 2021/241, w którym 
dokładnie wskazuje się, w jakiej koegzystencji cza-
sowej dochodzi do ustalania treści planu. Dzisiaj 
mamy dialog techniczny, wcześniej mieliśmy kon-
sultacje społeczne, później, do 30 kwietnia, było 
formalne złożenie planu do Komisji. Później jest 
ocena Komisji i wydanie opinii, a następnie prze-
kazanie do Rady. I tutaj nie ma miejsca na warun-
kowanie treści Krajowego Planu Odbudowy decyzją 
parlamentu. To wiązałoby Komisję i wyzbywało ją 
uprawnień, które przypisane są jej w rozporzą-
dzeniu. W związku z tym ostatecznie to Komisja 
z krajem członkowskim w dialogu technicznym 
decyduje o treści końcowej każdego krajowego 
planu odbudowy i końcowo sama zarządza tym 
dokumentem. Ja przypomnę, że krajowe plany od-
budowy każdego z krajów będą zarządzane central-
nie przez Komisję Europejską. I teraz dyrektywa 
parlamentu kraju członkowskiego w zakresie tre-
ści planu jest w kontrze do tego rozporządzenia, 
które mówi o tym, jak ten plan się ustala w tre-
ści, w jego założeniach, jak się poprawia, nego-
cjuje, modyfikuje. W związku z tym ja nie mogę 
z tym się zgodzić i nawet jeżeli to jest opinia, to 
się pod nią nie podpisuję, bo ona jest niezgodna 
z rozporządzeniem.

To samo dotyczy zapisów, które mówią o tym, 
że część grantowa czy pożyczkowa powinna być 

taka czy inna. Tu jest dokładnie taka sama uwa-
ga. To jest treść Krajowego Planu Odbudowy. 
Ona nie może być determinowana decyzją ani 
Sejmu, ani Senatu. Nie może być przedmiotem 
ustawy, która byłaby przyjęta wbrew temu, co 
zostało przez organ wykonawczy w postaci Rady 
Ministrów złożone do Komisji Europejskiej. 
Z tego powodu jestem temu przeciwny. To oczy-
wiście nie odnosi żadnego skutku, ale świad-
czy o pracy Izby, parlamentu. W mojej ocenie 
powinno się doprowadzić do tego… Jeżeli taka 
intencja Senatu miałaby być wyrażona w opinii – 
oczywiście mają państwo do tego pełne prawo, ja 
w najmniejszym stopniu tego nie kwestionuję – 
to powinno być to zgodne z przepisami. Jeżeliby 
zmienić kształt w tym kierunku… Ja jestem go-
tów na temat takiej intencji dyskutować i wy-
razić nawet jakąś pozytywną opinię, ale w tym 
kształcie, w tych zapisach niestety nie możemy 
tego zrobić.

Jest tam odwołanie – to moja kolejna uwaga 
– do zapisów przyszłej ustawy, która jest mar-
kowana w Krajowym Planie Odbudowy i któ-
ra powstanie w przyszłości. Z punktu widzenia 
prawnika… Chciałbym znaleźć kogoś, kto by wy-
raził opinię na temat tego, jak można opiniować 
oczekiwania co do powstania aktu prawnego 
w przyszłości, determinować jego treść, zanim 
on powstanie. W zasadzie można byłoby to prze-
nieść na każdą inną sprawę i powiedzieć tak: dzi-
siaj Senat może wydawać opinię co do uchwalania 
jakichś ustaw przez parlament, przez Sejm i de-
terminować treść tych ustaw. Jaki to ma skutek? 
Czy można wywrzeć nacisk na parlament lub 
przedstawicieli władzy wykonawczej, żeby przed-
łożyli do procedowania taki, a nie inny projekt, 
który na końcu trafiłby do Senatu? Przecież to 
jest odwrócenie ról. Rola Senatu w procesie legi-
slacyjnym jest precyzyjnie opisana w konstytucji. 
Konstytucja mówi, na jakim etapie procesu legi-
slacyjnego Senat wchodzi w rolę oceniającego ma-
teriał, który jest już przeprocedowany przez Sejm. 
Nie można odwracać inicjatywy w ten sposób, nie 
możemy wskazywać na treść potencjalnego aktu 
prawnego, który może być skierowany do Sejmu, 
który mogłaby skierować np. Rada Ministrów. Nie 
możemy się z tym zgodzić. Byłaby to jakaś pierw-
sza sytuacja, która mogłaby dać jakiś asumpt do 
podobnych działań w innych sprawach. Co do 
zasady należy się temu sprzeciwiać, bo to jest… 
Falandyzacja to mało powiedziane, to jest prak-
tyka nieznana, będąca w kontrze do przepisów 
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konstytucyjnych i całego procesu legislacyjnego 
– czytań, inicjatywy ustawodawczej, możliwości 
składania przez parlamentarzystów projektów 
ustaw.

Senat również ma kompetencje w zakresie skła-
dania projektów ustaw, taka procedura jest prze-
widziana, ale nie powinien tego robić na zasadzie 
deklaratywnej, na zasadzie apelu o to, żeby izba 
niższa albo władza wykonawcza w postaci Rady 
Ministrów przedłożyła projekt. Ta Izba sama 
może podjąć inicjatywę ustawową, to jest oczywi-
ście możliwe, ale apelowanie w sprawie treści kon-
kretnego dokumentu do innej Izby czy też Rady 
Ministrów jest niedopuszczalne. Z tego względu 
moja opinia jest absolutnie negatywna. Mam na-
dzieję, że ten dokument nie będzie szczególnie in-
teresował opinii publicznej, bo ratyfikujemy to jako 
ostatni kraj.

Dziękuję senatorom, przede wszystkim z klubu 
Prawa i Sprawiedliwości, którzy byli tutaj bardzo 
zdyscyplinowani i przegłosowali tę bardzo ważną 
ustawę, a także tym, którzy są po drugiej stronie 
i się zreflektowali, stwierdzili, że sprawa jest na 
tyle poważna, że warto wyłamać się z dyscypliny 
partyjnej i powiedzieć: to jest ważne dla Polski, nie 
interesuje mnie dyrektywa Borysa Budki. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca…
Panie Ministrze, ja bym poprosił jeszcze… Będą 

do pana pytania. Już widzę, że senator się zgłasza.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do obec-
nego na posiedzeniu przedstawiciela rządu związa-
ne z omawianym punktem porządku obrad.

Proszę bardzo. Pan senator Bogdan Klich.

SENATOR 
BOGDAN KLICH 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja chciałbym zapytać pana ministra o to, na 

jakim etapie są rządowe prace nad ustawą wdro-
żeniową, która, jak pan słusznie powiedział, jest 
może nie zamarkowana, ale zasygnalizowana 
w Krajowym Planie Odbudowy.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE FUNDUSZY  
I POLITYKI REGIONALNEJ 
WALDEMAR BUDA 

Oczywiście prace trwają, one są już w zasa-
dzie na ukończeniu. W perspektywie kilku tygo-
dni pokażemy projekt, który przejdzie cały proces 
konsultacyjny, łącznie z konsultacjami w Komisji 
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz 
w Radzie Dialogu Społecznego. To jest dokument 
wdrożeniowy połączony z dokumentem wdroże-
niowym polityki spójności i będzie to kompleksowe 
wdrożenie jednych i drugich środków europejskich. 
Wtedy jesteśmy gotowi dyskutować i te wszystkie 
elementy, które zawarte są w opinii i które jakoś 
sugerują tę ustawę, będą mogły być jakby wykorzy-
stane w pracy nad ustawą. Ale to w tej kolejności. 
Jak ustawa się pojawi, do konkretnych artykułów 
będzie można się odnosić i proponować jakieś 
zmiany na etapie prac zarówno Sejmu, jak i Senatu.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Pan senator Jerzy Czerwiński. Proszę bardzo.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Korzystając z tej w miarę koncyliacyjnej atmos-

fery, która w tej chwili jest, ja będę miał taką pro-
pozycję, żeby potem po prostu przerwać prace nad 
tą uchwałą. Ale czy w związku z tym, co pan nam 
przekazał, że tutaj są pewne treści, które oczywi-
ście mocy prawnej nie będą miały, ale mogą wręcz 
stawiać w niekorzystnym świetle Izbę ze względu 
na to, że my po prostu wyjdziemy na tych, którzy 
nie znają się na procesie ustawodawczym, a wła-
ściwie połączeniu prawa polskiego i prawa unijne-
go, i na tym, co nam wolno czy też co moglibyśmy 
zrobić, mógłby pan się zobowiązać, że np. główne 
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braki tej uchwały po prostu wypunktuje, powie, jak 
powinno to brzmieć, czego nie powinniśmy robić, 
bo np. od tego jest Komisja Europejska czy ogólnie 
organy Unii Europejskiej, krótko mówiąc, pomoże 
uzdrowić nawet nie tyle legislacyjnie, ile bardziej 
merytorycznie tę uchwałę w miarę szybko, tak że-
byśmy mogli do niej wrócić, bo i tak się spotyka-
my, 10 czerwca? Chodzi o to, żebyśmy mieli naszą 
uchwałę, ale żeby ona była po prostu porządnie zro-
biona, krótko mówiąc.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE FUNDUSZY  
I POLITYKI REGIONALNEJ 
WALDEMAR BUDA 

No, Szanowni Państwo, taka jest moja rola, żeby 
w takich pozytywnych działaniach wspierać rów-
nież i Senat. W związku z tym jeżeli byłoby takie 
oczekiwanie i takie zobowiązanie do mnie skie-
rowane, to ja jestem gotów te propozycje… zacho-
wać intencje Senatu, ale doprowadzić do sytuacji, 
w której ta propozycja uchwały przynajmniej bę-
dzie zgodna z rozporządzeniem. W związku z tym 
jeżeli będę miał, powiedzmy, co najmniej kilka-
naście godzin, to ja jestem gotów wraz z moim 
zespołem w ministerstwie funduszy usiąść i prze-
pracować ją, nawet dzisiaj do późnych godzin noc-
nych, tak, ażeby ona rzeczywiście była pewnego 
rodzaju wizytówką Senatu i opinią o Krajowym 
Planie Odbudowy, a nie pewnego rodzaju jednak 
krepującym problemem, który w przyszłości może 
stanowić. Jak najbardziej tak.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Pani senator Magdalena Kochan. Proszę bardzo.

SENATOR 
MAGDALENA KOCHAN 

Bardzo dziękuję.
Panie Ministrze, a ja z wnioskiem odwrotnym. 

Nie wyobrażam sobie, żeby władza ustawodawcza 
uzależniała swoje uchwały i ustawy od tego, co zro-
bi rząd, który jest kontrolowany przez parlament. 
W związku z tym ja od pana ministra nie wyma-
gam takiej pracy. Uważam, że przygotowaliśmy we 

właściwy sposób, z pełnym wykorzystaniem naszej 
wiedzy, z pełnym wykorzystaniem wiedzy naszych 
ekspertów uchwałę, którą będziemy procedować.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo.
Takiego wniosku… To znaczy było pytanie do 

pana ministra, pan minister stwierdził, że oczy-
wiście może pracować nad tym, ale ja chcę przy-
pomnieć, że to jest drugie czytanie projektu opinii 
w sprawie zasad wykorzystania Instrumentu na 
rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, utwo-
rzonego przez Unię Europejską. Pierwsze czytanie 
odbyło się na posiedzeniu komisji i wtedy był czas, 
Panie Senatorze, żeby tego typu propozycje zgła-
szać i cyzelować ten projekt.

Czy są jeszcze jakieś inne pytania?
(Głos z sali: Nie ma.)
Nie ma.
W takim razie…
Dziękuję, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Bogdana 

Klicha.

SENATOR 
BOGDAN KLICH 

Trudno jest łączyć, Panie Marszałku, Wysoki 
Senacie, rolę sprawozdawcy i dyskutanta. W związ-
ku z  tym ta wypowiedź będzie bardzo krótka. 
Podtrzymuję to wszystko, co przedstawiłem wcze-
śniej jako sprawozdawca jako uzasadnienie dla tego 
aktu, dla tej opinii.

Może warto wyjaśnić, dlaczego jako wnio-
skodawcy przyjęliśmy formę opinii, a nie formę 
uchwały czy rezolucji. Ano właśnie po to, żeby pan 
minister Buda nie miał z tym kłopotu, o którym 
mówił, a który jest kłopotem, jak rozumiem, pana 
ministra i jego zespołu. Mianowicie w opinii Senat 
wyraża to, co uważa za najważniejsze i co może być 
pewnym wyznacznikiem kierunku działań, które 
uznajemy za właściwe. Zgodnie z tym, co powie-
działa pani senator Kochan, w Polsce w dalszym 
ciągu istnieje jednak system, w którym to władza 
ustawodawcza decyduje o zasadniczych prioryte-
tach, a władza wykonawcza je po prostu wykonuje. 
Do tej pory konstytucja w tym zakresie nie została 
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zmieniona. Wie o tym pan minister, tak samo jak 
wie o tym każdy z nas, każdy, kto tę konstytucję 
zna. Owszem, prawdą jest, że senatorowie nie kon-
trolują władzy poprzez interpelacje, tak jak to robią 
posłowie, ale Senat jako Izba ma pełne prawo, żeby 
mówić pełnym głosem o tym, jakie powinny być 
zasady i kierunki działania władzy wykonawczej. 
I stąd m.in. te wskazówki odnośnie do zawartości 
ustawy wdrożeniowej.

Pan minister przyznał – cieszę się z tego – że 
prace są zaawansowane. Mam nadzieję, że ustawa 
wdrożeniowa szybko ujrzy światło dzienne, szyb-
ko zostanie nam przedłożona, ale my na obecnym 
etapie prac zwracamy uwagę rządu – w tym pana 
ministra, który w tej chwili rozmawia z panem se-
natorem – na to, co powinno znaleźć się w usta-
wie wdrożeniowej. I jako Izba mamy do tego pełne 
prawo. W związku z tym bronię większości tych 
postanowień, tych projektów postanowień, które 
zostały tu zapisane – no, to wciąż jest tylko projekt 
– wiedząc o tym, że podczas posiedzenia komisji 
zostaną złożone 2 drobne poprawki do tego tekstu. 

Dziękuję bardzo i proszę Wysoką Izbę o przy-
jęcie tego projektu opinii w sprawie wdrażania 
Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności, w  sprawie stosowania Funduszu 
Odbudowy w Polsce. 

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Głos zabierze teraz pani senator Alicja 

Chybicka.

SENATOR 
ALICJA CHYBICKA 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni 
Państwo!

Ten projekt jest projektem bardzo dobrym. 
W mojej opinii i w opinii większości moich kole-
gów jest godny tego, ażeby Senat go przegłosował. 
Są w nim zapisy dotyczące zasad wykorzystania 
Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności utworzonego przez Unię Europejską. 
Gratuluję wszystkim, którzy stworzyli te zapisy.

Ale chciałabym się odnieść do… Myślę, że war-
to byłoby, Panie Ministrze, skorzystać z tego, co 
my proponujemy. Może wtedy byłoby łatwiej 

przygotować ten ostateczny dokument, szczegól-
nie że do tego, co do tej pory zostało wysłane do 
Brukseli, Bruksela odniosła się dosyć krytycznie. 
Odpisano państwu, że jest za mało konkretów i że 
tu nie może być uznaniowego wydawania środków. 
Tu są ścisłe zasady – o tym już pan senator mó-
wił – które zostały zawarte w art. 4 rozporządze-
nia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 241 z dnia 
12 lutego 2021 r.

Opinia, którą my przygotowaliśmy, odno-
si się także do opieki zdrowotnej i ja właśnie na 
opiece zdrowotnej chcę się skupić. Ustanawiając 
Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności, chcemy promować spójność go-
spodarczą, terytorialną i społeczną na wypadek 
następnego kryzysu, czyli innej pandemii, po-
wrotu tej samej pandemii czy klęski żywiołowej. 
Pieniądze powinny zostać zatem wydane głównie 
na stworzenie odporności na wypadek nowego kry-
zysu w skali Unii Europejskiej. Nie może to być 
uznaniowe, jak już mówiłam.

Zaproponowano nam 58  miliardów euro, 
24 miliardy bezzwrotnie, resztę w pożyczkach. 
I powinniśmy te pieniądze wziąć w 100%, a pożycz-
ki powinny być spłacane przez budżet państwa.

Teraz będę mówić już tylko o ochronie zdro-
wia. Zaproponowane już po poprawkach – bo na 
początku to miały być tylko 4 miliardy euro z tych 
58 miliardów… Ogólnie rzecz biorąc, w tej chwi-
li z obu tych grup środków, czyli z bezzwrotnych 
i pożyczkowej, ma to być 18%. Ale to jest absolutnie 
za mało. Dlaczego? Dlatego że pandemia zostawi 
i już zostawiła w ochronie zdrowotnej krajobraz 
zniszczenia, czyli ruiny. Oczywiście najbardziej 
ucierpieli chorzy i ci, którzy przebyli COVID, do 
tego zmarły 73 tysiące Polaków, ale także chorzy 
na inne schorzenia. I najbardziej ucierpiała służba 
zdrowia, na każdej linii – oczywiście także drob-
ni przedsiębiorcy i edukacja. Można by stworzyć 
za większe pieniądze, o wiele większe niż te 18%, 
ochronę zdrowotną bogatą, mlekiem i miodem pły-
nącą. Po pierwsze, wybudować brakujące szpita-
le w psychiatrii dziecięcej, w chorobach rzadkich, 
domy wytchnieniowe dla nieuleczalnie chorych, 
dzieci i dorosłych, i jeszcze wiele innych – czyli 
chodziłoby o inwestycje. Po drugie, można by od-
robić braki w personelu, oferując tym, którzy w tej 
chwili pracują, godne stawki, tak aby przez myśl 
im nie przeszło to, żeby wyjechać do jakiegokol-
wiek innego kraju, tylko aby pracowali w Polsce. 
Ale tak nie jest. Zaproponowanie pierwotnie spe-
cjaliście takiemu jak ja – a ja pracuję w zawodzie 
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46 lat – 19 zł podwyżki jest po prostu śmieszne. 
Naczelna Rada Lekarska pokusiła się o analizę, 
w której wykazano, że 15% pracowników zamie-
rza odejść z rynku pracy, w tym 9% zamierza wy-
jechać na emigrację, a 6% zrezygnuje z zawodu. 
A jeśli podwyżka to będzie 19 zł, a nawet 36 zł, to 
te odsetki moim zdaniem jeszcze się zwiększą. Tak 
więc to, o czym myśmy już słyszeli na posiedzeniu 
Komisji Zdrowia, czyli sama poprawa kształcenia 
i zwiększenie liczby studentów, jest niewystarcza-
jące. Oni nie zostaną, oni po prostu wyjadą, jeśli tak 
dalej będzie opłacana ochrona zdrowotna.

Jak zapewne pan doskonale wie, 400 pracow-
ników ochrony zdrowia zmarło, z tego 150 lekarzy. 
A te 19 zł dla specjalisty to jest 0,29% jego wyna-
grodzenia. To mają być podwyżki? W ten sposób 
chce się zatrzymać personel? Ogólnie rzecz biorąc, 
w Europie zabraknie – ten raport przygotowała fir-
ma doradcza Deloitte – 4,1 miliona specjalistów. 
Jak pan myśli, czy rzeczywiście specjaliści zosta-
ną tu za takie stawki, czy wyjadą do różnych kra-
jów? Wobec braku również tam tak wielkiej liczby 
lekarzy bardzo wielu z nich wyjedzie. W tej samej 
analizie wyliczono również średnią wieku lekarzy 
na 52 lata.

Co trzeba zrobić za te dużo, dużo większe środ-
ki? Po pierwsze, odbudować w całości ochronę 
zdrowia, mianowicie przede wszystkim pierwszą 
linię, czyli POZ. Ja jestem starym lekarzem i wiem, 
że w tej chwili tsunami uderza – a jeszcze większe 
tsunami uderzy – zarówno w POZ, jak i w AOS-y, 
w  związku z  opóźnianymi rozpoznaniami we 
wszystkich chorobach. A więc, Panie Ministrze, 
przyszła odporność na kolejną taką katastrofę ma 
polegać nie tylko na tym, że wzmocni się szpital-
nictwo zakaźne, lecz i na tym, że nie dopuści się do 
tego, żeby umarła taka ogromna liczba chorych na 
inne schorzenia. Chory musi być najważniejszy, to 
on jest jakby beneficjentem… albo nie beneficjen-
tem, tylko kończy tragicznie, jeśli ochrona zdro-
wotna funkcjonuje tak jak w Polsce. Tu po prostu 
ręce opadają. I ludzie w tej chwili modlą się o to, 
żeby wróciło to, co było przed pandemią – a prze-
cież już wtedy było beznadziejnie. Czyli teraz ta 
zrujnowana ochrona zdrowotna będzie borykała 
się z tsunami, które w tej chwili już uderzyło w na-
sze szpitale, w AOS-y i w szpitalnictwo. A zatem to 
wszystko wymaga ogromnych środków. 

Jest 2,5 miliona – a nawet więcej, bo 2 milio-
ny 600 tysięcy – ozdrowieńców, którzy boryka-
ją się z różnymi problemami, potrzebne są więc 
pieniądze na rehabilitację fizyczną i psychiczną, 

bo oni mają często ciężkie powikłania. Trzeba też 
będzie 38-milionowy naród szczepić przeciwko 
COVID zapewne raz w roku, bo wygląda na to, że 
te szczepionki nie będą dłużej trzymały… Na to 
też potrzebne są środki, nie mówię, że koniecz-
nie muszą być to te środki, ale mogą być też te. 
Trzeba wzmocnić te dziedziny, które dramatycz-
nie wyglądają, jak psychiatria czy leczenie chorób 
rzadkich. Trzeba to zrobić jak najszybciej. I przede 
wszystkim trzeba zrobić to, czego nie było do końca 
przed samą pandemią – trzeba wprowadzić stan-
dardy europejskie i światowe we wszystkich szpi-
talach i we wszystkich dziedzinach. Szpital ma być 
przyjazny choremu, bezpieczny, komfortowy, ze 
sztabem psychologów, którzy dbają o jego zdrowie 
psychiczne, ze świetnymi warunkami lokalowy-
mi, nowocześnie wyposażone. I, co najważniejsze, 
leczenie powinno odbywać się z użyciem najnow-
szych metod diagnostycznych i terapeutycznych, 
z dostępem do dofinansowania do nowych terapii. 
Ja o tym będę dzisiaj mówiła w oświadczeniu, jak 
się ratuje w Polsce życie dzieci chorych na ostrą 
białaczkę metodą CAR-T cells, zbierając po 1 milion 
300 tysięcy na dziecko.

I wreszcie jest jeszcze kwestia podniesienia ja-
kości kształcenia kadr medycznych. Toż to, Panie 
Ministrze, chodzi nie tylko o to, co my słyszymy, 
że to ma być zwiększenie liczby miejsc. Przecież 
chodzi także o kształcenie specjalistów, dlatego że 
student po studiach nie jest w stanie podjąć się ta-
kiej naprawdę dobrej opieki.

Jeszcze jedna sprawa. Duże pieniądze są po-
trzebne na odrobienie zaległości w takich dziedzi-
nach jak: onkologia, kardiologia, endokrynologia. 
Zatem NFZ powinien dostać większe pieniądze, 
ale, moim zdaniem, powinny to być środki pocho-
dzące nie z podniesienia stawki zdrowotnej, tylko 
to powinny być środki przeznaczone właśnie na ten 
cel. Bo ten dodatkowy podatek pod tytułem „znacz-
ny wzrost składki zdrowotnej” uderzy w wielu lu-
dzi i wprowadzi ich w niedobrą sytuację.

Tyle mniej więcej chciałam powiedzieć. 
Chciałam jeszcze powiedzieć, ale chyba już wyczer-
pałam czas, o rekomendacjach w sprawach doty-
czących klimatu. Myślę, że może jeszcze ktoś inny 
ten temat poruszy. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
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Poproszę teraz o zabranie głosu pana senatora 
Stanisława Gawłowskiego.

Pan senator Gawłowski…
(Senator Alicja Chybicka: Jest chyba na górze.)
W takim razie proszę o zabranie głosu pana se-

natora Bogdana Zdrojewskiego.

SENATOR 
BOGDAN ZDROJEWSKI 

Bardzo dziękuję.
Zabiorę głos już z miejsca, bo wiele powie-

działem w poprzedniej debacie. Teraz chcę jesz-
cze zwrócić uwagę na 3 najistotniejsze elementy 
związane z tą opinią.

Po pierwsze, każdy może się zastanowić, dla-
czego my z taką dużą determinacją próbujemy 
wprowadzać elementy warunkowe albo dlaczego 
formułujemy opinię jako senatorowie wobec rzą-
du. Źródło jest proste – to jest brak zaufania, ale 
także obserwacje dotyczące sposobów wydatko-
wania środków finansowych do tej pory. Muszę 
powiedzieć, że z jednej strony trochę zazdroszczę 
rządowi, że przez tak długi okres korzystał z ko-
niunktury, ze światowej koniunktury gospodarczej, 
ale z drugiej strony nie zazdroszczę tego, co jest 
efektem, skutkiem pandemii. To jest trudny czas. 
Ale patrząc na procedury uchwalania tego nadzwy-
czajnego budżetu, budżetu odbudowy po pande-
mii, a także zmian w budżecie w ramach następnej 
perspektywy europejskiej, chcę zwrócić uwagę na 
jedną ważną przesłankę, hasło, cel, który został 
zbudowany przez polityków Europy, w tym poli-
tyków z Polski. To jest ekotransformacja. To jest 
zbudowanie programów tak, aby gospodarka z jed-
nej strony była silniejsza, a z drugiej strony bardziej 
przyjazna dla środowiska. To jest przechodzenie 
od węgla do wodoru, to jest przechodzenie do edu-
kacji często zdalnej, ale edukacji, która oparta jest 
na umiejętności kooperowania dzieci między sobą 
już na etapie szkolnym. To jest zarówno budowanie 
bardzo silnych ośrodków naukowych, jak i tworze-
nie takich zmian w sposobie działania gospodarki, 
aby ona była oparta na nowych technologiach i na 
cyfryzacji. Uważam, że z jednej strony ten doku-
ment, który rząd przesłał do Brukseli, jest swoistą 
samokrytyką. Pokazane tam cele pokazują, jak wie-
le błędów popełnił rząd Prawa i Sprawiedliwości 
w ciągu ostatnich 6 lat, jak wiele też zaniedbał. Nie 
twierdzę od razu, żeby nie było wątpliwości, że ni-
czego nie zrobił, ale bardzo istotne jest zwrócenie 

uwagi po kolei na te segmenty, które pojawiają się 
w tym programie.

Pierwszy segment, jeszcze raz podkreślę, to są 
wszystkie sprawy związane z gospodarką i ekolo-
gią. Niestety my w ostatnich 6 latach de facto za-
trzymaliśmy rozwój tej aktywności, która wiąże 
się z energią odnawialną. Elektrownie wiatrowe 
de facto zostały zablokowane, także z powodu zapo-
wiedzi dotyczących nowych farm, tych, które mia-
ły być ulokowane na morzu. Generalnie mamy do 
czynienia z taką sytuacją, że się cofnęliśmy, jeżeli 
chodzi o wykorzystanie nowych źródeł energii. To 
były sytuacje dramatyczne. Ja już pomijam ten ko-
min postawiony w ramach pewnego przedsięwzię-
cia, związany z przedsięwzięciem energetycznym 
i następnie zburzony, pomijam też inne elemen-
ty, które są inwestycjami nietrafionymi, ale pro-
szę zwrócić uwagę na to, ile węgla sprowadziliśmy 
w ostatnim czasie z Donbasu. W tym samym cza-
sie wysyłamy dokument, który jest bardzo istotny 
z punktu widzenia zmiany w Polsce sposobu my-
ślenia, sposobu funkcjonowania gospodarki, jak 
również ochrony klimatu.

Druga sprawa to są badania naukowe. No, wo-
lałbym o tych badaniach naukowych za dużo nie 
mówić. Jestem wielkim zwolennikiem wydatko-
wania dużych środków finansowych, wzmacniania 
Polskiej Akademii Nauk, a tymczasem mamy zapo-
wiedzi de facto likwidacji. Nawet prof. Majcherek 
na jednej z uczelni przeszkadzał, chociaż zajmo-
wał się raczej kwestiami z obszaru humanistyki. 
Ja uważam, że środowisko naukowe wymaga au-
tonomii, wzmocnienia środków finansowych na 
badania, potrzebny jest szacunek dla instytucji, 
które mają długą tradycję. Nie twierdzę, że one 
nie wymagają reform, ale przede wszystkim na-
leży doprowadzić do takiej sytuacji, aby korzystać 
z autorytetów naukowców, profesorów, wybitnych 
ekspertów.

Edukacja. Ja już parę razy zwróciłem uwagę na 
to, że likwidację gimnazjów uważam za absolut-
ny błąd. Straciliśmy bardzo wiele lat. Wtedy, kiedy 
gimnazja zostały zlikwidowane, były w pierwszej 
piątce tego typu uczelni w Europie. Ale to, co naj-
bardziej mnie boli, to to, że obecnie w tej eduka-
cji nie stawiamy na współpracę, na przyszłość, na 
sprawne poruszanie się w obszarze nowych tech-
nologii. Pandemia troszeczkę uruchomiła koniecz-
ność wykorzystania także internetu, ale niestety 
znaczna liczba placówek, rodziców była do tego 
kompletnie nieprzygotowana. Doprowadziliśmy 
do pewnego podziału edukacyjnego dzieci 
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pochodzących z różnych rodzin, różnie przygoto-
wanych do tego, aby nabywać wiedzę także w sys-
temie zdalnym.

Kolejna sprawa to odporność na kryzysy. Ta 
odporność na kryzysy sprowadza się do tego, aby 
przede wszystkim zadbać o ten obszar, który jest 
związany z szeroko rozumianą medycyną. To są 
nie tylko szpitale, to są też nowoczesne ośrodki ba-
dawcze, które są związane z badaniami nad wiru-
sami, nad rozmaitymi pandemiami. Niestety 2 lata 
temu nawet ta wojskowa instytucja została de fac-
to zdemolowana, tak bym powiedział. Straciliśmy 
dużo czasu.

Jeżeli chodzi o  Krajowy Plan Odbudowy 
i Zwiększania Odporności, taka jest pełna nazwa, 
to on jest skonstruowany tak, że można o nim 
powiedzieć zarówno dużo dobrego, jak i dużo 
złego. Ja nie chcę przesadzić w żadną stronę, ale 
chcę powiedzieć, że te 24 miliardy dotacji i ponad 
30 miliardów pożyczek, zwłaszcza w tym dru-
gim segmencie, to jest duża odpowiedzialność. 
Gdy my formułujemy jakiś dokument, który bu-
dzi wątpliwości, wątpliwości formalne, to ja to 
rozumiem. Ja rozumiem, że być może staramy 
się za bardzo, wyprzedzamy czas, chcemy mówić 
o projektach ustaw, których jeszcze nie ma, albo 
o projektach aktów wykonawczych, które dopie-
ro powstają, ale to w trosce o to, aby tych pienię-
dzy na 100% nie zmarnować. Ja twierdzę, i chcę 
to mocno podkreślić, że Polska nie będzie miała 
drugiej okazji, drugiej szansy skorzystania w aż 
takim stopniu z pomocy instytucji europejskich. 
Jeżeli my tego nie wykorzystamy – i mówię tu 
o nas, o Polsce, a nie o opozycji czy rządzie – to 
nikt nam tego nie wybaczy, zwłaszcza najmłod-
sze pokolenie.

I na koniec parę detali. Proszę zwrócić uwagę 
na to, że w niektórych segmentach staramy się być 
niezwykle ambitni. Jeżeli chodzi o stopień zatrud-
nienia w przedziale 15–65 lat, jeśli dobrze pamię-
tam, to współczynniki, które proponuje rząd, są de 
facto skandynawskie, niezwykle trudne do osią-
gnięcia. Ale ja będę trzymać kciuki za to, żeby to się 
stało. Tylko proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj pod-
czas debaty widzieliśmy taką satysfakcję pewnej 
części sali z tego, że obniżyliśmy wiek emerytalny, 
a w tym dokumencie, który przesłał rząd, staramy 
się doprowadzić do tego, żeby na pewno te emery-
tury nie zostały, krótko mówiąc, odebrane, aby do-
prowadzić do sytuacji, by w tych wskaźnikach nie 
spowodować dewastacji państwa z punktu widze-
nia szeroko rozumianych ubezpieczeń społecznych.

Lewica się ucieszyła na moment z siedemdzie-
sięciu paru tysięcy mieszkań, zapominając o tym, 
że według ekspertów ten rynek jest obecnie płyt-
ki, na poziomie, o ile pamiętam, 2,5–2,3 miliona 
mieszkań na wynajem dla młodych ludzi. Polacy, 
jak wiemy z przekazów w ostatnich 2 tygodniach, 
ruszyli po kredyty, po kredyty hipoteczne po to, aby 
nabywać mieszkania na własność, ale za kredyty, 
nie za swoje pieniądze. Jednocześnie państwo robi 
to samo, czyli doprowadza do sytuacji, że musimy 
skorzystać – bo musimy skorzystać – ze środków 
finansowych pomocowych europejskich.

Proszę także zwrócić uwagę, jaką mamy politykę 
Narodowego Banku Polskiego. Bardzo mocno obni-
żono stopy procentowe, co doprowadza tak naprawdę 
do zmniejszenia wielkości, obszerności klasy śred-
niej. Ci, którzy do tej pory oszczędzali, tracą. Mamy 
sytuację taką, że na moje oświadczenia senatorskie 
minister finansów odpowiada o miliardach dodruko-
wanych pieniędzy, i nie mówi o wymianie banknotów 
zużytych, tylko o dodatkowym dodruku pieniędzy, co 
powoduje rekordową inflację w Europie.

Wielokrotnie na tej sali biadoliliśmy – to deli-
katne słowo – nad niezwykłą śmiertelnością wśród 
Polaków w czasie pandemii. Te wszystkie elementy 
składają się na to, że wszyscy razem – podkreślam: 
wszyscy razem – powinniśmy być odpowiedzialni 
za najbliższą perspektywę 6 lat, za to, jak te środki 
zostaną spożytkowane, z jaką odpowiedzialnością 
będziemy mieli do czynienia, jak zostaną potrakto-
wane samorządy terytorialne, jak poza partią, poza 
polityką te środki zostaną, krótko mówiąc, zainwe-
stowane, tak aby Polska była silniejsza, gospodarka 
sprawniejsza, a całość tego wielkiego konglomera-
tu odporniejsza, tak jak życzy sobie cała Europa, 
a w Europie jesteśmy my.

I na koniec jedna uwaga ogólna. Ja nie jestem 
zwolennikiem ani pouczania, ani potem takiej sa-
tysfakcji: a nie mówiliśmy… Jeżeli przygotowaliśmy 
pewne propozycje tu, w Senacie, to jeszcze raz pod-
kreślam: z powodu troski, z powodu przekonania 
o tym, że dotychczasowe doświadczenia wskazują 
na to, że mamy do czynienia ze środkami bardzo 
często marnotrawionymi, wydawanymi w sposób 
nietransparentny, bardzo często niesprawiedliwy, 
bardzo często po uważaniu. Większość dużych za-
kupów dokonywana jest bez przetargów, a obsady 
stanowisk, nawet w tych najważniejszych spółkach 
– bez konkursów. I chcielibyśmy, aby w tej per-
spektywie, która ma takie wsparcie europejskie, te 
zjawiska zostały jeśli nie wywalone w powietrze, to 
przynajmniej ograniczone. Dziękuję bardzo.
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WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

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

Krzysztofa Kwiatkowskiego.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Panie Marszałku! Panie, Panowie Senatorowie!
Szanowni Państwo, jesteśmy w trakcie dysku-

sji, w której pojawiły się pytania, wątpliwości, czy 
Senat może podjąć uchwałę w postaci opinii do-
tyczącej zasad wykorzystywania Instrumentu na 
rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, utwo-
rzonego przez Unię Europejską. I tu pragnąłbym 
uspokoić wszystkich, że oczywiście może. Art. 85 
Regulaminu Senatu stanowi, że w trybie przewi-
dzianym dla uchwał Senatu można podejmować 
rezolucje, oświadczenia, apele i opinie. Mówię 
o tym, żeby nie było żadnej wątpliwości, że dzia-
łamy w granicach prawa, upoważnienia, a nawet 
pewnego obowiązku, który na nas ciąży jako na 
drugiej Izbie.

Bo co jest w opinii, którą dzisiaj się zajmuje-
my? Czy jest w tej opinii coś kontrowersyjnego? 
Czy kontrowersyjną rzeczą jest stwierdzenie, że 
Unia Europejska opiera się na wartościach posza-
nowania godności osoby ludzkiej, wolności, demo-
kracji, równości, państwa prawnego, jak również 
poszanowania praw człowieka. Dla mnie w najwyż-
szym stopniu niepokojące by było, gdybyśmy jako 
obywatele nie podzielali, a także gdyby rząd nie po-
dzielał tego systemu wartości, który rzeczywiście 
jest wspólny dla wszystkich państw członkowskich 
Unii Europejskiej.

A może kontrowersyjne jest to, co zostało za-
pisane w uchwale, a z czego wynika, że to samo-
rządy powinny mieć w  swojej dyspozycji 40% 
środków alokowanych na elementy związane 
z Krajowym Planem Odbudowy? A czy obywatel 
mieszka w gminie lub w mieście, czy w budynkach 
administracji rządowej? Nie, każdy z nas mieszka 
w tej swojej małej ojczyźnie i chce mieć gwarancję, 
że do tej małej ojczyzny będą dedykowane środ-
ki z Unii Europejskiej. I żeby nie było tak, jak się 
stało w przypadku funduszu inicjatyw lokalnych, 
gdzie w województwie łódzkim, które zarówno ja, 
jak i pan minister Buda znamy doskonale, w dru-
giej transzy funduszu z tych środków na rzecz 

inicjatyw lokalnych 760-tysięczna Łódź nie dosta-
ła ani złotówki, a gmina Dąbrowice, która ma 1 ty-
siąc 900 mieszkańców, dostała na 3 projekty kwotę 
w wysokości 2,5 miliona zł. Czy o to się obawiamy? 
Tak, o to się obawiamy, bo nie każdy ma to szczę-
ście jak mieszkaniec gminy Dąbrowice, gdzie pani 
wójt jest związana z PiS. My chcemy wiedzieć, że 
pieniądze dotrą do każdego obywatela, niezależ-
nie od tego, czy dany samorządowiec np. ma brata, 
który reprezentuje PiS w zarządzie powiatu, czy 
jest całkowicie bezpartyjny.

A może niepokoi państwa to, co jest zapisane 
w punkcie drugim, że priorytetem w ramach re-
alizacji Krajowego Planu Odbudowy powinny być 
nakłady na służbę zdrowia? W tym i w ubiegłym 
tygodniu były deklaracje lekarzy i pielęgniarek, że 
zaczynają przygotowania do akcji protestacyjnej, 
ponieważ to, co państwo proponujecie w ramach 
wynagrodzeń dla pracowników służby zdrowia, jest 
niesatysfakcjonujące dla przedstawicieli tych zawo-
dów. Pamiętajmy, że dopiero wychodzimy z pan-
demii. Wszyscy całkiem niedawno mieliśmy usta 
pełne słów o tym, jak ważni są lekarze i pielęgniar-
ki. Warto, żeby słowa miały swoją wagę, a tę wagę 
mają decyzje, a nie słowa.

A  może niepokoi to, że Senat wzywa Radę 
Ministrów do przestrzegania implementacji orze-
czeń i zabezpieczeń Trybunału Sprawiedliwości? 
Oczywiście można je sobie ignorować i doprowa-
dzić do takiej sytuacji jak w Turowie, bo to brak 
rozmów z krajem, z którym sąsiadujemy, dopro-
wadził do tego, że dzisiaj się zastanawiamy, co 
zrobić z decyzją trybunału o tym, że powinna być 
wyłączona elektrownia i kopalnia w Turowie. To 
jest wina określonych osób, które nie prowadziły 
rozmów z naszym sąsiadem. I my, mówiąc o tym, 
że trzeba respektować ustawodawstwo wspólnoto-
we, mówimy to po to, żeby Polak był mądry przed 
szkodą, a nie po szkodzie, a najlepiej żeby wcale 
tej szkody nie było. Bo brak egzekwowania, prze-
strzegania zasad związanych właśnie z realizacją 
orzeczeń wspólnotowych trybunałów europejskich 
doprowadzi do tego, że środki przyznane mogą być 
także środkami, których przekazywanie zostanie 
wstrzymane.

A  może to Komitet Monitorujący niepokoi 
rząd? Tak, Komitet Monitorujący ma być powoła-
ny nie na takiej zasadzie, że minister rządu wskaże 
jego przedstawicieli, ale na zasadzie partnerskiej 
mają tam być przedstawiciele i rządu, i samorzą-
du. Polska jest wszystkich – zarówno rządu, jak 
i samorządu, a nie tylko tych, którzy w danym 
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momencie sprawują władzę na poziomie admini-
stracji rządowej.

A może tak niepokojący jest zapis, że kompe-
tencje Komitetu Monitorującego mają być uzupeł-
nione o realne narzędzia związane z opiniowaniem 
i  zatwierdzaniem procedur wyboru przedsię-
wzięć w ramach KPO, określaniem zasad i za-
twierdzaniem kryteriów wyboru projektów czy 
formułowaniem rekomendacji wobec podmiotów 
odpowiedzialnych za KPO? Nikt nie chce tworzyć 
martwych przepisów prawa, blankietowych upo-
ważnień, które mają taką wartość jak kartka pa-
pieru, na której zostały zapisane. Tak, oczekujemy 
realnych narzędzi, dlatego że podejmujemy jedną 
z najważniejszych decyzji związanych z tym, jak 
w najbliższych latach będą wydatkowane środki 
z funduszy europejskich, które stanowią o tym, 
czy Polska się będzie rozwijać.

A może niepokojący jest zapis punktu ósmego 
tego projektu uchwały, do którego właśnie w tym 
momencie zgłaszam poprawkę, a zgodnie z którym 
niezbędne jest prowadzenie regularnych kontroli 
przez Najwyższą Izbę Kontroli w celu zapewnie-
nia prawidłowej realizacji Krajowego Programu 
Odbudowy? Mamy prawo być dumni – nie z tego 
czy z innego prezesa NIK, którego wybierają raz 
ci, raz tamci. Teraz jest nim ten, którego wy wy-
braliście – przypominam. Ale jesteśmy dumni 
z Najwyższej Izby Kontroli, która jest jedną z naj-
lepszych instytucji kontrolnych na świecie. I dzięki 
temu wykonuje kontrole i audyty finansów OECD 
czy Rady Europy.

Jeżeli mamy tak unikalny podmiot, cieszący się 
szacunkiem i uznaniem na całym świecie, i kontro-
lerów, którzy są wspaniałymi fachowcami w sensie 
prawidłowości wydatkowania środków publicz-
nych, to rząd powinien zaproponować, żeby były 
powadzone przez NIK stałe, cykliczne kontrole 
dotyczące prawidłowości realizacji KPO i wydat-
kowania pieniędzy, które otrzymamy w ramach 
funduszy europejskich.

Co więcej, byłem dzisiaj przekonany, że po tym, 
jak państwo tyle razy mówiliście, żeby nie uzu-
pełniać ustawy ratyfikacyjnej, bo może to… A np. 
takie argumenty padały na posiedzeniu komisji 
senackich, które się wcześniej ustawą ratyfika-
cyjną zajmowały – że Senat powinien skorzystać 
z inicjatywy ustawodawczej w postaci odpowied-
niej uchwały, w  tym wypadku uchwały, która 
formalnie będzie opinią Senatu; że ta uchwała 
będzie przyjęta przez wszystkie klubu i koła, któ-
re są w Senacie, właśnie po to, żeby pokazać, że 

fundusze europejskie to jest nasza wspólna sprawa, 
ponad podziałami politycznymi.

I  chciałbym apelować o  to, żeby tę opinię 
Senatu o tym, jak prawidłowo, rzetelnie, uczciwie, 
wiarygodnie, transparentnie, w sposób niebudzą-
cy wątpliwości, a budujący zaufanie między oby-
watelami a rządzącymi… żeby tę uchwałę przyjąć 
głosami całego Senatu. Bo każda z tych rzeczy, 
które są zapisane w projekcie tej uchwały, jak 
powiedziałby klasyk, jest oczywistą oczywisto-
ścią. I nieoczywistą rzeczą jest, jeżeli ktokolwiek 
chciałby kwestionować którykolwiek z elementów 
zawartych w tym projekcie uchwały jako elemen-
tów, na których powinny być oparte zasady wy-
datkowania pieniędzy zarówno z Instrumentu na 
rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, jak 
i w przyszłości z nowej perspektywy budżetowej 
Unii Europejskiej.

Niech to głosowanie wzmocni nas wszystkich, 
zbuduje autorytet parlamentu i rządu, bo pokaże, 
że transparentne zasady są tym systemem warto-
ści, który jest bliski wszystkim na tej sali. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

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

Czerwińskiego.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Na wstępie może kilka uwag ogólnych.
Pierwsza taka… Bo tutaj próbowano sugero-

wać, że my jakoby zabraniamy podjąć Senatowi 
jakąś uchwałę, a przecież Senat ma taką inicja-
tywę – i to regulaminowo itd. Oczywiście, że ma. 
Senat może podjąć każdą uchwałę. Nie jest to tekst 
wiążący prawnie. To, czy ją nazwie opinią, rezo-
lucją, uchwałą, stanowiskiem, to ma już wtórne 
znaczenie. Może w niej napisać dowolne rzeczy. 
Naprawdę. Tylko pytanie, czy zawsze jest to sen-
sowne. Nie czy jest dopuszczalne prawem, tylko 
czy jest sensowne. Bo jeśli Senat podejmie uchwa-
łę, że Ziemia jest płaska, to wszyscy ją wyśmieją. 
Ale, proszę państwa, jeśli Senat podejmie uchwa-
łę, że Ziemia jest prawie okrągła, to też będzie do 
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wyśmiania, bo tym Senat nie powinien się zajmo-
wać. Czym innym jest uchwała Senatu – to jest 
inne narzędzie – nie tylko wypisywaniem, co komu 
ślina na język przyniesie.

I teraz tak: przede wszystkim myśmy się uma-
wiali kiedyś – to była nieformalna umowa, nazwij-
my to, zwyczaj senacki – że uchwała powinna się 
mieścić na 2 stronach tekstu, a ta ma 4. No, jest 
przegadana. Proszę państwa, jest przegadana. Jak 
ktoś nie jest w stanie na 2 stronach wyrazić myśli, 
to i 4, 6, 8 czy 10 stron nie pomoże temu ktosiowi.

Następna kwestia: jaki jest stosunek projektu 
tej uchwały do tego, co było w poprzednim punk-
cie? No, szczęście boskie, żeśmy tej preambuły nie 
uchwalili. Tu gratuluję także państwu. Bo gdyby 
ta preambuła poszła niestety do Sejmu, a jeszcze, 
nie daj Boże, gdyby została przyjęta, czyli nie zo-
stała odrzucona przez Sejm, to każdy by się do-
szukiwał związku pomiędzy preambułą a tekstem 
tej uchwały. No, i wtedy mielibyśmy się z pyszna. 
Teraz oczywiście nie, uchwała jest samodzielnym 
aktem. To, że w bliskości czasowej uchwalanym, to 
już nie ma większego znaczenia z punktu widzenia 
merytorycznego.

Jest w tym projekcie uchwały bardzo dużo – ja 
wymienię tylko kilka – drobnych błędów, które 
robią z niego taki tekst, nazwałbym to, niedopra-
cowany, to jest najlepsze określenie. Nikt go poza 
autorami nie sczytał. No, to jest najlepsze określe-
nie. Dlaczego? Tego nie wiem. Legislatorzy w trak-
cie prac komisji znaleźli kilkadziesiąt błędnych 
zapisów. Ich propozycje zostały przyjęte jako au-
topoprawka, to należy pochwalić. Ale już powinno 
się czerwone światełko zapalić, że skoro było tak 
dużo błędów legislacyjnych, to może być dużo in-
nych błędów, tak to nazwijmy, półmerytorycznych. 
Proszę bardzo, będziemy to wymieniać po kolei. 
Nie wiem, na ile czasu starczy.

Pierwsza strona, wymienianie oczekiwań. 
Oczekiwanie pierwsze: „Samorządy powinny mieć 
w swojej dyspozycji 40% środków alokowanych” 
itd. Ja się nie kłócę, czy 30%, 40% czy 50%, ale jeśli 
tak państwo to zostawicie, no, to troszeczkę będzie 
to przeciwskuteczne. A jak ktoś chce im dać np. 
50%? Może to powinno być „minimum 40% środ-
ków”. I wtedy by chodziło o to, co chcecie osiągnąć.

Punkt drugi tych samych oczekiwań, na samym 
końcu strony: „który w znacznej części należy do 
miast, powiatów i  społeczności regionalnych”. 
Proszę państwa, jeśli się tak wymienia, to muszą 
być podobne kategorie. Czym innym jest miasto, 
czym innym powiat, a czym innym społeczność 

regionalna. Jeśli już, to „gmin, powiatów i woje-
wództw” czy „samorządowych województw”. To 
są inne kategorie, jak się je tak łączy w treści tej 
projektowanej uchwały, no, to to jest takie nieeste-
tyczne po prostu.

Następne, trzeci punkt oczekiwań, strona 2, 
u góry strony: „W ramach tej zasady sektory rzą-
dowy, samorządowy, prywatny i społeczny muszą 
być traktowane jednakowo”. Bardzo dobra zasada. 
Tylko że pytanie, czy sektor… Czy to jest definicja 
sektora? Czy takie są rzeczywiście sektory? Ja sły-
szałem o sektorze publicznym i prywatnym. Albo 
też inny podział, gospodarczy – na rolnictwo, prze-
mysł, usługi. To jest podział sektorowy.

Lećmy dalej. To jest najbardziej specyficzne, 
zastanawiające… Piąty punkt oczekiwań. Ja go za-
cytuję stosunkowo wolno, żebyście państwo zro-
zumieli, o co chodzi w  tym punkcie. „Komitet 
Monitorujący powinien być złożony w równych 
częściach z reprezentatywnych przedstawicieli mi-
nisterstw, samorządów, pracodawców, organizacji 
pozarządowych, związkowych”. I teraz uwaga, dalej 
po przecinku, ciągiem, ciurkiem: „dwóch przed-
stawicieli uczelni wyższych, po dwóch przedstawi-
cieli Sejmu i Senatu”. Tak więc mamy taki podział, 
że równe części, a potem po dwóch. No, to jeśli to 
mają być wszystko równe części, to ci pierwsi też 
by byli po dwóch. To jest bez sensu. Ja nie wiem, co 
tu poeta miał na myśli w tym zdaniu. Równe czę-
ści dla pewnych kategorii, a po dwóch dla innych 
kategorii, dla innych podmiotów?

Lecimy dalej. O, to też bardzo ciekawe, już poza 
tymi oczekiwaniami, akapit drugi na trzeciej stro-
nie: „W tym dniu” – chodzi o dzisiejszy dzień – 
„polskie społeczności lokalne i regionalne świętują 
odzyskanie swojej autonomii”. No, może to i ładnie 
brzmi, powiedziałbym, poetycko, publicystycznie, 
ale to jest w pewnym sensie, no, akt w miarę praw-
ny, tak to nazwijmy. Nie powinien tutaj zbyt łatwo 
przechodzić w poezję. Otóż autonomia jest czymś 
innym niż samorządność. Od kiedy to w naszym 
państwie samorządy mają autonomię? To są 2 róż-
ne kategorie. No i już, napisało się, leci… Proszę 
państwa, to są drobne błędy. Ja już nie będę dalej 
państwa katował tymi błędami, bo one w porów-
naniu z zasadniczym problemem, który tutaj już 
zaanonsował pan minister, no, w sumie bledną tak 
naprawdę. Może podzielmy ten problem na pew-
ne frakcje.

Problem pierwszy. O  czym jest ta uchwa-
ła? O tym powinien powiedzieć tytuł. Czytamy: 
„o projekcie opinii w sprawie zasad wykorzystania 
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Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności, utworzonego przez Unię Europejską”. 
To jest prawda. Rzeczywiście jest to rozporządze-
nie Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 lute-
go 2021 r. ustanawiające Instrument na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności. Pięknie 
się zgadza. Ale w tym rozporządzeniu nie tylko go 
ustanowiono… Czytamy: „Artykuł 1, Przedmiot: 
Niniejsze rozporządzenie ustanawia Instrument 
na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności 
(zwany dalej «Instrumentem»)”. Ale w tym aka-
picie jest drugie zdanie: „Określa ono” – to 
rozporządzenie – „cele Instrumentu, jego finan-
sowanie, formy finansowania unijnego w jego 
ramach oraz zasady dotyczące przyznawania ta-
kiego finansowania”. W samym określeniu instru-
mentu i w dalszej części tego rozporządzenia są 
najważniejsze rzeczy dotyczące budowy, struk-
tury i pracy z tym instrumentem, przyznawania 
zasad finansowania.

I teraz pytanie: jak ma się ten tekst do kon-
statacji, że to jest instytucja europejska, a my 
chcemy tutaj narzucić zasady, być może słusz-
ne, na pewno słuszne, ale instytucji europejskiej? 
Uznają te zasady czy nie? Ktoś powie: no, nie, 
bo nam chodzi o to, jak ma być, nazwijmy to, 
wdrożony ten instrument, ale w Polsce. To gdzie 
tutaj jest napisane, że chodzi nam o Polskę? No, 
chciałbym dowiedzieć się, proszę państwa, bo tu-
taj cały czas jest mowa o instrumencie. 27 państw 
ma ten sam instrument dachowy utworzony 
przez Unię Europejską, przez Komisję. Pytanie 
jest proste: dlaczego wy chcecie rządzić całym 
instrumentem, a nie tą częścią, która nam się 
należy? Pytanie kolejne: czy te wszystkie prze-
pisy, zasady, postulaty, które tu wprowadzacie, 
są zgodne z tym, co jest w tym rozporządzeniu? 
Gdzie jest ta linia demarkacyjna, która odkreśla 
jedno od drugiego?

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze, 11 minut… Mówi pan bardzo ciekawie, 
ale 11 minut…)

Dzięki za uznanie. Chciałbym pana pochwalić, 
Panie Marszałku, za zauważenie pewnych niespój-
ności na posiedzeniu komisji, naprawdę.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Ale 
chcę powiedzieć, że pojęcie „instrument” też jest 
wieloznaczne.)

Dobrze. Jeśli można, Panie Marszałku, jedno 
zdanie, naprawdę ostatnie zdanie podsumowujące.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę 
uprzejmie.)

To, co państwo zakładacie, że jest największym 
plusem tego dokumentu, projektu tej uchwały, we-
dług mnie jest jej największym minusem. Otóż to 
jest pkt 4 na stronie 2: wezwanie do przestrzega-
nia i implementacji orzeczeń i zabezpieczeń TSUE. 
Według państwa jest to plus dodatni, a ja uważam, 
że niestety jest to plus ujemny, ponieważ te orze-
czenia nie zawsze są zgodne z polską racją stanu. 
Zresztą to obserwowaliśmy ostatnio. To po pierw-
sze. Po drugie, nie powinniśmy przez takie zapisy 
osłabiać pozycji negocjacyjnej polskiego rządu.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

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

Zygmunta Frankiewicza. 

SENATOR 
ZYGMUNT FRANKIEWICZ 

Szanowny Marszałku! Szanowni Państwo 
Senatorowie!

Może należałoby się odnieść do tych wszystkich 
zarzutów dotyczących treści projektu uchwały, któ-
re przed chwilą były tutaj wyliczane, ale zgadzam 
się z przedmówcą, że są to drobne błędy, a w więk-
szości wcale nie są to błędy. Zatrzymam się na me-
ritum i przy okazji usatysfakcjonuję pana senatora. 
Mianowicie ja składam poprawkę do akapitu pią-
tego na stronie 1 projektu, tam, gdzie jest określo-
na propozycja składu Komitetu Monitorującego. 
Tu jest powtórzone to sformułowanie, że Komitet 
Monitorujący powinien być złożony w równych 
częściach, ale z 3 reprezentatywnych przedsta-
wicieli… I tutaj są wymienione rząd, samorząd 
i organizacje społeczno-gospodarcze. Reszta jest 
po kropce i już nie nastręcza żadnych wątpliwo-
ści interpretacyjnych. Dziękuję bardzo… Składam 
poprawkę.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
To przekazuję poprawkę, proszę bardzo.
A, pan senator Marek Borowski. Proszę 

uprzejmie.
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SENATOR 
MAREK BOROWSKI 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Najpierw w trybie wyjaśnienia po tym, co na 

wstępie powiedział pan minister Buda, który ucie-
szył się, że preambuła nie uzyskała większości. No, 
rozumiem jego radość, ale on to opatrzył takim ko-
mentarzem, że oto 2 senatorów z większości wy-
łamało się z dyscypliny. Zatem żeby w przestrzeni 
publicznej nie pozostało to, że nastąpiło jakieś wy-
łamanie z dyscypliny, informuję, że po prostu mieli 
trudności, kłopoty z internetem, czemu zresztą je-
den z nich dał wyraz, bo dzwonił tutaj, tyle tylko że 
już po czasie i marszałek reasumpcji nie zarządził. 
No, taki mamy regulamin, że na to nie pozwala, 
a my regulaminu przestrzegamy.

(Głos z sali: Inaczej niż w Sejmie.)
To się zdarza oczywiście, trudno.
Pozostaje sprawa tej opinii, tej uchwały. Otóż 

jeżeli chodzi o uwagi, które tutaj zgłosił pan sena-
tor Czerwiński, to trochę ubolewam, że nie zgłosił 
ich na posiedzeniu komisji albo nie zgłosił ich for-
malnie, bo niektóre z nich chętnie byśmy przyjęli. 
Chociaż uważam, że część z nich ma taki charak-
ter, powiedziałbym… Szukam właściwego słowa…

(Głos z sali: Czepialski.)
O, właśnie, taki czepialski. No bo do kogóż ta 

uchwała, ta opinia jest skierowana? Przecież nie do 
Brukseli, na litość boską, wiadomo, że do naszego 
rządu. Podobnie jest np. z tym, że samorządy po-
winny mieć 40%, a pan senator powiada: a może 
ktoś będzie chciał im dać 50%? No dobrze, to im da 
50%. Przecież my nie będziemy się martwić z tego 
powodu. Na razie jest tak, że dają 30%, więc jak 
dadzą 40%, to będzie postęp. Ale nie chcę się od-
nosić do każdej z tych uwag. Wydaje mi się, że bez 
nich, bez tych uwag – zresztą jedną pan senator 
Frankiewicz uwzględnił – ta uchwała się broni.

Chodzi o rzecz bardziej zasadniczą. Mianowicie 
jeżeli tam rzeczywiście są jakieś zapisy, które są 
sprzeczne z dyrektywami, z przepisami unijnymi 
– ja nie bardzo je dostrzegam, powiem szczerze, 
ale załóżmy, że są – to jest to opinia i jeśli rząd 
chce podejść do niej, powiedziałbym, przyjaźnie, 
to wyjaśni, że takiego czy innego punktu nie może 
zastosować, względnie musi go przemodelować po 
to, żeby był zgodny z prawem europejskim. A ge-
neralnie – tutaj mówił o tym senator Kwiatkowski, 
cytując poszczególne punkty – powstaje pytanie: 
a dlaczego? Dlaczego to ma być sprzeczne z pra-
wem europejskim? Dlaczego sprzeczne z prawem 

europejskim ma być 40% dla samorządów, sprzecz-
ny ma być z nim Komitet Monitorujący, który ma 
się składać z tylu osób reprezentujących takie, a nie 
inne organizacje? To jest nasz pogląd, nasza opinia 
i my mamy prawo to przyjąć. To nie ma nic wspól-
nego z żadnym prawem europejskim.

Wielokrotnie tutaj mówiono o tym, że gene-
zą całej tej dyskusji, debaty, sporu czy czasami 
nawet awantury o Fundusz Odbudowy, o ratyfi-
kację Funduszu Odbudowy, była praktyka, która 
była stosowana przez rząd, a polegająca na tym, że 
środki z funduszu inwestycji lokalnych były roz-
dzielane nieuczciwie. Teraz państwo – mówię tu-
taj o senatorach, o posłach, o politykach PiS – za 
każdym razem przytaczają przykłady z pierwszej 
transzy, z różnych miejsc, z różnych województw, 
i powiadają: proszę bardzo, oto wszystkie gmi-
ny dostały itd. Ale nie mówią państwo o drugiej 
transzy i o trzeciej transzy. A tymczasem, proszę 
państwa, właśnie o drugiej i trzeciej transzy w dzi-
siejszej „Rzeczpospolitej” mówi pan wicepremier 
Gowin – i radzę to koleżankom i kolegom z Prawa 
i Sprawiedliwości przeczytać. Otóż pan wicepre-
mier Gowin mówi tam, że pierwsza transza była 
rozdzielana według algorytmu opracowanego 
przez niego, przez Porozumienie, i było to uczciwe, 
obiektywne, natomiast w drugiej i trzeciej transzy 
zrezygnowano z tego algorytmu. Tak mówi, tako 
rzecze wicepremier Gowin. No, proszę państwa… 
Chyba że zarzucicie mu kłamstwo – ale nie wyda-
je mi się. A więc proszę przyjąć do wiadomości, że 
jeśli raz się zrobi taką rzecz, jeśli raz się zrobi coś 
takiego, to kompletnie traci się zaufanie. I w takiej 
sytuacji trzeba proponować jakieś uchwały, opinie, 
preambuły itd., itd., po to, żeby wybrzmiało w opi-
nii publicznej, że coś było niedobrze i że jest tutaj 
zarysowany ten właściwy kierunek.

A teraz to, czy można jeszcze zmieniać coś 
w tym planie, czy nie można – bo przecież jest 
wysłany już do Brukseli. Przecież wiadomo, że on 
w tej chwili jest przedmiotem rozmów, dlatego że 
Komisja Europejska ma przecież zastrzeżenia do 
tego planu, a więc jeszcze mogą być wprowadzane 
zmiany. Ale chcę zwrócić uwagę na pewien rodzaj 
zmian, który absolutnie nie rodzi żadnych proble-
mów. Mianowicie mamy część grantową i część 
pożyczkową. Otóż część pożyczkowa oznacza na 
pewno tylko tyle, że rząd taką pożyczkę decyduje 
się wziąć, zaciągnąć, ale już to, w jaki sposób on ją 
przekaże odpowiednim podmiotom, będzie zależeć 
od polityki rządu. Może on ją przekazać w formie 
pożyczki takiemu czy innemu przedsiębiorstwu, 
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firmie, szpitalowi, gminie itd., ale może też przeka-
zać ją w postaci grantu, a spłata będzie się odbywa-
ła z kolejnych budżetów, od roku 2028 przez 30 lat, 
i to będą stosunkowo skromne kwoty. W związku 
z tym tę kwotę pożyczkową – która jest niemała, 
jest większa niż kwota grantowa – można teraz 
odpowiednio modelować. Można wobec tego np. 
zwiększyć finansowanie służby zdrowia w ten spo-
sób, że z części pożyczkowej udzieli się szpitalom 
nie pożyczki – np. na spłatę zadłużenia czy na in-
westycje – ale udzieli się po prostu grantu. W ten 
sposób można zwiększyć kwotę dla szpitali. W ten 
sam sposób można zwiększyć kwotę dla samorzą-
dów. A zatem istnieją pełne możliwości i ta uchwała 
nie trafia tu w pustkę. No, trudno żeby wyjaśniała 
szczegółowo te kwestie, bo jest w końcu obliczona 
na to, że czytają to ludzie, którzy rozumieją, jak 
te mechanizmy działają. Ja tylko mogę tutaj, z tej 
trybuny, podpowiedzieć o tym i wyjaśnić, że taka 
operacja jest całkowicie możliwa.

Konkludując, Wysoki Senacie, jeszcze raz pod-
kreślam: jeśli czegokolwiek w projekcie tej uchwa-
ły nie da się pogodzić z przepisami europejskimi, 
to rząd to wyjaśni, rząd tego nie zastosuje, zrobi 
to inaczej. Zdecydowana większość da się tu pogo-
dzić i nie ma z tym żadnego problemu. Dziękuję. 
(Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Kamiński)

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję.
Bardzo proszę o zabranie głosu panią senator 

Barbarę Zdrojewską.

SENATOR 
BARBARA ZDROJEWSKA 

Bardzo dziękuję.
Ja krótko, więc z miejsca. Chciałabym powie-

dzieć, że padło tu dzisiaj wiele ważnych słów i takie 
wypowiedzi jak ta, która padła przed chwilą, wy-
powiedź Marka Borowskiego… Myślę, że sięgnie-
my po nie za kilka lat i będziemy się zastanawiali, 
będziemy sprawdzali pewne rzeczy, to się na pew-
no stanie. Dlatego chciałabym, żeby to się znalazło 
w protokole, bo z ubolewaniem stwierdzam, że, 
jak widzę, nie ma tutaj przedstawicieli rządu. Po 

to zabrałam głos, żeby to się znalazło w protokole, 
że rząd tego nie wysłuchuje. Ocenimy to za kilka 
lat. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo.
Informuję, że lista mówców została 

wyczerpana…
(Głos z sali: Jeszcze pan senator…)
Przepraszam, nie zauważyłem.
Bardzo proszę pana senatora.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Bardzo krótko, na pewno nie 5  minut. 

Najważniejsze rzeczy zostały już powiedziane. Ja 
chciałbym tylko dodać, że państwo tutaj oprócz, 
nazwałbym to, tych prostych błędów, które wska-
załem, tego podstawowego błędu, czyli sprzeczno-
ści… niejako wchodzenia w kompetencje organów 
unijnych, sprzeczności z odpowiednim rozporzą-
dzeniem Unii, robicie jeszcze jedną rzecz, która 
według mnie też jest niedopuszczalna, która jest 
być może bardziej ukryta, mianowicie mylicie 
nasz Krajowy Plan Odbudowy z ewentualnymi 
ustawami wdrożeniowymi. To się może nie tyle 
zemścić, ile może mieć swoje reperkusje potem, 
w przyszłości, dlatego że to są jednak innej kla-
sy, innego rodzaju dokumenty. Ja prosiłem tutaj, 
żeby pan minister, i on się zgodził na to… Ja po-
nawiam tę prośbę, Panie Marszałku, żeby to wy-
czytać na samym końcu, po zakończeniu dyskusji. 
Chodzi o to, żeby pan minister sporządził pisem-
ną opinię co do tej, no, uchwały, nomen omen też 
opinii, w której wskaże sprzeczności między tre-
ścią tej uchwały a rozporządzeniem, po to, żeby-
śmy tego nie powtarzali przy okazji późniejszych 
prac nad ustawą wdrożeniową czy też ustawami, 
bo być może to będzie kilka dokumentów, to prze-
cież nie musi być jeden dokument. Chodzi o to, 
żebyśmy po prostu nie powtarzali błędów, któ-
re według mnie tutaj są, zresztą pan minister 3 
z tych błędów wymienił. A ponieważ niestety nie 
usłyszałem tutaj od państwa przyzwolenia na taki 
tok procedowania, składam wniosek o odrzucenie 
tego projektu w całości.
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WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę pana senatora Bosackiego o za-

branie głosu.

SENATOR 
MARCIN BOSACKI 

Panie Marszałku, wnoszę o wyznaczenie ko-
misjom terminu przygotowania dodatkowego 
sprawozdania w celu przeprowadzenia trzeciego 
czytania projektu opinii jeszcze na tym posiedze-
niu Senatu.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję.
Zamykam dyskusję*.
W związku z tym, że zostały złożone wnioski 

o charakterze legislacyjnym, Senat kieruje pro-
jekt opinii do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji 
Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

Pan senator Marcin Bosacki zgłosił wniosek 
o wyznaczenie komisjom terminu przygotowania 
dodatkowego sprawozdania w celu przeprowadze-
nia trzeciego czytania projektu opinii jeszcze na 
tym posiedzeniu Senatu.

Jeśli nie usłyszę głosów sprzeciwu, uznam, że 
Senat przyjął przedstawiony wniosek.

Głosów sprzeciwu nie ma.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 

dwudziestego dziewiątego porządku obrad: dru-
gie czytanie projektu uchwały potępiającej działa-
nia władz Białorusi wymierzone w elementarne 
zasady prawa międzynarodowego.

Projekt rozpatrywanej uchwały został wniesio-
ny przez grupę senatorów i jest zawarty w druku 
nr 412.

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.

Bardzo proszę upoważnionego przedstawi-
ciela wnioskodawców, pana senatora Kazimierza 

* Przemówienia w dyskusji złożyli do protokołu senatoro-
wie Szwed i Wcisła. Przemówienia – w załączeniu.

Ujazdowskiego, o  przedstawienie projektu 
uchwały.

Bardzo proszę pana senatora.

SENATOR 
KAZIMIERZ MICHAŁ UJAZDOWSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić projekt uchwały potę-

piającej działania władz Białorusi wymierzone w ele-
mentarne zasady prawa międzynarodowego, który 
jest wyrazem szerokiego porozumienia wszystkich 
klubów i kół senackich działających w Wysokiej Izbie.

Zasadniczy powód podjęcia tej uchwały to reakcja 
na nadzwyczajne zdarzenia, które miały miejsce na 
Białorusi. Wszyscy wiemy, że od ponad roku kraj ten 
przeżywa erupcję wolności, która spotkała się z bar-
dzo drastycznymi działaniami reżimu Łukaszenki. 
Ale to, co się stało w ostatnich dniach i w ostatnich ty-
godniach, ma charakter nadzwyczajny. Chodzi o wy-
muszenie lądowania samolotu linii Ryanair w celu 
uwięzienia niezależnego dziennikarza Romana 
Protasiewicza, co powszechnie zakwalifikowano jako 
akt terroryzmu państwowego i niespotykanego bar-
barzyństwa. Jednocześnie rozwijają się represje wo-
bec obywateli Białorusi na wielką skalę. Te represje 
dotknęły w ogromnym stopniu także przedstawicieli 
mniejszości polskich, których uwięziono po to, by za-
straszyć całą społeczność.

Senat, zgodnie z polską tradycją państwową, 
która ma szczególną wrażliwość w odniesieniu 
do wolności jednostki i wolności narodów, powi-
nien w tej kwestii przemówić. Takie były moty-
wy działania wszystkich klubów i kół senackich. 
Powierzono mi, co dla mnie jest zaszczytem, funk-
cję reprezentanta wnioskodawców.

Pan marszałek oraz panie i panowie senatoro-
wie pozwolą, że odczytam treść uchwały.

„Senat Rzeczypospolitej Polskiej potępia dra-
styczne działania władz Białorusi gwałcące ele-
mentarne zasady prawa międzynarodowego 
i cywilizowanego świata. Wymuszenie lądowa-
nia samolotu linii Ryanair w dniu 23 maja 2021 r. 
w  Mińsku, w  celu uwięzienia niezależnego 
dziennikarza Romana Protasiewicza, było ak-
tem terroryzmu państwowego i niespotykanego 
barbarzyństwa.

Zgodnie z polską tradycją wolnościową Senat 
Rzeczypospolitej Polskiej niejednokrotnie wy-
stępował w  obronie elementarnych praw oby-
wateli Białorusi. Senat Rzeczypospolitej Polskiej 
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uznaje decyzje Rady Europejskiej rozszerzające 
sankcje przeciwko reżimowi Łukaszenki za solidar-
ną i właściwą reakcję, która powinna być pierwszym 
krokiem do budowy strategii skutecznego przeciw-
stawienia się polityce represji. Kolejnym powinno 
być jak najszybsze i szerokie zastosowanie sankcji 
personalnych wobec przedstawicieli reżimu biorą-
cych udział w represjach wobec obywateli Białorusi.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej apeluje do in-
stytucji europejskich i parlamentów państw de-
mokratycznych o podjęcie wspólnych działań na 
rzecz uwolnienia wszystkich więźniów politycz-
nych. Wśród nich znajdują się działacze mniejszo-
ści polskiej na Białorusi: Andżelika Borys, Irena 
Biernacka, Maria Tiszkowska, Anna Paniszewa 
i Andrzej Poczobut, którzy zostali pozbawieni wol-
ności w celu zastraszenia całej społeczności.

Senat Rzeczypospolitej apeluje do wszystkich 
instytucji odpowiedzialnych za ochronę i pro-
mowanie praw człowieka o podjęcie solidarnych 
działań na rzecz zaprzestania represji przez wła-
dze Białorusi i przywrócenia podstawowych praw 
i wolności obywateli Białorusi oraz praw mniejszo-
ści żyjących w tym kraju.

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

Chciałbym poprosić Wysoką Izbę o akceptację 
projektu uchwały i o jej podjęcie. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do upoważnionego 
przedstawiciela wnioskodawców.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Nie widzę zgłoszeń.
Dziękuję bardzo panu senatorowi sprawoz- 

dawcy.
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Bogdana 

Borusewicza.

SENATOR 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Panie Marszałku! Szanowni Senatorowie!

Faktycznie jesteśmy obserwatorami tego, co się 
dzieje na Białorusi, a dzieją się rzeczy haniebne, 
straszne i to musi wywołać także naszą reakcję. 
Otóż przez pół roku trwały, co tydzień w zasadzie, 
olbrzymie demonstracje i zatrzymano 35 tysięcy 
ludzi, demonstrantów. Bito ich, lżono niektórych. 
5 osób zginęło w czasie demonstracji. No, to, co 
białoruskie oddziały specjalne, zwane OMON, wy-
rabiały z tymi ludźmi, można ocenić jako agresję 
wobec własnego narodu. To znaczy białoruskie 
służby, białoruski OMON dokonywały agresji i sa-
mosądów. Nie tylko 5 osób zginęło, ale także wiele 
osób zostało okaleczonych, trafiło do szpitali. To 
obserwowaliśmy, częściowo obserwowaliśmy, bo 
przecież patrzyliśmy tylko na to, co docierało do 
nas poprzez internet. Ponad 400 osób z tych 35 ty-
sięcy zatrzymanych zostało aresztowanych, czy-
li siedzi w więzieniu z sankcjami, albo zostało już 
skazanych na nieraz bardzo wysokie wyroki. Za 
uderzenie milicjanta, za popchnięcie milicjanta 
jest 7–8 lat. Takie są wyroki. To są wyroki, które 
mają zastraszyć Białorusinów.

Ale na czele tego aparatu represji stoi człowiek, 
który uważa się za prezydenta, chociaż nie został 
wybrany albo został wybrany w sfałszowanych wy-
borach, nieuznanych przez wszystkich w Europie, 
no, oprócz jednego mocarstwa euroazjatyckiego. Ten 
dyktator zwraca się także do nas i mówi, że Polska 
dostanie w mordę. Więc pytam: w mordę? Tego 
typu pojęcie – bo trudno powiedzieć, że dyktator ma 
twarz – jest odnoszone do takich ludzi jak ten dyk-
tator niszczący, tłumiący, tłamszący swój naród. Ta 
agresja, także w stosunku do państw ościennych, do 
Polski i do Litwy… To jest tego typu poziom. To jest 
próba wciągnięcia nas w jakiś konflikt z Rosją. Bo 
przecież to jego twierdzenie, że NATO przygotowuje 
wojska czy przesuwa wojska na granicę z Białorusią, 
gdyż chce zaatakować, to jest oczywiście próba wcią-
gnięcia Rosji w ten konflikt, ponieważ Rosja, a w za-
sadzie Putin, jest jedynym jego sojusznikiem. To 
jest bardzo niebezpieczna sytuacja i to jest bardzo 
niebezpieczny człowiek. Bo on po to, żeby ratować 
swoją głowę i swoje stanowisko, jest gotów wciągnąć 
tę część Europy w konflikt. To, co mówił o groma-
dzeniu wojsk, to kłamstwo nie było bez przyczy-
ny. Za tym dyktatorem jest cień człowieka, który go 
wspiera. Oczywiście on nie mógłby podejmować ta-
kich działań, jeżeli nie miałby wsparcia prezyden-
ta Rosji, pana Putina. I chcę powiedzieć, że za to, 
co się dzieje na Białorusi, to, co on tam wyprawia, 
odpowiedzialność spada także na władze Rosji. To 
jest jasne i z tego powinniśmy zdawać sobie sprawę.
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Porwanie czy zmuszenie do lądowania, w za-
sadzie porwanie samolotu 23 maja po to, żeby do-
paść Ramana Pratasiewicza, jest kolejnym aktem, 
który przekracza granice przyjęte w cywilizowa-
nym świecie. Ten samolot był pod polską banderą. 
Firma nie jest polska, ale samolot był zarejestrowa-
ny w Polsce, był pod polską banderą, tak jak statek 
zarejestrowany w Polsce pływa pod polską bande-
rą. I jest oczywiste, że to także nas dotyka, nie tylko 
jako sąsiada. Jeżeli wiemy, że takie rzeczy dzieją się 
u sąsiada, jeżeli słyszymy takie słowa, pełne bru-
talnej agresji w stosunku do nas, to musimy sobie 
zdawać sprawę, że sytuacja jest fatalna, niedobra, 
a może się jeszcze rozwinąć w stronę, w którą ani 
my, ani Europa nie chcielibyśmy iść.

W związku z tym uważam, że rząd oprócz tych 
decyzji związanych z wezwaniem białoruskiego 
chargé d’affaires w Warszawie powinien podjąć 
także inne, dalej idące działania. Powinien skon-
sultować sprawę porwania samolotu i sytuacji na 
Białorusi nie tylko z Unią Europejską, nie tylko 
w ramach Unii Europejskiej. No, art. 4 mówi, że 
takie konsultacje można też przeprowadzić w ra-
mach NATO. Samolot był polski, startował z tery-
torium jednego państwa NATO, leciał do stolicy 
innego państwa NATO, więc tutaj są możliwości 
konsultacji w ramach art. 4, konsultacji z sojusz-
nikami z NATO. I rząd polski powinien to zrobić.

Rząd polski powinien także zastanowić się, czy 
nie sięgnąć po ostateczne możliwości, jeżeli chodzi 
o pokojową reakcję. Mam na myśli zablokowanie 
transportu towarowego z  Białorusią. Na pew-
no powinniśmy spróbować zablokować sprzedaż 
przechodzących przez terytorium Polski produk-
tów ropopochodnych, ponieważ z tego Łukaszenka 
utrzymuje swój budżet. Aż 20% budżetu Białorusi 
to handel produktami ropopochodnymi. Tego typu 
działania powinny zostać rozważone nie tylko w ra-
mach Unii Europejskiej, ale także w porozumieniu 
z naszymi sojusznikami z NATO, bo uprowadzenie 
samolotu upoważnia do konsultacji z art. 4.

I na końcu zapytam: co my możemy zrobić? 
Oczywiście możemy apelować do rządu o tego 
typu działania, o to, by przynajmniej rozważono 
tego typu działania, tak żeby przygotować się na 
taką sytuację, że ten dyktator pójdzie jeszcze dalej. 
My zaś, senatorowie – była już taka propozycja, ja 
ją w pełni popieram – powinniśmy… Każdy z nas 
powinien wziąć pod swoją prywatną opiekę jed-
nego z aresztowanych, siedzących w więzieniu na 
Białorusi. Każdy z nas się zastanawia, co możemy 
zrobić. No, oprócz apeli możemy zrobić właśnie to. 

Myślę, że ten gest byłby ważny ze względów mo-
ralnych, ale także przyniósłby pewne pozytywne…

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Czas, Panie 
Marszałku.)

Już. …Pozytywne, jak myślę, oceny tych, któ-
rzy siedzą. Jeżeli ci ludzie by się dowiedzieli, że 
są pod indywidulaną opieką polskich senatorów… 
Apeluję o takie działanie. Niech każdy z nas weź-
mie pod opiekę jednego więźnia sumienia dykta-
tora Łukaszenki na Białorusi. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Bogdana Klicha.

SENATOR 
BOGDAN KLICH 

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Rozmawiałem dzisiaj po raz drugi z rodzicami 

Ramana Pratasiewicza. To nie są łatwe rozmowy, 
dlatego że ci ludzie cierpią wraz ze swoimi dziećmi. 
Oni boją się o swojego syna, któremu na Białorusi 
rzeczywiście grozi kara śmierci. Przypomnijmy, 
że Białoruś jest jedynym krajem, który kiedyś na-
leżał do Rady Europy i który nie zdecydował się 
na to, żeby znieść karę śmierci. Białoruś nie jest 
już członkiem Rady Europy, m.in. ze względu na 
tę decyzję.

Rodzice Ramana Pratasiewicza boją się tak-
że o córkę, która dalej jest w Mińsku. To, co mo-
głem zrobić, co – uważam – powinien zrobić każdy 
z nas, to przekonywać nasze władze do tego, żeby 
działały szybciej i sprawniej, żeby w stosunku do 
każdego opozycjonisty, który może być celem ata-
ku ze strony tego zbrodniczego reżimu… żeby każ-
demu takiemu opozycjoniście, który przebywa na 
terenie Polski, zapewnić ochronę. Gdyby Raman 
Pratasiewicz otrzymał w przeszłości azyl politycz-
ny w Polsce, być może nie doszłoby do tego strasz-
liwego zdarzenia. No ale nie otrzymał. Uważam, że 
władze naszego kraju powinny objąć ochroną tych 
aktywistów, którzy mogą być celem ataku ze strony 
bandyckiego reżimu Łukaszenki.

Kiedy w niedzielę jechałem samochodem z lot-
niska w Wilnie do litewskiego Seimasu, usły-
szałem prezydenta Litwy, który występował po 
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południu z gotowymi propozycjami w stosun-
ku do instytucji europejskich. Zdziwiłem się, 
że nasz prezydent zareagował dopiero kilka go-
dzin później. Uważam, że nasze władze reagują 
właściwie, ale reagują zbyt późno i zbyt ostroż-
nie. I tu nie chodzi o jakąś konkurencję z mniej-
szą Litwą, tylko o to, że władze tego mniejszego 
państwa, jakim jest Litwa, potrafią reagować 
szybciej i  sprawniej, a  przecież i  w  Wilnie, 
i w Warszawie są Białorusini, przedstawiciele 
Rady Koordynacyjnej, którzy utworzyli ambasa-
dy ludowe reprezentujące tę, która wygrała wybo-
ry na Białorusi. To jest dobry partner dla naszych 
władz, z którym winien być utrzymywany stały 
kontakt. Reakcja naszych władz – powiem jeszcze 
raz –powinna być szybsza i sprawniejsza.

Unia Europejska po raz pierwszy – zaznaczam: 
po raz pierwszy – od czasu wybuchu wielkiej fali 
protestów obywatelskich na Białorusi postąpi-
ła tak, jak powinna była postąpić. Warto zwrócić 
uwagę na to, że 2 procesy są otwarte przez Radę 
Europejską, ale jeszcze nie zamknięte. Trwa w tej 
chwili wskazywanie tych osób, które winne być ob-
jęte sankcjami indywidualnymi, i tych podmiotów 
gospodarczych oraz finansowych z Białorusi, któ-
re powinny być objęte sankcjami instytucjonalny-
mi. Uważam – to znalazło się w projekcie naszej 
uchwały – że sankcjami indywidualnymi powinni 
być objęci nie tylko ci, którzy wydają krwawe roz-
kazy, ale także ci, którzy je wykonują, że sankcja-
mi indywidualnymi powinna być objęta cała ręka, 
nie tylko ramię, ale także dłoń i palce. Opozycja 
białoruska ma zidentyfikowanych kilkaset osób, 
które są odpowiedzialne za realizację zbrodniczych 
poleceń.

Wiedzieliśmy od końca lat dziewięćdziesiątych 
o tym, że Aleksander Łukaszenka wydał dyspozycję 
o zamordowaniu kilku swoich oponentów w sposób 
przykładowy, aby zastraszyć całe społeczeństwo. 
Nikt do tej pory nie poniósł odpowiedzialności 
w tej sprawie pomimo starania wdów, m.in. Iriny 
Krasovskiej, o zainteresowanie międzynarodowej 
opinii publicznej tymi zbrodniami. Uważam, że aby 
ta sytuacja się nie powtórzyła, Unia Europejska po-
winna – raz jeszcze to zaznaczę – wpisać na listę 
objętych sankcjami tych, którzy są zidentyfikowa-
ni przez opozycję białoruską z imienia i nazwiska 
jako odpowiedzialni za realizację rozkazów idących 
z góry. Odpowiedzieć powinni nie tylko wydających 
rozkazy, ale także ci, którzy je wykonują. Dobrze, 
że w naszej uchwale ten zapis, to oczekiwanie się 
znajduje.

Co do Sojuszu Północnoatlantyckiego powiem, 
że Sojusz będzie miał najbliższy szczyt w czerwcu, 
a zatem niebawem. Sprawa zagrożenia ze strony 
Białorusi winna stać się jednym z głównych tema-
tów szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego, bo 
Aleksander Łukaszenka stanowi zagrożenie dla 
bezpieczeństwa nie tylko swoich obywateli, ale 
także ościennych państw, w tym Polski. To zagro-
żenie bezpieczeństwa jest coraz bardziej realne, 
coraz bardziej widoczne, bo Łukaszenka jest coraz 
bardziej bezkarny. Fala terroru, która w tej chwi-
li przetacza się przez Białoruś, jest coraz bardziej 
widoczna i fakt, że już wiele osób w tej fali terroru 
zginęło, a jeszcze więcej osób poniosło szkody na 
zdrowiu, że w stosunku do ludzi stosuje się tor-
tury, że w stosunku do ludzi stosuje się represje, 
że córka państwa Protasiewiczów przebywających 
w tej chwili w Polsce może być następną niewinną 
ofiarą tych prześladowań, powinien – powtórzę to 
raz jeszcze – skłonić nas wszystkich do tego, żeby-
śmy zrobili co w naszej mocy, aby Białorusinkom 
i Białorusinom tu, w Polsce, i tam, na Białorusi, 
pomagać. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Krzysztofa Kwiatkowskiego.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Ja chciałbym podziękować panu senatorowi 

Ujazdowskiemu za trud przygotowania projek-
tu tej uchwały i bardzo mocno podkreślić tylko 
jedną rzecz, która musi wybrzmieć z polskiego 
Senatu. Nasza uchwała, ale także decyzje Unii 
Europejskiej o faktycznym zamknięciu Białorusi, 
tzn. połączeń lotniczych, a przecież pamiętamy, 
że Mińsk sam zamknął granicę lądową ze wszyst-
kimi sąsiadami oprócz Rosji jeszcze w grudniu, 
nie jest wymierzona w zwykłych Białorusinów, 
tylko w dyktatora, który się nazywa Aleksander 
Łukaszenka. Wiemy, że oczywiście w krótkiej 
perspektywie ta decyzja może utrudniać życie 
także obywatelom Białorusi. Ale jeszcze bar-
dziej utrudnia im życie krwawy dyktator, który 
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na Białorusi rządzi. Na tranzycie – musimy 
o  tym pamiętać – ok. 300 tysięcy samolotów 
rocznie przemieszczających się nad Białorusią 
reżim zarabiał co najmniej 70 milionów dola-
rów. Bankructwo państwowego przewoźnika 
Belavia, który w ostatnich latach wyleasingował 
kilkadziesiąt samolotów, to także dotkliwy cios 
dla dyktatury.

Musimy pamiętać o tym, że Łukaszenka skazuje 
swoich przeciwników na wieloletnie kary więzie-
nia, ale musimy także pamiętać, że Białoruś to je-
dyny kraj w Europie, w którym wykonuje się karę 
śmierci przez strzał z pistoletu w tył głowy. Od 
1991 r. wykonano ponad 300 takich kar śmierci. 
I jest dramatem w tej sytuacji, że taka kara może 
być dzisiaj orzeczona także wobec działaczy opo-
zycji, w tym Ramana Pratasiewicza. Dlatego powi-
nien być mocny, wyraźny i czytelny sygnał z naszej 
strony, że nikt w państwach europejskich nie ak-
ceptuje tego, żeby do takich metod się uciekać. 
Miejmy nadzieję, że wkrótce w rodzinie demokra-
tycznych państw europejskich przywitamy wol-
nych Białorusinów.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Zamykam dyskusję… Nie widzę więcej zgłoszeń.
Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego 

czytania projektu uchwały. To trzecie czytanie ob-
jęłoby jedynie głosowanie. Zostanie ono przepro-
wadzone razem z innymi głosowaniami. 

Bardzo proszę pana senatora o  odczytanie 
komunikatów.

SENATOR SEKRETARZ 
JERZY WCISŁA 

Wysoki Senacie!
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz 

Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 
w  sprawie wniosków zgłoszonych w  dru-
gim czytaniu do opinii w  sprawie zasad wy-
korzystania Instrumentu na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności, utworzonego przez 
Unię Europejską, druk nr 397, odbędzie się 5 
minut po ogłoszeniu przerwy w sali nr 176/179. 
Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Ogłaszam przerwę do godziny 21.40.
Po niej odbędą się głosowania.

(Przerwa w obradach od godziny 21 minut 03  
do godziny 21 minut 40)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Wznawiam obrady.
Bardzo proszę o zajęcie miejsc.
Szanowni Państwo Senatorowie, przypomi-

nam, że Konwent Seniorów wyznaczył termin do-
datkowego posiedzenia Senatu w dniu 10 czerwca 
br. Kolejne posiedzenie planowane jest na dni 16, 
17 i 18 czerwca. Porządki tych posiedzeń zostaną 
państwu dostarczone drogą elektroniczną.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego szóstego porządku obrad: ustawa 
o zmianie ustawy o służbie zagranicznej.

Komisja Spraw Zagranicznych i  Unii 
Europejskiej przedstawiła projekt uchwały, w któ-
rym wnosiła o wprowadzenie poprawki do ustawy 
– druk senacki nr 404 A.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowa-
dzone głosowanie nad przedstawioną poprawką, 
a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie 
przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynika-
jącymi z przyjętej poprawki.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
ną przez komisję poprawką.

Poprawka ma na celu ograniczenie noweliza-
cji do zmiany stanowiącej dookreślenie, jaki ro-
dzaj nieobecności członka służby zagranicznej nie 
stanowi czasowej niemożności wykonywania obo-
wiązków służbowych w placówce zagranicznej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 48 – za, 47 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 84)
Poprawka została przyjęta.
(Rozmowy na sali)
Przystępujemy w takim razie do głosowania 

nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia usta-
wy w całości ze zmianą wynikającą z przyjętej 
poprawki.
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Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 96 było za, przeciw – 

nikt, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 85)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o służbie zagranicznej.

Powracamy do rozpatrywania punktu 
dwudziestego ósmego porządku obrad: drugie 
czytanie projektu opinii w sprawie zasad wy-
korzystania Instrumentu na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności, utworzonego przez 
Unię Europejską.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czyta-
nia projektu opinii skierował projekt do Komisji 
Ustawodawczej oraz Komisji Spraw Zagranicznych 
i Unii Europejskiej i zobowiązał te komisje do 
przedstawienia jeszcze na obecnym posiedzeniu 
Senatu dodatkowego sprawozdania. Znajduje się 
ono w druku nr 397 X.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Proszę sprawozdawcę, pana senatora Bogdana 

Klicha, o przedstawienie dodatkowego sprawoz-
dania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
BOGDAN KLICH 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jeśli mogę, to z miejsca. Zostały zgłoszone 4 

wnioski, w tym wniosek o odrzucenie projektu. 
Połączone komisje rekomendują odrzucenie wnio-
sku o odrzucenie projektu oraz przyjęcie 3 popra-
wek. Dziękuję bardzo.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Czy państwo senatorowie wnioskodawcy chcą 

jeszcze zabrać głos?
Przypomnę, że wnioski o  charakterze le-

gislacyjnym w  trakcie drugiego czytania zgło-
sili pan senator Krzysztof Kwiatkowski, pani 
senator Magdalena Kochan, pan senator Zygmunt 
Frankiewicz i pan senator Jerzy Czerwiński.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 
nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawców 

i wnioskodawców w związku z przedstawionym 
dodatkowym sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zgłosić 
takie zapytania?

Nie słyszę zgłoszeń.
Zatem przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzo-

ne głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie pro-
jektu opinii, a następnie, w przypadku odrzucenia 
tego wniosku, nad poprawkami według kolejności 
przepisów projektu.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
pana senatora Jerzego Czerwińskiego o odrzucenie 
projektu opinii.

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

ciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 86)
Wobec wyników głosowania i wobec odrzucenia 

wniosku o odrzucenie projektu opinii przystępuje-
my do głosowania nad przedstawionymi popraw-
kami. Jeżeli państwo pozwolicie, to będę je czytał 
w skrócie.

Poprawka nr  1, pana senatora Krzysztofa 
Kwiatkowskiego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 51 było za, 47 – prze-

ciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 87)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr  2, pana senatora Zygmunta 

Frankiewicza oraz pani senator Magdaleny Kochan.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 51 było za, 46 – prze-

ciw, wstrzymał się 1 senator. (Głosowanie nr 88)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr  3, pana senatora Krzysztofa 

Kwiatkowskiego.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 51 było za, 47 – prze-

ciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 89)
Poprawka została przyjęta.
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Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem 
projektu opinii w całości ze zmianami wynikają-
cymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 51 było za, 47 – prze-

ciw, nikt się nie wstrzymał. (Oklaski) (Głosowanie 
nr 90)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat przyjął projekt opinii w sprawie zasad wy-
korzystania Instrumentu na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności, utworzonego przez 
Unię Europejską.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego dziewiątego porządku obrad: drugie 
czytanie projektu uchwały potępiającej działania 
władz Białorusi wymierzone w elementarne zasa-
dy prawa międzynarodowego.

Przypominam, że zostało przedstawione spra-
wozdanie komisji o projekcie uchwały oraz została 
przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Informuję, że trzecie czytanie obejmie jedynie 

głosowanie.
Przypominam także, że projekt uchwały zawar-

ty jest w druku nr 412.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-

nym projektem uchwały.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 91)
(Oklaski)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę potępiającą działania władz 
Białorusi wymierzone w elementarne zasady pra-
wa międzynarodowego.

Informuję, że porządek obrad dwudziestego 
czwartego posiedzenia Senatu został wyczerpany.

Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza 
porządkiem obrad.

Informuję państwa senatorów, że oświadczenia 
złożone do protokołu zostaną zamieszczone w urzę-
dowej wersji sprawozdania stenograficznego.

Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż 5 mi-
nut. Przedmiotem oświadczenia mogą być spra-
wy związane z wykonywaniem mandatu, przy 
czym nie może ono dotyczyć spraw będących 

przedmiotem porządku obrad bieżącego posie-
dzenia Senatu.

Marszałek odmówi przyjęcia niewygłoszonych 
oświadczeń, których treści nie można ustalić lub 
których wygłoszenie przez senatora nie było-
by możliwe w przysługującym na to czasie, czyli 
w ciągu 5 minut. Nad oświadczeniem senatorskim 
nie przeprowadza się dyskusji.

Jako pierwszego poproszę o  wygłoszenie 
oświadczenia pana senatora Rafała Ślusarza.

SENATOR 
RAFAŁ ŚLUSARZ 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Inspirowani ogłoszonym przez Ojca Świętego 

Franciszka Rokiem Świętego Józefa, pragniemy za-
chęcić do podejmowania tematyki dotyczącej oj-
costwa w szerokim zakresie społecznym. Święty 
Józef jest archetypem dobrego ojca, stąd wyjątko-
wo cenne jest przypomnienie jego ojcowskich cech 
i postawy.

Jest to szczególnie ważne dzisiaj, gdy obok 
ojców…

(Rozmowy na sali)
(Marszałek Tomasz Grodzki: Proszę o ciszę.)
…poważnie traktujących odpowiedzialność za 

opiekę i wychowanie własnych dzieci jest wielu, 
którzy nie traktują swojego ojcostwa prioryte-
towo. Symptomem tego jest coraz częstsze wy-
chowywanie dzieci przez jednego z rodziców, 
przeważnie przez matkę. Jednak do zaspokojenia 
podstawowych potrzeb i prawidłowego rozwoju 
dzieci potrzebują obojga kochających je rodziców 
– i matka, i ojciec są niezastąpieni. To powszech-
nie znany fakt, że na prawidłowy rozwój spo-
łeczny wpływają dobrze funkcjonujące rodziny, 
których podstawą są trwałe, szczęśliwe związki, 
w których oboje rodzice wspierają się i troszczą 
o dzieci.

Zachęcamy do niesienia tej prawdy i wielo-
stronnych działań na rzecz wzmocnienia odpo-
wiedzialnego i troskliwego ojcostwa. Możliwych 
do podjęcia działań jest bardzo wiele, od zwięk-
szania ilości czasu aktywnie spędzanego przez 
ojców z dziećmi, poprzez konferencje i warsztaty 
wzmacniające kompetencje ojcowskie, po rozwija-
nie poradnictwa rodzinnego, refleksję nad relacja-
mi pomiędzy rodzicami czy rekolekcje dla ojców. 
Pożądane jest przygotowywanie informacji uka-
zujących wartość ojcostwa i pomagających twórczo 
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rozwiązywać problemy wychowawcze oraz publi-
kowanie ich w mediach masowych.

W  obecnym czasie potrzebne są programy 
wspierające ojcostwo na poziomie państwa i samo-
rządu oraz organizacji pozarządowych, programy 
wychowawcze i duszpasterskie. Chodzi o tworze-
nie wsparcia umożliwiającego jak najlepsze od-
grywanie ról matki i ojca oraz o przeciwdziałanie 
trendowi samotnego wychowywania dzieci.

Inspiracją dla nas może być piękny list Ojca 
Świętego Franciszka „Patris corde – ojcowskim 
sercem”, napisany z okazji sto pięćdziesiątej rocz-
nicy ogłoszenia Świętego Józefa patronem Kościoła 
powszechnego oraz ogłoszenia roku 2021 Rokiem 
Świętego Józefa.

Ewa Kowalewska, Klub Przyjaciół Ludzkiego 
Życia; Antoni Szymański, przewodniczący ka-
pituły nagrody „Pro Ecclesia et Populo”; Anna 
Bialik, prezes Stowarzyszenia Psychologów 
Chrześcijańskich; Witold Toczyski, Towarzystwo 
Debat Obywatelskich; Marcin Kręcicki, Gdański 
Klub Ojca; Waldemar Jaroszewicz, Katolickie 
Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Grzegorz 
Grochowski, Fundacja „Wiem i umiem”, Mariusz 
Kowalik, Fundacja „Mikroakademia”, Rafał Ślusarz.

Dziękuję, Panie Marszałku.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Oświadczenie wygłosi pani senator Alicja 

Chybicka.

SENATOR 
ALICJA CHYBICKA 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja z góry przepraszam, że powtórzę coś, co już 

mówiłam tutaj z tej mównicy wiele razy, ale jestem 
zobligowana tym, że 50 senatorów podpisało się 
pod prośbą do pana premiera o finansowanie tera-
pii CAR-T cells dla walczących o życie dzieci z ostrą 
białaczką limfoblastyczną, których rocznie w całej 
Polsce jest piętnastka.

Wrocław jako jedyny ośrodek ma akredytację na 
stosowanie tej metody. Ta metoda wymaga 1 mi-
liona 300 tysięcy zł na 1 dziecko. Naprawdę jest 
to wielki trud zebranie tego 1 miliona 300 tysięcy 
na każde z dzieci. Do chwili obecnej wykonaliśmy 

6 takich procedur, sześcioro dzieci ma uratowa-
ne życie. I nie ma takiej możliwości, żeby to życie 
w jakikolwiek inny sposób uratować. Olek, który 
miał pierwszą taką procedurę w marcu, 4 marca 
ub. r., przekroczył już rok. Pozostałe dzieci żyją 
krócej. Miejmy nadzieję, że, tak jak jest napisane 
w literaturze, to leczenie powinno na trwałe trzy-
mać remisję. To jest wielka przyszłość. Będą leczo-
ne inne dzieci, z różnymi innymi nowotworami. 
Oczywiście u dorosłych też to się stosuje.

Na ostatnim posiedzeniu senackiej Komisji 
Zdrowia minister Miłkowski obiecał mi, już po raz 
kolejny… To nie jest pierwsza obietnica, ja miałam 
obietnice od ministra Szumowskiego, od wielu wi-
ceministrów. Ale tym razem minister Miłkowski 
obiecał mi, że najpóźniej 1 września, a może 1 lipca 
wstawi to na listę refundacyjną, żeby już rodzice 
kolejnych dzieci – a w tej chwili dwójka zbiera – 
nie musieli tych pieniędzy zbierać.

I ja gorąco apeluję o to, aby naprawdę tak się 
stało.

I powiedział mi coś, co mnie po prostu zwaliło 
z nóg – prawdę powiedziawszy, ja to wiedziałam 
– że minister ma prawo nie opierać się na nega-
tywnej opinii Agencji Oceny Technologii Medycznej 
i Taryfikacji, tzw. AOTMiT, bo tak jest w tej sytu-
acji. To czyż nie można tego życia ratować dzie-
ciom od zaraz? Tylko ciułać te pieniądze od ludzi 
dobrej woli.

No ale apeluję, żeby to się wreszcie stało, bo jest 
to wstyd. Na jednej szali jest śmierć, na drugiej – 
życie, które kosztuje 1 milion 300 tysięcy. Bardzo 
dziękuję.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo pani senator.
Głos zabierze pani senator Ewa Matecka.

SENATOR 
EWA MATECKA 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja również w sprawie nowotworów.
Oświadczenie kieruję do pana ministra zdrowia 

Adama Niedzielskiego.
Szanowny Panie Ministrze!
Od dłuższego już czasu eksperci w zakresie on-

kologii biją na alarm w związku ze spodziewaną 
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plagą nowotworów. Po części jest to spowodowa-
ne opóźnieniami diagnostycznymi wynikającymi 
z sytuacji pandemicznej, ale klinicyści wskazują 
również w dużej mierze zaniedbania w obrębie po-
lityki zdrowotnej państwa.

Przedstawiciele rządu często podkreśla-
ją wzrost nakładów na onkologię, co jednak nie 
przekłada się, jak dotąd, na poprawę jakości usług 
medycznych i powszechną dostępność do tradycyj-
nych i nowoczesnych terapii.

Co więcej, w wielu przypadkach sumy prze-
znaczone na świadczenia w ramach leczenia on-
kologicznego okazują się być znacząco okrojone. 
Zmniejszona została chociażby w stosunku do roku 
ubiegłego i jeszcze poprzedniego kwota przezna-
czona na chemioterapię. Mało tego, z listy leków re-
fundowanych wycofano lek dla pacjentek chorych 
na nowotwór piersi typu HER2 dodatni. Warto 
podkreślić, że problem ten nie dotyczy, jak raczył 
stwierdzić pan minister, jedynie 80 kobiet. Mowa 
tu bowiem o ponad 1 tysiącu kobiet, w przypadku 
których cały czas istnieje wysokie prawdopodo-
bieństwo nawrotu i przerzutów raka piersi. Tego 
rodzaju sytuacje oznaczają ogromne osobiste dra-
maty, a w skrajnych przypadkach – po prostu wy-
rok śmierci.

Prognozowany przez specjalistów wzrost za-
chorowań na nowotwory w Polsce ma wynieść ok. 
40%. Oznacza to, że należałoby zapewnić, propor-
cjonalnie do tych przewidywań, opiekę i swobodny 
oraz powszechny dostęp do terapii coraz liczniej-
szej grupie pacjentów.

A zatem bardzo proszę o pilną odpowiedź na 
następujące pytania.

Czy – a  jeśli tak, to kiedy – Ministerstwo 
Zdrowia przywróci na listę leków refundowanych 
leki onkologiczne, w tym na nowotwór piersi typu 
HER2 dodatni?

Czy istnieje jakikolwiek program lub strategia 
działań w obliczu tak dramatycznego wzrostu za-
chorowań na nowotwory?

Czy zapewniono środki finansowe i zaplecze lo-
gistyczno-medyczne na czas wzmożonych zacho-
rowań na raka?

Czy – a jeśli tak, to kiedy – uruchomiony zo-
stanie zapowiadany od roku Fundusz Medyczny, 
który powinien obecnie dysponować kwotą 
6  miliardów  zł, niezbędną do uruchomienia 
wszystkich zapowiadanych tam dodatkowych 
procedur?

Odpowiedzi na te pytania wydają się w obecnej 
sytuacji niezbędne, aby móc względnie precyzyjnie 

zdiagnozować stan przygotowania służby zdrowia 
na pogłębiający się kryzys w polskiej onkologii.

I kolejne oświadczenie, również skierowane do 
ministra zdrowia, pana Adama Niedzielskiego.

Szanowny Panie Ministrze!
W obliczu ciągłego i narastającego chaosu zwią-

zanego z systemem szczepień, jaki zaproponował 
Polakom rząd, rodzą się nieustannie coraz sil-
niejsze emocje i dyskusje, a ich głównym powo-
dem są przede wszystkim sprzeczne informacje, 
jakie docierają w związku z zakupami i dostawa-
mi szczepionek oraz z organizacją samego sys-
temu. W sytuacji takiego szumu informacyjnego 
przeciętny odbiorca ma prawo czuć się zagubio-
ny, a przez to pośrednio również zwątpić w sens 
szczepienia w ogóle – a takie postawy boleśnie po-
kazują również nowe statystyki dotyczące osób nie-
chętnych szczepieniom. Wobec powyższego proszę 
o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.

Czy prawdą jest, że początkowo Polska zamówi-
ła jedynie 6 milionów 600 tysięcy dawek szczepion-
ki firmy Moderna z przysługującej jej 13 milionów?

Czy prawdą jest również to, że zrezygnowano 
z 9 milionów dawek firmy Pfizer?

Czy potwierdza pan również to, że Polska nie 
skorzystała ze wszystkich oferowanych jej dostaw 
i zakupiła zaledwie 2/3 przysługujących jej dawek 
od firmy Astra Zeneca, co oznacza o ok. 8 milionów 
mniej w ramach umowy podstawowej?

Czy prawdą jest również to, że polski rząd nie 
złożył zamówienia w ramach dodatkowej umowy 
z Moderną, co oznacza o niemal 7 milionów da-
wek mniej?

Czy prawdą jest również to, że rząd zrezygno-
wał z 13 milionów dawek szczepionki CureVac, 
która została w kwietniu dopuszczona na rynek 
europejski?

Czy prawdą jest także to, że w kwietniu Polska 
kupiła 20  milionów szczepionek firmy Astra 
Zeneca, w tym 4 miliony do odsprzedaży krajom 
spoza Unii Europejskiej, i to w czasie, gdy rząd 
ogłaszał, że z powodu ograniczonych dostaw za-
mierza dokonać dodatkowych zakupów szczepion-
ki poza systemem wspólnych unijnych zamówień?

Czy prawdą jest również to, że rząd złożył ofertę 
władzom Danii, deklarując chęć odkupienia nie-
wykorzystanych tam szczepionek firmy Johnson 
& Johnson?

Ile dawek szczepionek zostało zutylizowanych?
I  ostatnie pytanie: czy rząd zdecyduje się 

wreszcie przekazać realizację programu szcze-
pień samorządom i zrezygnować z jakichkolwiek 
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form centralizacji na poziomie organizacyjnym? 
Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Pani Senator.
I proszę o wygłoszenie oświadczenia pana se-

natora Bogdana Zdrojewskiego.

SENATOR 
BOGDAN ZDROJEWSKI 

Panie Marszałku! Szanowny Senacie!
Chciałbym złożyć oświadczenie skierowane 

do ministra klimatu i środowiska, pana Michała 
Kurtyki. Jest ono związane ze sprawą przekroczeń 
zawartości niklu w wodzie dostarczanej przez wo-
dociąg sieciowy Świątniki w gminie Sobótka.

Sobótka to piękna gmina położona absolut-
nie przepięknie na Dolnym Śląsku, z interesują-
cą społecznością, która zamieszkała tam przede 
wszystkim z powodu fantastycznego klimatu, wa-
runków, spokoju, ciszy. Niestety, od pewnego czasu 
właśnie ci mieszkańcy zmagają się z bardzo po-
ważnym problemem jakości wody, tej, która jest 
przeznaczona do konsumpcji. Moje pytanie obu-
duję pewnym wstępem, który jest związany przede 
wszystkim z dość powszechnym lekceważeniem 
problemów ekologicznych, ale także kontrolami, 
tymi kontrolami, które gwarantują mieszkańcom, 
krótko mówiąc, brak strat na zdrowiu.

Zwrócę uwagę na tę Sobótkę dlatego, że wła-
śnie tam pojawiły się liczne interwencje aktywi-
stów, dziennikarzy. Dotyczyły na samym początku 
tylko i wyłącznie albo przede wszystkim zwięk-
szonej ilości niklu w wodzie przeznaczonej do 
konsumpcji. Badania Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej we Wrocławiu potwierdziły – 
chcę podkreślić wyraźnie, potwierdziły – wysoki 
stopień niklu w wodzie przeznaczonej do kon-
sumpcji. Badane były próbki wody dostarczane 
przez wodociąg Świątniki. Potwierdzono także bar-
dzo niską – to jest czwarta grupa – jakość wody, tej, 
która jest przeznaczona do produkcji wody kon-
sumpcyjnej, czyli wody jeszcze surowej.

Zwracam na to uwagę dlatego, że sami 
mieszkańcy czują się w jakimś sensie bezradni. 

Podejmują rozmaite interwencje, przesyłają także 
do mojego biura dowody na to, że woda nie spełnia 
podstawowych warunków. Mamy także informa-
cję od lekarzy, którzy zwracają uwagę, że objawy 
gastryczne i dermatologiczne u dzieci, ale także 
u dorosłych na terenie gminy Sobótka muszą mieć 
pochodzenie związane właśnie z konsumpcją wody, 
tej, która jest przeznaczona, tak jak powiedziałem, 
nie tylko do picia, po prostu, lecz także do celów 
konsumpcyjnych.

W zaistniałej sytuacji państwowy powiatowy 
inspektorat sanitarny we Wrocławiu zobowiązał się 
zwiększyć nadzór nad jakością wody dostarczanej 
z wodociągu sieciowego Świątniki pod względem 
zawartości niklu. Uczyniono to kilka razy, ja mam 
jeden z materiałów z tej kontroli i potwierdzam, że 
rzeczywiście jest po prostu katastrofalnie. Niestety, 
przez władze lokalne jest to lekceważone.

Ja mam apel do pana ministra, aby uczynić 
coś, o co ja jestem proszony, jako senator – aby 
dokonać, krótko mówiąc, takiej kontroli posel-
skiej, senatorskiej. Ale jak ma ta kontrola wyglą-
dać w przypadku, gdy chodzi o takie badania, które 
muszą zakończyć się udziałem specjalistycznych 
laboratoriów?

Dlatego też jeszcze raz apeluję, aby wesprzeć 
działania tych mieszkańców, dziennikarzy, po pro-
stu także aktywistów i, krótko mówiąc, dokonać 
pomiarów i kontroli z prawdziwego zdarzenia, tak 
aby nie było wątpliwości, gdzie następuje to źródło 
tak poważnego zanieczyszczenia.

Krótki wstęp do tego wszystkiego: w obszarze 
polityki ochrony klimatu i środowiska, tych dzia-
łań proekologicznych, ciągle jesteśmy gdzieś z tyłu. 
Albo likwidujemy elektrownie wiatrowe, albo je 
blokujemy, nie dopuszczamy także rozwiązań, któ-
re byłyby pomocne, jeżeli chodzi o kontrolę stanu 
ochrony środowiska. Dlatego ten temat, wydaje mi 
się, jest takim dobrym pretekstem, dobrym probie-
rzem aktywności rządu w tej materii.

I to jest pierwsze oświadczenie.
Mam też drugie, dużo krótsze.
To drugie oświadczenie jest skierowane do mi-

nistra finansów, funduszy i polityki regionalnej, 
pana Tadeusza Kościńskiego, i dotyczy inflacji 
w Polsce.

Szanowny Panie Ministrze!
Kwiecień 2021 r. był dla nas naprawdę kata-

strofalny, przede wszystkim jeżeli chodzi o wy-
soką śmiertelność związaną z COVID-19, ale nie 
tylko. Niestety, kwiecień był dramatyczny także je-
żeli chodzi o inflację. W jakimś sensie inflacja też 
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zabija. Zabija gospodarkę, zabija oszczędności, za-
bija klasę średnią, redukuje też determinację do 
tego, aby oszczędzać, w jakimś sensie także aby 
inwestować.

W Polsce rok do roku ta inflacja wyniosła ponad 
4%, dokładnie 4,3%. To najwyższy poziom, poziom 
rażący, poziom sytuujący Polskę na tle Europy nie-
stety na szczycie. Według Eurostatu Polska odzna-
cza się najdynamiczniejszym wzrostem cen w Unii 
Europejskiej. Rząd w budżecie założył średniorocz-
ny wzrost cen na poziomie 1,8%, ale ekonomiści 
spodziewają się, że będzie to około właśnie 4%, tak 
jak było to w kwietniu.

Wzrost inflacji uderza przede wszystkim – i na 
to chcę zwrócić uwagę – w osoby o najniższych do-
chodach. Drożeją produkty, topnieją oszczędności 
zgromadzone na lokatach, rosną ceny, także usług 
administracyjnych. Związane jest to także z okre-
śloną polityką, czasami proekologiczną – „czasa-
mi” w cudzysłowie; chodzi np. o wywóz śmieci 
– ale także gospodarką rozumianą jako te elemen-
ty, które składają się na koszty życia, a tutaj inflacja 
niestety eksploduje. Z wysokiej inflacji korzysta, po 
części oczywiście, rząd, bo ma wyższe dochody, ale 
wszyscy pozostali na tym tracą.

W związku z tym zwracam się do pana ministra 
z prośbą o informację o tym, jakie działania planuje 
rząd, aby doprowadzić do redukcji tego negatywne-
go zjawiska. Jakie działania ma zamiar podjąć pan 
minister, rząd, aby zwiększyć ochronę tych, którzy 
płacą najwyższą cenę, jeżeli chodzi o inflację? I jaka 
będzie polityka regionalna w tej materii, związana 
z wzrostem kosztów prowadzenia inwestycji przez 
samorządy terytorialne? Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
I proszę o wygłoszenie oświadczenia pana se-

natora Władysława Komarnickiego.

SENATOR 
WŁADYSŁAW KOMARNICKI 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja mam dramatyczny apel do pana mini-

stra Zbigniewa Ziobry, który jest ministrem 
sprawiedliwości.

Szanowny Panie Ministrze!

Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej zwracam 
się do pana ministra z zapytaniem o tak tragiczny 
stan polskich sądów.

Z ogromnym zaniepokojeniem przyglądam 
się np. sytuacji w Sądzie Rejonowym w Sulęcinie. 
Na dzień dzisiejszy nastąpił tam paraliż spowo-
dowany brakiem kadr – po prostu nie ma kto 
orzekać. Prezes Sądu Rejonowego w Sulęcinie, 
Sebastian Petlik, był jednocześnie szefem Wydziału 
Cywilnego i orzekał tam wraz z 2 innymi sędziami. 
Został jednak delegowany i od początku tego roku 
pełni obowiązki sędziego w Sądzie Okręgowym 
w Gorzowie Wielkopolskim. Co więcej, kolegium 
sądu okręgowego zwolniło sędziego z obowiązku 
dokończenia spraw, które prowadził, a 2 pozostali 
sędziowie Wydziału Cywilnego sądu w Sulęcinie 
przebywają na zwolnieniach lekarskich. Wśród 
spraw prowadzonych przez Sebastiana Petlika 
są i takie, które wymagały jedynie wydania orze-
czenia. Co istotne, sędzia Sebastian Petlik jest 
w  dalszym ciągu prezesem Sądu Rejonowego 
w Sulęcinie.

Po odejściu prezesa na pozostałych sędziów 
spadły jego niedokończone sprawy. Wywierano na 
nich ogromną presję. Po ich przejściu na zwolnie-
nie lekarskie od połowy lutego – Panie Ministrze, 
od połowy lutego – żadna sprawa w Wydziale 
Cywilnym nie została rozpoznana przez sędziego.

Pytam: czy w ten sposób wygląda naprawa pol-
skiego wymiaru sprawiedliwości? Myślę, że pan, 
Panie Ministrze, nie ma tutaj najmniejszej orien-
tacji, opowiadając o reformie. To nie jest reforma, 
to jest wielki chaos. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o  zabranie głosu, tj. o  wygłosze-

nie oświadczenia pana senatora Wojciecha 
Koniecznego.

SENATOR 
WOJCIECH KONIECZNY 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Oświadczenie kieruję do ministra zdrowia, 

pana Adama Niedzielskiego.
Szanowny Panie Ministrze!
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W  związku z  zapowiedzią rządu dotyczącą 
wypłaty środków finansowych w wysokości 5 ty-
sięcy zł w ramach jednorazowego dodatku dla pra-
cowników niemedycznych oddziałów covidowych 
zwracam się z następującymi zapytaniami.

Jakie były podstawy ustalenia okresu prze-
pracowanych co najmniej 21 dni w obszarze co-
vidowym jako warunku wypłaty dodatku? Co 
z pracownikami, którzy narażając swoje zdrowie, 
przepracowali w obszarze covidowym mniej niż 
21 dni i w czasie tego okresu zarazili się korona-
wirusem COVID-19? Dlaczego tym pracownikom 
nie wypłaca się dodatku w wysokości 100% wy-
nagrodzenia tak jak pracownikom medycznym? 
Z jakich przyczyn grupa pracownicza sekretarek 
medycznych oddziałów covidowych została wyłą-
czona z katalogu grup pracowników, którym będzie 
przysługiwał ten dodatek?

Jednocześnie wnoszę o pilne włączenie grupy 
zawodowej sekretarek medycznych do katalogu 
grup, którym zostanie wypłacony wspomniany 
dodatek. Szczególnie dotyczy to sekretarek pra-
cujących w szpitalnych oddziałach ratunkowych.

Uprzejmie proszę o  odpowiedź. Dziękuję 
bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o wygłoszenie oświadczenia pana sena-

tora Stanisława Lamczyka.

SENATOR 
STANISŁAW LAMCZYK 

Dziękuję.
Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Chcę wygłosić oświadczenie na temat energii, 

a w zasadzie problemów, jakie są związane z ener-
getyką w Polsce. Mianowicie chciałbym powie-
dzieć, że nie bierzemy przykładu z tego, w jakim 
kierunku idą sąsiedzi. Dlatego dnia 24 czerwca 
w Senacie zostanie zorganizowana konferencja 
i chcemy przedstawić inne rozwiązanie i spo-
sób wykorzystania potencjału Polski w produkcji 
energii. Temat konferencji to „Kierunki wyjścia 
z  pułapki energetycznej, w  jakiej znalazła się 
Polska, oraz pobudzenie gospodarki w kierunku 
Zielonego Ładu”.

Przedstawiciele Politechniki Śląskiej przedstawią, 
jak wyjść z tej pułapki energetycznej, jakie kierunki 

obrać i jakie do tej pory zrobiono błędy poznawcze, 
które powodują, że Polska idzie w złym kierunku.

„Efektywny system gospodarki odpadami w sa-
morządach oraz pozyskanie dodatkowych energii 
na przykładzie rozwiązań szwedzkich” – właśnie 
w tym punkcie Szwedzi będą przedstawiali, w jaki 
sposób oni skorzystali ze spalarni, które spalają od-
pady, śmieci, a przy tym produkują energię elek-
tryczną. Szwedzi z tych właśnie spalarni śmieci 
uzyskują prawie 50% energii i to jest bardzo istot-
ne. W Japonii również w spalarniach odpadów 
produkuje się 50% energii, a w takiej Japonii są 3 
tysiące spalarni. I właśnie jest złe rozumowanie, 
bo u nas nie pozwala się samorządom budować 
spalarni odpadów, gdyż jest błędne pojęcie śladu 
węglowego, a wiemy, że Unia Europejska dopusz-
cza korzystanie z czegoś takiego do 20 MW i ślad 
węglowy nie jest brany pod uwagę.

Przedstawiciele Politechniki Warszawskiej będą 
pokazywali i przedstawiali integrację odnawial-
nych źródeł energii w systemach energetycznych 
i ich rolę w transformacji sektora. 

Przedstawiciele Lasów Państwowych powiedzą 
o potencjale lasów, mianowicie temat to „Las energii”.

Przedstawiciele firm, które zajmują się energią 
w Polsce, m.in. Budimeksu, przedstawią, co należy 
szybko zrobić dla poprawy efektywności inwestycji 
energetycznych w procesie transformacji.

To się odbędzie 24 czerwca. Wszyscy, o których 
mówiłem, potwierdzili swoją obecność. Szczególnie 
na tę konferencję zapraszamy samorządy, które mają 
problem nie tylko z drożejącą energią, ale też z odpada-
mi, nie wiedzą, co mają z nimi robić. A wiemy, że od-
pady z Polski są teraz wywożone do spalarni na Litwie. 
Litwini palą to wszystko, a u nas to dobrze nie funkcjo-
nuje. Nie potrafimy wykorzystać tego potencjału, jaki 
mamy. Energię mamy, można powiedzieć, najdroższą 
w Europie, a będzie ona jeszcze droższa, ponieważ jest 
złe rozpoznanie problemu i są złe kierunki jego roz-
wiązania. Dlatego chcemy na tej konferencji przedsta-
wić inne rozwiązanie. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Na tym kończymy wygłaszanie oświadczeń.
Informuję, że protokół dwudziestego czwarte-

go posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
X  kadencji zostanie udostępniony senatorom 
w terminie 30 dni po posiedzeniu Senatu w Biurze 
Prac Senackich, pokój nr 255.
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Zamykam dwudzieste czwarte posiedzenie 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 22 minut 20)

(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską 
marszałkowską)
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24. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach w dniach 12, 13 i 27 maja 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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24. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach w dniach 12, 13 i 27 maja 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 96 98 89 81 76 99 100 100 99 98 98 96 98 100 100 100 100 99 100 100
  Za 59 47 89 81 44 48 55 99 48 51 51 96 51 99 48 52 100 48 53 52
  Przeciw 9 50 0 0 4 49 25 1 51 46 47 0 47 1 51 48 0 50 47 48
  Wstrzymało się 28 1 0 0 28 2 20 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
                    



Wyniki głosowań

290

24. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach w dniach 12, 13 i 27 maja 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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24. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach w dniach 12, 13 i 27 maja 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 100 99 100 100 100 100 98 100 100 100 100 100 99 99 100 100 100 100 100 99
  Za 53 52 52 99 100 100 50 100 100 98 51 51 50 97 51 100 51 52 100 50
  Przeciw 47 47 48 1 0 0 48 0 0 2 48 49 49 2 48 0 48 48 0 48
  Wstrzymało się 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1
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24. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach w dniach 12, 13 i 27 maja 2021 r.

. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

     41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
  1 R. Ambrozik + + + + + + - - - + + + + + + + + + - -
  2 P. Arndt + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
  3 W. Bernacki + + + + + + - - - + + + + + + + + + - -
  4 H. Bieda + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
  5 G. Bierecki + + + + + + - - - + + + + + + + + + - -
  6 P. Błaszczyk + + + + + + - - - + + + + + + + + + - -
  7 R. Bober + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
  8 J. Bogucki + + + + + + - - - + . + + + + + + + - -
  9 M. Borowski + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
  10 B. Borusewicz + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
  11 B. Borys-Damięcka + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
  12 M. Bosacki + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
  13 K. Brejza + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
  14 M. Budner + + + + + + - - - + + + + + + + + + - -
  15 J. Bury + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
  16 J. Chróścikowski + + + + + + - - - + + + + + + + + + - -
  17 A. Chybicka + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
  18 L. Czarnobaj + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
  19 G. Czelej + + + + + + - - - + + + + + + + + + - -
  20 J. Czerwiński + + + + + + - - - + + + + + + + + + - -
  21 D. Czudowska + + + + + + - - - + + + + + + + + + - -
  22 W. Dobkowski + + + + + + - - + + + + + + + + + + - -
  23 R. Dowhan + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
  24 A. Dunin + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
  25 W. Durlak + + + + + + - - - + + + + + + + + + - -
  26 J. Fedorowicz + + . + + + + + + + + + + + + + + + + +
  27 Z. Frankiewicz + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
  28 E. Gawęda + + + + + + - - - + + + + + + + + + - -
  29 S. Gawłowski + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
  30 B. Godyla + + - + + + + + . + + + + + + + + + + +
  31 S. Gogacz + + + + + + - - - + + + + + + + + + - -
  32 M. Golba + + + + + + - - - + + + + + + + + + - -
  33 A. Gorgoń-Komor + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
  34 T. Grodzki + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
  35 J. Gromek + + - + . + + + + + + + + + + + + + + +
  36 M. Gromko + + + + + + - - - + + + + + + + + + - -
  37 J. Hamerski + + + + + + - - - + + + + + + + + + - -
  38 J. Hibner + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
  39 J.M. Jackowski + + + + + + - - - + + + + + + + + + - -
  40 D. Jazłowiecka + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
  41 M. Kamiński + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  42 S. Karczewski + + + + + + - - - + + + + + + + + + - -
  43 K. Kleina + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
  44 B. Klich + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
  45 A. Kobiak + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
  46 M. Koc + + + + + + - - - + + + + + + + + + - -
  47 M. Kochan + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
  48 A. Kołacz-Leszczyńska + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
  49 W. Komarnicki + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
  50 M. Komorowski + + + + + + - - - + + + + + + + + + - -
  51 W. Konieczny + + - + + - + + + + + + + + + + + + + +
  52 T. Kopeć + + + + + + - - - + + + + + + + + + - -
  53 M. Kopiczko + + + + + + - - - + + + + + + + + + - -



Wyniki głosowań
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24. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach w dniach 12, 13 i 27 maja 2021 r.

     41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
  54 W. Kraska + + + + + + - - - + + + + + + + + + - -
  55 K. Kwiatkowski + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
  56 S. Lamczyk + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
  57 J.F. Libicki + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
  58 M. Łuczak + + + + + + - - - + + + + + . . . + - -
  59 J. Łyczak + + + + + + - - - + + + + + + + + + - -
  60 R. Majer + + + + + + - - - + + + + + + + + + - -
  61 B. Małecka-Libera + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
  62 R. Mamątow + + + + + + - . - + + + + + + + + + - -
  63 M. Martynowski + + + + + + - - - + + + + + + + + + - -
  64 E. Matecka + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
  65 A. Mężydło + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
  66 G. Morawska-Stanecka + + - + + - + + + + + + + + + + + + + +
  67 K. Mróz + + + + + + - - - + + + + + + + + + - -
  68 B. Orzechowska + + + + + + - - - + + + + + + + + + - -
  69 S. Ożóg + + + + + + - - - + + + + + + + + + - -
  70 A. Pająk + + + + + + - - - + + + + + + + + + - -
  71 J. Pęcherz + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
  72 M. Pęk + + + + + + - - - + + + + + + + + + - -
  73 W. Piecha + + + + + + - - - + + + + + + + + + - -
  74 M. Plura + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
  75 A. Pociej + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
  76 Z. Pupa + + + + + + - - - + + + + + + + + + - -
  77 J. Rotnicka + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
  78 J. Rusiecki + + + + + + - - - + + + + + + + + + - -
  79 S. Rybicki + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
  80 J. Sagatowska + + + + + + - - - + + + + + + + + + - -
  81 J. Sekuła + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
  82 M. Seweryński + + + + + + - - - + + + + + + + + + - -
  83 W. Skurkiewicz + + + + + + - - - + + + + + + + + + + -
  84 K. Słoń + + + + + + - - - + + + + + + + + + - -
  85 L. Staroń + + ? + + + ? - ? + + + + . + + ? + + +
  86 A. Szejnfeld + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
  87 A. Szwed + + + + + + - - - + + + + + + + + + - -
  88 R. Ślusarz + + + + + + - - - + + + + + + + + + - -
  89 R. Świlski + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
  90 D. Tobiszowska + + + + + + - - - + + + + + . + + + - -
  91 W. Tyszkiewicz + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
  92 K.M. Ujazdowski + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
  93 J. Wcisła + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
  94 K. Wiatr + + + + + + - - - + + + + + + + + + - -
  95 J. Włosowicz + + + + + + - - - + + + + + + + + + - -
  96 A. Zając + + + + + + - - - + + + + + + + + + - -
  97 J. Zając + + + + + + - - - + + + + + + + + + - -
  98 B. Zdrojewska + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
  99 B. Zdrojewski + + ? + + + + + + + + + + + + + + + + +
  100 W. Ziemniak + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
 
  Głosujących 100 100 99 100 99 100 100 99 99 100 99 100 100 99 98 99 99 100 100 100
  Za 100 100 49 100 99 98 51 51 51 100 99 100 100 99 98 99 98 100 53 52
  Przeciw 0 0 48 0 0 2 48 48 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 48
  Wstrzymało się 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
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24. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach w dniach 12, 13 i 27 maja 2021 r.

. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

     61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
  1 R. Ambrozik + - + + + - + - + + + + + + + ? + + ? +
  2 P. Arndt + + + + + + + + + + + + + + + + + + ? -
  3 W. Bernacki + - + + + - + - + + + + + + + ? ? + ? +
  4 H. Bieda + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
  5 G. Bierecki + - + + + - + - + + + + + + + ? ? + + +
  6 P. Błaszczyk + - + + + - + + + + + + + + + ? ? + + +
  7 R. Bober + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
  8 J. Bogucki + - + + + - + - + + + + + + + ? - + - +
  9 M. Borowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + ? -
  10 B. Borusewicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
  11 B. Borys-Damięcka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
  12 M. Bosacki + + + + + + + + + + + + + + + + + + - -
  13 K. Brejza + + + + + + + + + + + + + + + + + + ? -
  14 M. Budner + - + + + - + - + + + + + + + ? + + + +
  15 J. Bury + + + + + + + + + + + + + + + + + + - -
  16 J. Chróścikowski + - + + + - + - + + + + + + + ? ? + - +
  17 A. Chybicka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
  18 L. Czarnobaj + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
  19 G. Czelej - - + + + - + - + + + + + + + ? ? + + +
  20 J. Czerwiński + - + + + - + - + + + + + + + ? + ? ? +
  21 D. Czudowska + - + + + - + - + + + + + + + ? ? + + +
  22 W. Dobkowski + - + + + - + - + + + + + + + + ? + + +
  23 R. Dowhan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
  24 A. Dunin + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
  25 W. Durlak + - + + + - + - + + + + + + + ? - + + +
  26 J. Fedorowicz + + + + + + . + + + + + + + + + + + + -
  27 Z. Frankiewicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
  28 E. Gawęda + - + + + - + - + + + + + + + ? - + + +
  29 S. Gawłowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + ? -
  30 B. Godyla + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
  31 S. Gogacz + - + + + - + - + + + + + + + ? - + ? +
  32 M. Golba - - + + + - + - + + + + + + + ? - + + ?
  33 A. Gorgoń-Komor + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
  34 T. Grodzki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
  35 J. Gromek + + + + + + + + + + + + + + + + + + ? -
  36 M. Gromko + - + + + - + - + + + + + + + ? - + + +
  37 J. Hamerski + - + + + - + - + + + + + + + ? ? + + +
  38 J. Hibner + + + + + + + + + + + + + + + + + + - -
  39 J.M. Jackowski + - + + + - + - + + + + + + + ? ? + ? ?
  40 D. Jazłowiecka + + + + ? + + + + + + + + + + + + + + -
  41 M. Kamiński + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
  42 S. Karczewski + - + + + - + - + + + + + + + ? - + - +
  43 K. Kleina + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
  44 B. Klich + + + + + + + + + + + + + + + + + + ? -
  45 A. Kobiak + + + + + + + + + + + + + + + + + + ? -
  46 M. Koc + + + + + - + - + + + + + + + ? ? + + +
  47 M. Kochan + + + + + + + + + + + + + + + + + + ? -
  48 A. Kołacz-Leszczyńska + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
  49 W. Komarnicki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
  50 M. Komorowski + - + + + - + - + + + + + + + ? ? + + +
  51 W. Konieczny + + + + + + + + + + + + + + - + + + ? -
  52 T. Kopeć + - + + + - + - + + + + + + + ? ? + + +
  53 M. Kopiczko + - + + + - + - + + + + + + + ? - + + +



Wyniki głosowań
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24. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach w dniach 12, 13 i 27 maja 2021 r.

     61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
  54 W. Kraska + - + + + - + - + + + + + + + ? - + ? +
  55 K. Kwiatkowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
  56 S. Lamczyk + + + + + + + + + + + + + + + + + + ? -
  57 J.F. Libicki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
  58 M. Łuczak - - + + + - + - + + + + + + + ? - + + +
  59 J. Łyczak + - + + + - + - + + + + + + + ? - + ? +
  60 R. Majer + - + + + - + - + + + + + + + ? ? + ? +
  61 B. Małecka-Libera + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
  62 R. Mamątow + - + + + - + - + + + + + + + ? - + - +
  63 M. Martynowski + - + + + - + - + + + + + + + ? - + . +
  64 E. Matecka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
  65 A. Mężydło + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
  66 G. Morawska-Stanecka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
  67 K. Mróz + - + + + - + - + + + + + + + ? - + + +
  68 B. Orzechowska + - + + + - + - + + + + + + + ? - + ? +
  69 S. Ożóg + - + + + + + - + + + + + + + ? - + + +
  70 A. Pająk + - . + + - + - + + + + + + + ? ? + . +
  71 J. Pęcherz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
  72 M. Pęk + - + + + - + - + + + + + + + ? - + . +
  73 W. Piecha + - + + + - + - + + + + + + + ? ? + ? +
  74 M. Plura + + + + + + + + + + + + + + + + + + . -
  75 A. Pociej + + + + + + + + + + + + + ? + + + + ? .
  76 Z. Pupa + - + + + - + - + + + + + + + ? ? + ? +
  77 J. Rotnicka + + + + + + + + + + + + + + + + + + ? -
  78 J. Rusiecki + - + + + - + - + + + + + + + ? - + - +
  79 S. Rybicki + + + + + + + + + + + + + + + + + + ? -
  80 J. Sagatowska + - + + + - + + + + + + + + + ? ? + + +
  81 J. Sekuła + + + + + + + + + + + + + + + + + + ? -
  82 M. Seweryński + - + + + - + - + + + + + + + ? - + ? +
  83 W. Skurkiewicz - - + . + - + - + + + + . + + ? - + ? +
  84 K. Słoń + - + + + - + - + + + + + + + ? ? + ? +
  85 L. Staroń + + + + + + ? + + + + + + + + + + + . +
  86 A. Szejnfeld + + + + + + + + + + + + + + + + + + ? -
  87 A. Szwed + - + + + - + - + + + + + + + ? ? + + +
  88 R. Ślusarz + - + + + - + - + + + + + + + ? ? ? + +
  89 R. Świlski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
  90 D. Tobiszowska + - + + + - + - + + + + + + + ? - + ? +
  91 W. Tyszkiewicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + ? -
  92 K.M. Ujazdowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
  93 J. Wcisła + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
  94 K. Wiatr + - + + + - + - + + + + + + + ? ? + ? +
  95 J. Włosowicz - - + + + - + - + + + + + + + ? ? + + +
  96 A. Zając + - + + + - + - + + + + + + + ? - + + +
  97 J. Zając + - + + + - + - + + + + + + + ? - + + +
  98 B. Zdrojewska + + + + + + + + + + + + + + + + + + ? -
  99 B. Zdrojewski + + + + + + + + + + + + + + + + + + - -
  100 W. Ziemniak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
 
  Głosujących 100  100 99 99 100 100 99 100 100 100 100 100 99 100 100 100 100 100 95 98
  Za 95 53 99 99 99 53 98 54 100 100 100 100 99 99 99 53 55 98 53 47
  Przeciw 5 47 0 0 0 47 0 46 0 0 0 0 0 0 1 0 23 0 9 49
  Wstrzymało się 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 47 22 2 33 2
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24. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach w dniach 12, 13 i 27 maja 2021 r.

. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

     81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
  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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24. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach w dniach 12, 13 i 27 maja 2021 r.

     81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
  54 W. Kraska - - + - + + - - - - +
  55 K. Kwiatkowski + - + + + - + + + + +
  56 S. Lamczyk + - + + + - + + + + +
  57 J.F. Libicki + - + + + - + + + + +
  58 M. Łuczak - - + - + + - - - - +
  59 J. Łyczak - - + - + + - - - - +
  60 R. Majer - - + - + + - - - - +
  61 B. Małecka-Libera + - + + + - + + + + +
  62 R. Mamątow - - + - + + - - - - +
  63 M. Martynowski - - + - + + - - - - +
  64 E. Matecka + - + + + - + + + + +
  65 A. Mężydło + - + + + - + + + + +
  66 G. Morawska-Stanecka + - + + + - + + + + +
  67 K. Mróz - - + - + + - - - - +
  68 B. Orzechowska - - + - + + - - - - +
  69 S. Ożóg - - + - + + - - - - +
  70 A. Pająk - - + - + + - - - - +
  71 J. Pęcherz + - + + + - + + + + +
  72 M. Pęk - - + - + + - - - - +
  73 W. Piecha - - + - + + - - - - +
  74 M. Plura + - + + + - + + + + +
  75 A. Pociej - - + + + - + + + + +
  76 Z. Pupa - - + - + + - - - - +
  77 J. Rotnicka + - + + + - + + + + +
  78 J. Rusiecki - - + - + + - - - - +
  79 S. Rybicki + - + + + - + + + + +
  80 J. Sagatowska - - + - + + - - - - +
  81 J. Sekuła + - + + + - + + + + +
  82 M. Seweryński - - + - + + - - - - +
  83 W. Skurkiewicz - - + - + + - - - . +
  84 K. Słoń - - + - + + - - - - +
  85 L. Staroń ? - + . . . . . . . .
  86 A. Szejnfeld + - + + + - + + + + +
  87 A. Szwed - - + - + + - - - - +
  88 R. Ślusarz - - + - + + - - - - +
  89 R. Świlski + - + + + - + + + + +
  90 D. Tobiszowska - - + - + + - - - - +
  91 W. Tyszkiewicz + - + + + - + + + + +
  92 K.M. Ujazdowski + - + + + - + + + + +
  93 J. Wcisła + - + + + - + + + + +
  94 K. Wiatr - - + - + + - - - - +
  95 J. Włosowicz - - + - + + - - - - +
  96 A. Zając - - + - + + - - - - +
  97 J. Zając - - + - + + - - - - +
  98 B. Zdrojewska + - + + + - + + + + +
  99 B. Zdrojewski + - + + + - + + + + +
  100 W. Ziemniak + . + . + - + + + + +
 
  Głosujących 99 98 100 95 97 98 98 98 98 98 99
  Za 49 0 98 48 96 48 51 51 51 51 99
  Przeciw 49 97 0 47 0 50 47 46 47 47 0
  Wstrzymało się 1 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0
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24. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 12, 13 i 27 maja 2021 r.

Przemówienie senatora Władysława Komarnickiego   
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
W historii Polski nie było wielu zwycięskich powstań. Zbyt często porywali-

śmy się na walkę z przeważającym przeciwnikiem, bez odpowiedniego zaplecza 
i bez uwzględnienia sytuacji międzynarodowej. Dlatego z ogromną satysfak-
cją przyjmuję, że Senat Rzeczypospolitej debatuje dziś nad uchwałą w stulecie 
III Powstania Śląskiego. Było to powstanie zwycięskie, było ono przygotowane 
i miało dalekosiężne skutki. Nie wiemy, czy II Rzeczpospolita przetrwałaby 20 
niespokojnych lat swojego istnienia, gdyby nie zaplecze gospodarcze wniesio-
ne przez Śląsk w wyniku III Powstania. A po studwudziestotrzyletniej niewoli 
każdy rok niepodległości był bezcenny dla odbudowy samodzielnego i trwałego 
funkcjonowania narodu polskiego.

Uważam, że przede wszystkim powinniśmy oczywiście świętować. Ale 
pamiętajmy, że historia zawsze daje nam jakąś lekcję, a jak powiedział filozof 
George Santayana: „Kto nie pamięta historii, skazany jest na jej ponowne prze-
życie”. Uważam, że musimy pokusić się o refleksję, czy Polska Śląskowi odpo-
wiednio podziękowała za ten trud i ofiarę. Myślę teraz nie tylko o Wojciechu 
Korfantym, który m. in. był więźniem twierdzy brzeskiej, ale także o tym, że 
w pewnym momencie Ślązacy w swojej lokalnej ojczyźnie poczuli się traktowani 
jak obywatele drugiej kategorii. I to też jest dla nas lekcja: żeby szanować wspól-
noty regionalne, żeby lokalne tradycje i odmienności traktować jako coś, co nas 
wzbogaca, a nie jako ukrytą opcję niemiecką. W polskich regionach drzemie 
ogromny potencjał i nie powinny być one traktowane przez władze centralne 
jako konkurent, ale jako ważny partner. Reformy decentralizacyjne w naszym 
kraju są jednymi z naszych największych osiągnięć i warto o tym pamiętać 
w dniu, kiedy świętujemy wysiłek zbrojny Ślązaków, którzy chcieli ponownego 
nawiązania łączności z Polską, od której nie zostali oderwani w wyniku zabo-
rów, ale z którą łączność stracili jeszcze w średniowieczu.
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24. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 12, 13 i 27 maja 2021 r.

Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
 w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
„Zwycięstwo osiągniemy za wszelką cenę i nie ma takiego mocarza na świecie, 

który by mógł nas okuć ponownie w kajdany germańskie” – pisał 3 maja w odezwie 
do rodaków znany działacz społeczny, a wcześniej komisarz plebiscytowy Wojciech 
Korfanty, który stanął na czele III powstania śląskiego, ostatniego i zwycięskiego 
zrywu Polaków na Śląsku. Zrywu, który był odpowiedzią na plebiscyt, jaki od-
był się na Górnym Śląsku 20 marca 1921 r. Wydano zgodę na udział w głosowaniu 
osób, które wcześniej wyemigrowały ze Śląska. W tym celu z Niemiec przyjechało 
182 tysiące emigrantów, z Polski – 10 tysięcy. Ostatecznie w plebiscycie wzięło udział 
ok. 97% uprawnionych osób, z czego ok. 19% stanowili wcześniejsi emigranci. Za 
przynależnością do Polski głosowała mniejszość, 40,3% głosujących. Komisja ple-
biscytowa zdecydowała o przyznaniu prawie całego obszaru Niemcom. Na tę wieść 
wcześniejsze pojedyncze strajki niezadowolonych z trudnych warunków material-
nych i bezrobocia mieszkańców regionu przekształciły się 2 maja w strajk generalny.

Walki trwały 2 miesiące – powstańcy zdołali opanować prawie cały obszar plebi-
scytowy, później bronili go przed siłami niemieckimi. Najpoważniejsze starcia mia-
ły miejsce w okolicach Góry Świętej Anny. W III powstaniu śląskim wzięło udział 
około 60 tysięcy Polaków – 1 tysiąc 218 spośród nich poległo, 794 odniosło rany.

5 lipca 1921 r. zakończyło się III powstanie śląskie. Zryw doprowadził do ko-
rzystnego dla Polski podziału regionu, który był obiektem rywalizacji Niemiec 
i odrodzonej Rzeczypospolitej. W wyniku tego zrywu Rada Ambasadorów 
zdecydowała o korzystniejszym dla Polski podziale Śląska. Z obszaru plebi-
scytowego, czyli ponad 11 tysięcy km2, zamieszkanego przez ponad 2 miliony 
ludzi, do Polski przyłączono 29% terenu i 46% ludności. W Polsce znalazły się 
m.in. Katowice, Świętochłowice, Królewska Huta – obecny Chorzów – Rybnik, 
Lubliniec, Tarnowskie Góry i Pszczyna. Podział był też korzystny dla Polski go-
spodarczo – na przyłączonym terenie znajdowały się 53 z 67 istniejących kopal-
ni, 22 z 37 wielkich pieców oraz 9 z 14 stalowni. 

W dniu dzisiejszym, podejmując uchwałę w 100-lecie III Powstania Śląskiego, 
jako Senat „składamy hołd Powstańcom Śląskim za ich męstwo i hart ducha, 
a także patriotyzm i umiłowanie polskości, które – pomimo sześciu wieków 
podległości Górnego Śląska czeskiej i niemieckiej jurysdykcji – doprowadziły do 
objęcia części Górnego Śląska przez odradzające się państwo polskie”. Jak pod-
kreślił Wojciech Korfanty już po powstaniu: „Cud nad Wisłą uratował Polskę 
od zguby, cud nad Odrą dał Polsce Śląsk. Cudu nad Wisłą i cudu nad Odrą nie 
stworzył żaden dyktator, żaden mocarz, który wziął odpowiedzialność za losy 
narodu, ale duch narodu, jego solidarność narodowa, duch obywatelski i poczu-
cie odpowiedzialności każdego obywatela”.
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24. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 12, 13 i 27 maja 2021 r.

Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
 w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jak podkreślono w uchwale, którą miałem zaszczyt poprzeć: „Czterdzieści 

lat temu, 12 maja 1981 r., po wieloletniej walce rolników, została zarejestrowana 
pierwsza w historii Polski niezależna od władz komunistycznych chłopska or-
ganizacja związkowa – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników 
Indywidualnych «Solidarność»”.

Warto przypomnieć że postulaty ustrzyckie wytyczyły program działania 
tego związku, a ponadto zmusiły władzę m.in. do: zagwarantowania nienaru-
szalności chłopskiej własności i wolności w obrocie ziemią, zrównania praw rol-
ników indywidualnych z prawami gospodarstw państwowych, zrównania praw 
socjalnych mieszkańców wsi i miast, korzystnych zmian w oświacie na wsi oraz 
uznania praw religijnych, wydawania zezwoleń na budowę kościołów i zapew-
nienia opieki duszpasterskiej w wojsku. Przez 40 lat Niezależny Samorządny 
Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność” zawsze stał po 
stronie wsi i polskich rolników.

Tak więc w dniu dzisiejszym „Senat Rzeczypospolitej Polskiej, doceniając 
wagę i znaczenie istnienia w Polsce niezależnych rolniczych związków zawo-
dowych oraz dziedzictwo i wkład, jakie Solidarność Rolnicza wniosła w walkę 
o suwerenność, niepodległość i przemiany demokratyczne w Polsce, wyraża swo-
je głębokie uznanie i podziękowanie założycielom, członkom i władzom NSZZ 
Rolników Indywidualnych „Solidarność”, wszystkim tym, którzy przyczynili 
się do jego powstania i zarejestrowania, a także tym, którzy wspierali i wspie-
rają Związek i jego członków”. Dziękuję bardzo.
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24. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 12, 13 i 27 maja 2021 r.

Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jak podkreślono w ocenie skutków regulacji w druku sejmowym nr 1072: 

„Rekomendowane rozwiązania to działania legislacyjne polegające na:
1) określeniu przepisów dotyczących ostatecznego terminu na zgłoszenie 

zmian do wniosku, przypadającego na dzień 31 maja roku, w którym wniosek 
został złożony, oraz umożliwienie przedłużenia terminu składania wniosków 
o przyznanie płatności lub zmian do wniosków o przyznanie płatności bez-
pośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu, w przypadku wystąpienia 
okoliczności uniemożliwiających rolnikom złożenie wniosków w ustawowym 
terminie;

2) wprowadzeniu przepisów umożliwiających ogłoszenie listy odmian konopi 
włóknistych, które nie kwalifikują się do przyznania płatności obszarowych;

3) ujednoliceniu przepisów w zakresie wykorzystania zdjęć wykonanych 
i przesyłanych przez stronę postępowania z wykorzystaniem aplikacji udostęp-
nionej przez ARiMR, w tym zdjęć geotagowanych, w prowadzonych postępowa-
niach w sprawie o przyznanie płatności bezpośrednich, płatności niezwiązanej 
do tytoniu oraz w ramach PROW;

4) umożliwieniu Prezesowi ARiMR udostępniania danych przestrzennych 
pochodzących z Systemu Identyfikacji Działek Rolnych oraz zintegrowane-
go systemu kontroli do celów naukowo-badawczych, środowiskowych oraz 
statystycznych;

5) uproszczeniu trybu składania przez partnerów KSOW wniosków o wybór 
operacji oraz innych dokumentów w postępowaniach w sprawie wyboru tych 
operacji przez wprowadzenie, obok formy pisemnej, możliwości składania ww. 
wniosków i innych dokumentów również drogą elektroniczną;

6) usprawnieniu procesu rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy 
oraz pomocy technicznej w ramach PROW 2014–2020, przez uchylenie art. 67b 
ust. 1, 2 i 6 ustawy o PROW 2014–2020 oraz uwzględnienie przepisów przej-
ściowych w celu zapewnienia okresu niezbędnego do przygotowania się przez 
podmioty uprawnione do otrzymania pomocy lub pomocy technicznej do wpro-
wadzanych zmian”.

Tak więc oczekiwanym efektem rekomendowanych rozwiązań jest zapew-
nienie beneficjentom stabilnych przepisów prawa. Na podstawie przeprowa-
dzonej analizy możliwości osiągnięcia celu projektu za pomocą innych środków 
należy stwierdzić, że działania inne niż legislacyjne nie dają takiej możliwości.

Projekt został poddany szerokim konsultacjom społecznym, a uwagi zostały 
w dużej mierze uwzględnione. Sejm uchwalił ustawę na dwudziestym ósmym 
posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2021 r. Za przyjęciem ustawy głosowało 445 po-
słów, przy czym 3 posłów się wstrzymało, a 1 był przeciw.
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24. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 12, 13 i 27 maja 2021 r.

Przemówienie senatora Wadima Tyszkiewicza   
 w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Jeśli chodzi o ustawę o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów 
wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw, przed wprowadza-
niem przepisów dotyczących geotagowania zdjęć upraw rolnych należałoby prze-
prowadzić analizy dotyczące: poziomu zaznajomienia rolników z aplikacjami 
ARiMR i wymogami technicznymi, jakie powinni spełniać, aby móc korzystać 
z tych aplikacji; poziomu umiejętności technicznych rolników lub możliwości 
korzystania z pomocy w tym zakresie, niezbędnych do wykonania proponowa-
nych ustawą nakazów; poziomu możliwości technicznych rolników koniecz-
nych do wykonania postanowień ustawy, tj. dostęp do smartfonów, komputerów, 
odpowiedniego oprogramowania itp.; możliwości technicznych koniecznych 
do wykonania postanowień ustawy niezależnych od umiejętności i możliwości 
technicznych rolników, tj. np. dostęp do sieci internetowej, jakość tej sieci itp.; 
poziomu dotychczasowego wykorzystania możliwości składania wniosków on-
line – procentowo, ile wniosków jest obecnie składanych online z podziałem na 
poszczególne powiaty.

Biorąc to wszystko pod uwagę, należałoby również zaprojektować program 
szkoleń skierowanych do rolników w zakresie umiejętności posługiwania się 
zarówno odpowiednim sprzętem, jak i oprogramowaniem. Należy wziąć także 
pod uwagę konieczność wsparcia rządowego w zakresie zapewnienia sprzętu 
oraz całej infrastruktury internetowej koniecznej do wykonania postanowień 
ustawy tym rolnikom, którzy nie są w stanie pozwolić sobie na ich zakup i in-
stalację, przy czym należy wziąć również pod uwagę te tereny, na których wyko-
nanie postanowień ustawy nie będzie możliwe ze względów technicznych, np. ze 
względu na brak zasięgu, brak sieci itp. Istotny jest przy tym fakt, że wymiana 
pokoleń w środowisku rolniczym nie jest zadowalająca i społeczność aktywnych 
rolników jest w wieku więcej niż średnim, a dedykowanymi portalami posłu-
gują się głównie młodzi rolnicy.

Ponadto należy wziąć pod uwagę sytuację gospodarstw, które posiadają swoje 
grunty w różnych rejonach Polski, ponieważ może dochodzić do takich sytuacji, 
że po wydaniu nakazu wykonania zdjęcia geotagowanego właściciel gruntów 
nie będzie w stanie wykonać zlecenia w wymaganym terminie, co narazi go na 
dodatkowe koszty, związane z koniecznością dojazdu do pola wytypowanego 
w kontroli, a położonego z dala od siedziby gospodarstwa.



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 24. posiedzenia Senatu

306

24. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 12, 13 i 27 maja 2021 r.

Przemówienie senatora Wiktora Durlaka   
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nauka zdalna okazała się dużym wyzwaniem zarówno dla nauczycieli 

i uczniów, jak również dla rodziców. Zamknięcie placówek edukacyjnych wpły-
nęło na życie ponad 1,6 miliarda dzieci na całym świecie. Jest to sytuacja bez 
precedensu. Nigdy wcześniej tak duży odsetek młodych ludzi (ponad 91%) nie 
był pozbawiony możliwości stacjonarnej edukacji oraz korzystania z pomocy 
i opieki, jaką zapewniały im szkoły.

Nikt jednak chyba nie wątpliwości, że nawet najlepiej zorganizowana nauka 
zdalna, z wykorzystaniem najnowszych technologii, platform edukacyjnych, 
komunikatorów i aplikacji, nie jest w stanie zastąpić tradycyjnej nauki, szkoły 
i bezpośredniego kontaktu nauczyciela z dzieckiem oraz uczniów z rówieśni-
kami. Ta forma kształcenia ma pewne ograniczenia, które niestety przekładają 
się m.in. na problemy w nauce.

Faktem jest, że koronawirus zmienił oblicze edukacji. Choć trudno w tym 
momencie przewidzieć długofalowe skutki zdalnej nauki, to na pewno ta nowa, 
wywołana pandemią sytuacja, w której znaleźli się uczniowie, wymaga podjęcia 
niestandardowych działań, których celem będzie zniwelowanie negatywnych 
skutków nauki na odległość.

Zgodnie z założeniami procedowanej właśnie ustawy, rezerwa części oświa-
towej subwencji ogólnej ma zostać zwiększona o dodatkowe 187 milionów zł, co 
pozwoli na zapewnienie uczniom (po powrocie do szkół) wsparcia w postaci do-
datkowych zajęć wspomagających utrwalenie wiadomości i umiejętności z wy-
branych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

Dodatkowe zajęcia, których celem jest uzupełnienie braków spowodowa-
nych edukacją zdalną, pozwolą nadrobić ewentualne braki w opanowaniu przez 
uczniów wymaganego materiału ustalonego w podstawie programowej kształ-
cenia ogólnego.

Zgodnie z założeniami ustawy zajęcia te będą mogły być organizowane dla 
uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych. 
Zarówno ich organizacja, jak i udział w nich uczniów mają być dobrowolne, 
a szczegóły dotyczące zajęć wspomagających mają się znaleźć w rozporządzeniu 
ministra edukacji i nauki.

Jest to cenna i potrzebna inicjatywa, popierana przez rodziców i nauczycieli, 
a myślę, że również przez samych uczniów. Przyjęcie tych rozwiązań pozwoli 
uczniom, szczególnie tym słabszym, nadrobić zaległości, co niewątpliwie będzie 
miało pozytywny wpływ na ich dalszą edukację i rozwój.
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24. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 12, 13 i 27 maja 2021 r.

Przemówienie senator Agnieszki Gorgoń-Komor   
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senatorowie!
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z za-

pobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób za-
kaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 
ustaw ma na celu korektę rozwiązań prawnych wprowadzonych w ramach dzia-
łań przeciwcovidowych. Ustawa, oprócz dopuszczenia przeprowadzania szcze-
pień na COVID-19 w aptekach i regulowania praw emerytalnych pracowników 
górniczych oddelegowanych do prac przy zwalczaniu epidemii, zwiększa wyso-
kość rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w celu umożliwienia jednost-
kom samorządu terytorialnego organizacji dodatkowych zajęć edukacyjnych 
z zakresu kształcenia ogólnego. Zmiana w tym zakresie dotyczy zwiększenia 
w 2021 r. kwoty rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, co zwiększy wyso-
kość tej rezerwy o kwotę 187 milionów zł. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu 
ustawy, potrzeba zwiększenia limitu rezerwy wynika z konieczności zapewnie-
nia jednostkom samorządu terytorialnego dodatkowych środków finansowych 
z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli, którzy będą pro-
wadzić dodatkowe zajęcia wspomagające dla uczniów.

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju uczniowie klas IV–VIII szkół 
podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych od października 
2020 r. realizują obowiązek szkolny i obowiązek nauki w systemie zdalnym. 
Wychodząc naprzeciw społeczności uczniowskiej, planuje się zapewnienie 
uczniom, po powrocie do szkół, wsparcia w postaci dodatkowych zajęć wspo-
magających utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, co pozwoli uzupełnić ewen-
tualne braki w opanowaniu przez uczniów wymaganego materiału ustalonego 
w postawie programowej kształcenia ogólnego. W celu realizacji tego przedsię-
wzięcia planuje się możliwość organizacji w publicznych i niepublicznych szko-
łach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych, w tym w specjalnych oraz 
w szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne, dodatkowych zajęć 
wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejęt-
ności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia 
ogólnego. Jak wskazuje ustawa, realizacja dodatkowych zajęć wspomagających 
będzie zadaniem dobrowolnym, jeżeli rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły chęć 
co do udziału ucznia w takich zajęciach, dającym możliwość ich organizacji, co 
uzasadnia mechanizm dystrybuowania środków finansowych do jednostek sa-
morządu terytorialnego poprzez rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej.

Założenia ustawy przewidują elastyczność w zakresie sposobu organizacji zajęć 
wspomagających dla chętnych uczniów, jak i w zakresie przedmiotów, z których 
zajęcia te będą organizowane. Wstępnie założono, że zajęcia te będą organizowane 
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wyłącznie z obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, 
ujętych w ramowych planach nauczania dla danego typu szkoły, wymiar tych 
zajęć nie przekroczy 10 godzin dla każdego oddziału, zajęcia zaś mają być orga-
nizowane dla grupy liczącej przynajmniej 10 uczniów, a w mniejszych szkołach 
co najmniej 5 uczniów. Dofinansowanie z rezerwy części oświatowej subwencji 
ogólnej będzie przysługiwało jednostkom samorządu terytorialnego prowadzą-
cym lub dotującym szkoły, w których zostaną zorganizowane zajęcia wspomaga-
jące dla uczniów; dotyczy to zarówno szkół publicznych, dla których są organem 
prowadzącym, jak i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne, a także 
szkół niepublicznych.

Dla osiągnięcia założonego celu konieczne jest zwiększenie limitu rezerwy 
części oświatowej subwencji ogólnej, określonego w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 
13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, poprzez pil-
ne dokonanie nowelizacji ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiąza-
niach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU 
poz. 1842, z późn. zm.). Zwiększenie limitu rezerwy części oświatowej subwencji 
ogólnej wiąże się z koniecznością zapewnienia jednostkom samorządu terytorial-
nego dodatkowych środków finansowych z przeznaczeniem na wypłatę wyna-
grodzenia dla nauczycieli, którzy będą prowadzić zajęcia. Przedmiotowa ustawa 
wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Konieczne jest jak 
najszybsze określenie trybu przekazania jednostkom samorządu terytorialnego 
środków na uruchomienie dodatkowych zajęć wspomagających uczniów w opa-
nowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

Problemy ze zdrowiem psychicznym wśród polskich uczniów są powszechne, 
ale w czasie pandemii ich skala znacząco wzrosła. Lockdown negatywnie wpływa 
na kondycję psychiczną dzieci i młodzieży. Skutki pandemii wśród dzieci i mło-
dzieży dotyczące zaburzeń psychicznych już są odczuwalne, a będą długofalowe. 
Dlatego potrzebne jest wzmocnienie systemu opieki w zakresie zdrowia psychicz-
nego i nakładów na ten cel. Izolacja domowa tylko pogorszyła dramatyczną już 
sytuację. Pandemia przyczynia się do wzrostu wśród młodzieży depresji, sta-
nów lękowych, zaburzeń odżywiania, jak również zachowań autodestrukcyjnych, 
a nawet prób samobójczych. Potwierdzają to jedne badania, w których młodzież 
skarżyła się na brak żywego kontaktu z rówieśnikami i przyjaciółmi (80%), nie-
wychodzenie z domu (62%), brak możliwości uprawiania sportu (42%) i nudę (50%), 
przeciążenie materiałem szkolnym (63%), lęk o utratę pracy przez najbliższych 
(57%) i o to, że izolacja może trwać bardzo długo (73%), o swoje zdrowie (25%) i o to, 
czy nie zabraknie dla niej lekarstw i opieki medycznej (54%). Dlatego tak ogrom-
nie ważne jest, oprócz dodatkowych zajęć edukacyjnych, o których mówi ustawa, 
wprowadzenie pomocy psychologicznej świadczonej uczniom na terenie szkoły, 
rozumianej jako pomoc doraźna, opiekuńcza, mająca na celu reagowanie na po-
trzeby uczniów i pojawiające się problemy w celu redukcji symptomów i przywró-
cenia równowagi psychicznej – na co pragnę zwrócić uwagę. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora Janusza Gromka   
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Podstawową przyczyną podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej usta-

wy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziała-
niem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw była potrzeba zwiększenia 
w 2021 r. kwoty rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej określonej w art. 28 
ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu tery-
torialnego. Dotyczy to COVID-19 oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych.

Planuje się zwiększenie tej rezerwy ze środków budżetu państwa o kwotę 
187 milionów zł. Jest to kwota, która zapewni jednostkom samorządu teryto-
rialnego możliwość wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli, którzy będą prowa-
dzić dodatkowe zajęcia wspomagające dla uczniów. Te dodatkowe zajęcia mają 
pomóc uczniom w powrocie do szkół po zakończonej nauce zdalnej. Uczniowie 
będą mogli opanować oraz utrwalić wiadomości i umiejętności z wybranych 
zajęć edukacyjnych w zakresie kształcenia ogólnego. Dotyczy to uczniów szkół 
podstawowych, szkół ponadpodstawowych i artystycznych. Zajęcia mają być do-
browolne i organizowane według zgłoszeń, m.in. rodziców. Przewiduje się po 10 
godzin dla każdego działu, w grupach liczących ok. 10 uczniów. O zwiększeniu 
wspomnianej kwoty mówi art. 15zof.

Nie kwestionuję merytorycznej strony proponowanych rozwiązań ani za-
sadności wprowadzenia ich do porządku prawnego. Środki na subwencję należy 
przekazać w taki sposób, aby mieć nad nimi jak największą kontrolę. Sposób ich 
dystrybucji musi być jak najbardziej uczciwy. 

W zakresie pozostałych zapisów ustawy jestem za wnioskiem Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej przegłosowanym w dniu 
11 maja 2021 r. Co do zapisów dotyczących szczepień w aptekach, to uważam, że 
takowe zapisy mogą poczekać. Nic się nie stanie, jeżeli zapisy te nie wejdą w życie 
w trybie natychmiastowym, tym bardziej że liczba szczepionek jest ograniczona. 
Przypominam także o przykrym fakcie, że zmniejsza się liczba Polek i Polaków 
chętnych do zapisania się na szczepienie. Nie mogę sobie też wyobrazić, jak ta-
kie szczepienia miałyby wyglądać, zważywszy że część punktów aptecznych jest 
prowadzona jednoosobowo, a do tego na małym metrażu.
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Przemówienie senatora Mariusza Gromki   
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Projektowana ustawa jest niezbędna w walce z pandemią COVID-19 oraz jej 

skutkami, jeśli chodzi zarówno o powrót uczniów do normalności, jak i posze-
rzanie możliwości szczepiennych w naszym kraju, dlatego popieram ją w całości.

Zdając sobie sprawę z tego, jakie trudności wywołała pandemia w życiu 
uczniów kształcących się przez bardzo długi okres zdalnie, trzeba im pomóc 
w powrocie do nauczania stacjonarnego, zatem konieczne jest wsparcie finan-
sowe, przeznaczone na zajęcia dodatkowe, pomagające w opanowaniu i utrwala-
niu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
z zakresu kształcenia ogólnego. Potrzebne jest zatem zwiększenie limitu rezer-
wy części oświatowej subwencji ogólnej. Proponowana nowelizacja z pewno-
ścią pomoże uczniom uzupełnić braki w wiedzy i opanować materiał określony 
w podstawie programowej kształcenia ogólnego, a tym samym przyczyni się do 
zwalczania negatywnych skutków epidemii w edukacji.

Wszystkie zaś zmiany w ustawie – Prawo farmaceutyczne, w ustawie o za-
pobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w ustawie o do-
kumentach publicznych oraz w ustawie o zmianie niektórych ustaw w zakresie 
działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 
mają jeden cel: wygranie walki z pandemią COVID-19 poprzez umożliwienie jak 
największej liczbie osób w jak najkrótszym czasie przyjęcia szczepienia. Słusznie 
zatem wskazano apteki ogólnodostępne jako nowe miejsca do przeprowadzania 
szczepień ochronnych, a także umożliwiono rejestrację na wykonanie szczepie-
nia po uwierzytelnieniu osoby poddawanej szczepieniu w inny sposób niż przez 
podanie imienia, nazwiska i numeru PESEL bądź numeru i serii dowodu tożsa-
mości. Wszystkie te działania stanowią maksymalizację dostępu do szczepień 
ochronnych przeciwko COVID-19.

W związku z ryzykiem dotyczącym braku możliwości dostosowania doku-
mentów publicznych pierwszej, drugiej i trzeciej kategorii do wymagań usta-
wowych w wyznaczonych dotychczas terminach właściwa jest proponowana 
zmiana wydłużenia tych terminów o rok.

Sprawiedliwym rozwiązaniem jest również zaliczenie okresów oddelegowa-
nia ratowników i sanitariuszy górniczych do pomocy w szpitalach w celu zwal-
czania epidemii do okresów uwzględnianych przy ustalaniu prawa i wysokości 
emerytur górniczych.

Proponowana ustawa jest instrumentem przyczyniającym się do zwalczania, 
przeciwdziałania i zapobiegania epidemii COVID-19. Z całą pewnością pomoże 
ona uczniom w powrocie do normalności, zadowoli sanitariuszy i ratowników 
górniczych oraz wszystkie osoby zainteresowane zaszczepieniem się.
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza   
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Omawiana ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach zwią-

zanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych jest podykto-
wana koniecznością zwiększenia limitu rezerwy części oświatowej subwencji 
ogólnej określonego w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o docho-
dach jednostek samorządu terytorialnego, DzU z 2021 r. poz. 38.

Zwiększenie limitu rezerwy, o której wspomniałem, jest konieczne, zda-
niem projektodawców, do zrealizowania w publicznych i niepublicznych szko-
łach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych, w tym specjalnych, oraz 
szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne dodatkowych zajęć 
wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności 
z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, 
w tym zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka 
regionalnego.

Będzie to wsparcie uczniów, którzy od października 2020 r. realizują obo-
wiązek szkolny i obowiązek nauki w systemie zdalnym. Zadanie to nie będzie 
obowiązkowe, a dobrowolne, we wszystkich szkołach, w których uczniowie i ich 
rodzice wyrażą chęć udziału.

Na pewno dobre jest to, że rozpoczęto myślenie o uczniach, którzy powrócą 
– oby jak najszybciej – do nauki stacjonarnej w szkołach. Potrzeby w zakresie 
wsparcia uczniów będą ogromne, ale sądzę, że nie są one na dzień dzisiejszy 
zdiagnozowane. Mówimy o zajęciach dodatkowych w celu utrwalenia czy nawet 
uzupełnienia wiedzy, wiemy o potrzebach wsparcia psychologicznego, społecz-
nego, ponownej integracji itp. To wszystko będzie wymagało działań komplekso-
wych i skoordynowanych, a nie nieprzemyślanych, cząstkowych, bez określenia 
celów, jakie chcemy osiągnąć, wydając na ich realizację olbrzymie środki.

Oświata pochłonąć może, podobnie zresztą jak służba zdrowia, każde pienią-
dze, jakie się wyasygnuje na jej działalność. Wydając te pieniądze, musimy wie-
dzieć, po co to robimy. Co chcemy osiągnąć? Co chcemy poprawić lub usprawnić?

Omawiana ustawa daje podstawę prawną do zwiększenia rezerwy oświa-
towej subwencji ogólnej jednostkom samorządu terytorialnego prowadzącym 
lub dotującym szkoły o kwotę 187 milionów zł. W wydatkach budżetu państwa 
w roku 2021 przeznaczonych na oświatę to z pewnością niewiele, ale jest to jed-
nak znacząca kwota, za którą można zrealizować wiele zadań. Czy będzie dobrze 
spożytkowana przez szkoły? Odpowiem w taki sposób: gdyby szkoły wiedziały 
o takiej możliwości wcześniej, to z pewnością zaplanowałyby takie działania, 
które pozwoliłyby osiągnąć założone cele. Obecnie może się okazać, że w wielu 
placówkach taki cel nie zostanie osiągnięty. Jestem tutaj pesymistą, bo wiele lat 
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funkcjonowałem w systemie oświaty, w doskonaleniu zawodowym nauczycieli 
i w doradztwie metodycznym. Mimo tego zagłosuję za tą ustawą, licząc, że każde 
kolejne zmiany subwencji oświatowej w zakresie wspomagania uczniów po okre-
sie pandemii będą przygotowane już bardziej kompleksowo. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda    
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobiega-

niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 
ma zasadniczo na celu korektę różnych rozwiązań prawnych wprowadzonych 
w ramach działań przeciwcovidowych. W ramach procedowanych zmian rząd 
premiera Mateusza Morawieckiego proponuje zwiększenie wysokości rezerwy 
części oświatowej subwencji ogólnej w celu umożliwienia jednostkom samorządu 
terytorialnego organizacji dodatkowych zajęć wspomagających w opanowaniu 
i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edu-
kacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Zwiększenie wysokości tej rezerwy 
następuje ze środków budżetu państwa o kwotę 187 milionów zł.

Ponadto ustawa dopuszcza przeprowadzanie szczepień na COVID-19 w apte-
kach oraz reguluje prawa emerytalne pracowników górniczych oddelegowanych 
do prac przy zwalczaniu epidemii.

Sejm uchwalił ustawę na dwudziestym ósmym posiedzeniu w dniu 15 kwiet-
nia 2021 r. Były 443 głosy za, 2 – przeciw, 6 posłów wstrzymało się od głosu.

Zdecydowanie popieram niniejszą nowelizację.
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Przemówienie senator Haliny Biedy   
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przedstawione w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

zmiany dotyczące składania wniosków o świadczenie „Dobry start” wyłącznie 
drogą elektroniczną mogą nieść za sobą znacznie mniej korzyści, niż początko-
wo może się wydawać.

Niepokój budzi fakt, że wprowadzone zmiany mogą pozbawić możliwości 
złożenia wniosku osoby  najuboższe i wykluczone cyfrowo lub w znacznym stop-
niu utrudnić im ten proces. Według badań z ponad 3 milionów złożonych wnio-
sków ok. 1 miliona zostało przekazanych do rejestracji w sposób tradycyjny. 
To właśnie tym osobom niezbędna jest pomoc pracowników w prawidłowym 
wypełnieniu wniosku, co stanowi podstawę jego przyjęcia. Jedyne rozwiązanie 
to możliwość skorzystania z komputera w oddziale ZUS, których jest 7-krotnie 
mniej niż ośrodków pomocy społecznej, w których można było ten wniosek zło-
żyć osobiście. Kluczowy aspekt, jakim jest troska o dobro i zdrowie obywateli 
w obecnej sytuacji, może zatem przynieść odwrotny skutek ze względu na ko-
nieczność dodatkowej podróży, często komunikacją publiczną.

Złożenie wniosku drogą elektroniczną jest przesłanką do bezgotówkowego 
przekazania świadczenia. Część osób jednak nie posiada konta bankowego ze 
względu na dodatkowe koszty lub chce otrzymywać pieniądze do ręki, dlatego 
taka ewentualność również powinna być dostępna.

Informatyzacja procesu składania wniosków niesie za sobą szereg korzyści, 
lecz pamiętajmy, że wciąż wśród nas są rodziny wykluczone z tego kręgu. Jeśli 
ktoś ma możliwość wykorzystania uprawnień, które płyną z możliwości skła-
dania wniosków przez internet, robi to. Jednak nie możemy zapomnieć o tych, 
którzy nie mają takich perspektyw, a co za tym idzie – najbardziej tej pomocy 
potrzebują.
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24. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 12, 13 i 27 maja 2021 r.

Przemówienie senator Agnieszki Gorgoń-Komor   
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senatorowie!
Proponowana przez rząd nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej ma na celu wprowadzenie, przy ubieganiu się o świadczenia 
przysługujące na podstawie programu wsparcia rodzin z dziećmi, drogi elek-
tronicznej w szerszym zakresie, niż ma to miejsce obecnie.

Ustawodawca przewiduje wydanie rozporządzenia, w którym zapewnia 
Radzie Ministrów możliwość podjęcia takiej decyzji, że składanie wniosków 
i innych pism w sprawie świadczeń przysługujących z programu następuje wy-
łącznie w drodze elektronicznej. Ustawa przewiduje wówczas wiążące się z tym 
przepisy, jak dotyczące organu wyższego stopnia dla ZUS, jeżeli to on będzie re-
alizował świadczenia, właściwości sądu, umożliwienia przeniesienia planowa-
nych dochodów i wydatków budżetowych w celu realizacji programu.

Zamysł i koncepcja wydają się słuszne, aczkolwiek ustawa budzi moje wąt-
pliwości pod względem merytorycznym i praktycznym. Obawy te podzielają 
także samorządy, zwłaszcza w zakresie dopuszczającym możliwość realizacji 
programów przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Należy przypomnieć, iż 
w ciągu ostatnich kilkunastu lat wiele zadań z zakresu wsparcia dla osób i rodzin 
zostało przekazanych do realizacji samorządowi gminnemu. Do realizacji tych 
zadań zostali zatrudnieni pracownicy, co jest kwestią oczywistą. Ponadto w celu 
sprawnego realizowania tych działań samorządy musiały zapewnić odpowied-
nie warunki lokalowe i przestrzenne, zakupiły sprzęt komputerowy, biurowy 
itd. Efektem takiego działania jest sprawne realizowanie zadań ustawowych 
i wypracowany system. Wobec tego obawy wydają się uzasadnione, propozycja 
powierzenia niektórych zadań innym podmiotom, w tym ZUS, przyczyni się do 
zwolnień wielu pracowników i dezorganizacji pracy w samorządach. Ponadto 
zmiana dotycząca sposobu wypłaty świadczenia, mianowicie wypłaty wyłącz-
nie na wskazane konto bankowe, a nie w formie gotówkowej, jest już od długiego 
czasu praktykowana. Doświadczenie wynikające z pandemii przyczyniło się do 
wypłat wyłącznie w formie bezgotówkowej.

Nie zgadzam się z zaproponowanymi zmianami. Uważam, że pozostawie-
nie do realizacji samorządom gminnym dotychczasowych zadań wynikających 
z ustaw, jak i rządowych programów jest najlepszym rozwiązaniem. Podkreślić 
należy, że ośrodki pomocy społecznej znajdują się najbliżej beneficjentów, co 
usprawnia realizację zadań. Dziękuję za uwagę.
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24. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 12, 13 i 27 maja 2021 r.

Przemówienie senatora Janusza Gromka   
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Po pierwsze, przedstawiony projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej zmienia podmiot obsługujący program. 
Dotychczas świadczenie to realizowały gminy, a w praktyce zwykle gminne 
i miejskie ośrodki pomocy społecznej, z kolei przyjęta przez Sejm zmiana zakła-
da, że świadczenie obsługiwane będzie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Warto w tym miejscu zauważyć, że to rozwiązanie oddala realizację od oby-
watela. Dla przykładu: w województwie zachodniopomorskim jest 113 gmin, 
a tylko 2 oddziały i 16 inspektoratów oraz biur terenowych ZUS – to mniej niż 
liczba powiatów w tym samym województwie. Oznacza to, że dla mieszkańców 
małych miejscowości osobista wizyta w celu dopełnienia formalności to już nie 
będzie wizyta w pobliskim ośrodku pomocy społecznej, lecz wyprawa do naj-
bliższego miasta powiatowego, gdzie jest – o ile jest – inspektorat ZUS. Złożenie 
wniosku nie będzie możliwe przy okazji załatwiania innych, codziennych spraw.

Druga istotna zmiana to całkowita cyfryzacja procedury składania wniosku, 
jego uzupełniania, wnoszenia wszelkich pism w sprawie, a także wydawania 
decyzji czy postanowień. Obecnie ok. 70% wniosków składanych jest elektro-
nicznie. Nadal jednak 30% wnioskodawców, z różnych powodów, składa wnioski 
osobiście. O ile rozwój publicznych usług cyfrowych można uznać za zjawi-
sko pozytywne, o tyle uznanie drogi elektronicznej za jedyną do złożenia wnio-
sku spowoduje wykluczenie cyfrowe części osób uprawnionych do uzyskania 
świadczenia. Nadal w wielu gospodarstwach domowych brakuje dostępu do 
stabilnego łącza internetowego, a część osób po prostu nie posiada kompetencji 
cyfrowych pozwalających im złożyć dokumenty elektronicznie. Nie ma także 
obowiązku posiadania profilu zaufanego, niezbędnego do kontaktu z urzędami 
i instytucjami publicznymi. Projekt nie zakłada również okresu przejściowego, 
umożliwiającego wnioskodawcom przygotowanie się do wprowadzanych zmian 
w sposobie obsługi świadczenia.

Projektowana zmiana ustawy odbiera gminom kompetencje w zakresie 
obsługi programu „Dobry start”. Samorządy jednak nadal będą brały udział 
w weryfikacji wniosków, mimo zabrania zadania, nadal będą ponosić koszty 
na obsługę, tym razem bez dofinansowania przez rząd.

Co ważne, projektowane zmiany, chociaż dotyczą bezpośrednio samorządu, 
nie były konsultowane z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. 
Pominięcie w procedurze legislacyjnej opiniowania projektu przez KWRiST jest 
poważnym naruszeniem obowiązującego prawa.

Projektowane zmiany, ich zakres i tryb wprowadzenia budzą poważne 
wątpliwości.
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24. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 12, 13 i 27 maja 2021 r.

Przemówienie senatora Mariusza Gromki   
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Procedowana zmiana ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęp-

czej zmierza do uproszczenia różnego rodzaju postępowań dotyczących ubiega-
nia się przez rodziny zastępcze o pomoc z programów wsparcia rodzin z dziećmi, 
dając Radzie Ministrów podstawę prawną do przyjęcia i określenia warunków 
realizacji rządowego programu w drodze rozporządzenia, a także przewidując 
możliwość składania wniosków o przyznanie świadczeń za pomocą systemu 
elektronicznego.

Warto podkreślić, że projektowana ustawa uprawnia Radę Ministrów, ale nie 
zmusza jej do korzystania z zaproponowanych rozwiązań. Szerszy zakres pod-
staw do realizacji programu w drodze elektronicznej jest dobrym kierunkiem, 
ponieważ zmierza do cyfryzacji usług publicznych, a tym samym ma ułatwić 
dostęp do programów, jednocześnie zmniejszając koszty. Oczywiście nie może-
my zapomnieć o osobach, które z różnych przyczyn nie będą mogły skorzystać 
z elektronicznej formy złożenia wniosku czy odebrania decyzji. W takim przy-
padku organ realizujący świadczenia przyznane na podstawie programu będzie 
obowiązany do zapewnienia w swojej siedzibie, oddziale lub w innej wyznaczo-
nej jednostce organizacyjnej dostępu do środków technicznych umożliwiających 
złożenie wniosku i odbiór korespondencji od organu, a także do udzielenia nie-
zbędnej pomocy, złożenia wyjaśnień w sprawie rozstrzygnięcia oraz do umoż-
liwienia osobie, której dotyczy sprawa, wyrażenia własnego stanowiska czy 
zakwestionowania rozstrzygnięcia. Jeżeli organem właściwym do realizacji pro-
gramu, tak jak w przypadku programu „Dobry start”, jest Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych, słusznie wskazuje się, że organem wyższego stopnia będzie prezes 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, tak jak ma to miejsce w przypadku innych 
zadań realizowanych przez ZUS.

Systemy teleinformatyczne są chętniej wybierane przez obywateli Polski do 
załatwiania spraw urzędowych, dlatego też uważam, że omawiana zmiana jest 
słuszna. Na pewno ułatwi wielu osobom złożenie konkretnego wniosku, przy-
spieszy postępowanie, zmniejszy koszty obsługi, a w czasach pandemii przy-
czyni się do ograniczenia emisji wirusa COVID-19, przy czym nie sprawi, że 
osoby niekorzystające na co dzień z komputera zostaną pozbawione możliwości 
ubiegania się o świadczenie z tego powodu.
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24. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 12, 13 i 27 maja 2021 r.

Przemówienie senator Agnieszki Kołacz-Leszczyńskiej   
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Celem ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej jest wprowadzenie, w odniesieniu do ubiegania się o świadczenia 
przysługujące na podstawie programu wsparcia rodzin z dziećmi, drogi elek-
tronicznej w szerszym zakresie, niż ma to miejsce w dotychczasowym obrocie 
prawnym.

Niestety moje wątpliwości budzi fakt, że jeśli składanie wniosków drogą elek-
troniczną będzie jedyną możliwością, to grozi to ewentualnym wykluczeniem 
około 30% beneficjentów. A największą troską powinniśmy w takich rozwiąza-
niach objąć osoby wykluczone informatycznie, mieszkańców małych miast lub 
miejscowości wiejskich.

Powinniśmy uzyskać gwarancję takiego wsparcia ze strony rządzących. 
A być może ten projekt powinien stać się przyczynkiem do debaty o wyklu-
czeniach cyfrowych, bo nadal pozostajemy państwem o jednym z najwyższych 
wskaźników pokazujących procent osób niekorzystających z internetu wśród 
państw Unii Europejskiej. Wierzę, że uda się to w najbliższej przyszłości zmienić.

Kolejny raz źle się stało, że projekt nie został poddany konsultacjom, bo one 
zawsze pozwalają na weryfikację zapisów, na wprowadzenie proponowanych 
zmian lub rozwianie zgłaszanych wątpliwości. Dziękuję bardzo.



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 24. posiedzenia Senatu

319

24. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 12, 13 i 27 maja 2021 r.

Przemówienie senatora Macieja Łuczaka   
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęp-

czej to kolejny krok w stronę cyfryzacji usług publicznych. Nowelizacja zakłada 
usprawnienie realizacji rządowych programów wsparcia rodzin i dzieci.

Zaproponowane zmiany skupiają się na rozszerzeniu cyfryzacji usług pu-
blicznych oraz na kwestii zapobiegania rozprzestrzeniania się zakażeń w wa-
runkach pandemii. W obecnych czasach jest to sprawa priorytetowa, ponieważ 
dotyczy zdrowia obywateli.

W obowiązującym stanie prawnym składanie wniosków o przyznanie świad-
czeń z tytułu programów wsparcia rodzin z dziećmi odbywa się elektronicznie 
albo w formie papierowej. Dane z zeszłego roku wskazują, iż najczęściej wybie-
raną formą składania dokumentów jest forma elektroniczna, poprzez internet. 
Ze względu na preferencje obywateli jest to najrozsądniejsza opcja. Po wpro-
wadzeniu zmian realizacja i obsługa świadczeń odbywać się będzie wyłącznie 
drogą elektroniczną. Składanie wniosków, doręczanie decyzji, zawiadomień, 
wezwań, zaświadczeń, a także wnoszenie innych pism odbywać się będzie za 
pomocą systemów teleinformatycznych. Powyższe rozwiązanie zapewni funk-
cjonalność i efektywność programów rządowych i znajdzie zastosowanie rów-
nież przy realizacji kolejnych projektów.

Organy realizujące świadczenia będą zobowiązane do zapewnienia w swojej 
siedzibie dostępu do środków technicznych umożliwiających złożenie wniosku 
i odbiór korespondencji od organu. Dzięki temu żadna osoba uprawniona do 
świadczeń przysługujących na podstawie programu nie zostanie pozbawiona 
możliwości wnioskowania o ich przyznanie.

Systemy teleinformatyczne to skuteczne narzędzia, dzięki którym procesy 
obsługi świadczeń będą zoptymalizowane. To rozwiązanie, które w sposób oczy-
wisty ułatwi realizację omawianych programów, jak również zmniejszy ryzyko 
zachorowalności na COVID-19, ponieważ wyeliminowany zostanie bezpośred-
ni kontakt. Proponowane zmiany są odpowiedzią na potrzeby społeczeństwa, 
a także podążają za postępem technicznym.

Przedstawione powyżej argumenty potwierdzają zasadność wprowadzenia 
proponowanych zmian.
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24. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 12, 13 i 27 maja 2021 r.

Przemówienie senatora Adama Szejnfelda   
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej daje Radzie 
Ministrów podstawę prawną do przyjęcia rządowego programu wspierania ro-
dzin z dziećmi, czego szczegółowe warunki realizacji mają być określone w roz-
porządzeniu Rady Ministrów.

Omawiana ustawa rozstrzyga, że Rada Ministrów będzie mogła określić 
w swoim rozporządzeniu to, że realizacja obsługi świadczeń przyznanych na 
podstawie ustawy i programu – w tym w szczególności składanie wniosków i za-
łączników do wniosków o przyznanie świadczeń, a także wnoszenie innych pism 
w sprawie świadczeń czy doręczanie decyzji, informacji, postanowień, zawiado-
mień, wezwań, zaświadczeń i innych pism w sprawie świadczeń – odbywać się 
będzie wyłącznie drogą elektroniczną, za pomocą systemów teleinformatycznych 
określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów. Decyzję natomiast oraz wszelkie 
informacje, postanowienia, zawiadomienia, wezwania, zaświadczenia i inne pi-
sma mają być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym, podpisem osobistym, kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu 
realizującego świadczenia. Powinno się w nich zamieścić także imię, nazwisko 
i stanowisko służbowe osoby upoważnionej do ich wydania.

W przypadku gdy Rada Ministrów przyjmie powyższe rozwiązanie, organ 
realizujący świadczenia przyznane na podstawie programu będzie obowiąza-
ny do zapewnienia w swojej siedzibie, oddziale lub innej wyznaczonej jednost-
ce organizacyjnej dostępu do środków technicznych umożliwiających złożenie 
wniosku i odbiór korespondencji od organu. Organ realizujący świadczenia przy-
znane na podstawie programu będzie obowiązany także do zapewnienia pomocy 
przy wnoszeniu i odbiorze tych dokumentów. Takie rozwiązanie ma zapewnić, 
że żadna osoba uprawniona do świadczeń przysługujących na podstawie pro-
gramu nie zostanie pozbawiona możliwości wnioskowania o ich przyznanie.

W tym miejscu należy zaznaczyć, iż zawsze, ale szczególnie obecnie, w dobie 
panującej pandemii, każde ułatwienie skierowane w stronę obywateli należy 
ocenić pozytywnie. W omawianym przypadku proponowane rozwiązania za-
pewne docenią szczególnie ci, którzy na co dzień muszą opiekować się osobami 
niepełnosprawnymi, mają rodziny wielodzietne i nie zawsze mają możliwość 
załatwiania wszystkich koniecznych spraw osobiście. Dlatego uważam wpro-
wadzenie proponowanych zmian za zasadne, gdyż z pewnością podniosą one 
poziom bezpieczeństwa i komfortu obywateli naszego kraju.
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24. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 12, 13 i 27 maja 2021 r.

Przemówienie senatora Aleksandra Szweda   
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ma na 

celu zapewnienie lepszej efektywności w zakresie realizacji programów kiero-
wanych do rodzin z dziećmi poprzez umożliwienie ubiegania się o świadczenia 
w drodze elektronicznej w szerszym zakresie niż obecnie.

Jak podkreślono w opinii naszego Biura Legislacyjnego, wnioski o przyznanie 
świadczeń w ramach programu „Dobry start” są obecnie składane elektronicz-
nie albo w formie papierowej. Proponowane uregulowanie ma zapewnić funk-
cjonalność i efektywność programów rządowych, również tych, które zostaną 
przyjęte w przyszłości. Z myślą o lepszej realizacji programu istniejącego obec-
nie ustawodawca przewiduje obligatoryjne wydanie rozporządzenia, w którym 
Rada Ministrów będzie miała możliwość podjęcia decyzji, że składanie wnio-
sków i innych pism w sprawie świadczeń przysługujących z tytułu programu 
następuje wyłącznie w drodze elektronicznej. Ustawa przewiduje też wiążące się 
z tym przepisy, dotyczące m.in. organu wyższego stopnia dla ZUS, jeżeli to on bę-
dzie realizował świadczenia, właściwości sądu oraz umożliwienia przeniesienia 
planowanych dochodów i wydatków budżetowych w celu realizacji programu.

W Sejmie za przyjęciem ustawy głosowało 242 posłów, 164 było przeciwnych, 
a 45 się wstrzymało.
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Przemówienie senatora Ryszarda Świlskiego   
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Omawiana ustawa nowelizuje ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pie-

czy zastępczej. Nowelizacja zawiera podstawy prawne pozwalające wprowa-
dzić ułatwienia w zakresie ubiegania się o świadczenia przysługujące z tytułu 
programów wsparcia rodzin z dziećmi. Wprowadzenie możliwości składania 
wniosków w formie elektronicznej ma na celu zwiększenie efektywności reali-
zacji programów rządowych oraz upowszechnienie korzystania z bankowości 
elektronicznej.

Niestety moje wątpliwości budzi możliwość składania wniosków wyłącznie 
drogą elektroniczną. W 2020 r., gdy pandemia koronawirusa sparaliżowała świat 
i przeniosła nasze życie do internetu, tylko 70% wniosków w ramach programu 
„Dobry start” zostało wypełnionych drogą elektroniczną. Wydaje mi się, że te 
zmiany nie są wprowadzane po to, aby ułatwić i przyspieszyć realizację pro-
gramu, lecz po to, by ją utrudnić. Zwróćmy uwagę, że 30% beneficjentów złożyło 
wnioski w formie papierowej, co może oznaczać, że nie posiadają oni dostępu do 
komputera lub innych urządzeń elektronicznych albo nie czują się pewnie, zała-
twiając sprawy urzędowe w takiej formie. Z raportu Federacji Konsumentów wy-
nika, iż 36% osób niepełnosprawnych nie posiada dostępu do internetu. Różnica 
pomiędzy osobami pełno- i niepełnosprawnymi w zakresie korzystania z kom-
putera wynosi u nas 34%, podczas gdy w krajach Unii Europejskiej jest ona na 
poziomie 19%. To samo dotyczy osób starszych, które nie znają się na technologii, 
czy też mieszkańców małych wsi, którzy mają problem z dostępem do interne-
tu. A przecież rządowy program powinien być dostępny dla wszystkich, którzy 
tego potrzebują. Wprowadzenie elektronizacji jest ogromnym krokiem naprzód, 
jednak w dalszym ciągu istnieje duża liczba osób wykluczonych, które nie mają 
możliwości składania pism czy wniosków o przyznanie świadczeń w formie 
online. W tej kwestii ustawa wymaga poprawek, tak aby wprowadzane zmiany 
były dla wszystkich ułatwieniem i nie utrudniały załatwiania spraw w urzędzie. 
Unowocześnienie systemu będzie efektywne tylko wtedy, gdy każdy upoważ-
niony do otrzymania świadczenia będzie miał do niego dostęp.

Obecnie gminy mogą również kontrolować wydatki z programu za pośred-
nictwem ośrodków pomocy społecznej. Po wprowadzeniu zmian będzie to 
problematyczne. A to właśnie gminy wiedzą najlepiej, jaka jest sytuacja w da-
nej rodzinie i na ile potrzebuje ona wsparcia. ZUS nie będzie w stanie tego 
skontrolować.

Wysoka Izbo, najważniejsze jest dobro dzieci i rodzin sprawujących nad nimi 
opiekę. Państwo musi je wspierać i dawać im poczucie bezpieczeństwa. Niestety 
powstaje coraz mniej rodzin zastępczych. Tylko 72 tysiące dzieci umieszczono 
w pieczy zastępczej w 2019 r., większość trafiła do ośrodka opiekuńczego. Warto 
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byłoby zastanowić się nad systemem wsparcia adopcji dzieci chorych, starszych 
lub tych z niepełnosprawnościami. Dzieci przebywają w placówkach opiekuń-
czych od miesiąca do nawet kilku lat. To właśnie im należy się jak największe 
poczucie bezpieczeństwa, a nie dają im tego przedłużające się postępowania 
sądowe w sądach rodzinnych. Dla tych dzieci jest to krzywdzące. To kolejny 
problem, nad którym warto się pochylić. 

Wprowadzone zmiany co prawda mogą ułatwić dostęp do świadczeń, ale 
powinny zostać jeszcze przemyślane i dostosowane do wszystkich osób speł-
niających wymogi programu.
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Przemówienie senator Alicji Chybickiej   
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W związku z procedowaną ustawą o Karcie Dużej Rodziny chciałabym pod-

kreślić, że jest to wyjście naprzeciw młodym ludziom korzystającym na co dzień 
z telefonów i internetu. Znacznie ułatwi to wydawanie Karty Dużej Rodziny, ale 
też jej anulowanie w przypadku zgonu posiadacza karty.

Biorąc pod uwagę sytuację pandemiczną w Polsce, uważam, że umożliwienie 
załatwiania spraw drogą elektroniczną pozwoli na odpowiednie zabezpieczenie 
rodzin wielodzietnych przed rozprzestrzenianiem się wirusa.
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Przemówienie senatora Mieczysława Golby   
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece 
nad dziećmi w wieku do lat 3 ma na celu wprowadzenie rozwiązań usprawnia-
jących i obniżających koszty funkcjonowania Karty Dużej Rodziny oraz insty-
tucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień, przysługu-
jących wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na 
utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Ten system funkcjonuje zarówno 
w instytucjach publicznych, jak i w prywatnych firmach. Elektroniczne Karty 
Dużej Rodziny będą mogły być wyświetlane w aplikacji mObywatel. Aplikacja 
na smartfony zezwala na pobranie karty w wersji elektronicznej każdej upraw-
nionej osobie, która ma PESEL i dowód osobisty, a w przypadku dzieci – mLe-
gitymację. Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką 
dzieci niezależnie od dochodu, jest wydawana bezpłatnie każdemu członkowi 
rodziny. Procedowana ustawa ma na celu poszerzenie kręgu osób, które mogą 
korzystać z Karty Dużej Rodziny, ponieważ chcemy docenić trud, jaki rodzice 
włożyli w wychowanie trójki, czwórki czy większej liczby dzieci. Zmiany zawarte 
w projekcie to dobry krok w kierunku wykorzystania możliwości elektronicz-
nych, jakie dają nasze czasy. Całość zmian powinna uelastycznić korzystanie 
z Karty Dużej Rodziny.

Ustawa zawiera także rozwiązania zakładające realizację postulatów gmin 
w zakresie podniesienia kosztów obsługi do kwoty 17 zł za jedną rodzinę wielo-
dzietną w gminie; obecnie kwota ta wynosi 14 zł 70 gr. Do tego dochodzi także 
m.in. likwidacja obowiązku sprawozdawczego dla gmin i wojewodów z realizacji 
ustawy, a także dla starostów i marszałków województw w zakresie samorzą-
dowych programów dla rodzin wielodzietnych. Elektroniczny program Karty 
Dużej Rodziny ma szansę stać się skuteczniejszym instrumentem wspierania 
wielodzietnych rodzin, dzięki czemu rodziny chętniej dołączą do programu.
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Przemówienie senator Agnieszki Gorgoń-Komor   
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senatorowie!
Celem ustawy o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informa-

tyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy 
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 jest przede wszystkim zwiększenie udo-
godnień dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny, która będzie wyświetlana w apli-
kacji mObywatel. Aplikacja ta umożliwi pobranie Karty Dużej Rodziny w wersji 
elektronicznej każdej uprawnionej osobie bez potrzeby składania dodatkowego 
wniosku. Ponadto w ustawie doprecyzowano ogólne wymagania dla personelu 
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Wszelkiego rodzaju usprawnienia i udogodnienia znajdują poparcie, tego typu 
działania wpływają bowiem realnie na poprawę realizacji programów skiero-
wanych do obywateli. Na poparcie zasługuje więc propozycja wprowadzenia 
zmian w aplikacji mObywatel oraz zwiększenie kwot przysługujących gminom 
za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty Dużej Rodziny. Należy bowiem 
podkreślić, że koszty związane z rozpatrywaniem poszczególnych rodzajów 
wniosków nie odzwierciedlają rzeczywistych kosztów gmin związanych z re-
alizacją tego zadania.

Jak najbardziej zasadna jest również nowelizacja przepisów, które uściślają 
formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym m.in. doprecyzowanie wyma-
gań dla personelu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Niezrozumiałe 
jest jednak, dlaczego Sejm odrzucił wcześniejszą poprawkę posłów KO, która do-
tyczyła wsparcia przy zatrudnianiu niań. Zgadzam się z tym, że w rodzinach, 
w których rodzi się więcej niż jedno dziecko podczas jednego porodu, powin-
na być możliwość zaangażowania niani z dopłatą państwa już od pierwszego, 
a nie od dwudziestego tygodnia życia. Ten przepis wymaga zmiany. Dziękuję 
za uwagę.
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Przemówienie senatora Mariusza Gromki   
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wspieranie polityki prorodzinnej jest w obecnych czasach priorytetowe, 

a omawiana ustawa stanowi jeden z wielu instrumentów realizujących ten cel, 
dlatego popieram ją w całości.

Projekt zakłada rozwiązania mające ułatwić obywatelom załatwianie spraw 
urzędowych związanych z posiadaniem przez nich dzieci. Dużą pomocą jest 
odformalizowanie możliwości wyświetlania Karty Dużej Rodziny w formie 
elektronicznej przez przeniesienie jej do publicznej aplikacji mobilnej. Z całą 
pewnością przyczyni się to do zaoszczędzenia czasu posiadacza karty, ponie-
waż nie będzie musiał już składać wniosku, a także do zniwelowania kosztów. 
Skoro publiczna aplikacja mobilna mObywatel umożliwi wyświetlanie swo-
jej mTożsamości, legitymacji szkolnej czy studenckiej, karty pojazdu, e-recep-
ty, informacji dla Polaków przebywających za granicą, to rozsądna wydaje się 
rezygnacja z obecnej aplikacji służącej do wyświetlania elektronicznych Kart 
Dużej Rodziny z powodów czysto ekonomicznych. Warto jednak podkreślić, że 
cudzoziemcy niemogący skorzystać z aplikacji nadal będą użytkować tradycyj-
ną kartę, która będzie wydawana w takiej formie z urzędu.

Likwidacja obowiązku sprawozdawczego dla gmin i województw z realizacji 
ustawy, a także dla starostów i marszałków województw w zakresie samorządowych 
programów dla rodzin wielodzietnych jest odciążeniem ww. jednostek. Jednakże 
zachowany zostanie sposób pobierania raportów zawierających istotne dla ministra 
właściwego do spraw rodziny dane dzięki systemowi teleinformatycznemu SI KDR.

Zwiększenie kwot przysługujących gminom za rozpatrywanie wniosków 
jest odpowiedzią na postulaty gmin w zakresie podniesienia kosztów obsługi.

Projekt ustawy zawiera szereg innych zmian dotyczących Karty Dużej Rodziny, 
które są pożądane przez obywateli naszego kraju, z którymi w pełni się zgadzam.

Dzięki sprecyzowaniu przepisu art. 15 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 
wprowadzony zostanie obowiązek weryfikacji osób, które mają być zatrudnio-
ne w żłobku lub klubie dziecięcym, pod kątem zarówno tego, czy dana osoba nie 
figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym 
z dostępem ograniczonym, jak i tego, czy nie została skazana prawomocnym 
wyrokiem za inne przestępstwo umyślne. Słuszną zmianą jest zlikwidowanie 
wyboru dziennych opiekunów w drodze otwartego konkursu na rzecz wyłania-
nia kandydata w sposób otwarty i konkurencyjny, co będzie procedurą łatwiejszą 
i szybszą, przy czym nadal dokładną.

Projektowana ustawa zmierza do odformalizowania i ułatwienia wielu pro-
cedur zarówno rodzinom, jak i urzędom. A zmiany dotyczące ustawy o opiece 
nad dziećmi w wieku do lat 3 stawiają na pierwszym miejscu bezpieczeństwo 
dzieci i jako takie zasługują na przyjęcie.
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Przemówienie senatora Macieja Łuczaka   
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji dzia-

łalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad 
dziećmi w wieku do lat 3 wprowadza rozwiązania kierowane do rodzin wielo-
dzietnych oraz podmiotów prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku 
do lat 3. W ustawie skupiono się przede wszystkim na zmniejszeniu biurokracji 
i wprowadzeniu szeregu ułatwień przyczyniających się do sprawniejszego za-
łatwiania spraw w urzędach.

W obecnej sytuacji osoby posiadające tradycyjne Karty Dużej Rodziny muszą 
składać dodatkowy wniosek oraz wnosić opłatę, jeśli chcą korzystać z tej karty 
również w formie elektronicznej. Nowa ustawa proponuje umożliwienie wy-
świetlania elektronicznych Kart Dużej Rodziny w publicznej aplikacji mobilnej 
mObywatel. Osoby logujące się do aplikacji są uwierzytelnione, dlatego nie ma 
konieczności wnioskowania o elektroniczną formę Karty Dużej Rodziny i nie 
ma obowiązku wnoszenia opłaty. 

Aplikacja mObywatel umożliwia wyświetlanie swojej mTożsamości, legity-
macji szkolnej lub studenckiej, karty pojazdu, e-recepty, dlatego również prze-
niesienie do niej Kary Dużej Rodziny jest zasadne. Posiadanie najważniejszych 
dokumentów w jednej aplikacji jest rozsądnym i wygodnym rozwiązaniem.

Po przeniesieniu Karty Dużej Rodziny do publicznej aplikacji mobilnej mO-
bywatel zlikwidowana zostanie specjalna aplikacja do wyświetlania kart elek-
tronicznych, której utrzymanie niepotrzebnie obciąża budżet państwa.

W nowelizacji uwzględniono również postulaty gmin w zakresie podniesie-
nia kosztów obsługi, jak również ujednolicono kwotę należną gminie za rozpa-
trzenie wniosku o przyznanie KDR nowej rodzinie. 

W celu zmniejszenia biurokracji proponuje się zlikwidowanie obowiązku 
sprawozdawczego dla gmin i wojewodów z realizacji ustawy, a także dla sta-
rostów i marszałków województw w zakresie samorządowych programów dla 
rodzin wielodzietnych. 

Obowiązujący stan prawny nakazuje instytucjom opieki nad dziećmi w wie-
ku do lat 3 wypełniać 2 sprawozdania roczne z prowadzonej działalności. Po 
wejściu ustawy w życie zakres sprawozdania rocznego zostanie rozszerzony, co 
umożliwi weryfikację sprawozdań zbieranych przez GUS, a w przyszłości może 
umożliwić rezygnację z nich. Dzięki temu zakres obowiązków podmiotów pro-
wadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zostanie zmniejszony.

Reasumując, należy stwierdzić, że nowelizacja wprowadza ułatwienia dla ro-
dzin wielodzietnych, jak również dla urzędów sprawujących nadzór w zakresie 
wydawania Kart Dużej Rodziny.
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza   
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny to dobra i potrzebna usta-

wa, bo oprócz likwidowania barier w administracji, co prowadzi do efektywniej-
szego kierowania pomocy do rodzin, zawiera także rozwiązania zwiększające 
poczucie bezpieczeństwa zarówno rodziców, jak i dzieci. Ustawa wprowadza 
rozwiązania, które z pewnością w pełni zaaprobują samorządy.

Likwidacja obowiązku sprawozdawczego dla gmin i wojewodów z realizacji 
ustawy, a także dla starostów i marszałków województw w zakresie samorzą-
dowych programów dla rodzin wielodzietnych będzie znaczącym ułatwieniem 
dla realizatorów ustawy. System teleinformatyczny SI KDR, o którym mowa 
w art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy, daje możliwość pobrania raportów zawierających 
istotne dla ministra właściwego do spraw rodziny dane. Wykorzystanie środ-
ków przez gminy monitoruje we własnym zakresie minister właściwy do spraw 
finansów. Mowa o wykonaniu rezerwy celowej, poz. 15. Ostatnie sprawozdanie 
zostałoby złożone na początku 2021 r. za drugie półrocze 2020 r.

Wprowadzenie możliwości pozyskiwania przez ministra właściwego do spraw ro-
dziny drogą elektroniczną z bazy PESEL informacji o zgonach posiadaczy Kart Dużej 
Rodziny umożliwi sukcesywne przekazywanie tych informacji do wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast, aby możliwe było sukcesywne dezaktywowanie kart tych osób.

Ustawa realizuje postulaty gmin w zakresie podniesienia kosztów obsługi 
do kwoty 17 zł, jak również ujednolicenia kwoty należnej gminie za rozpatrze-
nie wniosku o przyznanie KDR nowej rodzinie, niezależnie od tego, czy jest to 
rodzina, w której prawo do KDR przysługuje wszystkim członkom, czy tylko ro-
dzicom, ponieważ, jak podnoszą gminy, rejestracja i rozpatrzenie tych wniosków 
zajmuje tyle samo czasu. Zmiana ta, podobnie jak rosnące koszty związane z pro-
dukcją kart, wynikające z dużej liczby wniosków składanych przez rodziny wie-
lodzietne, wiąże się z koniecznością podniesienia limitów na realizację ustawy.

Wprowadza się możliwość korzystania z karty poprzez aplikację mObywatel 
bez posiadania osobnej aplikacji dedykowanej wyłącznie karcie. Odbywać się to 
będzie bez konieczności wnioskowania o wydanie elektronicznej karty. W kon-
tekście ochrony praw osób, które nie chcą lub nie mogą korzystać z aplikacji mO-
bywatel, a także cudzoziemców, którzy w Polsce są objęci prawem posiadania 
KDR, istotne jest wydawanie w dalszym ciągu kart tradycyjnych.

Pozytywnie należy ocenić rozwiązanie dotyczące wprowadzenia obowiązku 
przekazywania we wniosku o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych nu-
meru telefonu i adresu poczty elektronicznej podmiotu tworzącego instytucję. 
Pozwoli to wójtowi, burmistrzowi czy prezydentowi na dużo szybsze wyjaśnie-
nie wątpliwości, a tym samym na znacznie szybsze dokonanie wpisu do rejestru 
żłobków i klubów dziecięcych.

Będę głosował za przyjęciem tej ustawy. Dziękuję za uwagę.
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24. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 12, 13 i 27 maja 2021 r.

Przemówienie senatora Aleksandra Szweda   
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rządowy projekt nowelizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o infor-

matyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy 
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ma na celu zwiększenie udogodnień dla 
posiadaczy Karty Dużej Rodziny poprzez wprowadzenie elektronicznej Karty 
Dużej Rodziny, która będzie wyświetlana w aplikacji mObywatel. Aplikacja ta 
umożliwi pobranie Karty Dużej Rodziny w wersji elektronicznej każdej upraw-
nionej osobie bez potrzeby składania dodatkowego wniosku. Ponadto w ustawie 
doprecyzowano ogólne wymagania dla personelu instytucji opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3.

Jak podkreślono w uzasadnieniu do niniejszego projektu, rząd, zarówno ubie-
głej, jak i obecnej kadencji, podejmuje szereg systematycznych działań służących 
polepszeniu sytuacji rodzin oraz obywateli, jednocześnie dążąc do zmniejsze-
nia biurokracji, poprzez wprowadzenie szeregu ułatwień tak dla obywateli, 
przedsiębiorców, jak i dla obsługujących ich urzędów. Stąd projekt zakłada roz-
wiązania kierowane bezpośrednio do rodzin wielodzietnych oraz podmiotów 
prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które to rozwią-
zania przyczynią się m.in. do sprawniejszego załatwiania spraw w urzędach.

Sejm uchwalił ustawę na dwudziestym ósmym posiedzeniu w dniu 15 kwiet-
nia 2021 r. w brzmieniu przedłożonym przez Komisję Polityki Społecznej 
i Rodziny. Za przyjęciem ustawy opowiedziało się 449 posłów, 2 było przeciw, 
2 posłów wstrzymało się od głosu.

Zdecydowanie popieram niniejszą nowelizację.
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24. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 12, 13 i 27 maja 2021 r.

Przemówienie senatora Ryszarda Świlskiego   
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Z wielką aprobatą przyjmuję każde rozwiązanie legislacyjne prowadzące 

do likwidacji barier w administracji i wpływające pozytywnie na efektywność 
pomocy skierowanej do rodzin.

Przedmiotowa nowelizacja ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o infor-
matyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz usta-
wy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 zakłada, że elektroniczne Karty Dużej 
Rodziny będą mogły być wyświetlane w aplikacji mObywatel. To duże udogod-
nienie, gdyż obecnie osoby mające tradycyjne Karty Dużej Rodziny muszą skła-
dać dodatkowy wniosek i wnosić opłatę, jeśli chcą korzystać z karty również 
w formie elektronicznej. Aplikacja mObywatel umożliwi pobranie Karty Dużej 
Rodziny w wersji elektronicznej każdej uprawnionej osobie mającej PESEL i do-
wód osobisty, a w przypadku dzieci – mLegitymację.

Nowelizacja zwiększa również kwoty przysługujące gminom za rozpatry-
wanie wniosków dotyczących Karty Dużej Rodziny, ponieważ koszty związa-
ne z rozpatrywaniem poszczególnych rodzajów wniosków nie odzwierciedlają 
rzeczywistych kosztów realizacji tego zadania przez gminy. I to rozwiązanie 
również zasługuje na pochwałę, ponieważ nie jest ostatnio częste, żeby ten rząd 
decydował się redukować obciążenia administracyjne jednostek samorządu 
terytorialnego.

Ponadto w ustawie doprecyzowano ogólne wymagania dla personelu insty-
tucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Chodzi o jednoznaczne stwierdzenie, 
czy dana osoba nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw 
na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym i czy nie została skazana pra-
womocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne. To niesamowicie ważna 
i konieczna do wprowadzenia zmiana, gdyż dbałość o bezpieczeństwo naszych 
najmłodszych obywateli powinna być priorytetem.

Ogólnopolski program wspierający rodziny wielodzietne wszedł w życie 
16 czerwca 2014 r., a od 1 stycznia 2015 r. program jest realizowany na podsta-
wie ustawy o Karcie Dużej Rodziny. I cieszy mnie niezmiernie, że mamy w tym 
przypadku do czynienia z tzw. dobrą kontynuacją. Mimo że rząd PiS ma ten-
dencję do likwidacji wielu dobrych programów, bo nie są ich autorstwa, to jed-
nak szczęśliwie Karta Dużej Rodziny, którą wprowadził rząd PO-PSL, została 
zachowana, a regulacje jej dotyczące są systematycznie udoskonalane.
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24. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 12, 13 i 27 maja 2021 r.

Przemówienie senatora Janusza Gromka   
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nieustający postęp powoduje, że należy podjąć pewne decyzje, które wydają 

się kontrowersyjne. Tak właśnie jest moim zdaniem z rozszerzeniem pakietu 
informacji, jakie będzie w sobie zawierać nowy dowód osobisty. Wprowadzenie 
obowiązku zamieszczania w dowodzie osobistym odcisków palców, a w war-
stwie graficznej podpisu posiadacza, w mojej ocenie obniży ryzyko podrobienia 
dokumentu. Należy pamiętać, że podrobione dowody osobiste służą nie tylko do 
stworzenia nowej tożsamości, ale i, co ważniejsze i bardziej niebezpieczne, do 
podszywania się pod daną osobę. Taki złodziej tożsamości może spowodować, 
że konsekwencje jego nieuczciwych działań – finansowe, prawne czy osobiste 
– poniesie osoba pokrzywdzona.

Nie od dzisiaj wiemy, że w wielu krajach, europejskich i nie tylko, wprowadzo-
no takie zabezpieczenia dokumentów tożsamości. Jest to działanie zmierzające do 
zwiększenia bezpieczeństwa obywateli i danego kraju. Mam świadomość, że dla 
wielu obywateli takie zapisy mogą być niezadowalające, ale według Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji muszą one zostać przyjęte.

Wielokrotnie spotykałem się z Polakami mieszkającymi za granicą, którzy 
nerwowo reagują na to, jak załatwia się wiele spraw w urzędach. Muszą oni oso-
biście pojawić się w danym magistracie, odstać wiele godzin, a następnie wiele 
dni czekać na stosowne decyzje. Zgłaszają oni zapytania w tej sprawie, a jedno-
cześnie proszą o przeanalizowanie i wdrożenie dobrych praktyk dotyczących 
elektronicznego załatwiania spraw. W dobie rozwiniętej infrastruktury inter-
netowej oraz dostępu do nowoczesnych narzędzi intensywność wprowadzania 
nowoczesnych rozwiązań powinna być większa.
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24. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 12, 13 i 27 maja 2021 r.

Przemówienie senatora Mariusza Gromki   
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Procedowana ustawa, wdrażająca do polskiego systemu prawnego rozpo-

rządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 z dnia 20 czerwca 
2019 r. w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych obywateli Unii 
i dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii i członkom ich ro-
dzin korzystającym z prawa do swobodnego przemieszczania się, ma przede 
wszystkim na celu zwiększenie bezpieczeństwa dokumentów Polaków, jakimi 
są dowody osobiste, i dlatego w całości zasługuje na poparcie.

Państwa członkowskie Unii Europejskiej powinny mieć ujednolicone wzory 
dokumentów służących do korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania 
się. Należy zniwelować różnice, które nie raz doprowadzały do wielu trudności, 
chociażby w zagranicznych wyjazdach wakacyjnych. Z tych względów niezbędne 
jest dostosowanie wzoru dowodu osobistego do specyfikacji i minimalnych norm 
dotyczących zabezpieczeń międzynarodowego lotnictwa cywilnego. W związku 
z tym w naszym kraju istnieje konieczność wprowadzenia do dowodów osobi-
stych drugiej cechy biometrycznej, tj. odcisków palców w warstwie elektronicz-
nej dokumentu. Podkreślenia wymaga fakt, że ustawa określa maksymalny 
okres przechowywania odcisków palców w Rejestrze Dowodów Osobistych, tj. 
do dnia odbioru dowodu osobistego, nie dłużej niż do 90 dni od dnia wydania, 
czyli personalizacji dowodu. Nie istnieje zatem żadne ryzyko, aby organy Unii 
Europejskiej przetrzymywały dane z dowodu osobistego. Dostęp do tych danych 
ogranicza się wyłącznie do potrzeb weryfikacji autentyczności dowodu osobi-
stego lub tożsamości jego posiadacza w przypadku, gdy okazanie dowodu oso-
bistego lub dokumentu pobytowego jest wymagane przepisami.

W omawianym akcie wskazano także terminy ważności dowodów osobistych 
z rozróżnieniem na wiek posiadacza, co wydaje się sensownym rozwiązaniem. 
Maksymalny okres ważności wynoszący 10 lat pozwala w sposób należyty 
stosować wszystkie formy bezpieczeństwa danych umieszczanych w formie 
elektronicznej.

Ponadto słusznie wskazano, że w przypadku czasowego braku możliwości 
pobrania odcisków palców termin ważności dowodu będzie wynosił zaledwie 
12 miesięcy. Jest to wystarczający termin do usunięcia wymienionej przeszko-miesięcy. Jest to wystarczający termin do usunięcia wymienionej przeszko-
dy i wydania dowodu daktyloskopijnego. Oczywiste jest, że w sytuacji, gdy nie-
możliwość pobrania drugiej cechy biometrycznej jest trwała, dowód osobisty 
zostanie wydany bez odcisków na najdłuższy okres, czyli na 10 lat.

Projektowana ustawa z pewnością przyczyni się do usunięcia różnic w po-
ziomie zabezpieczeń w różnych krajach członkowskich, wskutek czego zostanie 
ograniczone ryzyko fałszowania dokumentów oraz zmniejszy się liczba prze-łszowania dokumentów oraz zmniejszy się liczba prze-szowania dokumentów oraz zmniejszy się liczba prze-
stępstw przeciwko wiarygodności dokumentów.
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24. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 12, 13 i 27 maja 2021 r.

Przemówienie senatora Macieja Łuczaka   
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Propozycja projektu zmiany ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych 

innych ustaw dotyczy przede wszystkim dostosowania przepisów ustawy o do-
wodach osobistych do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE. 
W rozporządzeniu UE skupiono się na poprawie zabezpieczeń dowodów oso-
bistych obywateli Unii i dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom 
Unii i członkom ich rodzin korzystającym z prawa do swobodnego przemiesz-
czania się.

W celu poprawy bezpieczeństwa w omawianym zakresie nałożone zosta-
ną dodatkowe wymagania na wszystkie państwa członkowskie, które wpłyną 
bezpośrednio na zwiększenie bezpieczeństwa dokumentów – m.in. obowiązek 
wprowadzenia do dowodów osobistych drugiej cechy biometrycznej, tj. odci-
sków palców.

Państwa członkowskie będą musiały również dostosować wzór dowodu 
osobistego do specyfikacji i minimalnych norm określonych przez Organizację 
Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, co wiąże się z koniecznością zamiesz-
czenia w warstwie graficznej podpisu posiadacza dokumentu z wyłączeniem 
dzieci do dwunastego roku życia. Jest to jeden z wymogów, które mają za zadanie 
ograniczyć fałszowanie dokumentów i zminimalizować ryzyko przestępstwa 
przeciwko wiarygodności dokumentów.

W efekcie wprowadzenia zmian, które nakładają obowiązek pobierania od-
cisków palców i wprowadzenia ich do dokumentów, w ustawie uwzględniono 
regulacje dotyczące przetwarzania danych biometrycznych w zakresie odcisków 
palców gromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych. Regulacje dotyczą 
przede wszystkim szyfrowania danych oraz kwestii generowania i przechowy-
wania kluczy służących procesowi szyfrowania. W rozporządzeniu poruszone 
zostały kwestie zapewnienia sprawności, prawidłowości i bezpieczeństwa wy-
dawania, wymiany i unieważniania dowodów osobistych. Celem nadrzędnym 
w omawianym zakresie jest podniesienie bezpieczeństwa i usprawnienie pro-
cesów związanych z dokumentami.

Wejście ustawy w życie spowoduje usunięcie istniejących, znaczących róż-
nic w poziomie zabezpieczeń krajowych dokumentów służących do korzystania 
z prawa do swobodnego przemieszczania się.

Wprowadzenie powyższych zmian jest zasadne i zgodne polityką bezpie-
czeństwa w UE oraz w Polsce. 
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24. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 12, 13 i 27 maja 2021 r.

Przemówienie senatora Janusza Pęcherza   
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Celem omawianej dzisiaj ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych 

oraz niektórych innych ustaw jest dostosowanie przepisów ustawy z dnia 6 sierp-
nia 2010 r. o dowodach osobistych do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów 
osobistych obywateli Unii i dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom 
Unii i członkom ich rodzin korzystającym z prawa do swobodnego przemiesz-
czania się. Wytyczne co do ograniczenia ryzyka fałszowania dokumentów oraz 
przestępstw przeciwko ich wiarygodności, jak również usunięcia istniejących 
znaczących różnic w poziomie zabezpieczeń stosowanych w różnych krajach 
wydane zostały przed 2 laty.

Ustawa ma obowiązywać już od 2 sierpnia tego roku, a zatem za półtora 
miesiąca. Rząd znów przygotowuje rozwiązania ustawowe na ostatnią chwilę, 
a żeby wszystko mogło sprawnie zafunkcjonować zgodnie z terminem, potrzeba 
wykonać wiele przedsięwzięć organizacyjnych, szkoleniowych, przetargowych, 
ale także informacyjno-promocyjnych. Zakup sprzętu (komputery, skanery), 
jeśli przetarg jest ogłoszony, a może rozstrzygnięty, to sprawa najprostsza, 
chociaż w czasach pandemii mogą pojawić się problemy logistyczne dotyczące 
jego dostarczenia do urzędów miast i gmin. Niezbędne jest przeszkolenie wielu 
urzędników, którzy będą realizowali to zadanie w ramach zadania zleconego sa-
morządom przez administrację rządową. Na razie urzędnicy wiedzą tylko tyle, 
że trzeba będzie pobierać odciski palców, ale nie wiedzą, jak to robić, jak zabez-
pieczać itd. Trzeba także mieć na uwadze urzędników, którzy będą dokonywali 
czynności związanych z odciskami palców bezpośrednio w terenie, dojeżdża-
jąc do swoich mieszkańców. Samorządy chciałyby być w pełni przygotowane 
do realizacji tego ważnego zadania znacznie wcześniej niż 2 sierpnia i proszą 
o przyśpieszenie tempa niezbędnych szkoleń oraz informację o konkretnych 
czynnościach, które będą musiały być w tym względzie wdrożone. Znów trzeba 
mieć na uwadze fakt, że urzędy pracują w warunkach określonych obostrzeń 
epidemiologicznych, ale także w warunkach określonych obciążeń związanych 
z programem masowych szczepień ludności.

Wniosku o wydanie dowodu osobistego nie będzie można złożyć online, bo 
dziś nie ma jeszcze warunków do składania na szeroką skalę odcisków palców 
online. Wniosek trzeba złożyć osobiście w siedzibie organu gminy na piśmie 
utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym czytelnym pod-
pisem. Tylko wniosek o wydanie dowodu osobistego osobie do dwunastego roku 
życia można złożyć na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpi-
sem osobistym.
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24. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 12, 13 i 27 maja 2021 r.

Te wszystkie zmiany są na tyle istotne, że wszyscy zainteresowani powin-
ni zostać o nich powiadomieni na tyle wcześnie, aby nie byli nimi zaskoczeni 
w chwili starania się o dowód osobisty lub o jego wymianę.

Na koniec mojego wystąpienia chcę podnieść problem ważności dowodu oso-
bistego powyżej 10 lat w przypadku osób powyżej siedemdziesiątego roku życia. 
Wiem, że taka poprawka była zgłaszana w Sejmie, ale ostatecznie została odrzu-
cona przez większość sejmową, bo rząd ustosunkował się do tego negatywnie. 
Czy jest to sprawa, o którą należałoby kruszyć kopie? Okazuje się, że dla wie-
lu osób w tym wieku jest to sprawa bardzo istotna, nawet jeśli pominie się ich 
problemy zdrowotne. Część osób wskazuje nawet problem aktualnej fotografii, 
bo art. 29 ust. 2 mówi, że „fotografię wykonuje się nie wcześniej niż 6 miesię-
cy przed dniem złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego”, czy problem 
dojazdu do urzędu gminy. Wydaje się, że w 2021 r. certyfikaty bezpieczeństwa 
dotyczące wersji elektronicznej dla wydzielonej grupy osób (powyżej siedem-
dziesiątego roku życia) nie powinny stanowić bariery informatycznej, z którą 
nie poradzą sobie nasi świetni informatycy, i za taką poprawką będę głosował. 
Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora Adama Szejnfelda   
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Zmiany przewidziane w projekcie ustawy o dowodach osobistych oraz niektó-
rych innych ustaw mają na celu dostosowanie przepisów ustawy z dnia 6 sierp-
nia 2010 r. o dowodach osobistych do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 2019/1157 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie poprawy zabez-
pieczeń dowodów osobistych obywateli Unii i dokumentów pobytowych wy-
dawanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin korzystającym z prawa do 
swobodnego przemieszczania się. Zamierzeniem wspomnianego rozporządzenia 
jest ograniczenie ryzyka fałszowania dokumentów oraz przestępstw przeciwko 
wiarygodności dokumentów przez usunięcie istniejących, a znaczących różnic 
w poziomie zabezpieczeń krajowych dokumentów przeznaczonych do korzysta-
nia z prawa do swobodnego przemieszczania się.

Bezpieczeństwo danych to jeden z najważniejszych aspektów ogólnie rozu-
mianego bezpieczeństwa obywateli. Omawiana ustawa ma na celu zwiększenie 
tego bezpieczeństwa w zakresie zabezpieczeń dowodów osobistych obywate-
li Unii Europejskiej i dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom 
Wspólnoty oraz członkom ich rodzin korzystającym z prawa do swobodnego 
przemieszczania się. Proponowane zmiany mają ograniczyć ryzyko fałszowania 
dokumentów oraz dokonywania przestępstw przeciwko wiarygodności doku-
mentów i z tych powodów zasługują na pozytywną opinię oraz poparcie. Dlatego 
będę głosował za przyjęciem omawianej ustawy.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda   
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych 

ustaw dostosowuje polskie prawo do rozporządzenia Unii Europejskiej w sprawie 
poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych i dokumentów pobytowych, a do-
kładniej – do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 
z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobi-
stych obywateli Unii i dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii 
i członkom ich rodzin korzystającym z prawa do swobodnego przemieszczania 
się. Niniejsza propozycja wprowadza m.in. obowiązek zamieszczania w dowo-
dach osobistych odcisków palców, a w warstwie graficznej dowodu – podpisu 
posiadacza dokumentu. Zmiany te mają na celu ograniczenie ryzyka fałszo-
wania dokumentów oraz popełniania przestępstw przeciwko wiarygodności 
dokumentów.

Sejm uchwalił ustawę na 28. posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2021 r. w brzmie-
niu pochodzącym z przedłożenia Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. 
Za przyjęciem ustawy opowiedziało się 428 posłów, 14 było przeciw, 1 poseł 
wstrzymał się od głosu.
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Przemówienie senatora Ryszarda Świlskiego   
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Procedowana ustawa o zmianie ustawy o dowodach osobistych zakłada dwie 

podstawowe zmiany, które w znaczący sposób poprawią bezpieczeństwo i za-
pewnią większą ochronę przed ewentualnymi kradzieżami tożsamości czy też 
podrabianiem dokumentu. Przede wszystkim jest to powrót do kopii podpisu 
na blankietach oraz nowość w postaci drugiej, obok zdjęcia, cechy biometrycz-
nej, jaką są odciski palców. Nowe dowody osobiste będą dostosowane do rozpo-
rządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z czerwca 2019 
r., warstwa graficzna dowodu zostaje dostosowana do wytycznych Organizacji 
Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.

Tak jak wspomniano, rozporządzenie PE i RUE zostało przyjęte niecałe 2 lata 
temu, a dopiero dziś znajduje się ono na końcu prac legislacyjnych w polskim 
parlamencie. Dlaczego tak długo zwlekano z rozpoczęciem prac nad tą ustawą? 
Dlaczego wszystko zawsze musi być robione na ostatnią chwilę?

Wprowadzane zmiany to ogromne przedsięwzięcie logistyczne dla samorzą-
dów, przede wszystkim dotyczące skanu odcisków palców: należy zakupić sprzęt, 
zadbać o skompatybilizowanie tego sprzętu z systemem i rejestrem dowodów 
osobistych, jak również przeszkolić urzędników w tym zakresie.

Kolejnym aspektem jest fakt, że przez pobieranie odcisków palców nie bę-
dzie można skorzystać z jednej z opcji składania wniosków o wymianę dowo-
du osobistego, tj. przez platformę ePUAP. Przyczyni się to do większych kolejek 
w urzędach gmin. Gdyby dano samorządom więcej czasu, z pewnością mogłyby 
przygotować się do tych zmian lepiej.
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Przemówienie senatora Wadima Tyszkiewicza   
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Ustawę o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych 
ustaw należy ocenić pozytywnie. Jedyną wątpliwość budzi pytanie: dlaczego 
ustawodawca rezygnuje z obecnej e-usługi, jaką jest elektroniczny wniosek o do-
wód osobisty? Aktualnie jest to dość popularna e-usługa i z uwagi na dążenie 
w stronę cyfryzacji administracji ważne jest, aby obecne e-usługi utrzymywać 
i rozwijać, a nie z nich rezygnować i wracać do archaicznych rozwiązań, które 
są droższe i zdecydowanie bardziej uciążliwe dla obywatela.

Należy zwrócić uwagę, że złożenie wniosku i pobranie odcisków palców to 
dwie odrębne czynności, które nie muszą wcale być realizowane jednocześnie. 
Z pewnością lepsze zarówno dla obywatela, jak i dla urzędnika będzie rozwią-
zanie, kiedy wniosek o dowód wpłynie elektronicznie do urzędu. Wówczas biuro 
dowodów osobistych będzie miało możliwość zweryfikowania danych i przygoto-
wania wszystkiego do wizyty obywatela w celu pobrania odcisków palców. Przez to 
wizyta w urzędzie będzie ograniczona do niezbędnego minimum. To z pewnością 
jest rozwiązanie korzystniejsze organizacyjnie i, co również ważne, ekonomicznie. 
Współczesne technologie informatyczne pozwalają na to, aby wysłanie wniosku 
elektronicznie oraz jego przetwarzanie w urzędzie było realizowane sprawnie 
i bezkosztowo. Jestem przekonany, że każdy z nas, mając do wyboru, czy spędzić 
w urzędzie godzinę, czy kilka minut, wybierze tę drugą opcję. Dlaczego nadal przy 
opracowywaniu usług administracyjnych nie uwzględnia się kosztów w postaci 
czasu pracy urzędnika i czasu, jaki musi poświęcić obywatel?

Rodzi się też pytanie, czy w przedstawionym w art. 8 ust. 1 ustawy wykazie 
wydatków wojewodów są uwzględnione koszty, jakie gminy będą zobowiązane 
ponieść w zakresie wymiany infrastruktury informatycznej wykorzystywanej 
w biurach dowodów osobistych. W szczególności chodzi o wymianę kompute-
rów. Aktualnie wykorzystywany w gminach sprzęt z racji wieku jest już bez 
gwarancji, a używane oprogramowanie systemowe jest w wersji, która nie ma 
nawet zapewnionego wsparcia producenta. Należy postawić również pytanie, 
czy nowy obowiązek, jakim będzie pobieranie odcisków palców i podpisu wła-
snoręcznego, będzie w ogóle możliwy do realizacji na tak starym i wyeksploato-
wanym sprzęcie komputerowym.

Ta obawa wynika z doświadczenia, jakie mają gminy w przypadku projektu 
cyfryzacji zadań zleconych w 2015 r., kiedy to rząd jednorazowo dostarczył sła-
bej jakości sprzęt komputerowy, w tym również do dowodów osobistych. Dzisiaj 
ten sprzęt nadaje się tylko do złomowania. Rząd nie jest zainteresowany tym, 
aby pokrywać koszty, jakie gminy ponoszą w związku z koniecznością zakupu 
nowych komputerów.

Czy w sytuacji, kiedy czytnik do odcisków palców się zepsuje, wojewoda po-
kryje koszty wymiany czytnika na nowy? Ustawa w jednoznaczny sposób nie 
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gwarantuje, że w ramach wymienionych środków finansowych wojewoda sfi-
nansuje koszty wymiany sprzętu informatycznego w gminach.

Mam jednak nadzieję, że te wątpliwości zostaną wyjaśnione w toku dalszych 
prac.

W imieniu własnym, jak i w imieniu kierowników urzędów stanu cywilne-
go z całej Polski, z którymi mam kontakt, deklaruję wsparcie przy pracach nad 
wdrożeniem ustawy, która generalnie zmierza we właściwym kierunku, dlatego 
z pełnym przekonaniem zagłosuję za tą ustawą.
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Przemówienie senator Haliny Biedy   
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przedstawione w ustawie o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnienia-

mi do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw modyfikacje 
mają na celu wsparcie walki z widocznymi zmianami klimatycznymi. Celem 
ustawy jest wprowadzenie nowych perspektyw mających przybliżyć nas do 
osiągnięcia neutralności klimatycznej. 

Celowość wprowadzenia Funduszu Modernizacyjnego jest zrozumiała. 
Potrzebujemy wsparcia redukcji emisji gazów cieplarnianych, modernizacji 
systemu energetycznego oraz poprawy efektywności energetycznej w państwach 
członkowskich. Pamiętać jednak należy o ograniczeniach dotyczących braku 
możliwości uzyskania finansowego wsparcia dla obiektów wytwarzających 
energię przy zastosowaniu paliw stałych. Pomimo tego, że przez pandemię ko-
ronawirusa doszło do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla oraz spowolnienia 
gospodarki, dofinansowanie dla Polski w obszarach priorytetowych może mieć 
kluczowe znaczenie w walce o powstrzymanie degradacji środowiska.

Szczególną uwagę należy zwrócić na jednoznaczność przepisów, tak aby re-
zultat nie był odwrotny od zamierzonego.
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Przemówienie senator Agnieszki Gorgoń-Komor   
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senatorowie!
Od początku rewolucji przemysłowej, której towarzyszy przetwarzanie paliw 

kopalnych na energię, gwałtownie wzrasta krzywa ilustrująca szeroko rozumia-
ny rozwój technologii, nauki, rozwój gospodarczy, przekładający się na lepsze 
i wygodne życie setek milionów ludzi. Jednak z perspektywy zasobów Ziemi 
tempo rozwoju ludzkości przyjęło ryzykowne wartości. Eksperci są zgodni co 
do tego, że wytrzymałość ekosystemów ma swoje granice, a ich przekroczenie 
będzie miało wpływ na globalne systemy polityczne, gospodarcze i społeczne. 
Nie są jednak w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy globalna wspólnota zdoła 
utrzymać status quo poprzez zahamowanie wzrostu koncentracji CO2 w atmos-
ferze ani gdzie dokładnie znajduje się punkt, którego przekroczenie stanie się 
nieodwracalne dla cywilizacji ludzkiej, zaś zachowanie porządku gospodarczego, 
politycznego i realizacja dotychczasowej umowy społecznej staną się niewyko-
nalne. Nie pozostawiają jednak złudzeń co do tego, że klimat się ociepla, a ludz-
kość nie jest na to przygotowana.

Polska nie jest wolna ani niezależna od globalnych problemów ekologicznych. 
Północne położenie geograficzne nie naraża kraju na bezwzględne przegrza-
nie, jednak prognozowane skutki dalszych zmian klimatu są znacznie szersze 
niż tylko zmiany temperatur, dotyczą bowiem chociażby takich zjawisk jak mi-
gracje klimatyczne czy kwestie polityki i gospodarki w wymiarze globalnym. 
Eksperci klimatyczni zwracają uwagę na lokalną specyfikę Polski i wynikające 
z niej zagrożenia, takie jak niski współczynnik dostępności do wody, niski prio-
rytet ekologii w rozbudowie infrastruktury, duże uzależnienie gospodarcze od 
węgla i od importu tego surowca oraz wysokie koszty gospodarki emisyjnej, a co 
z tym związane, dużą zawartość pyłów, związków kancerogennych w powietrzu 
i smog, a także nieskuteczną politykę związaną z recyklingiem i zarządzaniem 
odpadami. Polscy naukowcy są zgodni co do tego, że emisja dwutlenku węgla 
do atmosfery ma kluczowe znaczenie w procesie zwiększania się temperatury 
powierzchni Ziemi.

W historii Ziemi istotne zmiany temperatury jej powierzchni spowodowa-
ne działalnością człowieka nastąpiły w ostatnim stuleciu. Zgodnie z definicją 
Obserwatorium Ziemi NASA globalne ocieplenie to niezwykle szybki wzrost 
średniej temperatury powierzchni Ziemi w ciągu ostatniego stulecia, głównie 
z powodu uwolnienia gazów cieplarnianych podczas spalania paliw kopalnych 
przez ludzi. Średnia globalna temperatura powierzchni wzrosła w latach 1906–
2005 o 0,6–0,9 stopnia Celsjusza (1,1–1,6 º F), a tempo wzrostu temperatury 
prawie się podwoiło w ciągu ostatnich 50 lat. Na Ziemi występuje zjawisko na-
turalnego efektu cieplarnianego, który umożliwia utrzymanie korzystnej dla 
życia temperatury. Jednak zwiększony efekt cieplarniany, z jakim mamy do 
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czynienia obecnie, powoduje nadmierny wzrost temperatury. Antropogeniczne 
zwiększenie stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze spowodowane dzia-
łalnością człowieka rozpoczęło się od ok. 1750 r. w czasach rewolucji przemysło-
wej, a spowodowane było spalaniem paliw kopalnych oraz wycinaniem lasów 
absorbujących dwutlenek węgla. Od tego czasu, według danych NASA, poziom 
dwutlenku węgla wzrósł o prawie 38% (dane do roku 2009).

Zwiększenie ilości cząsteczek gazów cieplarnianych powoduje, że większa 
ilość promieniowania podczerwonego emitowanego przez Ziemię zostaje pochło-
nięta przez atmosferę, a następnie promieniuje z powrotem na jej powierzchnię, 
powodując wzrost temperatury. Zwiększenie stężenia gazów cieplarnianych 
w atmosferze powoduje działanie porównywalne z działaniem szklarni. W ostat-
nim stuleciu temperatura powierzchni Ziemi gwałtownie wzrosła, równolegle 
obserwowany jest wzrost stężenia dwutlenku węgla w atmosferze.

Wzrost średniej temperatury Ziemi jest zależny od tempa wzrostu emisji 
dwutlenku węgla. W 2007 r. Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) 
opublikował Czwarty Raport Oceniający Pierwszej Grupy Roboczej (© 2007 IPCC 
WG1 AR-4), w którym zawarte zostały przewidywania zakresów prawdopodob-
nego wzrostu temperatury. Analitycy przeprowadzili wiele symulacji za pomocą 
modeli klimatycznych. Modelowe symulacje zakładają, że do roku 2100 Ziemia 
ogrzeje się o 2–6 º C. Model IPCC zakłada 4 scenariusze emisji. Symulacja sza-
cuje zależność wzrostu średniej temperatury Ziemi od tempa wzrostu emisji 
dwutlenku węgla. Scenariusz najwyższej emisji zakłada wzrost zużycia paliw 
kopalnych na jednego mieszkańca i nazywany jest scenariuszem „jak zwykle”. 
Scenariusze, które zakładają powolny wzrost emisji, zakładają niższe globalne 
temperatury.

EU ETS to unijny system handlu uprawnieniami do emisji, który jest klu-
czowym elementem polityki UE na rzecz walki ze zmianą klimatu oraz jej pod-
stawowym narzędziem służącym do zmniejszania emisji gazów cieplarnianych 
w sposób opłacalny. Jest to pierwszy i dotychczas największy na świecie rynek 
uprawnień do emisji dwutlenku węgla. W tym roku mija 16 lat funkcjonowania 
europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych 
EU ETS. Jest to system typu „limit i handel”, który obejmuje ponad 11 tysięcy 
elektrowni i zakładów produkcyjnych w państwach członkowskich UE, a także 
na Islandii, w Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii. Ok. 45% całkowitych emi-
sji w UE jest objętych tym systemem. Unijny system handlu uprawnieniami do 
emisji ogranicza emisje z instalacji z sektora energetyki i przemysłu wytwór-
czego oraz linii lotniczych realizujących loty pomiędzy tymi krajami i obejmuje 
ok. 40% wszystkich emisji gazów cieplarnianych w UE. System obejmuje firmy 
energetyczne, rafinerie, producentów żelaza i stali oraz fabryki produkujące ce-
ment, szkło, wapno, cegły, ceramikę, masę celulozową, papier i tekturę. Razem 
objętych nim jest 11 tysięcy podmiotów w całej Unii. Na liście znajduje się ok. 
950 zakładów z Polski.

Aby UE mogła osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r., w tym zreali-
zować cel pośredni, jakim jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych netto 
o co najmniej 55% do 2030 r., Komisja proponuje dokonanie przeglądu i ewen-
tualne rozszerzenie zakresu EU ETS. System EU ETS jest systemem pułapów 
i handlu. Polega na wprowadzeniu limitu łącznych emisji niektórych gazów cie-
plarnianych emitowanych przez instalacje objęte systemem. Z czasem limit ten 
jest obniżany, co sprawia, że łączne emisje spadają. W ramach wyznaczonego 
pułapu operatorzy instalacji kupują lub otrzymują uprawnienia do emisji, któ-
rymi mogą handlować zgodnie ze swoimi potrzebami. Ograniczenie całkowitej 
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liczby dostępnych uprawnień do emisji gwarantuje, że mają one pewną war-
tość. Co roku każda instalacja musi umorzyć liczbę przydziałów wystarczającą 
na pełne pokrycie jej emisji. W przeciwnym wypadku nakładane są wysokie 
grzywny. Jeżeli instalacja zmniejszy swoje emisje, może zatrzymać dodatkowe 
uprawnienia w celu pokrycia swoich potrzeb w przyszłości albo sprzedać je in-
nej instalacji, której tych uprawnień zabrakło.

System handlu gwarantuje obniżanie emisji tam, gdzie najmniej to kosztuje. 
Wysokie ceny emisji dwutlenku węgla sprawiają również, że warto inwestować 
w innowacyjne technologie niskoemisyjne. Utworzony w 2005 r. system EU ETS 
jest pierwszym na świecie międzynarodowym systemem handlu uprawnieniami 
do emisji. System EU ETS jest także inspiracją dla rozwoju handlu uprawnie-
niami do emisji w innych krajach i regionach. UE dąży do powiązania ET ETS 
z innymi zgodnymi z nim systemami.

EU ETS okazał się skutecznym narzędziem ograniczania emisji w sposób 
racjonalny pod względem kosztów. Instalacje objęte systemem ETS zmniejszyły 
swoje emisje o ok. 35% w latach 2005–2019. Wprowadzenie rezerwy stabilności 
rynkowej w 2019 r. spowodowało podwyższenie i stabilizację cen uprawnień do 
emisji dwutlenku węgla. To z kolei pomogło zredukować z roku na rok całkowi-
te emisje o 9% w 2019 r. W ramach Europejskiego Zielonego Ładu we wrześniu 
2020 r. Komisja przedstawiła objęty oceną skutków plan zwiększenia unijnego 
celu redukcji emisji gazów cieplarnianych netto do poziomu co najmniej 55% do 
2030 r. Do czerwca 2021 r. Komisja przedstawi wnioski ustawodawcze mające 
na celu wdrożenie nowego celu obejmujące przegląd EU ETS i ewentualne roz-
szerzanie jego zakresu.

Zasadniczym celem ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnie-
niami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw jest dopeł-
nienie transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/410 
z dnia 14 marca 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2003/87/|WE w celu wzmoc-
nienia efektywnych pod względem kosztów redukcji emisji oraz inwestycji ni-
skoemisyjnych oraz decyzję (UE) 2015/1814, zwanej dalej dyrektywą 2018/410.

Jedną z najistotniejszych zmian wprowadzonych przez dyrektywę 2018/410 
jest powołanie do życia tzw. Funduszu Modernizacyjnego, którego działalność 
została zaplanowana na lata 2021–2030. Jego najważniejszym celem jest wspar-
cie wykonania ustalonego na forum Unii Europejskiej celu redukcji gazów cie-
plarnianych o 40% w 2030 r. w porównaniu z 1990 r. Fundusz powstał z myślą 
o państwach członkowskich, których PKB per capita był w 2013 r. niższy niż 60% 
średniej UE. Korzystać z niego będzie 10 państw Europy Środkowo-Wschodniej, 
w tym Polska. Środki funduszu zostaną przeznaczone na modernizację syste-
mu energetycznego i poprawę efektywności energetycznej w państwach człon-
kowskich UE. Kluczowym ograniczeniem, jeżeli chodzi o rodzaj przedsięwzięć 
w ramach projektów, które mogą uzyskać wsparcie ze środków funduszu, jest 
wyłączenie możliwości finansowania obiektów wytwarzających energię przy 
wykorzystaniu stałych paliw kopalnych.

Fundusz zasilą środki pochodzące ze sprzedaży przez Komisję Europejską 
uprawnień do emisji w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cie-
plarnianych. Każde państwo członkowskie będące beneficjentem funduszu ma 
swój odpowiednio zdefiniowany udział w puli środków funduszu. Całkowita 
pula środków funduszu, które wygeneruje sprzedaż uprawnień do emisji, bę-
dzie znana dopiero pod koniec 2030 r. Wysokość tych środków będzie zależna 
od ceny uprawnień do emisji, jakie będą notowane na aukcjach. Fundusz będzie 
zarządzany przez państwa członkowskie beneficjentów funduszu przy udziale 
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Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), który będzie brał udział w wyborze 
projektów. Aby sfinansować inwestycję z funduszu, państwo będące beneficjen-
tem musi przedstawić ją EBI i Komitetowi Inwestycyjnemu. EBI potwierdzi, czy 
każda inwestycja, która znajduje się na liście obszarów priorytetowych funduszu 
określonych w dyrektywie 2018/410, ma na celu:

— wspieranie inwestycji w wytwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej 
ze źródeł odnawialnych;

— wspieranie inwestycji w magazynowanie energii i modernizację sieci 
energetycznych, w tym rurociągów należących do systemów ciepłowniczych 
lub sieci przesyłu energii elektrycznej, oraz zwiększanie połączeń międzysys-
temowych między państwami członkowskimi UE;

— wspieranie, we współpracy z partnerami społecznymi, w regionach uza-
leżnionych od stałych paliw kopalnych sprawiedliwych przemian mających na 
celu ułatwienie pracownikom zmiany miejsca zatrudnienia oraz zdobywanie 
nowych i specjalistycznych umiejętności, wspieranie edukacji oraz inicjatyw 
zatrudnieniowych, a także nowych inicjatyw gospodarczych działających na 
zasadzie start up;

— lub wspieranie inwestycji w efektywność energetyczną, w tym w sekto-
rach transportu, budownictwa, rolnictwa i odpadów.

W uzasadnieniu ustawy podkreśla się, że co najmniej 70% środków finan-
sowych z Funduszu Modernizacyjnego przeznacza się na inwestycje znajdu-
jące się na liście obszarów priorytetowych, a maksymalnie 30% na inwestycje 
spoza tej listy. Jeżeli inwestycja zostanie potwierdzona jako należąca do jedne-
go z obszarów priorytetowych, skorzysta z prostszej ścieżki dofinansowania. 
W ramach tej ścieżki, jeżeli EBI potwierdzi, że inwestycja należy do obszarów 
priorytetowych, Komisja Europejska może podjąć decyzję o wypłacie środków 
na realizację tej inwestycji. Komitet Inwestycyjny jest tylko informowany o po-
twierdzeniu inwestycji przez EBI i nie jest już zaangażowany w ocenę wniosków 
o finansowanie inwestycji.

Mając powyższe na uwadze do ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o syste-
mie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, zwanej dalej 
ustawą ETS, dodano nowy rozdział 8a „Krajowy system wdrażania Funduszu 
Modernizacyjnego” regulujący mechanizm funkcjonowania funduszu. Dodany 
rozdział określa przede wszystkim obowiązki uczestników procesu w zakre-
sie zarządzania systemem wdrażania funduszu, w tym Krajowego Operatora 
Funduszu Modernizacyjnego, ministra właściwego do spraw klimatu oraz Rady 
Konsultacyjnej Funduszu Modernizacyjnego.

Funkcję Krajowego Operatora Funduszu Modernizacyjnego, zgodnie z posta-
nowieniami ustawy nowelizującej, będzie pełnił Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwany dalej NFOŚiGW lub Operatorem 
Funduszu. Finansowanie inwestycji ze środków funduszu będzie odbywało się 
w ramach przyjętych programów priorytetowych NFOŚiGW. Lista programów 
priorytetowych finansowanych ze środków funduszu przypadających Polsce bę-
dzie zatwierdzana przez Radę Nadzorczą NFOŚiGW po uprzednim uzgodnieniu 
z ministrem właściwym do spraw klimatu. Odpowiedzialnym za opracowanie 
programów priorytetowych będzie Zarząd NFOŚiGW. Minister właściwy do 
spraw klimatu będzie miał obowiązek zasięgnięcia opinii rady konsultacyjnej 
w zakresie każdego programu priorytetowego, który ma być finansowany ze 
środków funduszu. Rada konsultacyjna funduszu będzie organem doradczym 
ministra właściwego do spraw klimatu w zakresie funkcjonowania krajowego 
systemu wdrażania funduszu. Biorąc pod uwagę stanowisko rady konsultacyjnej 
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funduszu, minister właściwy do spraw klimatu będzie wyrażał zgodę na każdy 
planowany program priorytetowy, w ramach którego planowane jest dofinanso-
wanie inwestycji ze środków zgromadzonych na rachunku funduszu. Przyjęcie 
programu priorytetowego zakończy krajowy etap procesu dotyczący wskazania 
kierunków finansowania inwestycji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Zakładając, że gospodarka niskoemisyjna jest jedyną drogą dla gospodarki 
kraju rozwiniętego gospodarczo, a do takiego miana aspirujemy, jako członek 
UE musimy przyjąć jej politykę w tym zakresie. Dzięki funkcjonowaniu EU ETS 
podnoszona jest także świadomość społeczna i wiedza ekologiczna. Do efektyw-
nego wprowadzania działań ochronnych dotyczących środowiska niezbędne jest 
opracowywanie nowych technologii mających na celu racjonalne wykorzystywa-
nie zasobów, a także zminimalizowanie wpływu na środowisko. Do technologii, 
które pośrednio są wspierane przez EU ETS, należy m.in. stosowanie recyklingu.

Dodatkowo w ramach EU ETS istnieją mechanizmy, które wspierają rozwój 
innowacyjnych rozwiązań w zakresie transformacji klimatyczno-energetycz-
nej. W 2021 r. zacznie funkcjonować Fundusz Innowacyjny, który może okazać 
się dobrym wsparciem realizacji polskich pomysłów technicznych, w związku 
z czym aktywny udział Polski w EU ETS jest jak najbardziej zasadny, gdyż do-
stosowanie polskiego prawa do przepisów UE dotyczących zasad funkcjonowa-
nia systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w latach 
2021–2030 pozwoli Polsce, dzięki wprowadzonym zmianom, skorzystać z unij-
nego Funduszu Modernizacyjnego, którego środki przeznaczone będą na moder-
nizację systemu energetycznego i poprawę efektywności energetycznej.
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Przemówienie senatora Mariusza Gromki   
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wyrażam swoje poparcie dla rządowej 

inicjatywy ustawodawczej wprowadzającej zmiany w ustawie o systemie handlu 
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw.

W myśl ustawy polskie prawo ma być zgodne z wytycznymi Unii Europejskiej 
w odniesieniu do zasad funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emi-
sji gazów cieplarnianych w latach 2021–2030. Z pewnością poprawi to sytuację 
energetyki w naszym kraju. Transformacja energetyki to jedna z najważniej-
szych zmian, jakie należy wprowadzić, by poprawić jakość powietrza i ograni-
czyć emisję szkodliwych gazów cieplarnianych do atmosfery.

Co więcej, wprowadzenie nowych regulacji sprawi, że Polska będzie mo-
gła skorzystać ze specjalnie utworzonego Funduszu Modernizacyjnego. Nowo 
powstały program ma na celu wspierać modernizację systemu energetyczne-
go i poprawić efektywność energetyczną w krajach Unii Europejskiej o najniż-
szych dochodach. Pieniądze na działanie tego funduszu pozyskiwane będą ze 
sprzedaży 2% ogólnej puli uprawnień do emisji CO2 w ramach wspólnotowego 
systemu handlu uprawnieniami do emisji. Polska ma szansę otrzymać ponad 
43% środków pieniężnych pochodzących z tej puli. Środki te zostaną należycie 
wykorzystane.

Wprowadzone zmiany uważam za niezbędne do tego, by zacząć stopnio-
wo ograniczać zużycie węgla, który jest głównym źródłem energii cieplnej 
w gospodarstwach. Polska jako jeden z największych beneficjentów Funduszu 
Modernizacyjnego mogłaby wykorzystać wsparcie finansowe pochodzące z tego 
programu, by przejść na odnawialne źródła energii, stworzyć nowe miejsca pra-
cy, poprawić konkurencyjność polskich firm na arenie międzynarodowej czy 
obniżyć koszty energii.
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Przemówienie senator Jolanty Hibner   
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Szanowny Panie Marszalku! Wysoka Izbo!
Na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia br. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przy-

jął ustawę o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji ga-
zów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw – druk sejmowy nr 1008. 
Senat RP procedował tę ustawę na posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności w dniu 28 kwietnia br. – druk senacki nr 369.

Ustawa wprowadza zapisy dotyczące: zmian w brzmieniu, art. 11–17, obej-
mujących m.in. rozumienie nazwy biomasa, biopaliwa, biopłyny, eksploata-
cja instalacji, instalacja nowa, operacja lotnicza, uprawnienie do emisji; zmian 
w brzmieniu wniosku o otwarcie i zarządzanie rachunkiem w rejestrze Unii 
Europejskiej – art. 17 pkt. 6–7; zmian dotyczących wydawania i zarządza-
nia uprawnieniami do emisji – art. 17 pkt. 1–21. Omawia również stworzenie 
i funkcjonowanie krajowego systemu wdrażania Funduszu Modernizacyjnego. 
Powołanie Funduszu Modernizacyjnego ma na celu modernizację krajowego 
systemu energetycznego, w tym wspieranie inwestycji związanych z magazyno-
waniem energii i modernizacji sieci energetycznych. Ważne też jest wspieranie 
przemian mających na celu ułatwienie pracownikom zajmującym się energetyką 
zmiany miejsca zatrudnienia oraz poszerzania umiejętności. Dodatkowe zada-
nie to pomoc w realizacji inwestycji zwiększających efektywność energetyczną 
w innych sektorach gospodarki.

W ustawie proponuje się, żeby co najmniej 70 % środków przeznaczyć na in-
westycje związane z wytwarzaniem i wykorzystywaniem energii elektrycznej 
ze źródeł odnawialnych.

Organem doradczym krajowego systemu wdrożenia Funduszu 
Modernizacyjnego jest Rada Konsultacyjna Funduszu, która wyraża stanowisko 
wobec projektów programów priorytetowych w formie uchwały. W skład Rady 
Konsultacyjnej wchodzi po 1 przedstawicielu wszystkich ministerstw, tj. 15 osób. 
Wydatki związane z obsługą Rady Konsultacyjnej Funduszu Modernizacyjnego 
finansowane są z budżetu państwa. Powołując Radę Konsultacyjną, która jest 
wyłaniana z osób wskazanych przez poszczególne ministerstwa – a więc w tych 
instytucjach istnieją już specjaliści zajmujący się rozwojem energetyki – dubluje 
się ich pracę w stworzonym systemie. Jest to 15 osób pobierających dodatkowe 
uposażenie z budżetu państwa.

W celu realizacji zadań finansowanych z Funduszu Modernizacyjnego po-
wołuje się krajowego operatora Funduszu Modernizacyjnego, zwanego potem 
operatorem Funduszu Modernizacyjnego. Operator działa przy Narodowym 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do zadań operatora fun-
duszu należy sporządzanie i zatwierdzanie list programów priorytetowych, 
ustalanie kryteriów wyboru inwestycji dofinansowanych ze środków Funduszu 
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Modernizacyjnego, ustalenie zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz dotacji 
z Funduszu Modernizacyjnego, zatwierdzenie regulaminów naboru wniosków 
o dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszu Modernizacyjnego.

Krajowy system wdrażania Funduszu Modernizacyjnego jest prawem ma-
jącym na celu rozwój systemu energetycznego w Polsce. Do realizacji tego celu 
ma do dyspozycji pieniądze uzyskane m. in. z Funduszu Modernizacyjnego – 
art. 10 dyrektywy 2003/8/WE.

Przedstawiona ustawa wprowadza przepisy umożliwiające szybszy roz-
wój energetyki odnawialnej. Należy jednak sprawdzić, czy powołanie Rady 
Konsultacyjnej Funduszu nie będzie powieleniem zadań wykonywanych 
przez krajowego operatora Funduszu Modernizacyjnego lub czy praca rady nie 
wpłynie na opóźnienie prac nad priorytetowymi zadaniami inwestycyjnymi 
w energetyce.
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza   
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zasadniczym celem nowelizacji omawianej dzisiaj ustawy jest dopełnienie 

transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/410 dnia 14 mar-
ca 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu wzmocnienia efektywnych 
pod względem kosztów redukcji emisji przedsięwzięć oraz inwestycji niskoemi-
syjnych. Dyrektywa 2018/410 reguluje zasady funkcjonowania systemu han-
dlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym 
2021–2030.

Rozpatrywana ustawa powinna przyczynić się do poprawy skuteczności sys-
temu handlu emisjami w obniżaniu emisji zanieczyszczeń. Wszystkie dochody 
uzyskiwane ze sprzedaży aukcyjnej powinny być przeznaczone na przeciwdzia-
łanie zmianom klimatu. Dochody uzyskiwane ze sprzedaży uprawnień do emisji 
powinny być całkowicie transparentne – społeczeństwo powinno wiedzieć, na 
co przeznaczone są te środki.

Nowela wprowadza bardzo ważne narzędzie, jakim jest solidarnościowy 
europejski budżet, tzw. Fundusz Modernizacyjny, którego działalność została 
zaplanowana na lata 2021–2030. Polska z tego funduszu otrzyma ponad 43% za-
sobów, czyli co najmniej 20 miliardów zł na najbliższą dekadę – zależeć to będzie 
oczywiście od ceny rynkowej uprawnień do emisji w systemie handlu upraw-
nieniami do emisji gazów cieplarnianych. Fundusz będzie zarządzany przez 
państwa członkowskie – beneficjentów funduszu przy udziale Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego, EBI, który będzie brał udział w wyborze projektów.

To tyle najważniejszych zapisów z uzasadnienia do ustawy. 
Jak zaczniemy analizować bardziej szczegółowo zapisy, powstaje wiele pytań, 

na które często nie znajdziemy odpowiedzi. Skupię się jedynie na kilku zapisach, 
ale z mojego punktu widzenia bardzo istotnych. 

Otóż przyjęto, że mechanizm funkcjonowania funduszu zostanie implemen-
towany do ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami 
do emisji gazów cieplarnianych, DzU z 2021 r. poz. 332, zwanej dalej ustawą ETS. 
Do ustawy ETS zaproponowano dodanie nowego rozdziału 8a pn. „Krajowy sys-
tem wdrażania Funduszu Modernizacyjnego”. Dodany rozdział obejmuje przede 
wszystkim obowiązki uczestników procesu w zakresie zarządzania systemem 
wdrażania funduszu, w tym krajowego operatora funduszu, ministra właści-
wego do spraw klimatu oraz Rady Konsultacyjnej Funduszu Modernizacyjnego.

Zdumienie, no, może zdziwienie budzi fakt, że operatorem funduszu bę-
dzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Czy jest 
to instytucja przygotowana do wdrażania operacyjnie transformacji energe-
tycznej w Polsce? Czy nie za dużo w ostatnim okresie zlecanych jest zadań tej 
szacownej instytucji? To, że wywiązała się ona dobrze z wielu przydzielonych jej 
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zadań, oznacza, że tak będzie i w tym przypadku? Czy rada konsultacyjna fun-
duszu, w zaproponowanym w ustawie składzie, będzie wystarczającym narzę-
dziem wsparcia we właściwych wyborach programów priorytetowych? Przecież 
w skład rady konsultacyjnej wchodzą sami przedstawiciele poszczególnych mi-
nisterstw. Nie ma przedstawicieli strony społecznej, przedstawicieli samorzą-
dów i nauki, nie ma ekspertów. Czy na pewno to rozwiązanie jest optymalne, 
gwarantujące uzyskanie transparentności działań i optymalnych efektów?

Problem jest bardzo poważny, bo my dyskutujemy dzisiaj o kwocie ok. 20 mi-
liardów zł z Funduszu Modernizacyjnego, tak jak byłyby to środki gwarantują-
ce Polsce transformację energetyki. Musimy zadać sobie pytanie, jak te środki 
wpisują się w „Politykę Energetyczną Polski do 2040 r.”, w której wprowadzeniu 
zapisano: „Na krajową transformację energetyczno-klimatyczną do 2030 r. skie-
rowanych zostanie ok. 260 mld PLN, ze środków unijnych i krajowych w ramach 
różnych mechanizmów, m.in.:

a. Polityki Spójności (ok. 79 mld PLN)
b. Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (ok. 97,8 mld 

PLN)”. Dalej są pkty c, d, e – w sumie ok. 37,4 miliarda zł – i pkt f: „nowych in-
strumentów”, czyli np. Funduszu Modernizacyjnego oraz krajowego funduszu 
celowego zasilanego środkami ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2. Tu łącz-
nie ponad 47,6 miliarda zł.

Analizując te kwoty widzimy, że omawiany dziś Fundusz Modernizacyjny 
stanowi jedynie 10% potrzebnych na transformację środków. Jednocześnie te 
10% środków to także poważna kwota, która powinna być bardzo dobrze skore-
lowana ze wszystkimi pozostałymi – wymienionymi wyżej – tak, aby uzyskać 
jak najlepsze efekty.
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Przemówienie senatora Adama Szejnfelda   
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Ustawa o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw ma za zadanie implementację dy-
rektywy 2003/87/WE do polskiego systemu prawa. W ramach tego najważniej-
szą kwestią regulowaną w ustawie jest wdrożenie do prawa krajowego regulacji 
dotyczącej Funduszu Modernizacyjnego. Jest to nowy instrument, który został 
utworzony w celu wsparcia realizacji celów polityki energetyczno-klimatycz-
nej Unii Europejskiej i który ma na celu wspieranie modernizacji systemów 
energetycznych w krajach, państwach członkowskich, w których PKB w 2013 r. 
stanowiło poniżej 60% średniej unijnej. Będzie to zatem dotyczyło także Polski.

Warto zaznaczyć, iż zgodnie z dyrektywą cele, na które będzie można prze-
znaczyć w przyszłości środki ze wspomnianego Funduszu Modernizacyjnego, 
obejmują: wytwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej z OZE; ciepłownic-
two; magazynowanie energii i modernizację sieci energetycznych, w tym ruro-
ciągów należących do systemów ciepłowniczych i do sieci elektroenergetycznej; 
transformację regionów uzależnionych od stałych paliw kopalnych i wspiera-
nie sprawiedliwych przemian oraz finansowanie efektywności energetycznej, 
w tym w sektorach transportu, budownictwa, rolnictwa i odpadów.

Ustawa, o której mówimy, przewiduje także powołanie tzw. krajowego sys-
temu wdrażania funduszu modernizacyjnego. Zarządzanie nim ma być powie-
rzone Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
a nadzór nad tym systemem będzie sprawował minister właściwy do spraw 
klimatu. Zgodnie z ustawą dofinansowanie inwestycji modernizujących system 
energetyczny oraz poprawiających efektywność energetyczną będzie odbywało 
się na podstawie programów priorytetowych, natomiast na ich kształt będzie 
miała wpływ, także nowo powoływana, rada konsultacyjna. Przewiduje się bo-
wiem powołanie wspomnianej rady składającej się z przedstawicieli właściwych 
ministrów. Niezależnie od tego każdy program będzie musiał być zatwierdzo-
ny także przez ministra właściwego do spraw finansów przed przekazaniem 
danego programu do Europejskiego Banku Inwestycyjnego lub do Komitetu 
Inwestycyjnego, ustanowionego na mocy dyrektywy ETS.

Mówimy o potrzebie bardzo dużych i kosztownych inwestycji. Warto zatem 
przyjrzeć się nie tylko rozwiązaniom prawnym i instytucjonalnym, ale i finan-
sowym. Przewiduje się, że Fundusz Modernizacyjny może liczyć na przychody 
w granicach 20 miliardów zł, ale szacuje się, że sumaryczne przychody ze sprze-
daży pozwoleń na emisje mogą wygenerować przychody w wysokości nawet 
170 miliardów zł. Szacunki te są wiarygodne, bowiem np. w 2019 r. do budżetu 
państwa wpłynęło z tego tytułu 11 miliardów zł, w 2020 r. – 12 miliardów zł, 
a w tym roku to może być nawet kwota 17 miliardów zł. Co ważne, w tekście 
dyrektywy o handlu emisjami można przeczytać, że przynajmniej połowę tych 
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przychodów należy inwestować na cele środowiskowe, które miałyby przepro-
wadzić czy pomóc przeprowadzić w Polsce transformację energetyczną, przesta-
wić gospodarkę na zeroemisyjność i dać w przyszłości tańszy prąd oraz tańsze 
ciepło do naszych domów. Powinniśmy zatem inwestować więcej środków w re-
dukcję emisji gazów cieplarnianych, w rozwój odnawialnych źródeł energii i we 
wspieranie efektywności energetycznej. W uzasadnieniu do ustawy wskazuje 
się, że 70% uzyskanych środków ma być inwestowane w inwestycje prioryteto-
we, a 30% w inwestycje spoza lity priorytetowej.

Mimo pewnych wątpliwości, zwłaszcza dotyczących ryzyka powielania kom-
petencji na określonych stanowiskach oraz powoływanych ciał kolegialnych, 
a także niestety wysokich kosztów działania całego systemu, należy ustawę 
uznać za potrzebną i konieczną do przyjęcia.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda   
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów 

cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw, będąca projektem rządowym, 
dostosowuje polskie prawo do regulacji UE, takich jak m.in. rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/842 z dnia 30 maja 2018 r. w spra-
wie wiążących rocznych redukcji emisji gazów cieplarnianych przez państwa 
członkowskie od 2021 r. do 2030 r. przyczyniających się do działań na rzecz 
klimatu w celu wywiązania się z zobowiązań wynikających z porozumienia 
paryskiego oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 525/2013 (Dz. Urz. UE 
L 156 z 19 czerwca 2018 r., str. 26), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2018/1999 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzania unią 
energetyczną i  działaniami w  dziedzinie klimatu, zmiany rozporządzeń 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 663/2009 i (WE) nr 715/2009, dy-
rektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 94/22/WE, 98/70/WE, 2009/31/WE, 
2009/73/WE, 2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, dyrektyw Rady 2009/119/
WE i (EU) 2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 525/2013 (Dz. Urz. UE L 328 z 21 grudnia 2018 r., str. 1, Dz. Urz. UE 
L 85I z 27 marca 2019 r., str. 66, oraz Dz. Urz. UE L 148 z 6 czerwca 2019 r., str. 37) 
oraz rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/2066 z dnia 19 grudnia 
2018 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cie-
plarnianych na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady oraz zmieniającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2012 (Dz. Urz. 
UE L 334 z 31 grudnia 2018 r., str. 1, oraz Dz. Urz. UE L 423 z 15 grudnia 2020 r., 
str. 37).

Dzięki nowelizacji będzie można ubiegać się o  wsparcie pochodzące 
z Funduszu Modernizacyjnego, który zasilany jest ze sprzedaży 2% ogólnej puli 
uprawnień do emisji w ramach handlu uprawnieniami do emisji gazów cie-
plarnianych EU ETS przeznaczonych na modernizację systemu energetycz-
nego w państwach przynależących do Unii Europejskiej. W ramach funduszu, 
jak się szacuje, Polska może skorzystać z ponad 40% dostępnej puli środków ze 
sprzedaży, czyli ok. 135 milionów uprawnień do emisji o wartości, zależnie od 
cen rynkowych, od 2 do niespełna 5 miliardów euro. Środki te przeznaczone zo-
staną na cele związane z wytwarzaniem energii z OZE, transformacją regionów 
uzależnionych od stałych paliw kopalnianych

Reasumując, trzeba powiedzieć, że ustawa dostosowuje polskie prawo do 
przepisów Unii Europejskiej dotyczących zasad funkcjonowania systemu handlu 
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w latach 2021–2030. W swoim 
założeniu dzięki wprowadzanym w ustawie zmianom Polska będzie mogła sko-
rzystać z unijnego Funduszu Modernizacyjnego, którego środki przeznaczone są 
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na modernizację systemu energetycznego i poprawę efektywności energetycznej 
w państwach Unii Europejskiej.

Sejm uchwalił ustawę na dwudziestym ósmym posiedzeniu w dniu 15 kwiet-
nia 2021 r. w brzmieniu proponowanym przez komisję, w głosowaniu 440 posłów 
było za, 1 – przeciw, a 8 wstrzymało się od głosu.
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Przemówienie senatora Janusza Gromka   
w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Dostarczanie energii do odbiorcy końcowego jest usługą, w przypadku której 

zmiany są nieuniknione. Proponowana ustawa o zmianie ustawy – Prawo ener-
getyczne oraz niektórych innych ustaw zakłada wprowadzenie systemu, dzięki 
któremu gospodarstwa domowe będą rozliczać koszty energii elektrycznej we-
dług rzeczywistego zużycia, a nie według prognoz. Sam odczyt będzie możliwy 
zdalnie, bez wizyty inkasenta.

Wydaje się, że to niewielka zmiana, ale w mojej ocenie jest ona potrzebna. 
System prognoz, wysokie zaliczki i niezrozumiałe dla wielu rozliczenia końco-
we muszą odejść do lamusa. Zmiana nie jest możliwa z dnia na dzień. Zakłada 
się, że dopiero pod koniec 2028 r. zamontujemy nowoczesne liczniki zdalnego 
odczytu u 80% odbiorców prądu. Należy podjąć odpowiednie działania, żeby 
wymiana liczników była jak najmniej odczuwalna dla konsumenta końcowego.

Proponowane zmiany są prokonsumenckie. Umożliwiają bieżącą kontro-
lę nad zużyciem prądu oraz aktywne uczestnictwo w rynku energetycznym. 
Zmiany te oceniam pozytywnie. Będę głosował za przyjęciem ustawy.
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Przemówienie senatora Mariusza Gromki   
w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Projekt ustawy, który dostosowuje polski porządek prawny do przepisów 

obowiązujących w Unii Europejskiej, niesie ze sobą wiele potrzebnych zmian, 
których głównym celem jest rozwój sieci elektroenergetycznych, a tym samym 
ograniczanie wzrostu cen energii elektrycznej i zapewnienie ochrony konsu-
mentów. Z tych względów jestem za przyjęciem tych rozwiązań.

Omawiana ustawa reguluje bardzo ważne kwestie, będące innowacją 
na polskim rynku, ale z powodzeniem wdrażane w większości krajów Unii 
Europejskiej. Wprowadzanych jest tu wiele przepisów, ale warto przyjrzeć 
się bliżej chociaż kilku z nich. Ważne są zmiany dotyczące systemu magazy-
nowania, dzięki którym zwiększy się zakres nadzoru nad warunkami świad-
czenia usług magazynowania, a zasady funkcjonowania operatora systemu 
magazynowania będą bardziej klarowne. Nadto sprecyzowane zostaną zapi-
sy dotyczące magazynowania w taki sposób, aby technologie magazynowania 
energii elektrycznej, jako kluczowe dla wzrostu wykorzystania energii z OZE, 
były wykorzystywane w sposób kompletny, co przyczyni się do ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych.

Słusznie doprecyzowuje się zasady powoływania komisji kwalifikacyjnej 
oraz uznawania świadectw kwalifikacyjnych w taki sposób, żeby bezpieczeń-
stwo, życie i zdrowie pracowników obsługujących urządzenia, instalacje czy 
sieć energetyczną były chronione na najwyższym poziomie.

Zapewnienie odbiorcy prawa do wyboru sprzedawcy energii jest rozwią-
zaniem zmierzającym do zachowania zasad uczciwej konkurencji. Ponadto na 
straży ochrony konkurencji i konsumentów stoi uregulowanie uprawniające 
prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do cofnięcia koncesji przedsiębiorstwu 
energetycznemu w przypadku stwierdzenia, że podmiot ten stosuje praktyki 
naruszające interesy konsumentów. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, zwłasz-
cza że dotychczas przedsiębiorstwa, które naruszały przepisy, mimo ukarania 
przez prezesa UOKiK karą pieniężną nadal dopuszczały się naruszeń. Myślę, że 
ta regulacja przyczyni się do znacznego zmniejszenia liczby przypadków, w któ-
rych odbiorcy będą wprowadzani w błąd.

Ten sam skutek powinny odnieść regulacje dotyczące zakazu zawiera-
nia umów sprzedaży paliw gazowych i energii elektrycznej poza lokalem 
przedsiębiorstwa.

Wdrożenie systemu inteligentnego opomiarowania zapewniającego dostęp 
odbiorców końcowych do bieżących informacji o zużyciu energii elektrycznej 
z pewnością spowoduje racjonalne zużycie energii elektrycznej w gospodar-
stwach domowych i zmniejszenie energochłonności gospodarki.
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Procedowane przepisy rozwijają sektor elektroenergetyczny, prowadzą do 
oszczędności energii, jednocześnie chronią odbiorcę końcowego przed naduży-
ciami, a pracownika przed niezachowaniem zasad bezpieczeństwa, dlatego po-
pieram je w całości.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda   
w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, 

będąca projektem rządowym, skupia się przede wszystkim na utworzeniu cen-
tralnego systemu informacji rynku energii, którego operatorem będzie ope-
rator systemu przesyłowego energii elektrycznej. Nowela wprowadzi również 
harmonogram montażu inteligentnych liczników – takich, które będą umożli-
wiały zdalne odczytywanie danych przez operatorów systemu dystrybucyjnego. 
Szacuje się, że do końca 2028 r. obejmie to 80% odbiorców. Ustawa ta wprowadzi 
także rozwiązania dla magazynów energii elektrycznej – przede wszystkim 
zwolni magazynowanie z obowiązków taryfowych. Wszystkie te udogodnienia 
sprawią, że gospodarstwa domowe rozliczać się będą za energię według praw-
dziwego, rzeczywistego zużycia, a nie według prognoz. Warto zaznaczyć, że 
prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie mógł cofnąć kon-
cesję przedsiębiorstwu, kiedy pojawią się podejrzenia naruszeń zbiorowych in-
teresów konsumentów.

Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu zaproponowanym przez Komisję do 
Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych na dwudziestym ósmym po-
siedzeniu w dniu 15 kwietnia 2021 r. Za przyjęciem ustawy głosowało 443 posłów, 
nikt nie wstrzymał się od głosu, a 3 posłów głosowało przeciw.
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Przemówienie senator Ewy Gawędy   
w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o  zmianie ustawy o  autostradach płatnych oraz o  Krajowym 

Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw stanowi podstawę do stwo-
rzenia jednolitego systemu poboru wszystkich opłat drogowych i rozszerza moż-
liwość stosowania systemu geopozycjonowania satelitarnego o użytkowników 
autostrad płatnych.

Przewiduje się 2 możliwości opłat za przejazd autostradą. Pierwsza to zakup 
biletu autostradowego, a druga opiera się na danych geolokalizacyjnych i wy-
korzystaniu bezpłatnej aplikacji mobilnej, która zostanie udostępniona przez 
KAS. Takie rozwiązanie poprawi przepustowość ruchu, umożliwi likwidację 
szlabanów i z pewnością przyczyni się do poprawy komfortu użytkowników 
autostrad płatnych.

Nie będzie także konieczne wydatkowanie środków na utrzymanie i mo-
dernizację manualnego systemu poboru opłat. Pobranie opłaty za przejazd na 
odcinkach autostrad, które obecnie nie są wyposażone w MPO, będzie możliwe 
bez konieczności ich budowy.

Dlatego popieram przygotowaną przez rząd ustawę i proszę Senat o jej 
przyjęcie.



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 24. posiedzenia Senatu

362

24. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 12, 13 i 27 maja 2021 r.

Przemówienie senatora Beniamina Godyli   
w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Na obecnym posiedzeniu Senatu zajmujemy się zmianą ustawy o autostra-

dach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Proponowane zmiany 
budzą wiele zastrzeżeń.

Przede wszystkim nowe rozwiązania dotyczące poboru opłat z założenia mają 
ograniczyć koszty funkcjonowania całego systemu. Dlaczego więc nie mówimy 
przy tej okazji o zmniejszeniu kosztów przejazdu autostradami dla użytkowni-
ków prywatnych oraz firm transportowych? Wręcz odwrotnie, planowana jest 
rokroczna waloryzacja opłat. 

Należy też postawić pytanie, jakie będą koszty wprowadzenia nowego sys-
temu opłat, koszty kamer, systemu geolokalizacji, dystrybucji biletów w punk-
tach sprzedaży oraz koszty po stronie Krajowej Administracji Skarbowej, która 
będzie musiała zwiększyć zatrudnienie, aby móc pełnić nowe funkcje kontrolne 
przewidziane w ustawie.

Kolejne wątpliwości budzi dostęp do danych zapisywanych w aplikacji mo-
bilnej, który uzyska KAS. Użycie systemu geolokalizacji satelitarnej nie daje 
obywatelom gwarancji, że nie będą śledzeni i że ich dane nie zostaną wykorzy-
stane w innym celu.

Uważam, że przynajmniej częściowo na autostradach tam, gdzie do tej pory 
znajdowały się punkty wnoszenia opłat, powinny znajdowywać się miejsca, 
w których wciąż będzie można kupić tzw. bilety. Jeżeli mamy dzielić się prowizją 
z tytułu sprzedaży biletów z kioskami, stacjami benzynowymi, to czy nie lepiej 
zostawić na autostradzie, wykorzystując część obecnej infrastruktury, miejsca, 
w których będzie można kupić bilet na przejazd?

Uważam, że musimy pomyśleć przede wszystkim o właściwym zabezpiecze-
niu danych w nowym systemie oraz dać łatwą alternatywę zakupu biletu osobom 
wykluczonym cyfrowo albo niechcącym podlegać permanentnej inwigilacji ze 
strony państwa. Dziękuję.
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Przemówienie senator Agnieszki Gorgoń-Komor   
w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senatorowie!
Celem ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym 

Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw jest zwiększenie przepu-
stowości i ograniczenie zatorów na państwowych autostradach płatnych po-
przez zmianę sposobu poboru opłaty za przejazd. Na podstawie wprowadzonych 
zmian kierowcy korzystający z płatnych autostrad będą mieli 2 możliwości za-
płacenia za przejazd: zakup elektronicznego biletu autostradowego w kioskach, 
na stacjach benzynowych lub na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu 
przekazywanych do Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS za pomocą sto-
sownych urządzeń albo bezpłatnej aplikacji mobilnej.

Jednym z głównych problemów naszych autostrad jest oczywiście ich prze-
pustowość. To ma związek z obecnym u nas archaicznym, manualnym syste-
mem wnoszenia opłat. Wobec tego wprowadzenie elektronicznych opłat jest 
całkowicie zasadne.

Drugim głównym problemem dotyczącym autostrad jest cena za przejazdy. 
Cieszę się, że w Polsce na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat powstała sieć 
nowoczesnych i wygodnych autostrad. Choć wiele kluczowych odcinków wciąż 
jest w budowie, to generalnie po naszym kraju jeździ się coraz lepiej, szybciej 
i zdecydowanie bezpieczniej. Jednakże ceny często nie zachęcają do podróży 
niektórymi odcinkami autostrad. Np. jeśli chodzi o autostradę A1, to opłaty 
na razie obowiązują tylko na 152-kilometrowym odcinku z Rusocina do Nowej 
Wsi. Za pokonanie w jedną stronę całego fragmentu samochodem osobowym 
bez przyczepy trzeba zapłacić 30 zł. W chwili obecnej na pozostałych odcinkach 
autostrady A1 opłaty nie obowiązują. To się jednak zmieni wraz z oddaniem do 
użytku całej drogi.

Komfort jazdy polskich kierowców jest znacznie wyższy, ale za tę przyjem-
ność trzeba niestety słono płacić. Dla mieszkańców zachodniej Europy zarabia-
jących 2–3 tysiące euro miesięcznie takie opłaty są optymalne. Przy polskich 
zarobkach, gdy minimalne wynagrodzenie to 2 tysiące 61 zł 67 gr netto, takie 
ceny wydają się dość spektakularne. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora Janusza Gromka   
w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Od wielu lat my, kierowcy, oczekujemy zmian, które zawiera w sobie usta-

wa o zmianie ustawy o autostradach płatnych. Jako użytkownicy dróg polskich 
i europejskich, gdzie takie systemy poboru opłat funkcjonują od lat, dostrzega-
my praktycznie aspekty proponowanych rozwiązań. Brak bramek przy poborze 
opłat zwiększa przepustowość dróg oraz ogranicza do minimum zatory.

Popieram omawianą ustawę i będę głosował za jej przyjęciem.
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Przemówienie senatora Mariusza Gromki   
w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jako senator Rzeczypospolitej wyrażam poparcie dla rządowego projek-

tu ustawy wprowadzającego zmiany w ustawie o autostradach płatnych oraz 
o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa zakłada, że na płatnych autostradach zostanie zwiększona przepusto-
wość przy jednoczesnym ograniczeniu powstawania na nich korków. Likwidacja 
szlabanów sprawi, że zniknie obowiązek zatrzymywania się w miejscu pobo-
ru opłat oraz konieczność oczekiwania na przejazd przez granicę autostrady. 
Planowane zmiany z pewnością poprawią organizację ruchu na autostradach, 
przez które codziennie przejeżdża wiele samochodów. Dotychczasowy sposób 
płatności przy bramkach powoduje, że czas przejazdów się wydłuża, a kierowcy 
zmuszeni są do czekania w kolejkach, aby uiścić właściwe opłaty komunikacyjne.

Sposób poboru opłat za przejazd ma ulec zmianie. Planowane jest wdrożenie 
tańszego systemu oraz wprowadzenie 2 nowych możliwości zakupu biletów za 
przejazd. Pierwszy z nich to zakup w kioskach lub na stacjach benzynowych 
papierowego lub elektronicznego biletu autostradowego. Drugi to zakup na pod-
stawie danych geolokalizacyjnych pojazdu przekazywanych do Systemu Poboru 
Opłaty Elektronicznej KAS za pomocą stosownych urządzeń lub bezpłatnej apli-
kacji mobilnej. To rozwiązanie uwzględni zebrane i przetworzone dane dotyczące 
tylko trasy przejazdu po autostradzie. Szef Krajowej Administracji Skarbowej 
raz na 3 miesiące będzie miał obowiązek przeglądu danych i regularnego usu-
wania danych nadmiarowych.

Wprowadzone zmiany uważam za niezbędne do tego, by odejść od przesta-
rzałego systemu poboru opłat, który generuje bardzo duże koszty utrzymania. 
Bramkowy system to także przyczyna powstawania korków na autostradach. 
Zastosowanie efektywnego i nowoczesnego systemu poboru opłat za przejazd 
autostradą to krok do poprawienia przepustowości i ograniczenia zatorów.



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 24. posiedzenia Senatu

366

24. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 12, 13 i 27 maja 2021 r.

Przemówienie senatora Władysława Komarnickiego   
w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Procedujemy dzisiaj nad ustawą o płatnych autostradach oraz o Krajowym 

Funduszu Drogowym. Niestety po raz kolejny PiS zamiast czerpać, co dobre 
i już przetestowane w innych krajach, postanawia stworzyć coś nowego, co 
jednocześnie będzie pozwalało na kontrolę nad obywatelem, gdzie i kiedy się 
przemieszcza.

Wykorzystanie jednego systemu teleinformatycznego, czytaj: inwigilacyj-
nego, do poboru opłat drogowych, spójnego z systemem e-usługi Ministerstwa 
Finansów, ułatwi obywatelom wykonywanie obowiązków związanych z uisz-
czaniem opłat za przejazd autostradą. Czy gdzieś na świecie stosuje się system 
satelitarnej geolokalizacji do poboru opłat? Instytut Staszica stwierdza: nie ma 
takiego kraju, gdzie tego rodzaju rozwiązania byłyby stosowane w przypadku 
samochodów osobowych. Owszem, w przypadku przewozu towarów tego ro-
dzaju rozwiązania są stosowane. Doprawdy troska rządu o obywateli aż chwyta 
za serce w tym wypadku. Czegóż ten rząd nie zrobi, żeby ułatwić obywatelom 
wykonywanie wszelkich obowiązków związanych z płatnością? 

Wykorzystanie systemu poboru opłaty elektronicznej Krajowej Administracji 
Skarbowej jest racjonalne, biorąc pod uwagę nakłady poniesione na jego budowę. 
Idąc tym tokiem rozumowania, można pomyśleć, że tę opłatę powinien pobierać 
ZUS, bo nakładów na jego system nie przebije już chyba nic. Koalicja PO-PSL 
uporała się z tym problemem w ciągu 3 lat. Został wdrożony system viaTOLL – 
system, który przyniósł Krajowemu Funduszowi Drogowemu już kilkanaście 
miliardów złotych na rozwój sieci autostrad i dróg ekspresowych. Tymczasem 
Prawo i Sprawiedliwość wiedząc, że w 2018 r. upływa termin pierwszej umowy 
na obsługę systemu, nie poradziło sobie z tym problemem. Do dnia dzisiejszego 
tak naprawdę ten problem nie został rozwiązany. Najpierw system został ode-
brany Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i przekazany Inspekcji 
Transportu Drogowego. Inspekcja Transportu Drogowego ogłaszała, unieważ-
niała postępowania przetargowe. Po drodze mieliśmy upełnomocniony Instytut 
Łączności, który także nie poradził sobie z systemem. W końcu minister finan-
sów i Krajowa Administracja Skarbowa przejmują kompetencje w zakresie po-
bierania opłat za przejazd autostradami i drogami ekspresowymi. To jest jakaś 
paranoja. Dlaczego? Dlatego, że w 2020 r. – nie mam jeszcze danych za 2021 r. 
– przychody z elektronicznego systemu poboru opłat wyniosły prawie 2 miliar-
dy zł. I cały aparat skarbowy dla 2 miliardów ma rozpraszać swoją uwagę, nie 
koncentrować jej na poborze podatku VAT, podatku CIT, podatku PIT, akcyzy? 
Ma kontrolować tych, którzy korzystają z autostrad i dróg ekspresowych? To jest 
wyjątkowa rozrzutność. Czy chodzi w takim razie o te 2 miliardy przychodów 
dla Krajowego Funduszu Drogowego? Nie. Cel tej ustawy jest zgoła odmienny. 
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Chodzi o stworzenie satelitarnego systemu szpiegowania kierowców. Chodzi 
o stworzenie systemu powszechnej inwigilacji.

Ustawa zakłada, że przygotowana przez państwa aplikacja będzie miała pełen 
dostęp do danych lokalizacyjnych naszych smartfonów i to nie tylko wtedy, kiedy 
poruszamy się po drogach płatnych, ale w pełnym zakresie. Nawet w uregulowa-
niach covidowych podobne zasady dotyczyły tylko osób objętych kwarantanną. 
Jeżeli przypomnieć sobie, że na podstawie innych ustaw, ustawy o narodowym 
spisie powszechnym albo ustawy o powszechnym spisie rolnym, rząd pozy-
skał od telekomów pełną informację o naszych numerach telefonów, skojarzo-
ną z naszymi numerami PESEL i danymi teleadresowymi, to wszystko składa 
się na obraz Wielkiego Brata, który wie o nas wszystko, gdziekolwiek jesteśmy.

Okres retencji, czyli okres przechowywania tych danych, zakreślają państwo 
na 24 miesiące, ale nie udało mi się znaleźć w projekcie informacji, jak chcecie 
państwo te dane wykorzystywać, w jaki sposób je zabezpieczać, a przede wszyst-
kim, do czego w ogóle te dane są wam potrzebne.

To jest kolejny projekt ustawy, który wpychany jest w ostatnim momencie, 
bez szerszych konsultacji, bez głębszej analizy. Na mocy tej ustawy opłaty za 
przejazd autostradami będzie pobierała Krajowa Administracja Skarbowa, która 
jednocześnie uzyska dostęp do naszych aplikacji, będzie mogła w pełni kontro-
lować sposób przemieszczania się. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza   
w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W obecnym stanie prawnym dotyczącym systemu opłat za przejazd au-

tostradą istnieje konieczność zatrzymania się w miejscu poboru opłat (MPO) 
i oczekiwania na podniesienie szlabanu, aby wjechać lub zjechać z autostra-
dy, co przyczynia się do tworzenia zatorów w okresach zwiększonego ruchu. 
Obserwowaliśmy to wielokrotnie w czasie wakacyjnych podróży nad morze czy 
w góry lub w czasie podróży przedświątecznych. Sytuacje tego typu mają wpływ 
na negatywne oceny funkcjonowania systemu przez użytkowników autostrad 
i powodują spadek poziomu atrakcyjności podróżowania po autostradzie płatnej 
oraz szukanie zastępczych tras. Jest to często spowodowane nie samą opłatą, 
a wyżej wymienionymi sytuacjami. Głównym celem proponowanego rozwiąza-
nia ustawowego jest zmiana sposobu poboru opłat za przejazd autostradą przez 
Krajową Administrację Skarbową, co ma przyczynić się do poprawy przepusto-
wości i ograniczenia zatorów.

W opinii projektodawców pobór opłaty za przejazd w systemie elektronicz-
nym z wykorzystaniem technologii pozycjonowania satelitarnego pozwoli także 
elastycznie obejmować opłatą za przejazd nowe odcinki autostrad, bez koniecz-
ności budowy i utrzymania kosztownej infrastruktury służącej do poboru opła-
ty. Płynny ruch powinien także zmniejszyć emisję spalin.

Tyle wstępu z zapisów uzasadnienia do omawianej ustawy. Po dokładnym 
wczytaniu się w zapisy samej ustawy pojawia się jednak wiele pytań i wątpli-
wości. Jedno z pytań dotyczy podmiotu odpowiedzialnego za pobieranie opłat za 
przejazd autostradą, czyli Krajowej Administracji Skarbowej. Przecież systemem 
tym dysponowała najpierw Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 
następnie przekazany on został Inspekcji Transportu Drogowego. Po drodze 
mieliśmy jeszcze upełnomocniony Instytut Łączności, a obecnie KAS. Kto będzie 
następny? Otóż wydaje się, że jeżeli celem poboru opłat jest m.in. generowanie 
przychodów dla Krajowego Funduszu Drogowego, które w skali roku wynoszą 
ok. 2 miliardów zł, to nie powinna tego czynić Krajowa Administracja Skarbowa, 
która powinna wszystkie siły i środki koncentrować na poborze podatku VAT, 
podatku CIT, podatku PIT, akcyzy i kolejnych wprowadzanych ostatnio zupełnie 
nowych podatków. Chyba że celem jest zgoła coś innego. Nie chcę powiedzieć, że 
celem jest stworzenie satelitarnego systemu powszechnej inwigilacji, bo pani 
Magdalena Rzeczkowska, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, zdecy-
dowanie odpierała te zarzuty podczas sejmowej debaty. Stwierdziła, że w sys-
temie będą przechowywane – i to tylko w przedziałach czasowych określonych 
w przepisach ustawowych – dane związane z przejazdem po drodze płatnej, że 
żadne dodatkowe dane nie będą przechowywane, będą usuwane automatycznie. 
Ale czy tak będzie na pewno? 
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Społeczeństwo coraz bardziej obawia się o swoje dane gromadzone w różnych 
bazach danych na okoliczność kolejnych ustaw. Pomijam tu narodowy spis po-
wszechny ludności i mieszkań, ale przecież w ostatnim czasie procedowaliśmy 
ustawę dotyczącą m.in. termomodernizacji budynków mieszkalnych. W niej 
także znalazł się zapis o konieczności utworzenia bazy dotyczącej emisyjności 
źródeł zasilania w budynkach, w tym danych osób mieszkających w tych budyn-
kach. W czasie prac nad tą ostatnią ustawą też zgłaszano wiele uwag i zastrzeżeń 
dotyczących potencjalnej inwigilacji osób.

W omawianej dziś ustawie problem zasygnalizowany wyżej nie jest w pełni 
prawnie rozwiązany. Wprowadzając nowe rozwiązania prawne, analizujemy, 
jak one zostały wprowadzone w innych krajach. Czy gdzieś na świecie stosuje 
się system satelitarnej geolokalizacji do poboru opłat? Według danych Instytutu 
Staszica nie ma takiego rozwiązania w żadnym analizowanym kraju w przy-
padku samochodów osobowych.

Jest jeszcze wiele innych pytań dotyczących funkcjonowania tego systemu 
poboru opłat. Jest np. problem uruchamiania aplikacji na całym odcinku auto-
strady, a więc i możliwości jej zawieszenia się w trakcie jazdy, rozładowania te-
lefonu itp. Co z autostradami z odcinkami koncesyjnymi, takimi jak chociażby 
na autostradzie A2? Co z koniecznością wyposażenia samochodów służbowych 
w odpowiednie urządzenia? Przecież pracodawcy będą musieli zakupić około 
pół miliona smartfonów i tyleż samo urządzeń do włączania aplikacji. Czy te 
urządzenia są możliwe do zakupu już teraz, czy dopiero będą produkowane? Kto 
pokryje koszty ich zakupu?

To tylko niektóre, ale bardzo ważne pytania, na które ustawa nie daje peł-
nych odpowiedzi albo nie daje odpowiedzi w ogóle. Dlatego będę głosował za 
wprowadzeniem tej ustawy dopiero po wprowadzeniu odpowiednich poprawek. 
W przeciwnym razie będę za jej odrzuceniem. Dziękuję za uwagę.
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24. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 12, 13 i 27 maja 2021 r.

Przemówienie senatora Aleksandra Szweda   
w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o  zmianie ustawy o  autostradach płatnych oraz o  Krajowym 

Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw będąca projektem 
rządowym skupia się na poborach opłat drogowych. Głównym jej celem jest 
zwiększenie przepustowości na państwowych autostradach płatnych poprzez 
zmianę sposobu poboru opłat. Dzięki nowelizacji kierowcy będą mogli 
skorzystać z dwóch możliwości płatności za przejazd. Jedną opcją będzie 
możliwość zakupienia elektronicznego biletu autostradowego w miejscach do 
tego wyznaczonych, tj. stacjach benzynowych oraz kioskach, a drugą opcją 
będzie bezpłatna aplikacja mobilna kompatybilna z Systemem Poboru Opłaty 
Elektronicznej KAS. W związku z tego typu rozwiązaniami szlabany na polskich 
autostradach zostaną zdjęte, a kontroli pojazdów i tego, czy przejazdy są opłacone, 
podejmie się Służba Celno-Skarbowa wspomagana przez Policję, inspektorów 
Inspekcji Transportu Drogowego oraz urządzenia typu OCR.

Jak podkreślono w opinii Biura Legislacyjnego: „Najważniejsze zmiany za-
warte w noweli to: 1) wprowadzenie obowiązku uiszczenia opłaty za przejazd 
autostradą i sankcji za jego niedopełnienie; 2) wprowadzenie nowych sposobów 
uiszczenia opłaty za przejazd autostradą, przez zakup elektronicznego biletu 
autostradowego oraz przez przekazanie danych geolokalizacyjnych do Systemu 
Poboru Opłaty Elektronicznej KAS; 3) wskazanie Szefa KAS jako organu kon-
trolującego prawidłowość uiszczenia opłaty za przejazd autostradą; 4) określe-
nie zasad kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty za przejazd autostradą od 
użytkowników pojazdów lekkich oraz nadanie organowi kontrolującemu upraw-
nień do realizacji kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty za przejazd autostra-
dą, w tym w trybie kontroli realizowanej na drodze; 5) wdrożenie rozwiązań 
prawnych, organizacyjnych i technologicznych do prowadzenia kontroli pra-
widłowości uiszczenia opłaty za przejazd autostradą, w tym kontroli mobilnej; 
6) wykorzystanie systemu teleinformatycznego do budowy jednolitego systemu 
poboru opłat autostradowych z możliwością uwzględnienia poboru opłat na od-
cinkach koncesyjnych”.
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24. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 12, 13 i 27 maja 2021 r.

Przemówienie senatora Aleksandra Szweda   
w dyskusji nad punktem 11. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz usta-

wy o Krajowej Administracji Skarbowej, będąca projektem rządowym, wpro-
wadza zakaz przewożenia do kraju dóbr kultury wyprowadzonych z państw 
niebędących w Unii Europejskiej. Dotyczy to głównie dóbr odkrytych w sposób 
nienależyty i z naruszeniem przepisów prawa danego państwa. Kara, która 
będzie obowiązywać za tego typu przestępstwo, to grzywna, kara ograniczenia 
wolności, a w skrajnych przypadkach pozbawienia wolności do lat 2. Nowela ta 
zwiększy kompetencje służby celno-skarbowej, co znacząco wpłynie na ochronę 
dóbr kultury oraz zwalczanie przestępstw.

Jak podkreślono w ocenie skutków regulacji, „projekt przewiduje zmianę 
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (DzU 
z 2020 r. poz. 282,782i 1378) poprzez dodanie art. 108a w brzmieniu:

«Art. 108. 1. Kto wprowadza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do-
bro kultury określone w części A załącznika do rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/880 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wpro-
wadzania i przywozu dóbr kultury (Dz. Urz. UE L 151 z 7 czerwca 2019 r., str. 1), 
wyprowadzone z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim 
Unii Europejskiej, w którym dobro kultury powstało lub zostało odkryte, z na-
ruszeniem przepisów ustawowych lub wykonawczych tego państwa, podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

2. W wypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie.
3. Sąd może orzec przepadek dobra kultury, chociażby nie stanowiło ono 

własności sprawcy».
Projekt przewiduje zmianę ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej 

Administracji Skarbowej (DzU z 2020 r. poz. 505, 568, 695, 1087, 1106 i 2320), 
rozszerzając zawarte w art. 33 tej ustawy kompetencje naczelników urzędów 
celno-skarbowych o rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstwa 
penalizowanego w projektowanym art. 108a. Jednocześnie należy wskazać, że 
nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do projektowanej usta-
wy środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu”.

W Sejmie ustawa przyjęta została jednogłośnie, a za jej przyjęciem głosowało 
449 posłów. Zdecydowanie popieram niniejszą nowelizację.
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24. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 12, 13 i 27 maja 2021 r.

Przemówienie senatora Mariusza Gromki   
w dyskusji nad punktem 12. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Istotną kwestią jest kontrola wyrobów podlegających ocenie zgodności wy-

konywana na najwyższym poziomie. Wyznaczenie prezesa Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów zarówno jako przedstawiciela naszego kraju w pra-
cach unijnej sieci do spraw zgodności produktów, jak i w późniejszym okresie 
do pełnienia funkcji jednolitego urzędu łącznikowego, jest gwarantem dbałości 
o każdy szczegół w procesie nadzoru rynku.

Omawiana ustawa o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzo-
ru rynku, podporządkowując polski system prawny przepisom rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2020 z dnia 20 czerwca 2019 r. w spra-
wie nadzoru rynku i zgodności produktów, ma na celu zharmonizowanie nadzoru 
rynku, co przełoży się na swobodny przepływ towarów na terenie Unii Europejskiej. 
Priorytetem oczywiście jest dbanie o interesy konsumenta poprzez przeprowadza-
nie dokładnej kontroli wyrobów, sprawdzenie spełnienia określonych wymogów, 
tak aby chronić zdrowie i życie konsumentów, mając przy tym na uwadze posza-
nowanie środowiska. Zabezpieczone powinny być także prawa przedsiębiorców 
poprzez ograniczenie nieuczciwej konkurencji. Europejska sieć do spraw zgodności 
produktów będzie spełniać ww. zadania, a jej członkami będą jednolite urzędy łącz-
nikowe wyznaczone sprawiedliwie przez każde państwo członkowskie. Podmiotem 
polskim wyznaczonym do prac unijnej sieci do spraw zgodności produktów bardzo 
słusznie został prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Posiada on 
odpowiednie kompetencje w związku z zadaniami związanymi z monitorowaniem 
systemu nadzoru rynku w naszym kraju, a zdobyte doświadczenie z pewnością 
zaowocuje w pracach na arenie europejskiej. Prawidłowe jest zwiększenie zakresu 
działań UOKiK na rzecz promowania zgodności, podnoszenia świadomości i udzie-
lania wskazówek co do unijnego prawodawstwa i konkretnych rodzajów produktów, 
także tych sprzedawanych w formie online.

Rozszerzenie listy aktów prawnych objętych monitorowaniem prezesa 
UOKiK znacząco zwiększy zakres działania tego organu, chociażby dzięki szer-
szemu spektrum wymiany informacji o produktach niebezpiecznych (RAPEX), 
co przełoży się na bezpieczeństwo rynku. Procedowane zmiany z pewnością 
przyczynią się do poprawy na europejskim i polskim rynku nadzoru zarówno 
poprzez wzmożone instrumenty kontroli, jednolite wymogi, swobodną wymianę 
informacji, jak i wzajemną pomoc udzielaną między organami nadzoru rynku 
państw członkowskich.

Popieram omawianą ustawę, ponieważ jestem pewien, że przyniesie ona ko-
rzyści rynkowi i konsumentom dzięki szybszej eliminacji z rynku produktów 
niespełniających wymagań, niebezpiecznych dla zdrowia i życia kupujących 
zarówno w Polsce, jak i w innych państwach Unii Europejskiej.
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24. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 12, 13 i 27 maja 2021 r.

Przemówienie senatora Janusza Pęcherza   
w dyskusji nad punktem 12. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Głównym celem ustawy o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności 

i nadzoru rynku jest spowodowanie, aby na unijny rynek trafiały tylko wy-
roby spełniające określone wymagania i to niezależnie od miejsca, w którym 
zostały wyprodukowane. Zatem kontrola wyrobów podlegających ocenie zgod-
ności jest procesem bardzo istotnym zarówno dla konsumentów, jak i przedsię-
biorców. Z jednej strony chroni konsumentów przed produktami, które mogą 
stwarzać zagrożenie dla życia, zdrowia czy środowiska naturalnego, z drugiej 
zaś zabezpiecza interesy przedsiębiorców poprzez ograniczenie nieuczciwej kon-
kurencji, a to jest przecież jednym z fundamentów wspólnego rynku. Jednolite 
wymagania dotyczące produktów i wspólny system nadzoru rynku stwarzają 
podstawy dla swobodnego przepływu towarów. Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (EU) z dnia 20 czerwca 2019 r. ustanowiło europejską sieć 
do spraw zgodności produktów, a członkami sieci będą jednolite urzędy łączni-
kowe wyznaczone przez poszczególne państwa członkowskie.

Omawiana dzisiaj ustawa wskazuje podmiot, który będzie reprezentować 
Polskę w tej sieci. Zgodnie z rekomendacją rządowego międzyresortowego ze-
społu do spraw reformy systemów oceny zgodności i nadzoru rynku podmio-
tem tym będzie prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wydaje 
się to najwłaściwszym rozwiązaniem z uwagi na rolę, jaką odgrywa UOKiK 
w krajowym systemie nadzoru rynku, ale także z uwagi na zdobyte dotychczas 
doświadczenie i kompetencje w realizacji zadań także na szczeblu europejskim.

Ustawa nie budzi żadnych zastrzeżeń i będę głosował za jej przyjęciem. 
Dziękuję za uwagę.
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24. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 12, 13 i 27 maja 2021 r.

Przemówienie senatora Aleksandra Szweda   
w dyskusji nad punktem 12. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jak to podkreślono w uzasadnieniu, „projektowana ustawa służy stosowaniu 

przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 
z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów oraz 
zmieniającego dyrektywę 2004/42/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 765/2008 
i (UE) nr 305/2011 (Dz. Urz. UE L 169 z 25 czerwca 2019 r., str. 1), zwanego dalej 
«rozporządzeniem», w zakresie, w jakim przepisy te odnoszą się do:

a) Unijnej Sieci ds. Zgodności Produktów, której ustanowienie przewiduje 
art. 29 rozporządzenia;

b) jednolitego urzędu łącznikowego (JUŁ), którego wyznaczenie w każdym 
państwie członkowskim UE przewiduje art. 10 ust. 3 rozporządzenia;

c) sporządzania krajowej strategii nadzoru rynku oraz jej podsumowania, 
o których mowa w art. 13 rozporządzenia”.

Proponowana nowelizacja powierza zatem kompetencje prezesowi UOKiK 
jako jednemu z przedstawicieli Polski do uczestnictwa w pracach Unijnej Sieci 
do spraw Zgodności Produktów w okresie do dnia 15 lipca 2021 r., a od dnia 
16 lipca 2021 r. wyznacza ten organ do pełnienia roli jednolitego urzędu łącz-
nikowego. W ramach pełnienia tej roli prezes UOKiK będzie odpowiedzialny 
za reprezentowanie na forum sieci skoordynowanego stanowiska krajowych 
organów nadzoru rynku i organów odpowiedzialnych za kontrolę produktów 
wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej oraz za informowanie o krajowej 
strategii nadzoru rynku.

W Sejmie za przyjęciem ustawy głosowało 441 posłów, 10 było przeciw i nikt 
nie wstrzymał się od głosu.
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24. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 12, 13 i 27 maja 2021 r.

Przemówienie senator Alicji Chybickiej   
w dyskusji nad punktem 13. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Procedowana ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub 

domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym ma na 
celu zwiększenie ochrony osób kupujących nowe mieszkanie poprzez powsta-
nie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, mającego zabezpieczyć środki 
pieniężne wpłacone na rachunki powiernicze w przypadku upadku firmy de-
weloperskiej. Jako że wielu ludzi w obecnej sytuacji zaczyna inwestować zgro-
madzone środki w nieruchomości, jest to dodatkowa forma zabezpieczenia ich 
pieniędzy przed upadającymi firmami deweloperskimi. Choć w ostatnich latach 
jest coraz mniej takich przypadków, uważam za słuszne zabezpieczenie kupują-
cych przed skutkami kryzysów, jakie mogą się zdarzyć na rynku deweloperskim.
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24. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 12, 13 i 27 maja 2021 r.

Przemówienie senatora Mariusza Gromki   
w dyskusji nad punktem 13. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wzrastające zainteresowanie społeczności zakupem lokalu mieszkalnego 

lub domu jednorodzinnego od deweloperów stwarza potrzebę uregulowania 
pewnych kwestii, tak aby poprawić skuteczność ochrony nabywców, poprawić 
bezpieczeństwo obrotu prawnego oraz podnieść poziom akceptacji regulacji po 
stronie przedsiębiorców.

Projektowana ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub 
domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym two-
rzy Deweloperski Fundusz Gwarancyjny stanowiący wyodrębniony rachunek 
w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, na który każdy deweloper bę-
dzie zobowiązany odprowadzać składki od każdej wpłaty nabywcy dokonanej na 
mieszkaniowy rachunek powierniczy. Biorąc pod uwagę, że do tej pory w przy-
padku ogłoszenia upadłości dewelopera przed zakończeniem inwestycji i pod-
jęciu decyzji o likwidacji majątku dewelopera, środki zgromadzone na OMRP 
nigdy nie mogły w całości zaspokajać wierzytelności nabywców, ponieważ mogły 
być przez dewelopera częściowo wykorzystywane, należy stwierdzić, iż jest to 
słuszne rozwiązanie. Dzięki niemu wszystkie wpłaty kupującego będą zabezpie-łuszne rozwiązanie. Dzięki niemu wszystkie wpłaty kupującego będą zabezpie-uszne rozwiązanie. Dzięki niemu wszystkie wpłaty kupującego będą zabezpie-łaty kupującego będą zabezpie-aty kupującego będą zabezpie-
czone, nawet w wymienionym przypadku czy w sytuacji nieprzeniesienia przez 
dewelopera na nabywcę własności lokalu w terminie określonym w umowie de-
weloperskiej bądź nierozpoczęcia przez dewelopera budowy.

Kluczową zmianą jest modyfikacja katalogu środków ochrony wpłat nabywcy 
przez usunięcie OMRP oferowanego z dodatkowym zabezpieczeniem w postaci 
gwarancji ubezpieczeniowej albo bankowej oraz objęcie środków wpłacanych 
na MRP obowiązkiem odprowadzenia składki na DFG. Jest to dobre rozwiąza-
nie, ponieważ środki nabywcy będą chronione na takim samym poziomie bez 
względu na wybrany przez dewelopera rodzaj MRP.

Nie można zgodzić się z twierdzeniami, aby omawiana ustawa była krzyw-
dząca dla deweloperów. Za przykład może posłużyć przyjęta poprawka dotyczą-
ca podziału kosztów opinii rzeczoznawcy budowlanego, tak aby w przypadku 
niestwierdzenia istnienia wady istotnej koszty sporządzenia tej opinii obcią-
żały w całości nabywcę. Wprowadzenie umowy rezerwacyjnej, której przed-
miotem będzie zobowiązanie dewelopera do wyłączenia z oferty sprzedaży, na 
czas określony, wybranego przez rezerwującego lokalu mieszkalnego lub domu 
jednorodzinnego, nałożenie na dewelopera obowiązku doręczenia prospektu in-
formacyjnego przed umową rezerwacyjną, określenie maksymalnej wysokości 
opłaty rezerwacyjnej na poziomie 1% ceny mieszkania określonej w prospekcie 
informacyjnym niweluje zagrożenie interesów nabywcy. Prawidłowe jest dopre-
cyzowanie procedury odbioru wraz z określeniem konsekwencji nieusunięcia 
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wady w wyznaczonym przez konsumenta terminie, a także przepisów dotyczą-
cych umowy deweloperskiej.

Inwestycja zakupu mieszkania lub domu jednorodzinnego jest niezwykle 
ważnym przedsięwzięciem, dlatego tak istotne jest, aby uregulowania prawne 
dotyczące tej materii były doprecyzowane i uzupełnione w taki sposób, aby za-
pewnić efektywną ochronę nabywców. Omawiana ustawa spełnia ten warunek, 
eliminując ryzyko utraty przez nabywców środków finansowych dokonywanych 
za rachunki mieszkaniowe, dlatego jestem za jej przyjęciem w całości.
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Przemówienie senatora Roberta Mamątowa   
w dyskusji nad punktem 13. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Cieszy mnie fakt, iż Sejm uchwalił ustawę o ochronie praw nabywcy loka-

lu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu 
Gwarancyjnym.

Na wstępie chciałbym podkreślić, iż Deweloperski Fundusz Gwarancyjny 
zwiększy ochronę osób kupujących nowe mieszkanie w przypadku upadku fir-
my deweloperskiej. Chodzi m.in. o eliminację ryzyka utraty przez nabywców 
środków finansowych wpłacanych na mieszkaniowe rachunki powiernicze.

Należy zauważyć, że obecny system ochrony środków wpłacanych przez 
nabywcę mieszkania nie zapewnia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. 
Najczęściej stosowany przez deweloperów otwarty mieszkaniowy rachunek po-
wierniczy – bez dodatkowych zabezpieczeń w postaci gwarancji ubezpieczenio-
wej albo bankowej, tzw. OMRP – nie zapewnia kupującemu skutecznej ochrony 
w przypadku upadłości dewelopera. Wypłata zgromadzonych środków z tego 
rodzaju rachunku następuje – zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia de-
weloperskiego określonego w umowie deweloperskiej – przed przeniesieniem 
własności nieruchomości na nabywcę. W przypadku upadłości dewelopera po-
woduje to ryzyko utraty przez kupującego zarówno środków finansowych, jak 
i nieruchomości.

Ustawa obejmuje bardzo ważne rozwiązania.
Przede wszystkim Deweloperski Fundusz Gwarancyjny będą zasilały składki 

płacone przez deweloperów – w przypadku otwartego rachunku powiernicze-
go maksymalna składka wyniesie 2%, a w przypadku zamkniętego rachunku 
powierniczego maksymalna składka wyniesie 0,2%.

Istotne jest, że faktyczna wysokość stawki będzie określana w rozporządze-
niu, co zapewni elastyczność oraz możliwość odpowiedniego reagowania na 
zmieniające się warunki rynkowe;

Następnie składka na fundusz odprowadzana będzie przez dewelopera od 
wpłat dokonywanych przez nabywcę na mieszkaniowy rachunek powierniczy, 
MRP.

Nabywca nowego mieszkalnia będzie mógł odmówić dokonania odbioru ze 
względu na istotne wady lokalu.

Doprecyzowano również procedurę odbioru mieszkania wraz z określeniem 
konsekwencji nieusunięcia wady w wyznaczonym przez konsumenta terminie.

Deweloper będzie miał obowiązek przekazać prospekt informacyjny osobie 
kupującej mieszkanie. Dotychczas prospekt był wydawany na żądanie osoby 
zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej.

Istotne jest, że ustawa określa prawa i obowiązki stron umowy deweloper-
skiej w przypadku ogłoszenia upadłości banku prowadzącego mieszkaniowy 
rachunek powierniczy.

W ustawie doprecyzowano zasady dokonywania przez nabywcę wpłat na 
mieszkaniowy rachunek powierniczy. Wprowadzono również przepisy dotyczą-
ce zasad uprawnień kontrolnych banku oraz zasad dokonywania wypłat z miesz-
kaniowego rachunku powierniczego na rzecz dewelopera.

Należy również zdecydowanie podkreślić, iż zaproponowane w ustawie 
rozwiązania oznaczają, że bez względu na wybrany przez dewelopera rodzaj 
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mieszkaniowego rachunku powierniczego, MRP, osoba kupująca mieszkanie 
otrzyma gwarancję bezpieczeństwa swoich środków na takim samym poziomie.

Wysoka Izbo, biorąc pod uwagę powyższe rozwiązania, zdecydowanie popie-
ram projekt tej ustawy, która zwiększy ochronę osób kupujących nowe miesz-
kanie w przypadku upadku firmy deweloperskiej. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda   
w dyskusji nad punktem 13. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Najważniejsze rekomendowane rozwiązania, które wprowadza ustawa 

o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz 
Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, zawarte są w ocenie skutków regu-
lacji i obejmują:

„1) precyzyjne określenie zakresu ustawy, tak aby wyeliminować wątpliwości 
(co ma miejsce obecnie), że ma ona zastosowanie do umów zawieranych również 
w odniesieniu do lokali lub domów posiadających pozwolenie na użytkowanie 
oraz objęcie jej zakresem przedmiotowym umów, których przedmiotem jest 
własność lub udział w prawie własności lokali użytkowych (wielostanowiskowej 
hali garażowej, pomieszczeń przeznaczonych na cele rekreacyjne, boksy rowero-
we); w ograniczonym zakresie objęcie umów sprzedaży zawieranych z nabywcą 
przez dewelopera albo przedsiębiorcę innego niż deweloper;

2) zmiana katalogu środków ochrony wpłat nabywcy przez usunięcie OMRP 
oferowanego z dodatkowymi zabezpieczeniami w postaci gwarancji ubezpiecze-
niowej albo bankowej

3) utworzenie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego i nałożenie na de-
welopera obowiązku odprowadzania składki na ten fundusz od wpłat dokony-
wanych przez nabywcę na MRP;

4) określenie praw i obowiązków stron umowy deweloperskiej w przypadku 
ogłoszenia upadłości banku prowadzącego MRP;

5) doprecyzowanie zasad dokonywania przez nabywcę wpłat na MRP;
6) doprecyzowanie przepisów dotyczących zasad uprawnień kontrolnych 

banku oraz zasad dokonywania wypłat z MRP na rzecz dewelopera;
7) wyodrębnienie zadania inwestycyjnego i przypisanie do niego obowiązku 

prowadzenia MRP;
8) doprecyzowanie obowiązków przedkontraktowych dewelopera, w tym na-

łożenie na dewelopera rozpoczynającego sprzedaż obowiązku posiadania zgody 
wierzyciela zabezpieczonego hipoteką na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu 
i przeniesienie jego własności na nabywcę;

9) doprecyzowanie przepisów regulujących treść umowy deweloperskiej oraz 
innych umów zawieranych przez dewelopera z nabywcą, których celem jest prze-
niesienie własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, a także za-
wieranych wraz z nimi umów dotyczących lokali użytkowych;

10) uregulowanie instytucji umowy rezerwacyjnej; 
11) ustalenie zamkniętego katalogu dokumentów stanowiących źródło in-

formacji o planowanych inwestycjach w promieniu 1 km od nieruchomości;
12) zmianę wzoru prospektu informacyjnego w związku ze zmianą zakresu 

przedmiotowego ustawy i doprecyzowaniem obowiązków przedkontraktowych 
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dewelopera oraz zmiana w zakresie sposobu jego przekazywania przez dewe-
lopera przez wprowadzenie obowiązku przekazania prospektu bez zgłoszenia 
żądania przez osobę zainteresowaną zawarciem umowy deweloperskiej;

13) wprowadzenie dodatkowego załącznika do prospektu informacyjnego 
w postaci szkicu koncepcji zagospodarowania terenu inwestycji i jego otoczenia 
z zaznaczeniem budynku oraz istotnych uwarunkowań lokalizacji inwestycji;

14) wyposażenie nabywcy w prawo odmowy dokonania odbioru przedmiotu 
świadczenia z uwagi na jego istotne wady; 

15) doprecyzowanie procedury odbioru wraz z określeniem konsekwencji 
nieusunięcia wady w wyznaczonym przez konsumenta terminie;

16) wprowadzenie sankcji za niezapewnienie przez dewelopera jednego z obo-
wiązkowych środków ochrony oraz za brak zgody wierzyciela zabezpieczonego 
hipoteką na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu i przeniesienie jego wła-
sności na nabywcę”.

Tak więc celem ustawy jest zwiększenie ochrony osób kupujących nowe 
mieszkanie w przypadku upadku firmy deweloperskiej. Na mocy ustawy powsta-
nie Deweloperski Fundusz Gwarancyjny prowadzony przez Ubezpieczeniowy 
Fundusz Gwarancyjny, którego głównym źródłem zasilania będą składki de-
weloperów. Środki gromadzone w ten sposób mają m.in. eliminować ryzyko 
utraty przez nabywców środków finansowych wpłaconych na mieszkaniowe 
rachunki powiernicze.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda   
w dyskusji nad punktem 14. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W uzasadnieniu do procedowanej ustawy podkreślono: „Skutkiem zawarcia 

przedmiotowej umowy będzie uczestnictwo Republiki Chorwacji w Europejskim 
Obszarze Gospodarczym. Zawarcie przedmiotowej umowy nie będzie miało 
bezpośrednich skutków dla polskiego systemu prawnego. Nie spowoduje też ko-
nieczności zmiany polskiego ustawodawstwa. Wejście w życie Umowy o uczest-
nictwie Republiki Chorwacji w Europejskim Obszarze Gospodarczym nastąpi 
po wypełnieniu przez wszystkie państwa członkowskie EOG ich wewnętrznych 
procedur ratyfikacyjnych”.

Polska poparła akcesję Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej. 
Konsekwencją tej akcesji jest również uczestnictwo Republiki Chorwacji 
w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Popierając akcesję Chorwacji do EOG, 
Polska opierała się zarówno na postanowieniach Porozumienia EOG, że akcesja 
do UE powinna nastąpić jednocześnie z akcesją do EOG, jak i na zasadzie wspól-
nych korzyści, jakie rozszerzenie EOG przynosi państwom członkowskim, np. 
w kwestii rozszerzenia koncesji unijnych w handlu artykułami rybnymi.

Celem ustawy jest wyrażenie zgody na ratyfikację przez prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Umowy o udziale Republiki Chorwacji w Europejskim 
Obszarze Gospodarczym, sporządzonej w Brukseli dnia 11 kwietnia 2014 r. 
Jestem zdecydowanie za przyjęciem niniejszej ustawy.
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Przemówienie senator Haliny Biedy   
w dyskusji nad punktem 15. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie 

powiatowym, ustawy o samorządzie wojewódzkim oraz ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie z pewnością zasługuje na poparcie pań-
stwa senatorów.

Jako wieloletni samorządowiec różnych szczebli, a teraz jako senator RP 
doceniam zaangażowanie dotychczas działających młodzieżowych rad gmin-
nych, których przedstawiciele biorą czynny udział w życiu społecznym lokal-
nego środowiska. Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat podejmowałam 
szereg inicjatyw na rzecz współpracy z młodzieżą, m.in. prowadząc szkolne 
kluby europejskie, a następnie, pełniąc funkcję zastępcy prezydenta miasta, 
doprowadziłam do powstania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bytomiu, z którą 
systematycznie współpracowałam.

W procedowanej ustawie za słuszne uważam zapisy, które wskazują, że 
gmina i powiat czy województwo powinny podejmować działania na rzecz 
wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród swoich mieszkańców, 
w szczególności wśród młodzieży, angażując ją w sprawy dla niej istotne.

Za pozytywne uważam przyjęte w ustawie rozwiązania, które nie powodują 
zasadniczych zmian w charakterze prawnym młodzieżowych rad, lecz pozosta-
wiają jednostkom samorządu terytorialnego dowolność w zakresie powoływania 
młodzieżowych rad i nadawania im uprawnień, co umożliwi dostosowywanie 
kształtu tych gremiów do potrzeb danej jednostki samorządu terytorialnego, 
przy jednoczesnym rozszerzeniu ram prawnych dotyczących funkcjonowania 
i powoływania młodzieżowych rad gminy, oraz stworzenie możliwości praw-
nych dotyczących funkcjonowania i powoływania młodzieżowych rad powiatów 
oraz młodzieżowych sejmików województwa. Jestem przekonana, że dookreśle-
nie wielu istotnych kwestii w zakresie powoływania, charakteru oraz sposobu 
funkcjonowania młodzieżowych rad wpłynie na pozytywny odbiór proponowa-
nych zmian przez środowiska młodzieżowe oraz samorządowe. To z kolei, mam 
nadzieję, znajdzie przełożenie na rozwój już funkcjonujących młodzieżowych rad 
oraz intensyfikację tworzenia nowych, szczególnie w tych miejscach, gdzie jesz-
cze takie rady nie miały w ogóle możliwości zainicjowania swojej działalności.
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Przemówienie senator Alicji Chybickiej   
w dyskusji nad punktem 15. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
W związku z procedowanym projektem ustawy, który ma na celu ułatwie-

nie powoływania i funkcjonowania młodzieżowych rad i sejmików oraz ma być 
szansą dla młodzieży na zdobywanie doświadczenia w aktywności publicznej 
i społecznej, młodzi ludzie zyskają prawo do opiniowania projektów uchwał do-
tyczących młodzieży, a także będą mieli prawo wnoszenia o podjęcie inicjatywy 
uchwałodawczej przez właściwy organ stanowiący jednostki danego samorządu. 
Młodzieżowe rady i sejmiki będą mogły uczestniczyć w opracowaniu dokumen-
tów strategicznych na rzecz młodzieży.

Uważam, że zwiększenie kompetencji młodych ludzi oraz umożliwienie im 
zabierania głosu w sprawach dla nich ważnych przyczyni się do zwiększenia 
porozumienia między pokoleniami oraz pozwoli usłyszeć, co ma do powie-
dzenia młodzież. Mam nadzieję, że ten młody głos będzie słyszany w polskim 
parlamencie.
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Przemówienie senator Ewy Gawędy   
w dyskusji nad punktem 15. porządku obrad

Problem niskiej aktywności obywatelskiej osób młodych jest widoczny od 
lat. Jednocześnie dostrzegane jest w tej grupie osób poczucie niezadowolenia 
z polityki publicznej. Jednym ze sposobów na zmianę tej sytuacji jest z pewno-
ścią funkcjonowanie młodzieżowych rad, czyli organów, w których młodzież ma 
możliwość się wypowiedzieć, zwrócić uwagę na swoje potrzeby, a także działać 
na rzecz swojego środowiska.

Z tego powodu cieszą mnie propozycje zawarte w ustawie o zmianie ustawy 
o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o sa-
morządzie województwa. Wzmocnienie młodzieżowych rad przy jednostkach 
samorządu terytorialnego z cała pewnością wpłynie na wzrost zainteresowania 
tymi organami ze strony uczniów, a uwzględnienie funkcjonowania młodzieżo-
wych rad przy samorządzie powiatowym oraz przy samorządzie województwa 
będzie rozwiązaniem pozwalającym uczniom szkół ponadpodstawowych i stu-
dentom na zaangażowanie się.

Z  zadowoleniem odnotowuję także, że proponowane zmiany wynika-
ją z apeli środowisk młodzieżowych artykułowanych między innymi przez 
uczestników kongresów i konferencji organizowanych od kilku lat w po-
przedniej i bieżącej kadencji Sejmu RP przez Parlamentarny Zespół do spraw 
Wspierania Młodzieżowych Rad przy JST. Świadczy to o tym, że rząd Prawa 
i Sprawiedliwości wsłuchuje się w potrzeby obywateli.
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Przemówienie senatora Beniamina Godyli   
w dyskusji nad punktem 15. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Na obecnym posiedzeniu zajmujemy się ustawą o zmianie ustawy o samo-

rządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie 
województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Niezmiernie cieszą mnie nowe przepisy, wprowadzające możliwość powo-
ływania młodzieżowych rad i sejmików, także przy samorządach powiatowych 
i wojewódzkich. Krok ten na pewno jest dla nas wszystkich szansą na większe 
zaangażowanie młodzieży w życie społeczno-polityczne całego kraju.

Nowe organy i ich kompetencje mogą sprowokować młodzież do aktywności 
i wniesienia wielu atrakcyjnych pomysłów w życie lokalnych wspólnot. Kolejnym 
aspektem jest możliwość bliskiego obserwowania i uczenia się funkcjonowania 
organów samorządu terytorialnego, które w przyszłości mogą zyskać wykształ-
conych i doświadczonych pracowników. Wzmocnienie roli młodzieżowych rad 
i sejmików oceniam bardzo pozytywnie. Dziękuję.



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 24. posiedzenia Senatu

387

24. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 12, 13 i 27 maja 2021 r.

Przemówienie senator Agnieszki Gorgoń-Komor   
w dyskusji nad punktem 15. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senatorowie!
„Aktywne uczestnictwo młodych w decyzjach i przedsięwzięciach na szczeblu 

lokalnym i regionalnym jest niezbędne, jeżeli chcemy budować społeczeństwa 
bardziej demokratyczne, bardziej solidarne i bardziej dostatnie. (…) Wspólnoty 
lokalne i regionalne, które są najbliższymi władzami dla młodzieży, odgrywają 
bardzo istotną rolę w lansowaniu ich uczestnictwa. Spełniając tę rolę, mogą one 
czuwać nad tym, by młodzi byli nie tylko dobrze poinformowani o demokra-
cji i przynależności państwowej, ale również umożliwić im konkretne w nich 
uczestnictwo. (…) By uczestnictwo to miało jakiś sens, niezbędne jest umożli-
wienie młodym od zaraz działalności i wpływu na podejmowane decyzje, a nie 
dopiero w późniejszym okresie ich życia”.

To cytat z preambuły Europejskiej karty uczestnictwa młodych ludzi w ży-
ciu lokalnym i regionalnym.

Dobrze działające państwo i samorząd możliwe są jedynie wtedy, gdy oby-
watele są zainteresowani sprawami publicznymi. Troska o sprawy publiczne, 
interesowanie się nimi oraz konsultowanie działań władz gwarantują, że de-
cyzje podejmowane przez urzędników będą zgodne z oczekiwaniami obywateli. 
Uważam, że szczególnie ważne jest, aby młodzież została włączona do procesu 
debaty publicznej. Polityka od wielu lat kojarzy się Polakom negatywnie i nie-
stety te skojarzenia odciągają od udziału w życiu publicznym przyzwoitych, 
wykształconych ludzi. Dlatego poprzez współpracę z młodzieżą warto zmie-
niać ten stereotyp polityki. Ważne, aby to robić poprzez działania na rzecz ak-
tywizowania młodych ludzi w obszarze związanym ze sprawami publicznymi. 
Musimy im pokazać, że to sfera, na którą mają wpływ, gdzie mogą kreować nową 
rzeczywistość, a działania zmierzające do aktywizacji obywatelskiej młodzieży 
powinny koncentrować się na rozwijaniu umiejętności w podejmowaniu dzia-
łań publicznych.

Dobrym rozwiązaniem służącym temu, aby zainteresować młodzież spra-
wami lokalnymi i rozwinąć aktywność obywatelską, jak również zaangażowa-
nie w życie społeczności, są młodzieżowe rady działające w samorządach. Rady 
są instytucjami, które zapewniają młodzieży udział w procesie podejmowania 
decyzji dotyczących spraw związanych z młodymi ludźmi na poziomie lokal-
nym. Ukonstytuowanie młodzieżowych rad pozwala na dialog między mło-
dzieżą a przedstawicielami samorządu, co ma korzystny wpływ na zwiększenie 
skuteczności podejmowanych rozwiązań. Młodzieżowe rady kształtują kom-
petencje obywatelskie młodych ludzi, uczą ich, jak podejmuje się decyzje dla 
mieszkańców na poziomie lokalnym, pozwalają współdecydować o sprawach 
ważnych dla młodzieży. Najważniejszym celem istnienia młodzieżowych rad 
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jest zwiększenie zainteresowania i zaangażowania młodych ludzi sprawami 
publicznymi na poziomie lokalnym.

W aktualnym stanie prawnym kwestie związane z funkcjonowaniem mło-
dzieżowych rad przy jednostkach samorządu terytorialnego zostały uwzględ-
nione jedynie w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Brak 
regulacji prawnych dla działalności młodzieżowych rad przy samorządzie po-
wiatowym oraz przy samorządzie województwa, co powinno zostać zmienione 
na mocy proponowanych zapisów projektu ustawy. Dlatego pozytywnie oceniam 
wprowadzenie proponowanych regulacji w zakresie uwzględnienia funkcjo-
nowania młodzieżowych rad przy samorządzie powiatowym oraz przy samo-
rządzie województwa, instytucjonalne wzmocnienie młodzieżowych rad przy 
jednostkach samorządu terytorialnego oraz zapewnienie młodzieżowym radom 
sprawniejszego funkcjonowania przy możliwości zwiększenia oddziaływania 
na lokalne społeczności.

Dzięki wprowadzonym zmianom będzie możliwe zwiększenie partycypa-
cji obywatelskiej młodych ludzi na poziomie lokalnym za pośrednictwem rad 
młodzieżowych. Dzięki temu narzędziu przedstawiciele młodego pokolenia będą 
mogli zyskać doświadczenie w działalności publicznej i społecznej, jak rów-
nież umiejętność analizy problemów lokalnych. Możliwość działania młodzieży 
w młodzieżowych radach pomoże w zwiększeniu ich poziomu edukacji obywa-
telskiej oraz da szansę na zdobycie praktycznej wiedzy. Wzmocnienie młodzieżo-
wych rad, które zostanie wprowadzone ustawą o zmianie ustawy o samorządzie 
gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie woje-
wództwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, bę-
dzie oznaczało zwiększenie udziału młodzieży w tworzeniu lub opiniowaniu 
rozwiązań na poziomie samorządu aktów prawnych, stworzy miejsca rozwoju 
aktywności obywatelskiej młodego pokolenia, która jest niezbędna do spraw-
nego funkcjonowania państwa w systemie demokratycznym.
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Przemówienie senatora Janusza Gromka   
w dyskusji nad punktem 15. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie 

powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie określa zasady powołania i funkcjonowa-
nia młodzieżowych rad wymienionych w ustawie przy jednostkach samorządu 
terytorialnego. Będzie to unifikacja unormowań, a także oczekiwań wielu grup 
młodzieżowych.

Komisja proponuje przyjęcie zapisów zgodnie z literą prawa, bez wad praw-
nych, według propozycji Biura Legislacyjnego Senatu. Zasadna jest akceptacja 
proponowanych poprawek oraz przedłużenie vacatio legis do 30 dni, co zapew-
ni czas na przygotowanie się oraz wdrożenie zapisów ustawy przed dane j.s.t.

Odrębną propozycją Biura Legislacyjnego Senatu, którą należy wziąć pod 
uwagę, jest przegłosowanie poprawki stanowiącej, że przepisy zmienionej usta-
wy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mają zastosowanie do 
ustalenia składu Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem kolejnej kadencji. Pozwoli 
to zachować ciągłość funkcjonowania rady.
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza   
w dyskusji nad punktem 15. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Inicjatywa projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, 

ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nad którą debatu-
jemy, zrodziła się w tej Izbie. Wysoki Senat na dwudziestym posiedzeniu w dniu 
13 stycznia 2021 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu usta- r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu usta- podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu usta-
wy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw 
i zgodnie z art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwiet- kwiet-kwiet-
nia 1997 r. marszałek Senatu przekazał ją marszałkowi Sejmu (druk sejmowy 
nr 990). Ostatecznie w sejmowych Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej pracowano nad pro-
jektem rządowym (druk sejmowy nr 1036).

Śmiem twierdzić, że inicjatywa senacka przyczyniła się jeśli nie do 
uchwalenia tej ustawy w Sejmie, to na pewno do znacznego przyśpieszenia prac 
rządu nad projektem ustawy. Jednak najważniejsze jest nie to, kto był inicjato-Jednak najważniejsze jest nie to, kto był inicjato-
rem, ale to, że możemy dzisiaj pracować nad ustawą umożliwiającą młodzie-
ży realizowanie swoich inicjatyw, przedsiębiorczości i młodzieńczego zapału 
w młodzieżowych radach gmin, powiatów czy w młodzieżowych sejmikach 
województw.

Nie wszystko w tej ustawie jest po myśli młodzieży, nie wszystkie jej propo-
zycje i uwagi zgłoszone w czasie konsultacji – zbyt krótkim – zostały uwzględ-
nione, a część funkcjonujących obecnie rad nie mogła nawet odpowiedzieć na 
pytania ankietowe, bo odbyło się to w czasie ferii zimowych.

Duże wątpliwości budzi kwestia finansowania działalności młodzieżowych 
rad. Kolejny raz samorządy będą zobligowane zapewnić finansowanie z wła-
snych środków. Dobrze, że będą miały prawną możliwość finansowania, ale nie 
otrzymają one żadnych środków z budżetu państwa na działalność rad, w sytu-
acji jednoczesnego ustawowego ograniczenia wydatkowania środków własnych 
– bo jak inaczej ocenić skutki regulacji w projekcie rządowym, które wyliczono 
na ok. 840 tysięcy zł rocznie na wszystkie młodzieżowe rady? To są tak małe 
kwoty, że w sytuacji dużej aktywności niektórych rad jej członkowie będą zmu-
szeni wydatkować środki własne (tj. środki rodziców).

Analizując zapisy ustawowe, trudno nie odnieść wrażenia, że ustawodawca 
wszystko chciał zapisać w ustawie tak, aby nie było możliwości elastycznego 
podejścia do niektórych rozwiązań. Podczas gdy projekt ustawy przedłożony 
przez Senat liczył 5 artykułów mieszczących się na 2 stronach, to przedłożenie 
rządowe liczyło 8 artykułów na 8 stronach, a ostatecznie omawiana dziś ustawa 
zamknęła się w 9 artykułach na 9 stronach. To powoduje, że wyczuwa się w tej 
regulacji – a szkoda – nieco brak chęci do przekazania w pełni głosu młodym 
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i dania im więcej swobody w decydowaniu o swoich sprawach i swobody dzia-
łania w uczeniu się demokracji.

Niezależnie jednak od przedstawionych przeze mnie zastrzeżeń, będę gło-
sować za przyjęciem tej ustawy, licząc na to, że w kolejnej nowelizacji uda się 
wyeliminować te ułomności.
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Przemówienie senatora Adama Szejnfelda   
w dyskusji nad punktem 15. porządku obrad

Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych 
innych ustaw zmierza do ustanowienia jednolitych unormowań prawnych do-
tyczących tworzenia przez rady powiatów oraz sejmiki wojewódzkie odpowied-
nio młodzieżowych rad powiatu oraz młodzieżowych sejmików województwa.

Ustawa wprowadza obowiązek podejmowania przez powiaty i samorządowe 
województwa działań na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządo-
wej wśród mieszkańców powiatu, zwłaszcza, co ważne w przypadku tej usta-
wy, wśród młodzieży. Na tej podstawie rady powiatów lub sejmiki wojewódzkie 
z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych środowisk będą mogły 
wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowych rad powiatów albo młodzieżo-
wych sejmików województwa. Mają one mieć m.in. charakter konsultacyjny 
czy doradczy. Co ważne, projekt ustawy przewiduje wprowadzenie obowiązku 
zapewnienia przez właściwy organ stanowiący środków na realizację zadań 
statutowych wspomnianych młodzieżowych rad powiatu lub młodzieżowych 
sejmików województwa.

Jako byłemu radnemu, burmistrzowi i działaczowi samorządowemu idea sze-
rzenia wiedzy o samorządzie oraz jego promocja jest mi bardzo bliska. Popieram 
ją, dlatego będę głosował za przyjęciem omawianej ustawy.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda   
w dyskusji nad punktem 15. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Po raz kolejny zajmujemy się nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, 

ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przypomnijmy, 
że ustawa wprowadza możliwość powoływania młodzieżowych rad i sejmików 
przy samorządzie powiatowym oraz wojewódzkim – dotychczas tego typu rady 
działały jedynie w gminach – oraz rozszerza zakres zadań oraz kompetencji 
tych organów.

Dotychczasowy projekt senacki spotkał się w Sejmie z zapowiadanym projek-
tem przygotowanym przez rząd. Podczas drugiego czytania w dniu 14 kwietnia 
2021 r. do projektu ustawy zawartego w sprawozdaniu zgłoszono 7 poprawek – 
druk sejmowy nr 1036-A – z których 5 zostało przyjętych przez Sejm podczas 
trzeciego czytania w dniu 20 kwietnia br. Jednak, jak podkreślono w opinii Biura 
Legislacyjnego, podczas sejmowego postępowania legislacyjnego nie dokonano 
zmian, które zmieniałyby w sposób znaczący meritum zawarte w projektach 
ustaw przedstawionych odpowiednio przez Senat i Radę Ministrów.
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza   
w dyskusji nad punktem 16. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pośpiech legislacyjny, z jakim mamy do czynienia w ostatnich latach i mie-

siącach, nie sprzyja tworzeniu aktów prawnych, które byłyby spójne z innymi, 
uchwalonymi wcześniej, a regulującymi w jakimś zakresie materie prawne.

Podobnie jest w przypadku omawianej dzisiaj ustawy o zmianie ustawy 
o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw, DzU z 2019 r. 
poz. 55, 912, 1214 i 1802 oraz z 2020 r. poz. 1747. Okazuje się, że uchwalona później, 
bo w dniu 30 sierpnia 2019 r. ustawa o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe, 
wprowadzająca pewne usprawnienia postępowania upadłościowego wobec osób 
fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – tzw. upadłość konsu-
mencka – realizowane między innymi poprzez:

– wprowadzenie możliwości ogłoszenia upadłości w uproszczonej procedu-
rze, bez wyznaczania sędziego komisarza,

– wprowadzenie możliwości zawierania przez dłużników układów z wierzy-
cielami z ograniczonym do minimum udziałem sądu, pod kierunkiem licencjo-
nowanego doradcy restrukturyzacyjnego, który będzie jednocześnie czuwał nad 
wykonaniem tak zawartego układu,

– rezygnację z konieczności badania przez sąd, na etapie ogłaszania upa-
dłości, zawinienia dłużnika w doprowadzeniu do stanu niewypłacalności lub 
jego pogłębieniu,

– wprowadzenie możliwości zaproponowania szybkiej sprzedaży całego pod-
legającego egzekucji majątku w trybie przygotowanej likwidacji, tzw. pre-pack,

a także inne rozwiązania, nie koresponduje z rozwiązaniami przyjętymi 
w ustawie o KRZ, która wchodzi w życie 1 lipca 2021 r.

Ze względu m.in. na pojawiające się w praktyce wątpliwości co do poprawno-
ści stosowania niektórych przepisów dostrzeżono potrzebę wprowadzenia zmian 
w ustawie – Prawo upadłościowe oraz w ustawie – Prawo restrukturyzacyjne.

Zatem głównym celem omawianej dzisiaj ustawy jest zapewnienie spójności 
pomiędzy wymienionymi ustawami tak, aby możliwa była obsługa postępowa-
nia upadłościowego wobec osób fizycznych, w szczególności nieprowadzących 
działalności gospodarczej, za pomocą systemu teleinformatycznego obsługu-
jącego postępowanie sądowe, w którym tworzy się i przetwarza akta sprawy.

Zmiany są ze wszech miar uzasadnione i dobrze, że dokonuje się ich obecnie, 
jeszcze przed wejściem w życie ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o KRZ. W związ-
ku z tym będę głosował za przyjęciem tej ustawy. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda   
w dyskusji nad punktem 16. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jak podkreślono w ocenie skutków regulacji dotyczącej nowelizacji usta-

wy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, „głównym celem wyżej wymienionej 
ustawy jest usprawnienie postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych 
nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłość konsumencka). 
Przedmiotowe usprawnienie ma być zrealizowane przez m.in.:

- wprowadzenie możliwości ogłoszenia upadłości w uproszczonej procedurze 
bez wyznaczania sędziego-komisarza,

- wprowadzenie możliwości zawierania przez dłużników układów z wierzy-
cielami z ograniczonym do minimum udziałem sądu, pod kierunkiem licencjo-
nowanego doradcy restrukturyzacyjnego, który będzie jednocześnie czuwał nad 
wykonaniem tak zawartego układu,

- rezygnację z konieczności badania przez sąd, na etapie ogłaszania upadłości, 
zawinienia dłużnika w doprowadzeniu lub pogłębieniu stanu niewypłacalności,

- wprowadzenie możliwości zaproponowania szybkiej sprzedaży całego, pod-
legającego egzekucji majątku w trybie przygotowanej likwidacji (tzw. pre-pack)”.

Ustawa nowelizuje 6 ustaw i ma na celu przede wszystkim usprawnienie po-
stępowania w ramach upadłości konsumenckiej poprzez m.in. wprowadzenie 
zasady składania pism i dokumentów za pośrednictwem systemu teleinforma-
tycznego obsługującego postępowanie sądowe, ułatwienie dostępu do akt po-
stępowania przez internet oraz rozszerzenie zakresu ujawnianych informacji 
w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. W Sejmie za przyjęciem ustawy opowie-
działo się 440 posłów, brak było głosów sprzeciwu i osób wstrzymujących się.
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Przemówienie senator Agnieszki Gorgoń-Komor   
w dyskusji nad punktem 17. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senatorowie!
Głównym zamierzeniem proponowanej nowelizacji ustawy o postępowa-

niu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, 
zdrowia lub wolności seksualnej innych osób jest zapewnienie kadr do obsługi 
Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie 
poprzez czasowe oddelegowanie do pracy w ośrodku funkcjonariuszy Służby 
Więziennej. Ustawa zapewnia również finansowanie planowanej budowy no-
wego ośrodka oraz utworzenie ośrodka tymczasowego, mającego funkcjonować 
do momentu ukończenia wspomnianej inwestycji.

Wszyscy wiemy, że ustawowe zmiany dotyczące bezpośrednio Ośrodka 
Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie są konieczne i muszą 
zostać wprowadzone niezwłoczne. Taka potrzeba zgłaszana jest od kilku lat przez 
rzecznika praw obywatelskich, pana Adama Bodnara. Ośrodek jest przeludniony, 
obecnie przebywa w nim ponad 90 pacjentów. Nie takie były założenia ustawy 
o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagro-
żenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób. Po drodze coś poszło 
zdecydowanie nie tak, jak powinno. Kto będzie teraz ponosił tego konsekwen-
cje? Ośrodek wstrzymał przyjmowanie nowych pacjentów, a według resortu 
zdrowia na wybudowanie nowego ośrodka zapobiegania zachowaniom dysso-
cjalnym potrzeba co najmniej 3 lat. Co więc stanie się z groźnymi przestępcami, 
którzy w tym czasie opuszczą więzienia? Jestem pełna obaw, że skończy się na 
prowizorce, czyli na upychaniu tego typu osób po oddziałach psychiatrycznych 
w całej Polsce.

Ustawa reguluje kwestię kadr poprzez ponowne oddelegowanie do pracy 
w ośrodku funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz zapewnia finansowanie 
ośrodka na lata 2022–2026. Niestety nowelizacja w tej formule nie rozwiązuje 
wielowymiarowych problemów. To doraźne działania, które nie przyniosą ocze-
kiwanych długofalowych efektów. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora Roberta Mamątowa   
w dyskusji nad punktem 17. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Celem przyjętej przez Sejm i przedłożonej Senatowi ustawy o postępowa-

niu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, 
zdrowia lub wolności seksualnej innych osób jest zapewnienie przyjęcia kolej-
nych osób do Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym, 
zapewnienie kadr służbie ochrony poprzez ponowne oddelegowanie funkcjona-
riuszy Służby Więziennej do pracy w ośrodku oraz zapewnienie dofinansowania 
ośrodka w latach 2022–2026.

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie 
funkcjonuje na podstawie ustawy z 22 listopada 2013 r. Jest on przeznaczony dla 
osób, które sąd uznał za stwarzające zagrożenie. Są to osoby, które odbywały 
prawomocnie orzeczoną karę pozbawienia wolności, w tym również karę 25 lat 
pozbawienia wolności, w systemie terapeutycznym, w trakcie której stwierdzono 
u nich zaburzenia psychiczne o takim charakterze lub nasileniu, że zachodziło 
co najmniej wysokie prawdopodobieństwo popełnienia w przyszłości ponownie 
czynu zabronionego wskazanego w ustawie.

Zarówno funkcjonowanie ośrodka, jak i stosowanie tej ustawy stanowiło 
w ostatnich latach przedmiot dyskursu naukowego, debat politycznych i donie-
sień medialnych.

U podstaw uchwalenia ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami 
psychicznymi leżało założenie, że ośrodek jest stworzony dla 10, maksymalnie 
12 osób. Aktualnie w ośrodku przebywają 93 osoby. Sale, w założeniu jednooso-
bowe, zajmowane są przez kilka osób, co prowadzi do zagęszczenia przekracza-
jącego dopuszczalne normy przewidziane dla zakładów karnych, tj. minimum 
4 m2 na osobę. Przestrzeń przewidzianą dla jednej osoby zajmuje 4–10 osób.

Należy zwrócić uwagę, że przyjęta przez Sejm ustawa stanowi, że jeżeli jed-
nostka organizacyjna Służby Więziennej użyczy na czas określony ośrodkowi 
nieruchomość zabudowaną w celu umożliwienia przyjęcia większej liczby osób 
stwarzających zagrożenie, to dyrektor generalny Służby Więziennej, na wniosek 
ministra właściwego do spraw zdrowia, może delegować do ośrodka funkcjo-
nariuszy Służby Więziennej do wykonywania zadań służby ochrony. Wówczas 
funkcjonariusz Służby Więziennej może być delegowany do ośrodka na okres do 
6 miesięcy. Ponowne lub dłuższe delegowanie wymaga zgody funkcjonariusza. 
Delegowani funkcjonariusze Służby Więziennej mają w zakresie stosowania 
przymusu bezpośredniego uprawnienia i obowiązki przewidziane w niniejszej 
ustawie dla pracowników służby ochrony.

Chcę również podkreślić, iż ustawa zmienia art. 56 ust. 2 ustawy, w któ-
rym podnosi ilość środków przeznaczonych na utrzymanie ośrodka w latach 
2022–2026 w następujący sposób: w pkcie 7 przewidzianą na 2022 r. kwotę 
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20 000 000 zł podnosi do 94 925 630 zł; w pkcie 8 przewidzianą na 2023 r. kwotę 
20 000 000 zł podnosi do 100 668 250 zł; w pkcie 9 przewidzianą na 2024 r. kwotę 
20 000 000 zł podnosi do 129 700 000 zł; w pkcie 10 przewidzianą na 2025 r. kwotę 
20 000 000 zł podnosi do 136 510 000 zł; w pkcie 11 przewidzianą na 2026 r. kwotę 
20 000 000 zł podnosi do 139 602 500 zł. O wskazanych wzrostach zaplanowanych 
maksymalnych limitach wydatków budżetu państwa decyduje rosnąca liczba 
osób umieszczonych w ośrodku. Każda kolejna umieszczana osoba generować 
będzie kolejne wzrosty tych kwot.

Wysoka Izbo, popieram przyjęcie przedmiotowej ustawy, biorąc pod uwagę 
pilną potrzebę jej nowelizacji. Dziękuję.



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 24. posiedzenia Senatu

399

24. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 12, 13 i 27 maja 2021 r.

Przemówienie senator Gabrieli Morawskiej-Staneckiej   
w dyskusji nad punktem 17. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Celem ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami 

psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksual-
nej innych osób jest zapewnienie przyjęć kolejnych osób do Krajowego Ośrodka 
Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym, zapewnienie kadr służbie ochrony 
poprzez ponowne oddelegowanie do pracy w ośrodku funkcjonariuszy Służby 
Więziennej oraz zapewnienie dofinansowania ośrodka na lata 2022–2026. Czy 
to są działania długofalowe? Czy widać w nich strategię? Czy odpowiada ona na 
pilne problemy w funkcjonowaniu ośrodka, na które przez lata zwracał uwagę 
rzecznik praw obywatelskich? Nic z tych rzeczy. To działanie doraźne, które 
należy podjąć niezwłocznie, bez zbędnej zwłoki, by zaradzić trudnej sytuacji 
ośrodka związanej z jego znacznym przeludnieniem.

Rację mają ci, którzy zwracają uwagę, że przez wiele lat nie zrobiono nic 
w sprawie tej ustawy. Skąd biorą się wieloletnie zaniedbania? I jakie działania 
podjęło ministerstwo, aby zapewnić programy terapeutyczne umieszczonym 
w ośrodku?

Redaktorka Ewa Dawidziuk na łamach „Rzeczpospolitej” napisała, że ta no-
welizacja „to tylko kroplówka na problemy, które już dawno zostały zidentyfiko-
wane, a ustawodawca – z nieznanych powodów – pominął je”. To bez wątpienia 
długo wyczekiwane działanie. Jednak aktualna treść nowelizacji nie odpowia-
da potrzebom zmian. Te powinny być kompleksowe i liczę w tym względzie na 
inicjatywę Senatu, zaraz po dokonaniu odwiedzin środka w Gostyninie i bliż-
szemu przyjrzeniu się jego sytuacji. A skalę problemu i wieloletnich zaniedbań 
niech pokażą liczby.

W 2013 r., gdy ustawa wchodziła w życie, szacowano, że do ośrodka trafi 
maksymalnie 10–12 osób. Dziś znajdują się w nim 93 osoby. Zakładano koszt 
na poziomie 7 milionów zł w 2022 r, tymczasem nowelizacja podnosi tę kwotę 
do blisko 95 milionów zł, a docelowo aż 140 milionów zł w 2026 r. I wreszcie – 
standardy. Sale, w założeniu 1-osobowe, zajmowane są przez kilka osób, co pro-
wadzi do zagęszczenia przekraczającego dopuszczalne normy przewidziane dla 
zakładów karnych, czyli minimum 4 m2 na osobę. Przestrzeń przewidzianą dla 
1 osoby zajmuje aż 4–10 osób.

Rzecznik praw obywatelskich zwracał uwagę, że ustawa nie reguluje 
praw i obowiązków osób umieszczonych w Krajowym Ośrodku Zapobiegania 
Zachowaniom Dyssocjalnym, że czynią to akty wewnętrzne, niższej rangi, któ-
re w każdej chwili mogą ulec zmianie. A przecież mamy do czynienia z osobami 
stwarzającymi szczególne niebezpieczeństwo, które w przeszłości były skazane 
za najcięższe przestępstwa, u których w trakcie postępowania wykonawcze-
go występowały zaburzenia psychiczne, zaburzenia osobowości i preferencji 
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seksualnych i u których jednocześnie zachodzi wysokie prawdopodobieństwo 
popełnienia czynu zabronionego z użyciem przemocy lub groźbą jej użycia prze-
ciwko życiu, zdrowiu lub wolności seksualnej zagrożonego karą pozbawienia 
wolności, której górna granica wynosi co najmniej 10 lat.

Rzecznik praw obywatelskich zwracał również uwagę na problem osadzania 
niektórych osób bez podstawy prawnej po utracie prawomocności orzeczenia 
po wyroku kasacyjnym Sądu Najwyższego uchylającym zaskarżony wyrok sądu 
odwoławczego, stosowanie przez sądy cywilne środków tymczasowych – za-
bezpieczenia cywilnego w postaci umieszczenia w ośrodku na podstawie art. 2 
ust. 3 ustawy w zw. z art. 730 §1 w zw. z art. 755 §1 Kodeksu postępowania cy-
wilnego, pomimo tego, że Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 30 stycznia 2019 r., 
sygn. akt III CZP 75/18 stwierdził, że wprawdzie przepisy te mają zastosowanie 
do zabezpieczenia w stosunku do umieszczonych w ośrodku, ale niedopuszczal-
ne jest udzielenie takiego zabezpieczenia w postaci umieszczenia danej osoby 
w ośrodku. Podnosił również, że do Gostynina trafiają nie tylko osoby, dla któ-
rych ośrodek został utworzony. Zwracał uwagę na brak możliwości otrzymania 
przez osadzonych przepustki w związku ze zdarzeniami losowymi, jak chociażby 
śmierć bliskiego członka rodziny.

To jednak nie wszystko. Znane są przypadki, gdy bez podstawy prawnej 
monitorowano dźwięk w trakcie spotkań osoby umieszczonej w ośrodku z peł-
nomocnikiem, a także tego, że nie gwarantuje się osadzonym tajemnicy spo-
wiedzi. Te wszystkie przypadki znane są opinii publicznej od lat, a mimo to nie 
doczekały się kompleksowego, ustawowego rozwiązania. Nie nowelizacji na już, 
tu i teraz, bo w ośrodku brakuje miejsc i funduszy, ale przemyślanej, przedys-
kutowanej w gronie ekspertów regulacji.

Ja tylko przypomnę, że w chwili wejścia w życie ustawa budziła wiele kon-
trowersji. Pojawiały się wnioski i apele o skierowanie ustawy do Trybunału 
Konstytucyjnego. Wskazywano na złamanie zasady nieretroaktywności pra-
wa oraz nieproporcjonalnie duże ograniczenia wolności osobistej. Już wówczas 
zwracano również uwagę na złe przygotowanie Krajowego Ośrodka Zapobiegania 
Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie, co tylko utwierdza mnie w przeko-
naniu, że powinniśmy zająć się tym problemem szeroko i z dużą starannością 
w możliwie jak najszybszym czasie.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda   
w dyskusji nad punktem 17. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zasadniczym celem nowelizacji ustawy o postępowaniu wobec osób z zabu-

rzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności 
seksualnej innych osób jest zapewnienie przyjęć kolejnych osób do Krajowego 
Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym, zapewnienie kadr służbie 
ochrony poprzez ponowne oddelegowanie do pracy w ośrodku funkcjonariuszy 
Służby Więziennej oraz zapewnienie dofinansowania ośrodka na lata 2022–2026.

W ustawie zmienia się art. 56 ust. 2 ustawy tak, że zwiększa się ilość środ-że zwiększa się ilość środ- zwiększa się ilość środ-
ków przeznaczonych na utrzymanie ośrodka w latach 2022–2026 w następujący 
sposób: w pkcie 7 przewidzianą na 2022 r. kwotę 20 milionów zł podnosi się do 
94 milionów 925 tysięcy 630 zł; w pkcie 8 przewidzianą na 2023 r. kwotę 20 milio- milionów 925 tysięcy 630 zł; w pkcie 8 przewidzianą na 2023 r. kwotę 20 milio-925 tysięcy 630 zł; w pkcie 8 przewidzianą na 2023 r. kwotę 20 milio- tysięcy 630 zł; w pkcie 8 przewidzianą na 2023 r. kwotę 20 milio-630 zł; w pkcie 8 przewidzianą na 2023 r. kwotę 20 milio- zł; w pkcie 8 przewidzianą na 2023 r. kwotę 20 milio-w pkcie 8 przewidzianą na 2023 r. kwotę 20 milio- r. kwotę 20 milio- kwotę 20 milio-
nów zł podnosi się do 100 milionów 668 tysięcy 250 zł; w pkcie 9 przewidzianą na 
2024 r. kwotę 20 milionów zł podnosi się do 129 milionów 700 tysięcy zł; w pkcie 
10 przewidzianą na 2025 r. kwotę 20 milionów zł podnosi się do 136 milionów 
510 tysięcy zł; w pkcie 11 przewidzianą na 2026 r. kwotę 20 milionów zł podnosi 
się do 139 milionów 602 tysięcy 500 zł.

Ustawa stanowi również, że jeżeli jednostka organizacyjna Służby Więziennej 
użyczy na czas określony ośrodkowi nieruchomość zabudowaną w  celu 
umożliwienia przyjęcia większej liczby osób stwarzających zagrożenie, to dy-dy-
rektor generalny Służby Więziennej na wniosek ministra właściwego do spraw 
zdrowia może delegować do ośrodka funkcjonariuszy Służby Więziennej do 
wykonywania zadań służby ochrony.

W Sejmie za przyjęciem ustawy głosowało 251 posłów, 50 – przeciw, 149 
wstrzymało się od głosu.
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Przemówienie senatora Ryszarda Świlskiego   
w dyskusji nad punktem 17. porządku obrad

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Obecnie obowiązująca ustawa o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami 

psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej 
innych osób zawiera wiele luk prawnych, błędy legislacyjne oraz po prostu nie 
jest dostosowana do realiów.

Od momentu powstania Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom 
Dyssocjalnym w Gostyninie, czyli od 2013 r., przekazy medialne i liczne kontro-
le różnych instytucji, w tym rzecznika praw obywatelskich, wskazują na licz-
ne kłopoty i błędy w organizacji ośrodka, a także w samym przebiegu leczenia 
pacjentów. KOZZD w założeniach miał leczyć do 60 osób uznanych przez sąd za 
osoby niebezpieczne, które mogłyby stwarzać zagrożenie dla społeczeństwa na 
tle seksualnym. Od lat placówka boryka się z przeludnieniem. Jak wynika z ra-
portu rzecznika praw obywatelskich, „większość pacjentów mieszka w ośmio-
osobowych salach, gdzie wstawiono łóżka piętrowe. W żadnej innej placówce 
leczniczej w kraju nie ma takich warunków. Także na jednym z oddziałów, gdzie 
dotychczas pokoje były dwuosobowe, zwiększono liczbę mieszkańców. Nie ma 
nawet miejsca, w którym pacjenci mogliby się wyciszyć. Należy przy tym pod-
kreślić, że osoby, które trafiają do KOZZD, powinny być poddawane terapii ze 
względu na zaburzenia osobowości czy zaburzenia preferencji seksualnych. Sam 
dyrektor placówki wskazał jednak, że w obecnych warunkach nie jest możliwe 
prowadzenie tego typu terapii, a więc głównego celu, dla którego ten ośrodek 
został stworzony”.

To wszystko pokazuje, jak zaproponowany w dotychczasowej ustawie system 
po prostu nie działa, a proponowane nowe zapisy są tylko liftingiem obecnych, 
nie zaś kompleksowym rozwiązaniem problemu.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda   
w dyskusji nad punktem 18. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Niniejsza ustawa nowelizuje przepisy 4 ustaw: kodeksu karnego, kodeksu 

wykroczeń, kodeksu postępowania karnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sy-
tuacji kryzysowych.

Ustawa dostosowuje prawodawstwo polskie do przepisów dyrektywy Unii 
Europejskiej w sprawie zwalczania terroryzmu. Rozszerza obowiązek ścigania 
o zachowania polegające na otrzymywaniu instruktażu w zakresie wytwarzania 
lub stosowania materiałów wybuchowych, broni, niebezpiecznych substancji, 
jak również szczególnych metod i technik, w celu przyczynienia się do prze-
stępstw o charakterze terrorystycznym lub ich popełnienia. Zaproponowane 
rozwiązania proceduralne mają zapewnić należyte stosowanie norm mate-
rialnoprawnych. Ustawa zmienia ponadto terminy przedawnienia karalności 
oraz wykonywania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe 
w związku z epidemią COVID.

W Sejmie odrzucono wniosek o odrzucenie projektu. Za niniejszą nowelizacją 
głosowało 242 posłów, 210 było przeciw, a 2 się wstrzymało.
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Przemówienie senatora Ryszarda Świlskiego   
w dyskusji nad punktem 18. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja ustawy – Kodeks postępowania karnego nie ma nic wspólnego z za-

pobieganiem działaniom o charakterze terrorystycznym ani dostosowaniem prawa 
polskiego do wymogów Unii Europejskiej. Ustawa tylko z założenia wprowadza dy-
rektywę unijną o przeciwdziałaniu terroryzmowi. Łamie ona podstawowe zasady 
demokratycznego państwa prawa, łamie nadrzędne zasady konstytucyjne – także 
opierające się na konstytucji ustawy – np. prawo do obrony, zasadę niezależności 
władzy sądowniczej czy ochrony praw i wolności obywatelskich.

Zmiany ograniczają dostęp do informacji publicznej, pozbawiają obywa-
tela możliwości uczciwego procesu sądowego oraz wglądu w treść orzeczenia 
i uzasadnienia w przypadku umorzenia postępowania przygotowawczego. 
Przypominam o tym, iż aby osądzić terrorystę, trzeba go najpierw wykryć, 
a później złapać. Ustawa nie służy realizacji założenia legislacyjnego. Zakłada 
wzmocnienie roli prokuratora, obniżając przy tym gwarancje procesowe oby-
wateli jako stron postępowania. Prokurator będzie miał możliwość odmowy 
udostępniania akt zakończonych postępowań, stosując przepisy dotyczące in-
formacji publicznej. Rola prokuratora generalnego wejdzie w obszar dotychczas 
zarezerwowany wyłącznie dla sądu. Pojawia się pytanie: dlaczego to prokurator 
ma decydować, kogo należy skazać, a kogo ochronić?

Niezrozumiałe są przepisy dotyczące możliwości wręczenia decyzji o po-
stępowaniu osobie nieprzytomnej czy zawieszające bieg terminu przedawnie-
nia na rok po ustaniu stanu epidemii. Zmiana będzie miała istotny wpływ na 
prowadzenie postępowania. Zasadą postępowania jest szybkie i sprawne osą-
dzenie, a nie przedłużanie jego prowadzenia działające przy tym na niekorzyść 
strony. Wprowadzenie jednoosobowego składu sądu jest tylko i wyłącznie pod-
ważeniem praworządności. Apelacje od wyroków uniewinniających czy ska-
zujących rozpatrywał będzie tylko jeden sędzia. Dlaczego zmiana odnosi się do 
sądu karnego, a nie do sądów administracyjnych czy kolegiów samorządowych? 
Czy aby na pewno sędzia zostanie wybrany w sposób bezstronny i niepartyj-
ny, przy kierowaniu się tylko i wyłącznie dobrem obywateli? Czy jest to kolejny 
sposób PiS na przejęcie wymiaru sprawiedliwości? To rozwiązanie daje moż-
liwość manipulowania składami odwoławczymi jeszcze rok po zakończeniu 
pandemii. Proponowane zmiany zostały stworzone tak, aby mogły ograniczyć 
prawo do sądu dla osób gorzej usytuowanych oraz ograniczyć możliwość rozpo-
wszechniania informacji o przebiegu postępowań do celów sprawozdawczych 
czy naukowych.

Proponowana ustawa godzi w demokrację i prawa obywatelskie, niszcząc 
przy tym wymiar sprawiedliwości. Zawiera ona wiele błędów legislacyjnych. 
Nie jest ani trochę funkcjonalna i rzetelna. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Wadima Tyszkiewicza   
w dyskusji nad punktem 18. porządku obrad

Biorąc pod uwagę fakt, że procedowana ustawa o zmianie ustawy – Kodeks 
karny oraz niektórych innych ustaw obejmuje swoim zakresem bardzo szeroki 
wachlarz rozwiązań legislacyjnych dotyczących zmian w obrębie 4 ustaw, od-
niosę się do wybranych zagadnień, szczególnie z zakresu dotyczącego kodek-
su postępowania karnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalcza-
niem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji 
kryzysowych.

W art. 3 procedowanej ustawy, dotyczącym zmian w obrębie kodeksu po-
stępowania karnego, opisuje się propozycje zmiany przedawnienia karalności 
czynu oraz przedawnienia wykonania kary w sprawach o przestępstwa i prze-
stępstwa karne skarbowe. Zgodnie z dodawanym art. 15zzr1 ustawy o szcze-
gólnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19 „w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epide-
micznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 
6 miesięcy po dniu ich odwołania nie biegnie przedawnienie karalności czynu 
oraz przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestęp-
stwa skarbowe”.

Proponowane rozwiązania usuną w praktyce przedawnienie karalności 
i wykonywania kary, co wynika z faktu, że nie są określone żadne maksymal-
ne terminy ustawowe dotyczące trwania stanu epidemicznego albo epidemii. 
Obserwując obecną sytuację epidemiologiczną, można stwierdzić, że zagrożenie 
związane z COVID-19 może się utrzymywać przez następnych kilka lat. Należy 
mieć przy tym na względzie, że mimo faktu, iż w sytuacji pandemicznej dzia-
łania w niektórych obszarach są utrudnione, instytucje, tj. prokuratury, urzędy 
skarbowe, sądy, funkcjonują, nie ma więc przesłanek do tego, aby na czas nie-
określony zawieszać bieg terminu przedawnienia, który jest jednym z funda-
mentów demokratycznego państwa prawa.

Wprowadzane zmiany mogą okazać się szczególnie niebezpieczne w przypad-
ku postępowań karnych skarbowych, ponieważ nie raz zdarzyło się, że działania 
fiskusa doprowadziły do upadku przedsiębiorstw albo do znacznego pogorszenia 
ich sytuacji rynkowej. Istotne w tym zakresie jest to, aby w działaniach prawo-
twórczych kierować się zasadą proporcjonalności.

W świetle proponowanych zmian sugeruje się niejako, że w czasie stanu epi-
demicznego albo stanu epidemii organy powołane do ścigania przestępstw nie 
działają i nie wykonują swoich podstawowych obowiązków. Osobiście mam na-
dzieję, że nie jest to prawdą. Proponowane zmiany mogą doprowadzić do absur-
dalnych sytuacji, gdy osoba skazana będzie musiała pozostawać w zawieszeniu 
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i oczekiwać na wykonanie kary w nie wiadomo jak długim okresie, ponieważ 
przedstawiony projekt ustawy nie udziela odpowiedzi na to pytanie.

Należałoby się zastanowić, jaki cel resocjalizacyjny jest zakładany w sytuacji, 
kiedy najpierw skazuje się człowieka, następnie pozostawia się go na wolności, 
aby ostatecznie po 2 lub więcej latach wykonać orzeczoną karę. Podobnie należy 
zastanowić się nad tym, czy brak możliwości wykonania kary nie będzie skut-
kował przedłużaniem tymczasowego aresztowania i pobytu w areszcie, co nie 
powinno mieć miejsca w cywilizowanym państwie.

Niektóre zmiany przewidziane w ustawie są złe i mogą przynieść odwrotny 
do zamierzonego skutek.

Art. 2 §1 pkt 1 i 2 mówi o karze aresztu albo grzywny za pomoc i wsparcie 
okazane skazanemu lub ukaranemu. To jest zapis zły i szkodliwy. Wiadome jest, 
że skazanego bardzo często nie stać na grzywnę, więc albo pożycza on pienią-
dze, albo wprosi o pomoc rodzinę, kolegów lub dalszych znajomych. I jak kolega 
pożyczy pieniądze skazanemu, a ten wpłaci je do sądu, to będzie to w porządku, 
a jak kolega ze swojego konta sam przeleje pieniądze na grzywnę do sądu, to już 
będzie to wykroczenie. To regulacja absurdalna i szkodliwa. Kolega, który bę-
dzie pamiętał, aby nie wpłacać, pożyczy pieniądze skazanemu i skazany sam je 
wpłaci. Uniknie kary, a efekt będzie ten sam. Ten przepis nie osiąga swojego celu.

Art. 2 §3 pkt 2 mówi, że przepadkowi podlegają pieniądze wpłacone na poczet 
należności lub ofiarowane na ten cel. Ten przepis jest jeszcze bardziej szkodliwy 
i absurdalny. Kolega wpłaca grzywnę za skazanego. I co się dzieje? Kasa prze-
pada, a skazany dalej jest winny grzywnę. Dla kolegi większą karą będzie ten 
przepadek niż kara za wykroczenie. Powinno być tu zapisane, że wpłata grzyw-
ny za skazanego skutkuje zwrotem pieniędzy wpłacającemu i nieskutecznością 
wpłaty. Ukarany ma być skazany, a nie kolega.

W art. 3 pkt 1, w zmienianym art. 156 w §5 brak jasnego zdefiniowania in-
teresu państwa. Co to jest „ważny interes państwa”? Czyli jak nie ma obawy 
zakłócenia postępowania, ale jakiś interes państwa za tym przemawia, to np. 
obrońca albo – jeszcze lepiej – pokrzywdzony nie zobaczy akt. Taka odmowa 
powinna pozostawać pod kontrolą sądu.

Art. 266 nowy §1a mówi, że „przedmiot poręczenia nie może pochodzić 
z przysporzenia”. To kolejny absurd. Załóżmy, że Jan Kowalski dostaje zarzut, 
że ukradł 10 milionów zł, co jest nieprawdą i co będzie dowiedzione dopiero 
w ostatniej instancji postępowania sądowego. Dostaje kaucję za wyjście z aresz-
tu na poziomie 1 miliona zł. Nie ma takich pieniędzy, więc pożycza po kolegach. 
Przynosi 1 milion zł do prokuratora, ale on go nie przyjmuje, bo pochodzi z przy-
sporzenia na cel wpłacenia kaucji. Prokurator mówi „masz dać swój milion”, 
a Kowalski go nie ma i dalej siedzi.

Nie ma znaczenia, skąd pochodzą pieniądze na kaucję. Kaucja ma gwaran-
tować, że skazany nie ucieknie, bo wtedy kaucja przepadnie. Jak skazany sam ją 
wpłaci, to z założenia będzie się bał, że straci 1 milion zł. Jak kaucja będzie po-
chodzić z pożyczki od kolegi, to straci kolega, a skazany będzie musiał się przed 
nim tłumaczyć i będzie mu winien pieniądze. Czasami łatwiej jest poświęcić 
swoje środki niż cudze.

Ze względu na przedstawione argumenty trudno mi poprzeć ustawę w tym 
kształcie.
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Przemówienie senatora Beniamina Godyli   
w dyskusji nad punktem 19. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Wystąpienie w Polsce pandemii koronawirusa ukazało istotny problem, który 

wymaga podjęcia szybkich i zdecydowanych działań zaradczych. Konieczna jest 
przede wszystkim dalsza informatyzacja postępowania cywilnego, w szczegól-
ności procesów sądowych oraz egzekucyjnych.

Pomimo tego, iż każdy z nas zdaje sobie sprawę, że potrzebne są zmiany uła-
twiające postępowanie wymiaru sprawiedliwości, uważam, iż zaproponowane 
rozwiązania budzą poważne wątpliwości. Projekt ustawy o zmianie ustawy – 
Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw przewiduje, iż 
w razie braku możliwości wykorzystania systemu teleinformatycznego cyfrowe 
odwzorowania pism procesowych, zawiadomień, wezwań i orzeczeń sąd dorę-
czać będzie pełnomocnikowi na wskazany w pierwszym piśmie procesowym 
adres służbowej poczty elektronicznej. Doręczenie będzie uznane za skuteczne 
w kolejnym dniu roboczym od chwili wprowadzenia pisma przez sąd do środka 
komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby adresat mógł zapoznać się z jego 
treścią, zaś doręczenie takie wywoła skutki procesowe określone w kodeksie 
postępowania cywilnego właściwe dla doręczenia odpisu pisma procesowego, 
zawiadomienia, wezwania lub odpisu orzeczenia. Powyższe rozwiązanie nieste-
ty jest trudne do zaakceptowania, ponieważ wprowadza automatyzm doręczeń 
trudny do zaakceptowania. Zatem skuteczne będzie doręczenie do pełnomocni-
ka, który przebywa np. na zwolnieniu lekarskim. Doręczenie wywoła również 
skutki procesowe takie jak rozpoczęcie biegu terminu na wniesienie środków 
zaskarżenia etc.

Powinniśmy zatem zaproponować rozwiązanie, które pozwoli na potwierdze-
nie odebrania pisma procesowego, zawiadomienia, wezwania. Jednostronna ko-
munikacja z sądem niestety nie jest rozwiązaniem, które można zaakceptować.

Projekt budzi wątpliwości również pod względem użytych sformułowań czy 
też definicji. W projekcie brakuje chociażby definicji cyfrowego odwzorowania, 
a więc nie wiemy, czy to powinien być skan, zdjęcie czy inny format. Nie wskaza-
no również, co należy rozumieć przez brak możliwości wykorzystania systemu 
teleinformatycznego i o jaki system teleinformatyczny w tym przepisie chodzi.

Zasadne zatem jest, aby procedowane zmiany zostały skonsultowane z eks-
pertami w danej dziedzinie, a więc sędziami oraz praktykującymi pełnomoc-
nikami. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda   
w dyskusji nad punktem 19. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jak zostało to podkreślone w opinii Biura Legislacyjnego do ustawy o zmia-

nie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, 
„opiniowana ustawa wprowadza zmiany w kilku ustawach, przy czym zmia-
ny te dotyczą szerokiego spektrum spraw: wprowadzenia regulacji w zakre-
sie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej; wprowadzenia 
zmian proceduralnych w zakresie rozpatrywania spraw przez sądy powszechne, 
wojskowe i administracyjne w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epi-
demicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w cią-
gu roku od odwołania ostatniego z nich; umożliwienia dalszego przetwarzania 
dokumentów komorniczych wytworzonych przed 31 grudnia 2020 r. w postaci 
papierowej, a także dalszego wytwarzania, przetwarzania i udostępniania do-
kumentacji komorniczej w tej postaci, jeżeli przejście na system elektroniczny 
napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody; zastąpienia obowiązku zło-
żenia w spółce dokumentów z akcji, z których prezes Prokuratorii Generalnej 
RP wykonuje prawa i obowiązki Skarbu Państwa, zaświadczeniem o posiadaniu 
i treści dokumentów akcji”.

Tak więc ustawa wprowadza możliwość przeprowadzenia sprzedaży nieru-
chomości poprzez licytacje elektroniczne, tzw. e-licytacje, na wzór rozwiązań, 
które umożliwiają sprzedaż ruchomości w takim trybie. Rozwiązanie to, zgodnie 
z uzasadnieniem ustawy, ma zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa uczest-
nikom czynności procesowych, pozwolić obniżyć koszty, a także spowodować 
przyspieszenie egzekucji z nieruchomości.
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Przemówienie senatora Wadima Tyszkiewicza   
w dyskusji nad punktem 19. porządku obrad

Uważam, że zmiany wprowadzane przez ustawę o zmianie ustawy – Kodeks 
postępowania cywilnego i innych ustaw są zasadne. Wynikają one z praktyki 
komornicznej i są wspierane przez środowisko komorniczne. Za szczególnie 
istotną uważam poprawkę dotyczącą art. 953 §1 pkt 5 kodeksu postępowania 
cywilnego. Zgodnie z tym artykułem ustawa pozwala, tak jak dotychczas, za-
poznać się zainteresowanym licytacyjnym nabyciem nieruchomości z całością 
akt postępowania egzekucyjnego. Jednakże sytuacja ta umożliwia tym oso-
bom dostęp do bardzo szerokiego zakresu pozyskiwania informacji o dłużni-
ku, w związku z tym powinno to budzić zastrzeżenia, szczególnie z uwagi na 
konstytucyjne gwarancje ochrony prywatności. I wobec tego jak najbardziej 
należy proponowaną poprawkę wprowadzić. Należy zwrócić uwagę na fakt, że 
w aktach egzekucyjnych są m.in. informacje z urzędów skarbowych i ZUS, dane 
kontaktowe, adresowe, informacje o miejscu pracy, rachunkach bankowych, 
tytuły wykonawcze oraz numery PESEL. Udostępnianie tak szerokiego zakre-
su danych jest moim zdaniem niecelowe, zbędne i nie ma to powiązań z prowa-
dzonym postępowaniem.

Za szczególnie ważne uważam wprowadzenie w wymienionej ustawie zmian 
umożliwiających przeprowadzanie e-licytacji komorniczych dotyczących nie-
ruchomości. Jest to rozwiązanie o dużej wadze, istotności w obecnej sytuacji 
kryzysu pandemicznego. Tarcze antykryzysowe wprowadziły zakaz eksmisji 
i przeprowadzania dużej części licytacji nieruchomości, a to z kolei spowodo-
wało, że sądy w większości przypadków nie ogłaszają obecnie takich licytacji. 
Stanowi to problem nie tylko dla wierzycieli, ale i dla samych dłużników, choć-
by frankowych. Proponowane rozwiązanie będzie korzystne nie tylko w okresie 
pandemii. Powinno ono zostać wprowadzone nawet w sytuacji, kiedy epidemia 
zostanie opanowana. Uważam, że w praktyce pozwoli to na wyeliminowanie 
patologicznych zjawisk tzw. zmów cenowych czy nawet prób zastraszania albo 
wyłudzeń w związku z licytacją. Ponadto moim zdaniem elektroniczna licytacja 
to rozwiązanie korzystne dla wszystkich stron postępowania. Pozwoli ono na 
uzyskanie wyższych kwot z licytacji na skutek możliwości udziału w e-licytacji 
większej liczby osób, a to z kolei pozwoli na pełniejsze zaspokojenie długu, zdej-
mując w ten sposób ciężar również z dłużnika.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda   
w dyskusji nad punktem 20. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jak zostało to już podkreślone w ocenie skutków regulacji dołączonej do pro-

jektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, „efektem wej-
ścia w życie przedmiotowej ustawy będzie usystematyzowanie – odpowiednio 
do wymagań płynących ze wzorców konstytucyjnych – regulacji dotyczących 
zwierząt i przedmiotów, które należą do rolnika prowadzącego gospodarstwo 
rolne, ale nie podlegają egzekucji. Ponadto projektowana ustawa przyczyni się 
do większej koherencji systemu prawa. Wraz z jej wejściem w życie rozporządze-
nie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przed-
miotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają 
egzekucji utraci moc obowiązującą”. 

W toku konsultacji społecznych nad tym projektem swoją opinię wyraził 
m.in. minister sprawiedliwości, który „co do zasady, ocenił inicjatywę pozytyw-
nie. Wskazał jednak na potrzebę wydłużenia terminu przewidzianego w projek-
towanym art. 8292 §2 na wydanie opinii przez izbę rolniczą (z 14 dni do np. 21 lub 
30 dni od dnia doręczenia wezwania) oraz na zasadność zobligowania komornika 
do dołączania do wniosku o wydanie takiej opinii protokołów zajęcia składników 
majątkowych dłużnika wraz z informacją o łącznej wysokości dochodzonych 
od dłużnika należności. Minister zasugerował ponadto przesądzenie w ustawie 
charakteru prawnego wyżej wspomnianych opinii oraz wprowadzenie możliwo-
ści ich weryfikacji w drodze dopuszczenia dowodu z opinii biegłego. Dodatkowo 
w stanowisku Ministra Sprawiedliwości zwrócono uwagę na: negatywne kon-
sekwencje wyłączeń objętych treścią proponowanego art. 8291 pkt 6, 15 i 16 dla 
zdolności do zaciągania zobowiązań kredytowych przez poszczególnych rolni-
ków, wątpliwości związane z rozwiązaniem przyjętym w art. 8295 oraz kwestię 
poprawności przyjęcia w art. 2 projektowanej ustawy zasady bezpośredniego 
działania nowego prawa”.



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 24. posiedzenia Senatu

411

24. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 12, 13 i 27 maja 2021 r.

Przemówienie senatora Wadima Tyszkiewicza   
w dyskusji nad punktem 20. porządku obrad

Przedstawiony projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 
cywilnego zmierza do uporządkowania systemu prawnego, stanowiąc słuszne 
rozwiązanie.

Niniejszy projekt należy, ogólnie rzecz biorąc, ocenić pozytywnie ze względu 
na zawartą w nim koncepcję wszczęcia prac nad zmianami w zakresie okre-
ślenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które 
nie podlegają egzekucji. Przedstawiony projekt zmierza do uporządkowania 
systemu prawnego, proponując słuszne rozwiązania, jednakże należy uściślić 
i powtórnie przeanalizować kilka kwestii, które wydają się z mojego punktu 
widzenia bardzo istotne.

Przede wszystkim bardzo istotne jest to, aby komornicy byli zobowiązani do 
dołączania do wniosków o wydanie opinii przez izbę rolniczą protokołów zaję-
cia składników majątkowych dłużnika wraz z informacją o łącznej wysokości 
dochodzonych od dłużnika należności, aby było możliwe zweryfikowanie przez 
izbę, czy realna wartość wskazanych we wniosku składników majątku do zajęcia 
rażąco nie przewyższa kwoty zobowiązania. Ważne w tym zakresie jest to też, 
aby nie kierowano równocześnie do egzekucji wszystkich nieruchomości rol-
nika, a jedynie te – i tyle z nich – które okażą się wystarczające do zaspokojenia 
wierzyciela. W przeciwnym razie sytuacja ta dodatkowo wpłynie negatywnie 
na sytuację dłużnika poprzez obniżenie jego zdolności kredytowej lub nawet 
uniemożliwienie zaciągnięcia kredytu, pod który wymagana będzie hipoteka. 
Jednakże równie istotne jest w tym zakresie zachowanie konstytucyjnej zasady 
równości wobec prawa, aby nie doprowadzać do sytuacji, w której rolnicy będą 
w zakresie prowadzenia egzekucji traktowani w sposób uprzywilejowany jako 
grupa zawodowa w stosunku do innych grup.

Poza tym uważam, że proponowany 14-dniowy termin na wydanie przez izbę 
rolniczą opinii co do przedmiotów niezbędnych do prowadzenia gospodarstwa 
jest zbyt krótki (art. 8292 §2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.), ponieważ sytu-
acja ta wymaga podjęcia szeregu czynności, które z natury rzeczy są pracochłon-
ne i wymagają czasu, tj. np. zawiadomienie rolnika o wystąpieniu komornika 
z wnioskiem o sporządzenie opinii, wystosowanie prośby do rolnika o udziele-
nie informacji co do posiadanego gospodarstwa rolnego, spotkanie z rolnikiem, 
wizytacja w gospodarstwie rolnym, sporządzenie opinii itp.

Bardzo istotne jest także zwrócenie uwagi na doprecyzowanie pojęć i ter-
minów używanych w projektowanej ustawie, jak i każdej innej, ponieważ brak 
uściśleń i definicji może prowadzić do wydawania uznaniowych opinii i decyzji. 
W przypadku procedowanej ustawy proponowane przepisy nie definiują stoso-
wanych w niej pojęć, tj. „stado podstawowe”, „stado użytkowe”, „podstawowe 
maszyny” czy „podstawowy sprzęt”. Ponadto w treści projektowanych przepisów 
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widoczne jest nadużywanie pojęć niedookreślonych, tj. „podstawowe”, „w ilości 
niezbędnej”, „niezbędny” itp. Daleko idąca uznaniowość w tym zakresie może 
rodzić wątpliwości interpretacyjne i prowadzić do wydawania niesprawiedli-
wych opinii i decyzji.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda   
w dyskusji nad punktem 21. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zgodnie z informacjami zawartymi w uzasadnieniu ustawy projekt usta-

wy przewiduje zrekompensowanie gminom dochodów utraconych w 2018 r. 
w związku ze zmianą opodatkowania budowli wchodzących w skład elektrowni 
wiatrowych w celu uniknięcia przez Skarb Państwa odpowiedzialności odszko-
dowawczej. Projekt określa zasady, tryb i terminy obliczenia i wypłaty stosow-
nej rekompensaty.

W toku konsultacji społecznych nad tym projektem swoją opinię wyraził 
m.in. minister klimatu i środowiska. Pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źró-
deł energii wyraził opinię, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego powinien zo-
stać zrealizowany rządowym projektem ustawy, m.in. z uwagi na fakt, że taki 
projekt będzie najlepiej skoordynowany z projektem ustawy budżetowej, co jest 
niezbędne z uwagi na jego skutki finansowe. Niezależnie od tego minister zgło-
sił następujące uwagi:

„– funkcjonujące od kilku lat rozwiązania odnośnie do zasad i trybu zwrotu 
gminom utraconych dochodów powinny być podstawą do opracowania trybu 
i zasad przyznawania incydentalnej rekompensaty w związku ze zmianami opo-
datkowania elektrowni wiatrowych, szczególnie w zakresie wskazania organu 
właściwego do rozpatrywania wniosków,

– rozważenia wymaga uzupełnienie procedury składania wniosków przez 
gminy o możliwość złożenia korekty wniosku po terminie przewidzianym 
w projekcie, w przypadku złożenia przez podatnika korekty deklaracji lub wy-
dania przez organ podatkowy decyzji ustalającej (zmiana podstawy opodatko-
wania będzie miała bowiem wpływ na wysokość rekompensaty),

– uzasadnione byłoby włączenie (czasowe) środków rekompensaty do do-
chodów podatkowych gmin (w przesłanym stanowisku wskazano, że niższe 
dochody gmin w 2018 r. mogły skutkować wyższą kwotą części wyrównaw-
czej subwencji ogólnej w 2020 r.). Według Ministra, brak szacunku wielko-
ści skutków finansowych (do projektu z druku nr 354 nie została dołączona 
Ocena Skutków Regulacji) uniemożliwia odniesienie się do rozwiązania pole-
gającego na ustaleniu, iż wypłata rekompensaty dokona się w trzech ratach. 
Rozwiązanie tego typu może przy tym budzić wątpliwości, jako że kolejne raty 
mają być zwiększane o wskaźnik inflacji. Ponadto minister klimatu i środowi-
ska przedstawił uwagi o charakterze legislacyjnym”. Podczas gdy Związek Gmin 
Wiejskich RP ocenił, że „projekt jest zbyt wąski, jako że odnosi się wyłącznie 
do kwestii zrekompensowania gminom poniesionych strat, a nie obejmuje już 
regulacji co do nowego terminu wejścia w życie zmian w definicjach budowli 
i  elektrowni wiatrowej wprowadzonych ustawą z  dnia 7  czerwca 2018  r. 
o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych 
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ustaw. Związek skrytykował ponadto ograniczenie «strat» poniesionych przez 
gminy jedynie do «dochodów» z tytułu podatków utraconych w roku 2018 r., gdyż 
jego zdaniem pojęcia te nie są tożsame, a gminy powinny uzyskać m.in. zwrot 
kosztów zaciągniętych pożyczek i kredytów. Poza tym negatywną rekomendację 
Związku zyskał przyjęty w projekcie wskaźnik waloryzacji (w tym zakresie za 
prawidłowy uznano poziom odsetek podatkowych). W związku z tym w opinii 
zaproponowano odmienny model rozwiązań prawnych”.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda   
w dyskusji nad punktem 22. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W przedstawionym projekcie nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji 
leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 
wyrobów medycznych proponuje się zapewnienie dostępu do bezpłatnych leków 
kobietom w okresie połogu. W proponowanej, pozytywnej w skutkach, noweli-
zacji ponownie nie określono źródła finansowania, w związku z czym w Ocenie 
Skutków Regulacji mamy informację o 3 negatywnych opiniach strony rządowej.

„Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej podkreślił, że skutki 
finansowe implementacji projektowanego rozwiązania będą znajdowały od-
zwierciedlenie po stronie wydatkowej budżetu państwa w dłuższym horyzon-
cie czasowym. Jak zaakcentowano przy tym w opinii, ustawy budżetowe na 
kolejne lata są konstruowane z uwzględnieniem ograniczeń zawartych w prze-
pisach prawa krajowego i unijnego. Należy zwłaszcza pamiętać, że dostępna 
przestrzeń budżetowa, wyznaczona przez stabilizującą regułę wydatkową, jest 
ograniczona. W przypadku zatem pozytywnego rozpatrzenia projektu istotne 
będzie to, aby proponowane wsparcie finansowe znalazło pokrycie w ramach 
limitu wydatków przewidzianego corocznie w ustawie budżetowej w części 46 
«Zdrowie» (w ramach środków na zdrowie zabezpieczonych ustawowo), a więc 
by nie było konieczności asygnowania dodatkowych środków z budżetu pań-
stwa. Jednocześnie Minister zauważył, że gdy chodzi o ustawę budżetową na rok 
2021, to wydatki związane z projektowaną ustawą nie zostały zagwarantowane. 
Dlatego też zasadne jest wskazanie w OSR konkretnego źródła finansowania 
proponowanych regulacji”.

Narodowy Fundusz Zdrowia stwierdził: „że skutkiem proponowanej regu-
lacji będzie wzrost wydatków budżetu państwa, co stwarza ryzyko w zakre-
sie utrzymania tych wydatków w limitach przewidzianych w ustawie z dnia 
16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw”.

Minister Zdrowia poinformował, że: „nie popiera zmian zaproponowanych 
w projekcie senackim. Odnosząc się natomiast do szczegółowych rozwiązań 
zawartych w projektowanej ustawie, zwrócił uwagę, że zgodnie z rozporządze-
niem Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu orga-
nizacyjnego opieki okołoporodowej okres połogu został określony na 6 tygodni 
po porodzie”.

Na posiedzeniu połączonych komisji w dniu 11 maja 2021 r. minister jednak 
przekazał informację, że w tym zakresie będzie przygotowany projekt uwzględ-
niający skutki finansowe. Na pewno zapewnienie kobietom w okresie połogu 
dostępu do bezpłatnych leków jest bardzo ważne. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda   
w dyskusji nad punktem 23. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jak powszechnie wiadomo, funkcja rzecznika praw obywatelskich jest nie-

zwykle istotna i szczególna dla Polaków. To rzecznik praw obywatelskich stoi 
na straży wolności i wszelkich praw, a także wsłuchuje się w głosy obywateli, 
którzy zgłaszają się z przeróżnymi trapiącymi ich zawiłymi sprawami. W jego 
działaniach, które podpierane są odpowiednimi czynnościami, solidnie zebra-
ną argumentacją oraz ocenami, niezbędne jest więc zaufanie społeczeństwa. 
Ponadto kontrolując dane organy, organizacje czy też instytucje, podejmuje on 
stosowne działania, by nie dochodziło do naruszania praw oraz wszelkich zasad 
współżycia społecznego, buduje poszanowanie oraz uznanie.

Wobec tego, że funkcję tę objąć może osoba wykształcona, cechująca 
się ogromną wiedzą prawniczą oraz doświadczeniem, kandydatura pana 
Bartłomieja Wróblewskiego jest jak najbardziej zasadna i w pełni ją popieram. 
Ten wybitny polski polityk, poseł na Sejm VIII i IX kadencji, prawnik specjali-
zujący się w prawie konstytucyjnym z pewnością obejmie ten urząd w sposób 
należyty i odpowiedni. Jestem przekonany, że zebrane w ciągu wielu lat kompe-
tencje zostaną przez pana Wróblewskiego wykorzystane profesjonalnie i umie-
jętnie. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senator Joanny Sekuły   
w dyskusji nad punktem 23. porządku obrad

Rzecznik praw obywatelskich to urząd, który na dobre wrósł w świadomość 
Polek i Polaków. Przez te wszystkie lata funkcjonowania urzędu w naszej świado-
mości powstała informacja, że istnieje miejsce, do którego możemy przyjść prak-
tycznie z każdą sprawą dotyczącą naszych niezbywalnych praw obywatelskich.

Dzisiaj przyszło nam prowadzić debatę na temat tego, kim ma być człowiek, 
na którego barki złożymy nasze sprawy, małe i duże oraz wpływające na losy 
rodzin i całych społeczności. Przychodzi nam debatować nad przymiotami czło-
wieka, który będzie kształtował działalność tego urzędu przez okres następnej 
kadencji oraz obraz postrzegania praw człowieka tak w naszym kraju, jak w spo-
łeczności europejskiej i światowej.

Do tego momentu mieliśmy świadomość, że urząd rzecznika praw obywa-
telskich działa i wykonuje przypisaną mu ustawami działalność. Jedni oceniali 
go lepiej, drudzy gorzej, ale większość obywateli miała świadomość, że mogą 
liczyć na pomoc i ochronę swoich praw.

Z praktyki wiem, że osobowość i poglądy osoby zarządzającej daną instytucją 
kształtują jej charakter i sposób funkcjonowania. I tutaj dochodzimy do proble-
mu wyboru. Trzeba zadać sobie pytanie, czy osoba o skrystalizowanych przez 
lata poglądach jest w stanie o nich zapomnieć i kierować się swoim myśleniu 
i działaniu poglądami części lub większości społeczeństwa. Czy w zderzeniu 
z poglądami, które można określić jako niszowe, będzie w stanie zaakceptować 
fakt różnorodności?

Mamy wprawdzie deklarację o takiej akceptacji, ale są to zapewnienia wer-
balne. Dotychczasowa działalność kandydata na rzecznika praw obywatelskich 
raczej o tym nie świadczy. Dokonując nawet pobieżnej analizy dokonań pana 
posła Bartłomieja Wróblewskiego, dochodzę do wniosku, iż jego stosunek do ży-
cia i otaczającej go rzeczywistości jest raczej pragmatyczny, a nie empatyczny. 
Osoba wybrana na stanowisko rzecznika musi się cechować empatią, i to nie 
tylko deklaratywnie. Jej dotychczasowe dokonania powinny o tym przekonywać.

Fakt, że kandydat na rzecznika praw obywatelskich jest aktywnym człon-
kiem partii rządzącej i posłem z ramienia tej partii, można by uznać za dru-
gorzędny, gdyby jego dotychczasowa działalność świadczyła o empatii i chęci 
pomagania wszystkim środowiskom, ale niestety tak nie jest. Swoją dotychcza-
sową działalnością i prezentowanymi poglądami potwierdza on fakt związania 
się z jednym tylko środowiskiem, o poglądach silnie konserwatywnych. Brak jest 
informacji o otwartości na poglądy progresywne lub inne niż konserwatywne.

W wypowiedziach pana posła Wróblewskiego widać wyraźnie ten konserwa-
tyzm i brak otwarcia na wyzwania, które będzie nam niosła przyszłość. Rzecznik 
praw obywatelskich w swojej działalności, poprzez swoje wystąpienia kształtuje 
zmiany w prawie i działaniu instytucji centralnych. Narastająca liczba ludzkich 
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problemów sprawia, iż urząd rzecznika praw obywatelskich będzie spełniał rolę 
instytucji biorącej w obronę obywateli, będzie spełniał też rolę powiernika i do-
radcy. Obywatele chcą, aby urząd rzecznika praw obywatelskich w zetknięciu 
z państwem był swoistym adwokatem, a adwokat nie może prezentować jed-
nostronnych poglądów. Z takim samym zaangażowaniem musi bronić spraw 
przestępców, jeśli są naruszane ich prawa obywatelskie, jak obywateli, których 
prawa naruszają instytucje państwowe.

Czas pandemii pokazał, że często instytucje państwowe są skłonne do wpro-
wadzania szeregu nakazów i zakazów, działając wielokrotnie na granicy prawa 
lub nawet to prawo przekraczając. Rolą rzecznika praw obywatelskich jest wska-
zywanie wszystkim instytucjom takich sytuacji i podejmowanie interwencji 
mających zmienić przepisy naruszające prawo.

Wysoka Izbo, wybieramy adwokata dla całego społeczeństwa, adwokata 
sprawnego, bezstronnego, skłonnego do występowania w każdej obywatelskiej 
sprawie. Z pewnym smutkiem i rozczarowaniem muszę stwierdzić, iż nie wy-
brałabym pana Bartłomieja Wróblewskiego na takiego adwokata.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 23. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jak powszechnie wiadomo, funkcja rzecznika praw obywatelskich jest nie-

zwykle istotna i szczególna dla Polaków. To rzecznik praw obywatelskich stoi 
na straży wolności i wszelkich praw, a także wsłuchuje się w głosy obywateli, 
którzy zgłaszają się z przeróżnymi trapiącymi ich zawiłymi sprawami. W jego 
działaniach, które podpierane są odpowiednimi czynnościami, solidnie zebra-
ną argumentacją oraz ocenami, niezbędne jest więc zaufanie społeczeństwa. 
Ponadto kontrolując dane organy, organizacje czy też instytucje, podejmuje on 
stosowne działania, by nie dochodziło do naruszania praw oraz wszelkich zasad 
współżycia społecznego, buduje poszanowanie oraz uznanie.

Wobec tego, że funkcję tę objąć może osoba wykształcona, cechująca 
się ogromną wiedzą prawniczą oraz doświadczeniem, kandydatura pana 
Bartłomieja Wróblewskiego jest jak najbardziej zasadna i w pełni ją popieram. 
Ten wybitny polski polityk, poseł na Sejm VIII i IX kadencji, prawnik specjali-
zujący się w prawie konstytucyjnym z pewnością obejmie ten urząd w sposób 
należyty i odpowiedni. Jestem przekonany, że zebrane w ciągu wielu lat kompe-
tencje zostaną przez pana Wróblewskiego wykorzystane profesjonalnie i umie-
jętnie. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senator Agnieszki Kołacz-Leszczyńskiej   
w dyskusji nad punktem 24. porządku obrad

Dziękuję bardzo senatorom wnioskodawcom za ten przygotowany i, mam 
nadzieję, za chwilę przyjęty apel o podjęcie działań na rzecz zwiększenia mobil-
ności europejskich seniorów. Dziękuję bardzo za słowa upomnienia się o nich, 
wstawienia się za nimi, tak by umożliwić im międzynarodową wymianę do-
świadczeń czy poznawanie nowych kultur, a co za tym idzie – zawieranie no-
wych znajomości. Tak, seniorzy europejscy, a ja myślę tu o polskich seniorach, 
są zainteresowani głównie poznawaniem świata. Tak, cechują się ogromną ak-
tywnością, otwartością i chęcią poznawania nowych języków, kultur i obycza-
jów. Dlatego z całą mocą wspieram apel do Komisji Europejskiej, Parlamentu 
Europejskiego i Rady o podjęcie niezwłocznych prac na rzecz zwiększenia mo-
bilności europejskich seniorów.

Jak znam „moich” seniorów, tych, z którymi mam zaszczyt od wielu lat 
współpracować, to będą pytali mnie, razem ze mną czekali na kolejne wiadomo-
ści o podejmowanych inicjatywach i oferowanych możliwościach, które, wierzę 
w to mocno, zostaną przygotowane przez odpowiednie europejskie instytucje. 
Czekam więc z niecierpliwością na informacje o efektach przesłanego wspólnego 
apelu senatorów RP. Dziękuję bardzo.



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 24. posiedzenia Senatu

421

24. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 12, 13 i 27 maja 2021 r.

Przemówienie senatora Aleksandra Szweda   
w dyskusji nad punktem 24. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Seniorzy z racji wielu doskwierających im chorób i zaawansowanego wieku 

w pewnym czasie zaczynają mieć coraz większe problemy z samodzielnym po-
ruszaniem się. Potrzebują nie tylko coraz większej opieki, ale również wsparcia 
w zakresie poprawy mobilności. To właśnie mobilność jest jednym z filarów 
zdrowego starzenia się. Problemy z przemieszczaniem się stanowią główną ba-
rierę w prowadzeniu samodzielnego, niezależnego życia.

W mojej ocenie po 2015 r. rząd Prawa i Sprawiedliwości uczynił wiele w za-
kresie wsparcia działań na rzecz zwiększenia mobilności seniorów. Ale spra-
wa mobilności seniorów to problem nie tylko krajowy, ale i europejski. Dlatego 
z zadowoleniem odbieram apel kierowany do Komisji Europejskiej, Parlamentu 
Europejskiego i Rady o niezwłoczne działania na rzecz zwiększenia mobilności 
europejskich seniorów.

Jak zapisano w apelu, pomimo panującej pandemii seniorzy nieustannie po-
zostają pełni pasji i chęci do odkrywania świata. Być może teraz jest właściwszy 
niż kiedykolwiek czas na podjęcie takich działań. Seniorzy częściej niż inne gru-
py wiekowe poddają się szczepieniom przeciwko COVID-19, a po wprowadzeniu 
paszportów szczepionkowych mogą stać się siłą ratującą branżę turystyczną. 
Dlatego apelujemy do Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady 
o niezwłoczne działania na rzecz zwiększenia mobilności europejskich seniorów.

W pełni popieram niniejszą inicjatywę. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda   
w dyskusji nad punktem 26. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jak podkreślono w uzasadnieniu do nowelizacji ustawy o służbie zagranicz-

nej, „pojawiła się potrzeba doprecyzowania niektórych jej zapisów, rozstrzygnię-
cia potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienia przepisów 
przejściowych jeszcze przed jej wejściem w życie, czyli w dniu 16 czerwca br.”.

„W zmianie w art. 1 pkt 1 lit. a projektu ustawy projektodawca wskazuje, 
że w skład służby zagranicznej wchodzą członkowie korpusu służby cywilnej 
zatrudnieni w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zagra-
nicznych, w tym dyplomaci zawodowi stanowiący personel dyplomatyczno-
-konsularny. W lit. b przekształcenia wymaga podstawa prawna nawiązywania 
stosunków pracy określonych w art. 3 ust. 2 pkt 3 ustawy. W miejsce umowy 
o pracę na czas określony należy wprowadzić rozwiązanie polegające na nawią-
zywaniu stosunku pracy przez osoby zatrudnione w placówce zagranicznej na 
podstawie powołania, gdyż zapewni to większą spójność z nawiązywaniem sto-
sunków pracy z innymi kategoriami pracowników przewidzianymi w ustawie 
–pracownikami zagranicznymi oraz pracownikami krajowymi, którzy w myśl 
postanowień ustawy będą zatrudniani na podstawie powołania. Ponadto należy 
podkreślić, że nawiązanie stosunku pracy przez osoby zatrudnione w placówce 
zagranicznej na podstawie umowy o pracę na czas określony powodowałoby ko-
nieczność stosowania art. 251 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, 
zwanej dalej «k.p.». Obecnie obowiązujący art. 28c ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. 
o służbie zagranicznej stanowi, że w przypadku umów o pracę zawieranych na 
czas określony w celu wykonywania zadań w placówce zagranicznej art. 251 k.p. 
nie stosuje się. Jednakże umowa zawarta w tym celu, w tym z osobą podejmującą 
po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej, może być zawarta na czas nieprze-
kraczający 6 lat. Ponowne zawarcie takiej umowy jest możliwe po upływie co 
najmniej 6 miesięcy od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy 
o pracę zawartej w celu wykonywania zadań w placówce zagranicznej. Nowa 
ustawa o służbie zagranicznej nie przewiduje analogicznych regulacji. Z uwagi 
na powyższe, a także zważając na szczególne potrzeby służby zagranicznej, ko-
nieczne jest wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na nawiązywanie z oso-
bami zatrudnionymi w placówce zagranicznej stosunków pracy na podstawie 
powołania”.

Proponowana nowelizacja ma na celu: dookreślenie składu służby zagra-
nicznej – art. 1 pkt 1; rozszerzenie zasady wygaśnięcia stosunku pracy w służ-
bie zagranicznej ze względu na osiągnięcie wieku 65  lat na pracowników 
zagranicznych zatrudnionych na podstawie powołania w celu wykonywania 
obowiązków służbowych w placówce zagranicznej jako członkowie persone-
lu dyplomatyczno-konsularnego – art. 1 pkt 2; rozszerzenie definicji członka 
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rodziny o dzieci małżonka oraz dzieci wychowywane w ramach rodzinnych 
domów dziecka – art. 1 pkt 3; określenie terminu odwołania pracownika za-
granicznego i pracownika krajowego – art. 1 pkt 4 i 5; umożliwienie absolwen-
tom Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Lecha Kaczyńskiego zdawania egzaminu dyplomatyczno-konsularne-
go bez obowiązku odbywania aplikacji dyplomatyczno-konsularnej albo semi-
narium dyplomatyczno-konsularnego – art. 1 pkt 6 i 11; uzupełnienie trybu 
mianowania ambasadora o zasięgnięcie opinii organu właściwego na podsta-
wie Regulaminu Sejmu – art. 1 pkt 8; doprecyzowanie okresów poszczególnych 
etapów aplikacji dyplomatyczno-konsularnej – art. 1 pkt 10; dookreślenie, jaki 
rodzaj nieobecności nie stanowi czasowej niemożności wykonywania obowiąz-
ków służbowych w placówce zagranicznej – art. 1 pkt 12; dookreślenie, że doda-
tek zagraniczny nie stanowi podstawy obliczania ekwiwalentu pieniężnego za 
urlop wypoczynkowy; przyznanie dyplomacie delegowanemu oraz pracowni-
kowi delegowanemu jednorazowego urlopu dodatkowego na takich samych za-
sadach jak członkowi służby zagranicznej – art. 1 pkt 15; uchylenie rozdziału 7 
ustawy, który nie zapewniał spójności z przepisami ustawy z dnia 11 września 
2019 r. –Prawo zamówień publicznych.

Większość proponowanych zmian ma charakter propracowniczy, dlatego 
w pełni popieram niniejszą nowelizację.
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Przemówienie senator Haliny Biedy   
w dyskusji nad punktem 27. porządku obrad

„W  osiemnastym roku członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w  Unii 
Europejskiej cała Wspólnota stanęła przed ogromnym wyzwaniem, jakim jest 
kryzys społeczno-gospodarczy. Jedyną drogą wyjścia z tego kryzysu jest solidar-
ność europejska, a środkiem do realizacji tego celu ustanowienie europejskiego 
Funduszu Odbudowy.

W trosce o przyszłość i pomyślność naszej Ojczyzny władze Rzeczypospolitej 
Polskiej deklarują, że środki z Funduszu Odbudowy będą służyć modernizacji 
państwa, rozwojowi i innowacyjności gospodarki, usprawnieniu ochrony zdro-
wia, wzmocnieniu systemu edukacji, ochronie środowiska i klimatu.

Władze Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązują się, że środki z tego Funduszu 
będą wydatkowane w oparciu o zasady sprawiedliwości, transparentności i pra-
worządności z zagwarantowaniem równego traktowania podmiotów zainte-
resowanych realizacją projektów. Będą one uwzględniały potrzeby wszystkich 
obywatelek i obywateli Rzeczypospolitej, wszystkich wspólnot lokalnych, samo-
rządów, przedsiębiorców i pracowników, rolników i organizacji pozarządowych”.

Te początkowe słowa preambuły ustawy o ratyfikacji decyzji Rady UE, 
Euratom 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów wła-
snych Unii Europejskiej oraz uchylającej decyzję 2014/335/UE, Euratom – Dz. 
Urz. UEL 424 z 15 grudnia 2020, str. 1 – oddają sedno sprawy i dyskusji, która 
toczy się od kilku miesięcy. Dobrze się stało, że Senat procedował tę ustawę zgod-
nie z zasadami dobrej legislacji. Dobrze, że był czas na wysłuchanie publiczne. 
Dobrze, że był czas na prace w komisjach. Obwinianie Senatu o opóźnianie pro-
cedowania tej ustawy jest z definicji bezzasadne.

W poniedziałek 24 maja 2021 r. wzięłam udział w sesji Sejmiku Województwa 
Śląskiego, podczas której radni PiS podjęli uchwałę z apelem do Senatu RP 
o przyspieszenie prac legislacyjnych. Zabrałam głos w tej sprawie i przedsta-
wiłam następujące bezsporne fakty. 

Sejm RP czekał 140 dni zanim przyjął ustawę.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej ma ustawowo 30 dni na rozpatrzenie ustawy 

przychodzącej z Sejmu.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej rozpatrzy tę ustawę 27 maja, w dwudziestym 

trzecim dniu od jej wpłynięcia.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadził wysłuchanie publiczne 

w sprawie ustawy.
Senackie komisje mogły się spotkać i pracować nad projektem ustawy, czego 

zabrakło w Sejmie.
Do tej pory 7 krajów UE nie ratyfikowało decyzji Rady UE, a muszą to zrobić 

wszystkie, żeby ratyfikacja była skuteczna.
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Decyzja Rady UE wejdzie w życie pierwszego dnia następnego miesiąca, 
w którym ostatni kraj ją ratyfikuje.

Komisja Europejska ma kolejne uwagi do KPO.
Nie miało to żadnego znaczenia. Mam nadzieję, że Senat RP przyjmie usta-

wę z preambułą. To ważne, by oddać ideę związaną z podejściem do ratyfikacji 
i wydawaniem środków, tak potrzebnych Polsce, a nie tylko przedstawić sam 
fakt bycia za ratyfikacją.
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Przemówienie senator Ewy Gawędy   
w dyskusji nad punktem 27. porządku obrad

Głosowanie nad ustawą o ratyfikacji decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 
z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej 
oraz uchylającej decyzję 2014/335/UE, Euratom sprowadza się w zasadzie do od-
powiedzi na jedno pytanie: czy jesteśmy za tym, żeby do Polski trafiło ponad 
700 miliardów euro środków unijnych, czy też jesteśmy temu przeciwni?

Środki te są szansą na modernizację samorządową szpitali, szkół, a także 
na poprawę infrastruktury drogowej, kolejowej, internetowej, energetycznej. 
Będą one odgrywały ogromną rolę w rozwoju cywilizacyjnym Polski. Są to naj-
większe w historii naszego członkostwa w Unii Europejskiej środki finansowe 
dla Polski, dlatego z uwagi na wielkość wsparcia możemy je nazwać drugim 
planem Marshalla.

Warto zauważyć, że nie głosujemy tylko nad Krajowym Planem Odbudowy. 
Ustawa o środkach własnych jest tak naprawdę ustawą o przyjęciu bądź nieprzy-
jęciu środków unijnych w całej najbliższej perspektywie budżetowej, dlatego jest 
to jedna z najważniejszych decyzji, jakie musi podjąć Senat RP w tej dekadzie.

W dziejach Ojczyzny są chwile niezwykle ważne, gdy dla wspólnego dobra 
należy odłożyć wewnętrzne spory. Uważam, że taki moment nastąpił właśnie 
teraz, dlatego mam nadzieję, że wszyscy senatorowie poprą ustawę w takiej 
wersji, jaką przegłosował Sejm.
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Przemówienie senatora Beniamina Godyli   
w dyskusji nad punktem 27. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Przyjęcie Funduszu Odbudowy stanowi dla Polski zarówno wielką szansę, 

jak i zagrożenie. Mówiąc o szansie, mam na myśli pieniądze zainwestowane 
z korzyścią dla polskiej gospodarki oraz samorządów, co w dłuższej perspekty-
wie przyniesie zwrot inwestycji, który pozwoli spłacić zaciągnięty dług. Mówiąc 
o zagrożeniu, mam na myśli nieracjonalne wydatkowanie środków na konsump-
cję, fundusz wyborczy rządu oraz partii rządzącej, jak również nietrafione pa-
rainwestycje. To może doprowadzić do sytuacji, w której za kilka lat będziemy 
zmuszeni spłacać pożyczkę, którą dziś zaciągamy, z wpływów bieżących.

Większość sejmowa, przyjmując ratyfikację decyzji unijnej, nie przedstawiła 
szczegółowego planu wydatkowania środków pieniężnych. Jedyne, co dostaliśmy, 
to zapewnienia i lekko rzucane hasła, które nie mają mocy prawnej, a w chwili 
obecnej budzą moje wątpliwości. Przykładem jest to, iż pieniądze dla samorzą-
dów mają być wypłacane jedynie w formie pożyczek, podczas gdy instytucje 
rządowe dostaną środki bezzwrotne.

Przyjęcie Funduszu Odbudowy wymaga na tym etapie precyzyjnej ustawy, 
tak aby przyszłe pokolenia nie zarzuciły nam, że zostały obciążone źle wydat-
kowanym kredytem.

Zdajemy sobie sprawę, iż nieprzyjęcie Funduszu Odbudowy będzie mieć ne-
gatywne konsekwencje dla wszystkich państw europejskich. Wobec tego dzisiaj, 
będąc ludźmi odpowiedzialnymi za Polskę i za Unię Europejską, mówimy tak: 
tę decyzję należy ratyfikować, jednak nie bezwarunkowo. Musimy wpisać do 
ustawy ratyfikacyjnej preambułę przedstawiającą wartości, którymi należy 
się kierować przy projektowaniu ustaw, które dookreślą sposób wydatkowania 
środków. Zagłosujemy za dalszym rozwojem Europy oraz solidnym krokiem 
w kierunku budowy silniejszego państwa, ale musimy już teraz określić, jak 
należy wydatkować otrzymywane środki pieniężne.

Mam głęboką nadzieję, że z uwagi na troskę o rozwój Polski oraz sytuację 
przyszłych pokoleń proponowane przez nas zmiany w ustawie ratyfikacyjnej 
przejdą jednogłośnie. Na tej sali nie powinny rządzić emocje oraz ferwor walki 
politycznej, tylko rozwaga oraz racjonalność w podejmowaniu decyzji. Dziękuję 
bardzo.
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Przemówienie senator Agnieszki Gorgoń-Komor   
w dyskusji nad punktem 27. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Fundusz Odbudowy jest objęty umową międzynarodową wymagającą ratyfi-

kacji. Pozwoli to Komisji Europejskiej uruchomić środki finansowe dla wszyst-
kich krajów członkowskich, którymi będzie dysponował fundusz.

Krajowy Plan Odbudowy jest programem krajowym. Taki program musi 
przygotować rząd każdego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. W kra-
jowych planach odbudowy rządy określają, w jaki sposób planują wydatkować 
środki z Funduszu Odbudowy. Plan taki muszą jednak przesłać do zatwierdze-
nia przez Komisję Europejską.

Kraje członkowskie wyraziły zgodę na stworzenie Funduszu Odbudowy pod-
czas 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 Unii Europejskiej uruchomić 750 miliardów 
euro pomocy dla państw członkowskich. Są to środki 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, w przy-
padku których zaproponowano różne kwoty do wydatkowania: Instrument na 
rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności – 672,5 miliarda euro, w tym 360 mi-
liardów euro w formie pożyczek; reagowanie kryzysowe, REACT-EU – 47,5 mi-
liarda euro; pozostałe europejskie programy lub fundusze, takie jak Horyzont 
2020, InvestEU, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich lub Fundusz na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji – 20 miliardów euro.

Kwota 750 miliardów euro ma zostać w 50% przeznaczona na sfinansowanie 
badań naukowych i innowacji oraz na ochronę zdrowia, w 30% na przeciwdzia-
łanie zmianom klimatu, a 20% musi zostać wydane na dalszą transformację 
cyfrową. Polska będzie miała do wydania 58,1 miliarda euro. Program pomo-
cowy, który posłuży do projektowania programów operacyjnych, otrzymał na-
zwę Krajowy Plan Odbudowy, i będzie oferował 23,9 miliarda euro bezzwrotnej 
dotacji oraz 34,2 miliarda euro w formie pożyczek. Polska ma 5 lat na wydanie 
bezzwrotnych grantów z Funduszu Odbudowy.

Bardzo ważnym politycznym aspektem działań dotyczących uruchomienia 
programu Next Generation EU jest konieczność uzyskania jednomyślnej zgody 
wszystkich państw członkowskich, wyrażonej w formie ratyfikacji. Musi być 
to zgodne z porządkiem prawnym każdego państwa. Do czasu ratyfikacji fun-
duszu przez wszystkie kraje Unii Europejskiej żaden z krajów członkowskich 
nie otrzyma środków finansowych. Przedmiotem ratyfikacji nie jest program 
wykonawczy, jakim jest Krajowy Plan Odbudowy, ale wyłącznie program Next 
Generation EU, czyli Fundusz Odbudowy.
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Projekt Krajowego Planu Odbudowy został zatwierdzony przez Radę 
Ministrów i wysłany do Komisji Europejskiej, która ma 2 miesiące na ocenę 
tego dokumentu i zwrócenie się do Rady Europejskiej z wnioskiem dotyczącym 
podjęcia decyzji wykonawczej. Następnie Rada ma co do zasady 4 tygodnie na 
przyjęcie decyzji zatwierdzającej wniosek Komisji Europejskiej. Do zatwierdze-
nia Krajowego Planu Odbudowy nie była konieczna zgoda Sejmu ani Senatu.

Ratyfikacja będzie dotyczyła wyłącznie dokumentu powołującego Fundusz 
Odbudowy. Zgodnie z art. 90 Konstytucji RP przedmiotem ratyfikacji jest tylko 
decyzja Rady Europejskiej w sprawie Next Generation EU. Należy to do wyłącz-
nej domeny Sejmu i Senatu oraz prezydenta, który powinien tę ustawę podpisać 
lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego.

Obecny model zarządzania funduszami europejskimi w Polsce pozostawia 
prawie wszystkie decyzje w rękach administracji rządowej, co powoduje, że 
mogą pojawiać się zarzuty o brak jasnych kryteriów podziału i dystrybucji tych 
środków. Jest to podejście stwarzające niebezpieczeństwo braku efektywności 
w wydawaniu tych środków, gdyż tylko doświadczenie i zaangażowanie bene-
ficjentów gwarantuje skuteczną realizację wyznaczonych zadań.

W związku z tym senatorowie Koalicji Obywatelskiej po zebraniu opi-
nii prawników zrezygnowali ze składania poprawek do ustawy ratyfikacyj-
nej. Senatorowie uzależniają jednak uchwalenie ustawy ratyfikacyjnej od 
stworzenia narzędzia pozwalającego na szeroką kontrolę sposobu wydawania 
środków z Funduszu Odbudowy. Dlatego postanowili dodać do ustawy ratyfi-
kującej preambułę określającą m.in. skład Komitetu Monitorującego – Komitet 
Monitorujący zostanie powołany odrębną ustawą – który ma zagwarantować 
wydatkowanie unijnych środków z poszanowaniem zasady sprawiedliwości, 
transparentności i praworządności.

W związku z tym wnoszę o przyjęcie propozycji, które mogą zabezpieczyć 
właściwy skład Komitetu Monitorującego: uzależnienie uruchomienia wypła-
ty środków z Funduszu Odbudowy od przyjęcia przez Senat składu Komitetu 
Monitorującego; uzależnienie wypłaty środków z Funduszu Odbudowy od rze-
telnej informacji przekazywanej Polakom przez rząd RP o tym, że środki, któ-
re będą wydatkowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy, pochodzą z Unii 
Europejskiej, gdyż obecnie brakuje takiej informacji, a na mobilnych platformach 
informacyjnych nie ma flagi UE; uszczegółowienie metody wyboru przedsta-
wicieli Komitetu Monitorującego i uzależnienie wypłat środków z Funduszu 
Odbudowy od zgody Senatu na skład komitetu.
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Przemówienie senatora Janusza Gromka   
w dyskusji nad punktem 27. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej pragnę powtórnie zabrać głos w dys-

kusji związanej z ratyfikacją Funduszu Odbudowy przez Senat RP.
Jako wieloletni samorządowiec z wielką nadzieją dowiedziałem się o prze-

biegu głosowania w Parlamencie Europejskim w dniu 20 maja 2021 r. dotyczą-
cego rezolucji Parlamentu Europejskiego, w której europosłowie stwierdzili, że 
Parlament Europejski jest uprawniony do otrzymywania istotnych informacji na 
temat stanu realizacji krajowych planów odbudowy państw członkowskich UE. 
Europosłowie w dokumencie tym wyrazili oczekiwanie, że otrzymają od Komisji 
Europejskiej niezbędne informacje ogólne, a także podsumowanie reform i inwe-
stycji wynikających z wydatkowania środków Funduszu Odbudowy. Rezolucja 
ta została przyjęta: były 602 głosy za, 35 przeciw, a 56 europosłów się wstrzy-
mało. Za jej przyjęciem głosowało aż 602 z 705 eurodeputowanych wszystkich 
sił politycznych. Jednogłośnie za byli wszyscy członkowie EPL, S&D, Zielonych, 
Lewicy i liberałów. Należy podkreślić, że poparła ją także część eurosceptycz-
nej frakcji Tożsamość i Demokracja (ID), a zwłaszcza delegacja włoska z Ligi 
Matteo Salviniego. Za było także kilkunastu eurodeputowanych Europejskich 
Konserwatystów i Reformatorów (EKR), głównie z Belgii, Hiszpanii i Włoch. 
Jednocześnie od głosu wstrzymało się 56 eurodeputowanych, w tym druga poło-
wa Tożsamości i Demokracji (ID), m.in. Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen, 
część posłów i posłanek niezrzeszonych, w tym węgierski Fidesz, oraz 4 człon-
ków Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR) z Czech. Przeciwko 
było zaledwie 35 głosujących: jeden członek Tożsamości i Demokracji (ID) oraz 
34 eurodeputowanych Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR), 
w tym cała – zaznaczam – 27-osobowa delegacja PiS. Po tym wstydliwym dla PIS 
głosowaniu Siegfried Mureşan, rumuński europoseł i wiceprzewodniczący EPL, 
na Twitterze nie krył oburzenia, stwierdzając: „Jedyna delegacja w Parlamencie 
Europejskim, która zagłosowała przeciwko prawu do informacji dla PE w spra-
wie mechanizmu odbudowy, to delegacja rządzącej w Polsce partii PiS. Co mają 
do ukrycia? Co rząd polski ukrył w planie odbudowy opiewającym na 42,1 mi-
liarda euro? Napiszę to jasno: to pieniądze dla obywateli Europy i obywateli 
Polski. To pieniądze, które mają pomóc osobom poszkodowanym przez pan-
demię COVID-19. Potrzebna jest przejrzystość. Ludzie muszą wiedzieć, jak te 
pieniądze są wydawane. Konieczne jest ich demokratyczne umocowanie!” – 
zaznaczył Mureşan. 

Tak, Drodzy Państwo! Szanowne Panie i Panowie Senatorowie, to po prostu 
skandal, że partia rządząca głosami swoich europarlamentarzystów podjęła 
próbę zablokowania demokratycznego nadzoru i kontroli nad KPO na pozio-
mie krajowym. Tymczasem w rozporządzeniu wprowadzającym Instrument na 
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rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, czyli największy program funduszu, 
kilkakrotnie mowa jest o kontrolnej roli Parlamentu Europejskiego. 

Portal OKO.press w notatce z 21 maja 2021 r. przypomniał, że: „W art. 25 
czytamy, że Komisja Europejska musi pokazać Parlamentowi i Radzie przesła-
ne jej krajowe plany odbudowy państw członkowskich. Powinna też udostęp-
niać eurodeputowanym wszelkie informacje przekazywane Radzie i dzielić się 
wstępnymi ustaleniami przy ocenie KPO”. Wspomniano także iż, Parlament 
Europejski powołał w tym celu specjalną grupę roboczą, która zajmuje się wy-
łącznie kontrolą KPO i tym, jak Komisja ocenia przesyłane jej plany. Zgodnie 
z art. 26 rozporządzenia grupa ta może co 2 miesiące wezwać KE do udziału 
w dialogu. Cel? M.in. dokładne omówienie KPO, ich ocena, wskazanie stanu 
osiągnięcia przez państwa członkowskie kamieni milowych na podstawie tabeli 
wyników. W art. 26 zapisano, że PE może wyrażać opinię na te tematy, w tym 
poprzez przyjęcie rezolucji. Komisja powinna uwzględnić je w swojej pracy. 

Podsumowując rozważania na poziomie europejskim, można zatem stwier-
dzić, że kontrola KPO będzie bardzo wnikliwa, a PE przypomina też jeden z ar-
tykułów rozporządzenia – art. 18 ust. 4 lit. q – w którym mowa jest o obowiązku 
konsultowania KPO przez rządy państw członkowskich z samorządami, „part-
nerami społecznymi”, NGO, organizacjami młodzieżowymi i innymi. Rządzący 
powinni odzwierciedlić w KPO wkład tych zainteresowanych stron. Dlatego 
w rezolucji eurodeputowani wzywają KE, by „zachęcała państwa członkowskie 
do przeprowadzenia konsultacji ze wszystkimi krajowymi zainteresowanymi 
stronami” oraz do zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego oraz samo-
rządów „we wdrażanie tych planów, a w szczególności w ich monitorowanie”, 
także po ewentualnych zmianach.

Przedstawione zatem powyżej ramowe stanowisko PE, a pośrednio także 
Komisji Europejskiej, jest, jak się okazuje, zbieżne ze stanowiskiem Wysokiego 
Senatu. Zgodnie z intencjami senatorów ustawa ratyfikacyjna prawdopodobnie 
będzie opatrzona preambułą „wskazującą konieczne modyfikacje w Krajowym 
Planie Odbudowy, tak aby był on najlepszy dla wszystkich”.

Jako senator RP w pełni popieram także uchwalenie „odrębnej ustawy wdro-
żeniowej będącej ramą budżetową KPO”, w której bardzo precyzyjnie będzie 
wskazana konstrukcja komitetu monitorującego wydatkowanie środków fi-
nansowych na poziomie krajowym. Jak wcześniej wspomniałem, o taką rolę 
Komitetu Monitorującego apeluje się już na etapie przed ratyfikacją PE. 

Celem naszych działań powinno być dopilnowanie, aby środki z KPO trafiły 
do wszystkich zainteresowanych i potrzebujących w sposób możliwie jak najbar-
dziej transparentny, sprawiedliwy i partycypacyjny, a kontrola wydatkowania 
środków z KPO była w pełni przejrzysta i demokratyczna. 

W dniu 15 maja 2021 r. zaprezentowany został dokument nazwany „Polskim 
Ładem”. Z ogromną obawą i wielkim niedowierzaniem obserwowaliśmy próbę 
przysłonięcia nieudolności w procesie ratyfikacyjnym KPO ogłoszeniem typowo 
partyjno-wyborczego tzw. Polskiego Ładu. Analiza porównawcza zawartości obu 
programów pozwala dostrzec sprzeczności KPO z Polskim Ładem. 

Rząd PiS pragnie zwiększyć wydatki na ochronę zdrowia aż do 7%, zapo-
minając przy tym o 2 kluczowych sferach: zapobieganiu pogarszaniu się stanu 
zdrowia obywateli i najważniejszym haśle „po pierwsze nie szkodzić”. W tym 
miejscu należy zapytać, gdzie podział się szumnie zapowiadany 1 miliard zł 
na lecznictwo uzdrowiskowe i poprawę stanu funkcjonowania polskich uzdro-
wisk. 1 grudnia 2020 r. wiceminister rozwoju, pracy i technologii Andrzej Gut-
Mostowy mówił: „pracujemy nad programem «Polskie uzdrowiska», który 
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zasili wsparciem pieniężnym rozwój 50 gmin uzdrowiskowych”. Na ten cel miał 
trafić 1 miliard zł. Nawet sam premier Mateusz Morawiecki mówił, że „Polska 
musi być potęgą uzdrowiskową i turystyczną w Europie”, i wyrażał nadzieję, iż 
„kolejne lata będą prowadziły do dalszego wzrostu sektora uzdrowiskowego i tu-
rystycznego w Polsce”. Padły nawet słowa: „uzdrowiska to nasz jedyny narodowy 
produkt sieciowy, który ma europejską markę”. Niestety, już 11 marca 2021 r. 
Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP stwierdziło: „jest to tym bardziej 
frustrujące, że w diagnozie projektu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia 
Odporności uzdrowiska zostały wskazane jako obszary wymagające szczególnej 
uwagi i interwencji”. Niestety, na diagnozie się skończyło, a konkretnych dzia-
łań brak. I niech rząd się nie tłumaczy, że znalazł 250 milionów na program 
„Klimatyczne uzdrowiska” finansowany przez NFOSiGW, bo ma on dotyczyć 
oczywistego przecież zwiększania odporności samorządów posiadających status 
uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej na skutki zmian klimatu. To 
tak naprawdę konieczność, a faktycznego wsparcia funkcjonowania uzdrowisk 
po ich wielomiesięcznym zamknięciu wciąż nie ma. Nasze dobro narodowe, 
uzdrowiska, „perła”, jak mówił premier, zostały zdradzone.

Z kolei podejmowanie prób odbierania samorządom szpitali to wprowadzanie 
chaosu i niepewności, a podobno w medycynie najważniejsze jest „po pierwsze 
nie szkodzić”. Jak po wielu miesiącach walki o zdrowie obywateli mają czuć się 
lekarze, pielęgniarki, personel ratowniczy, gdy podważa się wiarygodność orga-
nów właścicielskich i zarządzających ogromną częścią polskiej służby zdrowia? 
Niezapomniana będzie konferencja na temat funkcjonowania obiektów prywat-
nej służby zdrowia, a także szpitali samorządowych, w której udowadniano, że 
ciągle pokutuje hasło „centralizacja” bez względu na koszty i skutki społeczne. 
Tymczasem ogromna większość szpitali w sumie poradziła sobie z ogromem 
odpowiedzialności i zadań, jakie w ostatnich miesiącach były tam do wykona-
nia w związku z pandemią Covid-19. A zatem należy wspierać to, co działa, i nie 
wylewać dziecka z kąpielą, bo stracimy to co najcenniejsze – resztki zaufania 
obywateli do służby zdrowia. 

Należy wspomnieć także o kolejnym paradoksie i sprzeczności obu progra-
mów: KPO i Polskiego Ładu. Z jednej strony w KPO zapowiadana jest kontynu-
acja reformy gospodarki przestrzennej i planowania przestrzennego poprzez 
likwidację decyzji o warunkach zabudowy, wprowadzenie planów ogólnych 
i przekształcenia planów miejscowych w plany zabudowy, a jednocześnie umożli-
wione ma być budowanie domów o powierzchni do 70 m2 na terenach dopuszczo-
nych planistycznie, w planach miejscowych, także w nowych planach ogólnych, 
pod zabudowę bez precyzyjnego wskazania zasad i procedur realizacji takiej 
zabudowy, a tylko poprzez tzw. zgłoszenie. Grozi to ogromnym wzrostem ska-
li nowej zabudowy i niekontrolowanym rozrostem miast na terenach bardzo 
często zupełnie nieprzygotowanych pod względem infrastrukturalnym i ko-
munikacyjnym, głównie obszarach podmiejskich i wiejskich. Istnieje obawa, że 
będzie to po prostu kolejna pseudoreforma, tym razem dotycząca planowania 
przestrzennego. Pogodzenie zapisów KPO i Polskiego Ładu w kontekście plano-
wania przestrzennego po prosto zawiodło. 

I na sam koniec wielu możliwych przykładów: kluczowa reforma dotycząca 
podatków i finansów samorządów. Oczywiste jest, że podniesienie kwoty wol-
nej od podatku i podniesienie kwoty granicznej I progu podatkowego były od 
lat wyczekiwane, ale odbyć to się ma kosztem bardzo dużego ubytku wpływów 
z PIT w budżetach j.s.t. Samorządowcy w swoich wypowiedziach podkreślają, 
że „ubytek w dochodach bieżących może być skompensowany tylko dochodami 
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bieżącymi”. Wstępnie szacowane straty finansowe w mniejszych miastach i gmi-
nach mogą wynosić od kilku do kilkunastu milionów złotych rocznie. Średnie 
miasta stracą kilkadziesiąt milionów złotych, np. według szacunków 23 miliony 
– Jastrzębie Zdrój, 25 milionów – Kołobrzeg, 30 milionów – Jelenia Góra, 60–
70 milionów – Olsztyn. W wielkich miastach kwoty te mogą sięgać setek milio-
nów złotych – Poznań, Wrocław, Gdańsk – czy ponad 1 miliarda zł w Warszawie. 
W zamian proponuje się „subwencję rozwojową czy inwestycyjną”, która zasad-
niczo ograniczona byłaby właściwie tylko do wydatków inwestycyjnych przy 
jednoczesnym ograniczeniu swobody decyzyjnej i samodzielności finansowej 
samorządu. Zmniejszenie wpływów z PIT to także cios w wiarygodność finan-
sową samorządów, pogorszenie ich sytuacji finansowej, wiarygodności dla sek-
tora finansowego i banków, a docelowo krok do zupełnego załamania rozwoju. 
Taki sposób poprawy osobistych dochodów obywateli poprzez zmniejszenie do-
chodów z PIT dla samorządów doprowadzi do dramatycznego obniżenia jakości 
świadczonych na co dzień usług dla mieszkańców, a przy braku bilansowania 
budżetowego może oznaczać to nawet niemożność uchwalenia budżetu. To ko-
lejny dramatyczny przykład działań, gdy wbrew konstytucyjnej samodzielności 
samorządów – art. 163, 165, 166, 167, 168 konstytucji – odbiera im się samo-
dzielność finansową. Kolejny raz rząd chce udowodnić, że wie lepiej, jak i na co 
wydawać pieniądze w samorządach. Polski Ład nie może być realizowany za 
pieniądze i kosztem samorządów. Wprowadzana reforma finansowa i fiskalna 
powinna po prostu oznaczać zwiększenie udziałów procentowych w podatku PIT 
dla j.s.t. – w ramach co najmniej zasady proporcjonalności – a zastępowanie tych 
udziałów „jakąś mglistą rządową rekompensatą czy dotacją inwestycyjną” o za-
barwieniu politycznym, na przykładzie FIL, jest nieuczciwe i niedopuszczalne.

Kończąc swoje wystąpienie, dziękuję zatem szanownym senatorom za 
uwagę i liczę na zrozumienie zgłaszanych obaw i opinii w dalszych pracach 
parlamentarnych.
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Przemówienie senator Agnieszki Kołacz-Leszczyńskiej   
w dyskusji nad punktem 27. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Fala debat i konsultacji przelała się w ostatnich tygodniach po przyjęciu 

przez Sejm ustawy o notyfikacji. Oczywiście ze strony rządzących padła total-
na krytyka dotycząca zbędnej zwłoki, padały wezwania i apele o to, by szybko 
to ratyfikować.

Otóż, Szanowni Państwo Rządzący, nie, tak Wysoki Senat nie pracuje, już 
nie. Prosiliśmy w tej Izbie o to, byśmy w zgodzie, w konsensusie przyjęli do-
bre rozwiązania i wszystkie argumenty zostały dokładnie przeanalizowane. 
Przypomnę tylko, że ze strony rządzących nie było mowy, nie było zgody, by 
wysłuchać i przyjąć gotowe rozwiązania. I tak naprawdę to, co nas najbardziej 
i najmocniej zastanawia i co daje podstawy do tego, by właśnie na to zwrócić 
uwagę, to postawa rządzących we wszystkich działaniach, które były podej-
mowane, by środki unijne kierowane do nas były bezpieczne i sprawiedliwie 
dzielone, by odzwierciedlały potrzeby wszystkich obywateli, by w ich podziale 
i weryfikacji ich wydawania uczestniczyli przedstawiciele samorządów, przed-
siębiorców, rolnicy, organizacje pozarządowe – oczywiście ich przedstawiciele 
wybrani ze swojego grona.

Dlatego nie rozumiem braku zgody rządzących np. na: przystąpienie do 
Prokuratury Europejskiej, niezależnego organu Unii, który ścigałby prze-
stępstwa przeciwko budżetowi unijnemu. Nie rozumiem także postawy po-
słów PiS, którzy jednomyślnie byli przeciwni ostatniej rezolucji Parlamentu 
Europejskiego, która w swym zamyśle dawała uprawnienia parlamentowi do 
bieżącej oceny krajowych planów odbudowy (KPO). Parlament miałby delegację 
do demokratycznej kontroli nad wdrażaniem Instrumentu na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności, uczestniczyłby w konsultacjach, koordynowałby za-
angażowanie obywateli, władz lokalnych oraz na każdym etapie prowadziłby 
monitorowanie wszystkich przygotowań i wdrożenia.

Nie było także zgody rządzących na to, by przyjąć tzw. gotowca – myślę tu 
o ustawie o Agencji Spójności i Rozwoju, przygotowanej przez Wysoki Senat. 
W ustawie tej w najprostszy sposób przedstawiono zarządzanie środkami fi-
nansowymi z budżetu Unii Europejskiej. Agencja byłaby organem wykonaw-
czym o szczególnym znaczeniu efektywnego wydawania środków unijnych dla 
rozwoju gospodarczego kraju, koordynowałaby zaangażowanie wielu instytu-
cji publicznych oraz współpracę rządu i samorządu. Zamysł powstania agencji 
był wynikiem nie tylko obserwacji, ale także rzeczywistych obaw związanych 
z dotychczasowym modelem dominacji administracji rządowej i ręcznym ste-
rowaniem strumieniem pieniędzy budżetowych tylko dla „wybranych”. W tym 
przypadku, dla tych rozwiązań, także nie było zgody rządzących.
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Dlatego właśnie wszystkie wysiłki Wysokiego Senatu są skupione wokół tro-
ski o, przypomnę, sprawiedliwe, transparentne i praworządne wydatkowanie 
środków unijnych, które są kierowane do każdego Polaka, do każdego z nas, 
środków, które nigdy nie powinny się stać tylko i wyłącznie funduszem wybor-
czym PiS i służyć do bieżącego łatania dziur, które tworzą się na naszych oczach.

To właśnie tutaj, w Senacie, zostanie nadrobione to, co rząd stracił, forsując 
szybki i niekorzystny dla Polski tryb ratyfikacji. Zadaniem Senatu będzie także 
zmodyfikowanie ustawy ratyfikacyjnej, tak aby stworzyć zabezpieczenia, któ-
re spowodują, że unijne pieniądze dostaną Polki i Polacy, każda gmina, powiat, 
województwo, a nie faworyci partii rządzącej. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senator Małgorzaty Kopiczko   
w dyskusji nad punktem 27. porządku obrad

Dyskusja tocząca się w ostatnich tygodniach w sprawie Krajowego Planu 
Odbudowy oraz ustawy wyrażającej zgodę na ratyfikację decyzji o zwiększe-
niu zasobów własnych UE zaostrzyła spory polityczne. W przestrzeni medial-
nej przedstawione zostały argumenty, które niezbicie świadczą o konieczności 
jak najszybszego przyjęcia tego ważnego projektu. W obliczu oczywistości tego 
faktu dziwi obstrukcja stosowana przez opozycję w celu zablokowania szybkiego 
procedowania przedmiotowej ustawy.

Okręg, w którym pracuję jako senator RP, to wschodnia część Warmii i Mazur. 
W trakcie rozmów z lokalnymi samorządowcami czy po prostu z mieszkańca-
mi wielokrotnie słyszałam prośbę o wsparcie wszelkich możliwych projektów, 
które pozwoliłyby rozwijać mój region. Wszyscy dobrze pamiętamy, w jakim 
„poważaniu” miała obecna opozycja Polskę Wschodnią. Wstyd przytaczać tu 
słowa pogardy, z jakimi odnoszono się wówczas do tych terenów, przez lata za-
niedbywanych. Dziś z Krajowym Planem Odbudowy, a także z Polskim Ładem 
wiąże się olbrzymia nadzieja mieszkańców na duży progres Warmii i Mazur.

Argumenty opozycji o rzekomo niejasnych zasadach podziału dotychczaso-
wych środków – RFIL, RFRD – są absolutnie nietrafione. W moim okręgu wielu 
samorządowców składało wnioski aplikacyjne w ramach dotychczasowych pro-
gramów proponowanych przez rząd premiera Mateusza Morawieckiego. Były to 
samorządy, w których władzę sprawują nie tylko przedstawiciele Zjednoczonej 
Prawicy. Znaleźli się w tym gronie również włodarze związani z opozycją lub 
zupełnie niezależni. Oni również uzyskali pomoc finansową – za co jeszcze raz 
dziękuję panu premierowi.

Jako senator RP chcę pracować dla ludzi, a zwłaszcza na rzecz wszystkich 
mieszkańców mojego okręgu. Nie jest tak istotne, czy władzę w lokalnej społecz-
ności sprawuje opozycja, czy przedstawiciel ZP. Istotny jest fakt, w jaki sposób, 
działając wspólnie, możemy doprowadzić do tego, żeby ten region nie ciągnął 
się w ogonie polskiej gospodarki.

Absurdalne spory wokół tzw. ustawy ratyfikacyjnej są jedynie hamulcem dla 
szansy, jaką daje wprowadzenie programów pomocowych. Dziś, gdy wszyscy 
oczekują od władz decyzji wspomagających wyjście z zapaści popandemicznej, 
odrzucenie jałowych sporów politycznych i merytoryczna praca na rzecz ojczy-
zny i Polaków są jedynymi celami, jakie powinny nam przyświecać.

Apeluję więc do wszystkich senatorów, by odrzucić niepotrzebne spory i przy-
jąć ustawę wyrażającą zgodę na ratyfikację decyzji o zwiększeniu zasobów wła-
snych UE w kształcie przegłosowanym przez Sejm RP.
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Przemówienie senatora Ryszarda Majera   
w dyskusji nad punktem 27. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Fundusz Odbudowy, Next Generation EU, jest odpowiedzią Unii Europejskiej 

na nowe zagrożenia i wyzwania, które spowodowała pandemia. W założeniach 
ma 2 główne cele: odbudowę i przywracanie odporności gospodarek UE na ewen-
tualne kryzysy oraz przygotowanie na przyszłe, nieprzewidziane okoliczności. 
Największą częścią Funduszu Odbudowy jest Instrument na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności, RRF – Recovery and Resilience Facility, fundusz 
składa się też z mniejszych programów. Budżet Funduszu Odbudowy to ponad 
723 miliardy 800 milionów euro. Pomoc z tego funduszu będzie przyznawa- miliardy 800 milionów euro. Pomoc z tego funduszu będzie przyznawa-euro. Pomoc z tego funduszu będzie przyznawa-
na najczęściej w postaci bezzwrotnych grantów i niskooprocentowanych poży-
czek. W ramach Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności 
Polska będzie miała do dyspozycji ok. 58 miliardów 100 milionów euro, w tym 
23 miliardy 900 milionów euro w formie dotacji oraz 34 miliardy 200 milionów 
euro w pożyczkach. Środki możemy wykorzystać do 2026 .

Pieniądze z Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności 
chcemy przeznaczyć na prorozwojowe inwestycje. W praktyce oznacza to wspar-
cie dla następujących obszarów.

Transformacja cyfrowa. Są to m.in. inwestycje we wdrażanie technologii 
i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ, innowacje związane 
z zapobieganiem powstawania odpadów, tworzeniem rynku surowców wtór-
nych, opracowaniem i testowaniem innowacyjnych technologii w zakresie wy-
korzystania odpadów jako surowców wtórnych, projektowaniem dla recyklingu, 
wydłużaniem życia produktów i obniżaniem negatywnego oddziaływania na 
środowisko na każdym etapie cyklu życia produktu, opracowaniem i wdroże-
niem zasobooszczędnych i efektywnych energetycznie technologii recyklingu, 
ale również inwestycje w mobilność bezzałogową, czyli bezzałogowe statki po-
wietrzne, warunki do testowania i wdrażania rozwiązań i usług opartych na 
wykorzystaniu BSP, utworzenie klastra związanego z autonomią i parku tech-
nologicznego dla dronów, testowanie i realizacja pilotaży dronowych, standa-
ryzacja rozwiązań, wdrożenie lokalnej infrastruktury do koordynacji operacji 
lotniczych BSP, utworzenie cyfrowo-dronowych struktur wsparcia służb porząd-
ku publicznego i ratownictwa medycznego, utworzenie Pomorskiego Centrum 
Monitorowania i Zarządzania Informacją o Środowisku, utworzenie centrum 
kompetencji dronowych w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

Odporność i konkurencyjność gospodarki. Są to np. inwestycje w rozbudowę 
potencjału badawczego w sektorze żywnościowym – budowa i modernizacja in-
frastruktury w laboratoriach i instytutach badawczych, w tym m. in. badania 
w zakresie środków bakteriobójczych, identyfikowanie fałszerstw żywności, 
opracowanie cyfrowego systemu ochrony zasobów genetycznych, projektowanie 
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i wdrażanie innowacyjnych systemów wytwarzania i magazynowania wytwo-
rzonej energii w postaci sprężonego powietrza.

Energia i zmniejszenie energochłonności. Tu są m.in. inwestycje w farmy 
wiatrowe, offshore – budowa zespołów morskich farm wiatrowych wraz z in-
frastrukturą techniczną, pomiarowo-badawczą i serwisową, związaną z eta-
pem przygotowawczym, realizacyjnym i eksploatacyjnym, wreszcie inwestycje 
związane z oczyszczeniem dna Bałtyku pod farmy wiatrowe.

Dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia. W tym obszarze pojawiają 
się m. in. inwestycje związane z modernizacją i doposażeniem obiektów dy-
daktycznych w związku ze zwiększeniem limitów przyjęć na studia medyczne, 
bony na studia odpłatne a także inwestycje związane z wprowadzeniem zmian 
w podmiotach leczniczych w związku z pandemią oraz związane z dostosowa-
niem do programu szczepień COVID-19, środki związane z podjętymi już dzia-
łaniami w tym zakresie.

Zielona i inteligentna mobilność. W tym obszarze stawia się na inwestycje 
w samochody elektryczne, inwestycje w punkty ładowania, budowę kompleksu 
instalacji zwiększających produkcję biopaliw drugiej generacji, rozbudowę insta-
lacji magazynowania biokomponentów, budowę fabryki ogniw fotowoltaicznych, 
jak również inwestycje związane z bezpieczeństwem transportu, w tym wybra-
ne obejścia drogowe miejscowości – środki wspierające realizowany Program 
Budowy 100 Obwodnic na lata 2020–2030.

Wskazując na ogromne korzyści, które odniesiemy podczas absorbcji środ-
ków finansowych z Funduszu Odbudowy, nie sposób, w podsumowaniu, nie 
wspomnieć o czasie, jaki na realizację ratyfikacji tej dwuartykułowej ustawy 
poświęcił Senat RP. Wysoka Izba okazała się nieczuła na liczne apele, które do-
biegały ze strony samorządowców terytorialnych, opowiadających się za jak naj-
szybszą ratyfikacją ustawy – dość wspomnieć głos samorządów z Pomorza oraz 
apel Sejmiku Województwa Śląskiego. W tym ostatnim czytamy m. in., że opóź-
nienie ratyfikacji może spowodować zaburzenia we wdrażaniu całego budżetu 
Unii Europejskiej, w tym również brak możliwości uruchomienia Funduszu 
Odbudowy, co będzie oznaczać wstrzymanie tysięcy inwestycji w infrastruk-
turę, środowisko, edukację, służbę zdrowia czy tworzenie nowych miejsc pracy 
w Polsce i w całej Unii Europejskiej.
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Przemówienie senatora Roberta Mamątowa   
w dyskusji nad punktem 27. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zdecydowanie popieram fakt, że Sejm 4 maja uchwalił ustawę wyra-

żającą zgodę na ratyfikację decyzji o zwiększeniu zasobów własnych Unii 
Europejskiej.

Ratyfikacja tej decyzji przez wszystkie państwa członkowskie jest niezbęd-
na do uruchomienia Funduszu Odbudowy.

Polska z unijnego budżetu na lata 2021–2027 i Funduszu Odbudowy ma 
otrzymać łącznie 770 miliardów zł w ciągu kilku lat. Z kolei podstawą do wy-
płaty środków z Funduszu Odbudowy jest Krajowy Plan Odbudowy, który zo-
stał przez polski rząd wysłany do Komisji Europejskiej 3 maja.

Odnosząc się do ustawy wyrażającej zgodę na ratyfikację decyzji o zwięk-
szeniu zasobów własnych Unii Europejskiej, chciałbym podkreślić, że w tej 
ustawie nie można nic zmienić.

Cytując konstytucjonalistę, panią prof. Genowefą Grabowską, należy za-
uważyć, że: „Prawo międzynarodowe jest tak skonstruowane, że parlamen-
ty, ratyfikując akty już przyjęte przez państwa, wypowiadają się tylko, czy 
chcą, czy też nie chcą przyjąć takiego dokumentu. W ustawie ratyfikacyjnej 
nie ma miejsca na jakiekolwiek poprawki czy wskazówki dotyczące realizacji 
dokumentu, który jest ratyfikowany, a ratyfikowana jest decyzja Rady Unii 
Europejskiej o zasobach własnych”.

Cytuję dalej: „Ustawa ratyfikacyjna zawsze jest ustawą wskazującą adre-
satowi, czyli prezydentowi, że może dany akt prawny przyjąć w imieniu całej 
Polski, podpisać, czyli ratyfikować. Tak że to jest ustawa adresowana tylko 
i wyłącznie do prezydenta”.

„Pomysł opozycji dodania preambuły do ustawy ratyfikującej o zwiększenie 
zasobów własnych UE nie wywoła żadnego skutku prawnego”, jak wyjaśnia 
prof. Grabowska, podkreślając, iż „wszelkie odniesienia do treści dokumentu 
ratyfikowanego są absolutnie bezprzedmiotowe”.

Należy również zwrócić szczególną uwagę, że „jeśli w preambule byłyby 
zamieszczone jakieś konkretne postanowienia, to Sejm to musi odrzucić, żeby 
nie kompromitować się na forum europejskim, że nagle polski parlament od-
nosi się do treści decyzji, w której nie uczestniczył”.

Panie i Panowie Senatorowie, dziwi mnie fakt, że Platforma Obywatelska, 
tak przecież od zawsze proeuropejska, która wcześniej „wyciągała” ludzi na 
ulice pod sztandarami Unii Europejskiej – zapewniając, że bardziej szanują 
oni f lagę Unii niż polską – obecnie ukazuje swoje antyeuropejskie oblicze. Czy 
Platforma Obywatelska chce wyprowadzić Polskę z Unii?

Uważam również, że przetrzymywanie ustawy w Senacie jest wyrazem nie-
odpowiedzialności. Powinniśmy skupić się na jedności i zgodzie, w kierunku 
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jak najszybszego rozwoju Polski, gdy gospodarka globalna została tak funda-
mentalnie poszkodowana przez pandemię COVID-19.

Polacy czekają na środki z Funduszu Odbudowy, które pomogą wzmocnić 
polską gospodarkę oraz umożliwią szybsze wyjście z kryzysu wywołanego 
przez pandemię koronawirusa. Fundusz Odbudowy to są środki, które mają 
pomóc polskim szpitalom, polskim szkołom. Mają pomóc Polakom w otrzyma-
niu najlepszej infrastruktury: drogowej, kolejowej, internetowej, energetycznej.

Dlatego też z całą stanowczością popieram tę ustawę, która ma na celu 
zatwierdzenie możliwości korzystania ze środków unijnych przypadających 
Polsce. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza   
w dyskusji nad punktem 27. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pandemia, która ogarnęła Polskę, Europę i praktycznie cały świat, dopro-

wadziła do bardzo poważnego kryzysu społeczno-gospodarczego. Jedyną drogą 
wyjścia z tego kryzysu jest w naszym przypadku solidarność europejska i usta-
nowienie europejskiego Funduszu Odbudowy. Środki otrzymane z Funduszu 
Odbudowy muszą służyć modernizacji państwa, rozwojowi gospodarki, uspraw-
nieniu ochrony zdrowia, wzmocnieniu systemu edukacji, rozwojowi nauki 
i ochronie środowiska i klimatu, a przez to zwiększaniu odporności na ewen-
tualne przyszłe kryzysy.

O tym, że środki z Funduszu Odbudowy winny być wydatkowane w oparciu 
o zasady sprawiedliwości, transparentności i praworządności wielokrotnie była 
mowa na tej sali, i to nie tylko dzisiaj, ale także wcześniej, przy innych okazjach, 
m.in. w trakcie procedowania senackiego projektu ustawy dotyczącej powołania 
agencji spójności. W tej sprawie także zabierałem głos w tej sali.

Dziś jednak chcę zwrócić uwagę na inne elementy, o których mało się mówi, 
a które mogą mieć kolosalny wpływ na pełne i racjonalne wykorzystanie środ-
ków z Funduszu Odbudowy w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Jednym 
z takich elementów jest krótszy okres wdrażania projektów względem okresów 
w zakresie polityki spójności. Środki muszą zostać wykorzystane do 31 sierpnia 
2026 r. Może to powodować konieczność promowania projektów gotowych, moż-
liwych do wdrożenia w tym krótkim czasie. Być może takie projekty są już przy-
gotowane, może mają je spółki Skarbu Państwa, może niektóre duże samorządy 
miast metropolitarnych czy miast na prawach powiatu. Nie oznacza to wcale, 
że te projekty będą mogły być realizowane, gdyż muszą one spełniać określone 
założenia Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, chociażby 
takie jak konieczność przeznaczania minimum 37% alokacji na działania zwią-
zane z klimatem. Projekty muszą przyczyniać się do realizacji konkretnych zo-
bowiązań państw członkowskich, a ponadto, zgodnie z wytycznymi UE, przy 
konstruowaniu krajowych planów odbudowy konieczne jest przeanalizowanie 
każdej inwestycji pod względem opisanych celów środowiskowych. Mówią o tym 
wytyczne techniczne dotyczące stosowania zasady „nie czyń poważnych szkód”. 

Okazuje się, że Komisja Europejska nie może ocenić planu odbudowy i zwięk-
szenia odporności, jeżeli jeden środek lub większa ich liczba nie są zgodne z zasa-
dą „nie czyń poważnych szkód”. Tymczasem wiele samorządów po grudniowej 
zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektó-
rych innych ustaw – m.in. ustawy o odpadach – dającej większą elastyczność 
w zakresie budowy zakładów termicznej utylizacji odpadów komunalnych, 
tj. spalarni odpadów, przygotowuje się do takich inwestycji, licząc na środki 
unijne. Okazuje się, że na tego typu inwestycje nie będzie środków z Funduszu 
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Odbudowy ani innych środków europejskich. Nie będzie też prawdopodobnie 
zgody Komisji Europejskiej na to, aby wykorzystywać na te cele inne środki 
publiczne. Samorządy jeszcze o tym nie wiedzą, a powinno to być już jasne dla 
wszystkich zainteresowanych.

Z danych ankietowych, które uzyskałem od niektórych gmin z mojego okręgu 
wyborczego, wynika, że podejmują one prace nad identyfikacją przedsięwzięć, 
które będą mogły stanowić przedmioty dokumentacji aplikacyjnej. Samorządy 
oczekują jednak, aby w możliwie najszybszym czasie udostępnione zostały pro-
jekty programów operacyjnych, ogólnokrajowych i regionalnych, oraz warunki 
wsparcia, w tym kryteria oceny wniosków. Mając nawet wstępną wiedzę, sa-
morządy mogłyby lepiej i szybciej przygotowywać dokumentacje projektowe.

Jest to we wspólnym interesie i dotyczy optymalnego wykorzystania olbrzy-
mich środków finansowych z Krajowego Planu Odbudowy. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda   
w dyskusji nad punktem 27. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Dzisiaj możemy powiedzieć tak: Europa czeka na pomoc w związku z pan-

demią koronawirusa, czekają Polacy, a Senat śpi w zadumie. Małość, złośli-
wość i lenistwo – dokładnie tak możemy opisać sytuację związaną z ratyfikacją 
w Senacie w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej, do jakiej 
doprowadzili przede wszystkim senatorowie Koalicji Obywatelskiej.

Już 25 na 27 krajów członkowskich ratyfikowało ustawę o zasobach wła-
snych, za chwilę Polska będzie ostatnim krajem, na który czekać będzie cała Unia 
Europejska. Mało tego, mimo 2 tygodni zwłoki w Senacie, dalej chcecie państwo 
przeciągać proces legislacyjny poprzez dodanie preambuły do ustawy ratyfika-
cyjnej. Preambuły, która w takiej formie jest niezgodna z prawem europejskim, 
a konkretnie z rozporządzeniem, które dotyczy instrumentu na rzecz odbudo-
wy, jak również jest niezgodna z orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego. 
Po co? Tylko i wyłącznie z przyczyn politycznych, ponieważ w Sejmie Koalicja 
Obywatelska nie poparła 770 miliardów zł dla Polski. Oczywiście miało to swo-
je odbicie w sondażach, dlatego chcecie, aby ustawa ratyfikacyjna wróciła do 
Sejmu. Tymczasem nie jest tajemnicą, że Unia będzie gotowa do uruchomienia 
środków już 1 czerwca 2021 r., jednak tylko wtedy, gdy wszystkie państwa człon-
kowskie dokończą do tego czasu, do końca maja, swoje procedury ratyfikacyjne.

To, co należy podkreślić, to fakt, że dzięki sukcesowi negocjacyjnemu pre-
miera Mateusza Morawieckiego wywalczyliśmy ok. 770 miliardów zł. To naj-
większe w historii naszego członkostwa w Unii Europejskiej środki dla Polski. 
To gigantyczne środki w ramach budżetu wieloletnich ram finansowych oraz 
z instrumentów Funduszu Odbudowy. Możemy te środki stracić, jeżeli nie ra-
tyfikujemy decyzji o zasobach własnych. Dzięki ratyfikacji Polska skorzysta 
z rekordowych środków, które popłyną szerokim strumieniem do polskich sa-
morządów – dużych i małych miejscowości, do przedsiębiorców. To środki, które 
wzmocnią istniejące miejsca pracy i stworzą nowe. To również olbrzymie środ-
ki na służbę zdrowia. Dlatego w pełni popieram przyjęcie ustawy o ratyfikacji 
decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie sys-
temu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającej decyzję 2014/335/
UE, Euratom bez poprawek.
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Przemówienie senatora Wadima Tyszkiewicza   
w dyskusji nad punktem 27. porządku obrad

Jak najbardziej popieram wprowadzenie do ustawy ratyfikującej zwiększenie 
zasobów własnych Unii Europejskiej poprawki w postaci preambuły i zagłosu-
ję za tym. Dlaczego? Dlatego że nie ufam rządowi, który wielokrotnie pokazał, 
że potrafi wykorzystywać pieniądze publiczne przede wszystkim na promocję 
własnej partii, nie licząc się z interesem wszystkich Polaków. Rząd pokazał to 
chociażby przy podziale środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych, które zostały podzielone bez jakichkolwiek kryteriów, oprócz jednego 
– przynależności do PiS czy wspierania rządzących. Samorządy zostały oszu-
kane i takie zagrożenie istnieje przy podziale środków z Funduszu Odbudowy.

Unijny Fundusz Odbudowy jest bezprecedensowym narzędziem wspomo-
żenia sytuacji finansowej i gospodarek państw członkowskich, które ucierpiały 
z powodu światowego kryzysu pandemicznego. Z tego chociażby powodu należy 
uznać go za pożądany, a wręcz konieczny. Zakłada on zasilenie europejskich go-
spodarek kwotą 750 miliardów euro. I w tym momencie należy podkreślić fakt, 
że jednym z największych beneficjentów programu jest Polska, która do końca 
2023 r. otrzyma 23 miliardy euro w dotacjach oraz 34 miliardy euro w formie 
pożyczek. Nie ulega wątpliwości, że pomoc ta jest potrzebna naszej gospodarce, 
dlatego też bez wahania głosuję za przyjęciem ustawy, pod warunkiem uwzględ-
nienia i transparentnego, rzetelnego ustalenia 3 aspektów, które wymagają uści-
ślenia i uszczegółowienia. Obejmują one następujące obszary:

– klarowny, praworządny i sprawiedliwy system dystrybucji środków pie-
niężnych pochodzących z Funduszu Odbudowy;

– jasny wewnętrzny podział środków oraz ich odpowiednia struktura, co 
według mnie oznacza przekazanie minimum 40% z całej puli środków do dys-
pozycji samorządów oraz ustalenie proporcji poszczególnych składowych środ-
ków przeznaczonych dla samorządów w stosunku 70% dotacji do 30% pożyczek;

– transparentny i skuteczny system kontroli wydatkowania środków pienięż-
nych pochodzących z Funduszu Odbudowy poprzez m.in. powołanie Komitetu 
Monitorującego oraz okresowa i systematyczna kontrola stopnia i efektywności 
realizacji zadań, na które zostaną przeznaczone wspomniane środki.

Ponadto za konieczne uważam przygotowanie i zatwierdzenie ustawy wdro-
żeniowej, zawierającej szczegółowe zapisy gwarantujące sprawiedliwy, nie-
wykluczający nikogo, skuteczny i transparentny sposób dystrybucji środków 
finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów zmarginalizowanych.

Przedstawione kwestie mają na celu optymalne i właściwe skorzystanie z po-
mocy, jaką oferuje Unia Europejska swoim państwom członkowskim, a w prak-
tyce ma to pomóc polskiej gospodarce wejść na ścieżkę ożywienia gospodarczego 
i jej odbudowy po okresie pandemii koronawirusa.
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Wszystkie przedstawione argumenty i postulaty znajdują swoje odzwiercie-
dlenie w proponowanej przez Senat preambule do ustawy ratyfikującej zwięk-
szenie zasobów własnych Unii Europejskiej, którą to preambułę popieram, 
podpisuję się pod nią i głosuję za jej wprowadzeniem do wspomnianej ustawy.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda   
w dyskusji nad punktem 28. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jeśli chodzi o Krajowy Plan Odbudowy, to przypominam, że już na począt-

ku marca rozpoczęliśmy debatę na posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych 
i Unii Europejskiej o tym, jak ma on wyglądać, które obszary wsparcia będą 
najważniejsze. Rządząca w Senacie większość poganiała wtedy stronę rządo-
wą, pomimo że termin na złożenie Krajowego Planu Odbudowy mijał dopiero 
30 kwietnia, a równolegle toczyły się konsultacje społeczne. Konsultacje, w któ-
rych mogli wziąć udział również senatorowie. Wtedy właśnie był czas na zmia-
ny, które można było nanieść do Krajowego Planu Odbudowy. Wtedy był czas na 
propozycje i uwagi. A na czym opierały się debaty tak na posiedzeniu Komisji 
Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, jak i na posiedzeniu plenarnym? Na 
totalnej negacji wszystkiego, co proponował rząd, bez jakichkolwiek propozycji 
merytorycznych. To była debata dla debaty, krytyka dla krytyki. Nie wniesio-
no żadnych propozycji w toku konsultacji. Widzieliśmy to już zresztą również 
w Sejmie, gdzie Lewica przedstawiła konkretne propozycje, natomiast ze strony 
Koalicji Obywatelskiej była totalna negacja i, mówiąc wprost, brak poparcia dla 
770 miliardów zł dla Polski.

Dzisiaj, chcąc tę sytuację nieco naprostować, podejmujecie Państwo nerwo-
we ruchy. Proponujecie preambułę do ustawy ratyfikacyjnej czy też omawiany 
w tym punkcie projekt opinii, który nic nie wnosi, ponieważ termin na wno-
szenie poprawek do Krajowego Planu Odbudowy już dawno minął. Jedyne, co 
Państwo osiągnęliście, to fakt, że przez sytuację w Senacie cała Unia Europejska 
czeka na przyjęcie ustawy ratyfikacyjnej przez Polskę.

Będę głosował przeciwko temu projektowi opinii.
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Przemówienie senatora Jerzego Wcisły   
w dyskusji nad punktem 28. porządku obrad

Konieczność przyjęcia przez Polskę Funduszu Odbudowy nie podlega dysku-
sji. Chociaż – gwoli sprawiedliwości – muszę powiedzieć, że Fundusz Odbudowy 
miał i ma swoich przeciwników. Wszyscy związani są bądź ze Zjednoczoną 
Prawicą, bądź z Konfederacją.

Dla odświeżenia pamięci przypomnę, że jeszcze pół roku temu liderzy partii 
rządzących bałamutnie i lekceważąco opowiadali, że „takie kwoty to możemy 
sobie sami pożyczyć na rynku finansowym”, nie potrzebujemy do tego Unii. 
Powie ktoś, że to było kiedyś, a dzisiaj trzeba o tym zapomnieć i szybko uchwalić 
tę króciutką, 2-punktową ustawę, chwileczkę poczekać, aż księgowy w Brukseli 
podpisze czek i pierwsza transza z 250 miliardami zł przypłynie do Polski.

Pomijam fakt, że to zwykłe łgarstwo, bo jeszcze daleko Polsce m.in. do uzgod-
nienia Krajowego Planu Odbudowy, bez którego żadne euro naszemu krajowi 
nie zostanie przekazane. A odpowiedzialność za ten dokument w 100 procen-
tach ponosi rząd.

Chcę jednak zwrócić uwagę na inny poważny błąd w tym przekazie. Gdyby 
spytać przeciętnego Polaka, czy chce za darmo samochód, bez wahania odpowie, 
że tak, pewnie większość by chciała. Ale mądrzejsza część najpierw zadałaby 
kilka pytań. Jaki to będzie samochód: osobowy, ciężarowy czy autobus? Czy to 
będzie nowy samochód? A jeżeli stary, to czy sprawny i kompletny? Ile pali i ile 
kosztuje jego ubezpieczenie? Zapytam, bo może mnie na taki luksus nie stać.

Bez poznania odpowiedzi na takie pytania ja bym prezentu nie przyjął. A już 
tym bardziej, gdybym wiedział, że darczyńca już niejednemu podarował may-
bacha wartości miliona złotych, tyle że bez silnika wartego pół miliona, za to 
z obowiązkowym ubezpieczeniem w wysokości 200 tysięcy zł płatnym od zaraz. 
Taki prezent z niejednego może uczynić bankruta.

Warto więc spytać Polaków, czy ich stać na to, na co rząd wyda 250 miliar-
dów zł. Warto spytać Polaków, czy wiedzą, w jaki sposób i na co rząd chce te 
pieniądze wydawać.

Ja nie wiem i nie chcę w imieniu Polaków wyrażać zgody na kupowanie kota 
w worku. Tym bardziej, że ten rząd – jak ów darczyńca rozdający maybachy – 
jest po prostu niewiarygodny. A jak mówi stare przysłowie: kłamcy nie wierzy 
się nawet wtedy, kiedy mówi prawdę. A ten rząd ciągle okłamuje Polaków.

Niedawno rząd rozdał samorządom 12 miliardów zł w ramach Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych, tyle że jedyne kryterium, jakie dało się ustalić 
dla tych decyzji, to interesy polityczne PiS i jego akolitów. I tak np. 7 miast na 
prawach powiatu z okręgu wyborczego premiera Morawieckiego otrzymało 1/3 
środków, a pozostałe 59 miast – resztę, czyli proporcjonalnie: 10 razy mniej. Moje 
miasto, Elbląg, nie dostąpiło łaski pana premiera – zostało przez rząd oszukane.
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Nieco wcześniej rząd – oszukując górników i mówiąc, że Polska jeszcze przez 
200 lat będzie produkowała energię z węgla – wydał ok. 1,5 miliarda zł na budowę 
elektrowni węglowej w Ostrołęce i zanim rozbudowę zakończył, to już ją rozbie-
ra. Tak się kończy koszmarny sen prezydenta Dudy i premiera Morawieckiego 
o naszej węglowej potędze. Niestety nie kończy się dla Polaków, bo oni za tę bu-
dowę i rozbiórkę zapłacą ze swoich kieszeni.

21 maja Trybunał Sprawiedliwości nakazał Polsce zatrzymać wydobywa-
nie węgla brunatnego w kopalni odkrywkowej w Turowie. Choć rząd od dawna 
wiedział, że kopalnia i elektrownia niszczą środowisko, to kilkanaście dni temu 
oddano kolejny blok energetyczny, na który wydano 4 miliardy zł i który wy-
puści do atmosfery tyle dwutlenku węgla, ile emituje 9 milionów samochodów 
przez rok. To wszystko dzieje się w kraju, w którym rocznie umiera ponad 40 
tysięcy ludzi z powodu zanieczyszczenia powietrza. A teraz do rachunku strat 
trzeba będzie dodać 45 milionów euro, by pokryć koszty, jakie ponoszą Czesi, bo 
inaczej grożą nam ogromne kary zasądzone przez Trybunał Sprawiedliwości. 
Rząd te fakty przed Polakami ukrywał.

Przypomnę, że nawet w tak prostej sprawie, jak budowa kanału przez 
Mierzeję Wiślaną, rząd potrafił skłócić się z Komisją Europejską, a i też nie 
wiadomo, czy ta sprawa nie zakończy się przed Trybunałem Sprawiedliwości. 
A samą budowę kończy się na kilometr przed portem, czyniąc kanał bezuży-
tecznym. Dlaczego? By upokorzyć Elbląg? Odebrać miastu port? Po to ten rząd 
wydaje 2 miliardy zł? Oszukuje, bo kanał miał być budowany po to, by do portu 
mogły wpłynąć statki niezależnie od kaprysów Rosji?

Czy takim niedouczonym banksterom i tak kłamiącym politykom, topią-
cym miliardy złotych publicznych pieniędzy można bezwarunkowo powie-
rzyć 250 miliardów zł? Oczywiście, nie można. Bo Polaków nie stać na kolejne 
Ostrołęki, bloki energetyczne w Turowie, centralne lotniska czy izery. Nie stać 
nas na odbudowę Pałacu Saskiego, czyli na kolejny pomysł Kaczyńskiego, który 
może pochłonąć miliard złotych, w czasie, gdy nikt nie próbuje nam wyjaśnić, 
dlaczego w Polsce zmarło dodatkowych 120 tysięcy osób, choć wszyscy wiedzą, 
że służbie zdrowia te pieniądze są najbardziej potrzebne. Polaków stać na bu-
dowę kanału przez mierzeję, ale nie takiego, który kończy się w krzakach, a nie 
w porcie. Słyszeliście, że to jest kanał prowadzący do portu? Jeżeli tak słyszeli-
ście, to zostaliście okłamani.

Wysoki Senacie, pieniądze same w sobie nie mają wartości. One są substytu-
tem dóbr, które za nie możemy otrzymać. Pieniądze z Funduszu Odbudowy nie 
mogą zostać zmarnowane ani nie mogą pomóc w marnowaniu pieniędzy przez 
złe, a czasami wręcz głupie decyzje naszego rządu. One należą do Polaków i mają 
pobudzić gospodarkę po pandemii, unowocześnić i przystosować ją do oczeki-
wań klimatycznych i ekologicznych, a społeczeństwo zabezpieczyć na wypadek 
spodziewanych w przyszłości kryzysów i epidemii. By tak się stało, musimy 
określić zasady, jakim będzie podlegał proces podejmowania decyzji o ich wyda-
waniu, i włączyć w ten proces reprezentantów społeczeństwa nie tylko ze szcze-
bla państwowego, lecz także samorządowego. I te zasady muszą być zapisane, 
bo temu rządowi na słowo wierzyć nie można, co zostało przeze mnie właśnie 
udowodnione. Można to było zrobić 2 miesiące temu, gdy zaproponowaliśmy 
ustawę o Agencji Spójności i Rozwoju, a w niej gwarancje, że środki unijne będzie 
wydawał rząd wspólnie z samorządami. Gdyby rząd nie kombinował, jak wyeli-
minować z tego procesu samorządy, to ratyfikacja już dawno byłaby przyjęta.

Powie ktoś, że tu sytuacja jest inna niż w opisanych przeze mnie przypad-
kach, że tu kontrolę będą sprawowały instytucje unijne. Prawda. Ale nie chcę, by 
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Polska przechodziła „drogę węgierską”, gdzie toczy się kilkadziesiąt spraw, któ-
rymi zajmuje się Trybunał Sprawiedliwości i Europejski Urząd ds. Zwalczania 
Nadużyć Finansowych. I właśnie dlatego potrzebny jest dokument, który określi 
zasady Funduszu Odbudowy.

Liczę na to, że senatorowie Zjednoczonej Prawicy też chcą, by pieniądze były 
dobrze wykorzystane, że nie boją się podpisać pod zasadami sprawiedliwości 
i transparentności oraz równego dostępu do tych środków, dla wszystkich, a nie 
tylko tych lepszego sortu, i przyjmą proponowane w opinii do ustawy zabezpie-
czenia i zasady.

Pan minister Waldemar Buda ubolewa, że przyjęliśmy Fundusz Odbudowy 
jako ostatni kraj UE. Żaden wstyd, Panie Ministrze. Większym wstydem 
jest mieć za premiera osobę, która w ocenie Najwyższej Izby Kontroli łamie 
konstytucję.
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Oświadczenie złożone 
przez senator Halinę Biedę 

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej w nawiązaniu do załączonego ape-
lu przekazanego przez Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Piekarach 
Śląskich, związanego z krytyczną sytuacją finansową placówki, zwracam się 
z prośbą o pomoc i interwencję w sprawie udzielenia realnego wsparcia. 

W czasach kryzysu miasto Piekary Śląskie ogromnym trudem wybudowało 
i wyposażyło nowy szpital, tworząc jedną z najnowocześniejszych placówek po-
wiatowych w kraju. Obecnie jego funkcjonowanie stoi pod znakiem zapytania. 
Wsparcie go wydaje się jedynym zabezpieczeniem przed jego likwidacją. Mając 
na względzie kwestię dostępu do usług medycznych, jak również zdrowie i ży-
cie obywateli w czasie pandemii COVID-19, wnoszę o uwzględnienie postulatów 
zawartych w przywołanym apelu.

Halina Bieda
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Oświadczenie złożone 
przez senator Halinę Biedę 

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 
i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego

Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej, w nawiązaniu do załączonego ape-
lu, przekazanego przez Radę Miasta Rybnika, dotyczącego trudnej sytuacji 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku, zwracam się z prośbą 
o interwencję oraz pomoc w cofnięciu działań zagrażających funkcjonowaniu 
placówki.

Jednym z największych wyzwań, jakie stawia przed nami pandemia koro-
nawirusa, jest utrzymanie w sprawności systemu opieki zdrowotnej, do której 
należą m.in. lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni. Decyzje dotyczące wy-
powiadania umów lekarzom i rezydentom oraz ograniczanie prac części oddzia-
łów przez nową dyrekcję szpitala stanowczo kłóci się z obecną sytuacją, a także 
zagraża dalszemu funkcjonowaniu placówki.

Mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców miasta Rybnika oraz całego 
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, wnoszę o wnikliwe zbadanie 
sprawy i uwzględnienie postulatów zawartych w dołączonym piśmie.

Halina Bieda
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Oświadczenie złożone 
przez senator Halinę Biedę 

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury, 
dziedzictwa narodowego i sportu Piotra Glińskiego

W związku z wystosowanym przez środowiska społeczne, naukowe i arty-
styczne listem otwartym w sprawie ratowania Elektrociepłowni Szombierki 
w Bytomiu, jako jego sygnatariusz w pełni popieram przedstawiony w liście 
apel oraz wyrażam troskę o przyszłość jednego z największych i najbardziej 
wartościowych zespołów zabytkowej architektury postindustrialnej, arcydzieła 
sztuki inżynierskiej i symbolu regionu.

Obecna sytuacja elektrociepłowni, która należy dziś do prywatnego wła-
ściciela, nie daje gwarancji właściwego użytkowania tak istotnego i ważnego 
z punktu widzenia historycznego obiektu. Dotychczasowe działania społeczności 
lokalnej, władz lokalnych, powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, wo-
jewódzkiego konserwatora zabytków oraz prokuratury wyczerpały możliwość 
oddziaływania w tym zakresie na obecnego właściciela.

Uważam, że należy zrobić wszystko, aby zachować to konkretne świadectwo 
dziedzictwa kultury, aby obiekt ten nie uległ zniszczeniu i zapomnieniu.

Ponawiam zatem apel w sprawie podjęcia nadzwyczajnej interwencji władz 
rządowych w celu ochrony wybitnego dzieła sztuki architektonicznej, inżynie-
ryjnej i technologicznej, jakim jest Elektrociepłownia Szombierki w Bytomiu.

Halina Bieda
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Oświadczenie złożone 
przez senator Halinę Biedę 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego

W związku z wystosowanym przez Katarzynę Mąkólską, rzeczniczkę 
Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy, listem w sprawie rozwiązań sys-
temowych dotyczących szczepień przeciw grypie zwracam się z prośbą o przeka-
zanie informacji dotyczących stopnia zaawansowania prac prowadzonych w tym 
zakresie oraz udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie pani rzecznik.

1. Jaki jest obecnie etap prac legislacyjnych nad umożliwieniem wykonywa-
nia kwalifikacji do szczepień przeciw grypie pielęgniarkom i położnym? Kiedy 
planowane jest wejście w życie odpowiednich przepisów? Czy planowane jest 
umożliwienie wykonywania szczepień przeciw grypie w aptekach jeszcze przed 
rozpoczęciem sezonu szczepień 2021/2022?

2. Czy planowane jest rozszerzenie refundacji szczepień przeciw grypie na 
ostatnie z grup ryzyka, które nie zostały dotąd systemowo zabezpieczone, tj. 
dzieci w wieku 6–24 m. ż. oraz 6–18 r. ż. i kobiety w ciąży?

Halina Bieda
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Oświadczenie złożone 
przez senator Halinę Biedę 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego

Szanowny Panie Ministrze!
1 maja 2021 r. z listy leków refundowanych zniknęły farmaceutyki stosowa-

ne przy rozsianym HER2 dodatnim raku piersi, ściślej: zabrakło dwóch linii 
leczenia dla pacjentek z HER2.

HER2 dodatni to szczególnie agresywna postać raka piersi, który szybko się 
rozwija i daje przerzuty. W przypadku rozsianego raka piersi (dającego przerzuty 
do odległych organów) najczęściej nie ma mowy o całkowitym wyjściu z choroby. 
Leczenie polega więc na wydłużaniu czasu, jaki upłynie przed progresją choro-
by. Taki podtyp raka piersi dotyczył, jak wynika z informacji opublikowanych 
przez portal onkologiczny Zwrotnik Raka, w 2019 r. ok. 18–20% kobiet.

Czy przepisy zostaną doprecyzowane pod kątem wykluczenia możliwości 
interpretacji, że lek nie jest objęty refundacją, a jeśli tak, to kiedy?

Z poważaniem 
Halina Bieda
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Halinę Biedę, Ryszarda Bobera,  

Zygmunta Frankiewicza,  
Stanisława Gawłowskiego, Janusza Gromka,  

Magdalenę Kochan, Agnieszkę Kołacz-Leszczyńską, 
Krzysztofa Kwiatkowskiego,  

Beatę Małecką-Liberę, Ewę Matecką,  
Janusza Pęcherza, Marka Plurę,  

Ryszarda Świlskiego,  
Wadima Tyszkiewicza i Jerzego Wcisłę 

Oświadczenie skierowane do prezydentów miast, burmistrzów,  
wójtów, radnych wszystkich szczebli i pracowników samorządowych

27 maja przypada kolejna rocznica polskiej samorządności, dająca przeko-
nanie o słuszności przyjętej drogi oraz nadzieję na utrwalenie i kontynuowanie 
aktywności społecznej obywateli, będącej źródłem ich zaangażowania i troski 
o swoją małą ojczyznę.

Reforma samorządowa to jeden z największych sukcesów polskiej transfor-
macji. Odrodzenie demokracji lokalnej uwolniło olbrzymi potencjał kreatyw-
ności Polaków, pomnożyło nasz społeczny kapitał i doprowadziło do rozkwitu 
wielu małych ojczyzn. Mądrość przedsięwzięcia polegała na uruchomieniu me-
chanizmów lepszego zarządzania, racjonalnego finansowania, przyspieszonego 
rozwoju i dojrzewania lokalnych wspólnot.

13 maja br. powołaliśmy Senacki Zespół Samorządowy, w którym jako sena-
torowie wywodzący się z samorządu chcemy pracować razem z Wami na rzecz 
dobra wspólnego.

Samorząd terytorialny w Polsce jest źródłem poczucia bezpieczeństwa. 
Kluczową rolę odgrywają tu jednostki samorządu terytorialnego, które nie tyl-
ko odpowiadają za bezpośrednią realizację wielu zadań związanych z różnymi 
dziedzinami życia obywateli czy realizują konkretne usługi publiczne, lecz są 
przede wszystkim szkołą aktywności.

W tej niepowtarzalnej historii polskiej drogi ku wolności trzeba spojrzeć 
na jednostki samorządu jako na wspólnoty, działających razem obywateli. 
Samorząd to struktura, która poprzez sieciowe zarządzanie instytucjonalne 
wzmacnia działanie państwa. Bez względu na polityczne sympatie, zaangażo-
wanie wspólnot w naturalny sposób przekłada się, przez kształtowanie ich oby-
watelskiej postawy, na wzmocnienie trwałości państwa i jego bezpieczeństwo.
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Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego składamy na Państwa ręce naj-
serdeczniejsze życzenia dla wszystkich zaangażowanych w tworzenie i rozwój 
lokalnej wspólnoty samorządowej. Niech codzienna praca będzie świadectwem 
dumy z przynależności do społeczności lokalnej oraz nieustającą inspiracją do 
podejmowania nowych wyzwań.

Dziękując za dotychczasowe działania, wyrażamy swój ogromny szacunek 
i uznanie dla Państwa wzorowej pracy, oddania i poświęcenia. Jesteśmy prze-
konani, że odpowiedzialność za wspólne dobro przełoży się na spektakular-
ne sukcesy i osiągnięcia, a społeczna akceptacja będzie motywacją do dalszej 
aktywności.

Halina Bieda  
Beata Małecka-Libera 
Ryszard Bober  
Ewa Matecka 
Zygmunt Frankiewicz  
Janusz Pęcherz 
Stanisław Gawłowski  
Marek Plura 
Janusz Gromek  
Ryszard Świlski 
Magdalena Kochan  
Wadim Tyszkiewicz 
Agnieszka Kołacz-Leszczyńska 
Jerzy Wcisła 
Krzysztof Kwiatkowski 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Krzysztofa Brejzę 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego 
Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
W trybie oświadczenia senatorskiego zwracam się do Pana Ministra z uprzej-

mą prośbą o odpowiedź na następujące pytania.
1. Ilu rzeczników prasowych oraz pracowników biur prasowych sądu prze-

szkolono w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej i jaki był łączny koszt 
tych szkoleń od 1 stycznia 2016 r. do 15 maja 2021 r.?

2. Ilu sędziów przeszkolono w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej 
i jaki był łączny koszt tych szkoleń od 1 stycznia 2016 r. do 15 maja 2021 r.?

3. Ilu rzeczników prasowych, pracowników biur prasowych sądu oraz jedno-
stek prokuratury przeszkolono w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej 
i jaki był łączny koszt tych szkoleń od 1 stycznia 2016 r. do 15 maja 2021 r.?

4. Ilu prokuratorów jednostek prokuratury przeszkolono w Wyższej Szkole 
Kultury Społecznej i Medialnej i jaki był łączny koszt tych szkoleń od 1 stycznia 
2016 r. do 15 maja 2021 r.?

Z wyrazami szacunku 
Krzysztof Brejza
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24. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 12, 13 i 27 maja 2021 r.

Oświadczenie złożone 
przez senatora Krzysztofa Brejzę 

Oświadczenie skierowane do prokuratora krajowego  
Bogdana Święczkowskiego

Szanowny Panie Prokuratorze!
W związku z opublikowaniem w mediach rządowych oficjalnego materiału 

Podkomisji ds. Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego z dnia 10 kwietnia 
2010 r. w Smoleńsku, w którym postawiono tezę, iż wysadzono samolot Tu-154M 
z prezydentem RP na pokładzie, w trybie oświadczenia senatorskiego zwracam 
się do Pana Prokuratora z uprzejmą prośbą o odpowiedzi na następujące pytania.

1. Czy Panu Prokuratorowi Krajowemu wiadomo, by prokuratura skierowała 
już wnioski do strony rosyjskiej w związku z serwisowaniem samolotu Tu-154M 
w Rosji? Jeśli tak, to jakie były to wnioski i kiedy zostały przekazane? Czy doty-
czą one kierownictwa zakładów serwisujących Tu-154M, czy też poszczególnych 
pracowników? Wdzięczny będę za wskazanie dat poszczególnych wniosków do-
wodowych kierowanych w tej sprawie.

2. Czy Pan Prokurator Krajowy w związku z szokującą tezą dotyczącą wy-
buchu w Tu-154M stawianą już oficjalnie przez organy rządowe – takim or-
ganem jest Podkomisja ds. Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego z dnia 
10 kwietnia 2010 r. – zamierza w trybie pilnym zainicjować takie działania 
w Prokuraturze Krajowej?

Z wyrazami szacunku 
Krzysztof Brejza
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24. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 12, 13 i 27 maja 2021 r.

Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana 

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury, 
dziedzictwa narodowego i sportu Piotra Glińskiego

Szanowny Panie Premierze!
Zwracam się ponownie z uprzejmą prośbą o udzielenie mi odpowiedzi na 

pytanie, ile środków finansowych w ramach pomocy w związku z pande-
mią COVID-19 oraz innych działań, otrzymali teatr IMKA pana K., fundacja 
Odkrywcy Wyobraźni oraz sam pan K. w 2020 r. oraz 2021 r.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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24. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 12, 13 i 27 maja 2021 r.

Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana 

Oświadczenie skierowane do ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej 
Tadeusza Kościńskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z  licznymi zapytaniami od moich wyborców zwracam się 

z uprzejmą prośbą o przesłanie danych dotyczących nałożonego podatku w wy-
sokości 4%, tzw. solidarnościowego, na wybranych obywateli RP.

1. Jakie środki finansowe z tytułu wspomnianego podatku wpłynęły w roku 
2020/2021 do Skarbu Państwa?

2. Gdzie trafiły wspomniane środki i w jaki sposób zostały wykorzystane?
3. Jakie były koszty związane są dystrybucją wspomnianego podatku (ludzie, 

budynki, informatyka itp.)?
4. Czy ten ukryty podatek, zwany opłatą, który dotyczy wąskiej grupy osób, 

a nie wszystkich obywateli, jest uczciwy i zgodny z Konstytucją RP?
5. Dlaczego ministerstwo nakłada kolejne obciążenia na przedsiębiorców, 

ludzi, którzy więcej pracują, starają się, oszczędzają i oczywiście ryzykują, pro-
wadząc działalność gospodarczą w ciężkich i niepewnych czasach?

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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24. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 12, 13 i 27 maja 2021 r.

Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Dlaczego w Polsce zmusza się rodziców, których dzieci zachorowały na SMA 

(rdzeniowy zanik mięśni), aby sami zbierali pieniądze na leczenie?
W Polsce rocznie rodzi się ok. 50 dzieci chorych na SMA, których rodzice są 

upokorzeni byciem zmuszonymi do organizowania zbiórek pieniędzy na rato-
wanie życia i zdrowia własnych dzieci, ponieważ nie otrzymują wsparcia od 
państwa.

Czy bogatego państwa polskiego, które wydaje miliony na zbrojenia, wybory 
kopertowe tudzież nietrafione inwestycje, nie stać na ratowanie życia i zdrowia 
polskich dzieci?

Rząd potrafi wysłać samolot z całym zespołem ratowniczym po polskiego 
dyplomatę – co jest zasadne – a nie umie się pochylić nad cierpieniem chorych 
dzieci i ich rodzin.

Czy to nie wstyd dla polskiego rządu, że mają miejsce takie sytuacje i dzieci 
oraz rodziców zostawia się bez wsparcia?

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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24. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 12, 13 i 27 maja 2021 r.

Oświadczenie złożone 
przez senatora Artura Dunina 

Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji, 
 koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnim czasie magazyn reporterski „Czarno na białym”, emitowany 

przez stację TVN24, ukazał bardzo kuriozalną sytuację, a mianowicie jak oto 
publiczne pieniądze podatnika są rozdysponowywane na Policję, której kilku-
dziesięciu funkcjonariuszy pilnuje domu wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, 
na subwencję dla PiS, z której utrzymywana jest prywatna ochrona prezesa 
PiS, a także na Służbę Ochrony Państwa, która domu wiceprezesa jednak nie 
pilnuje! Choć mogłaby do tego być oddelegowana, gdyż wchodzi to w zakres 
jej obowiązków. Policja twierdzi, że nie pilnuje domu wicepremiera, tylko jest 
w jego okolicy z innych powodów, aczkolwiek też związanych z osobą Jarosława 
Kaczyńskiego. To wszystko pokazuje, że przykładowy Kowalski płaci potrójnie 
za ochronę Jarosława Kaczyńskiego!

W związku z tym kieruję do Pana Ministra następujące pytania.
1. Dlaczego do ochrony domu Jarosława Kaczyńskiego angażowani są poli-

cjanci na służbie?
2. Czy analiza stanu zagrożenia i potrzeby są takie, że posesja Jarosława 

Kaczyńskiego wymaga rzeczywiście codziennej ochrony przez nieumunduro-
wany patrol policji? Jeśli tak, to jakiego typu są to potrzeby i zagrożenia?

3. Z  jakich środków pokrywane są koszty ochrony posesji prezesa PiS 
Jarosława Kaczyńskiego przez firmę Grom Group – partyjnych czy też z budżetu 
MSWiA? Jeśli są to fundusze państwowe, jakiego rzędu są to kwoty w skali roku?

Artur Dunin 
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24. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 12, 13 i 27 maja 2021 r.

Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Gawłowskiego 

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Panie Premierze!
Skarb Państwa w dniu 26 marca 2021 r. zawarł umowę nabycia 100% udzia-

łów spółki PGE EJ 1 sp. z o.o., które to nabycie nastąpiło w dniu 31 marca br. za 
kwotę 531 milionów 362 tysiące zł – na tyle została oszacowana wycena zreali-
zowana na dzień 31 grudnia 2020 r.

W związku z tym zwracam się z prośbą o wyjaśnienia.
1. W jakim celu z budżetu państwa wydano 531 milionów 362 tysiące zł na 

spółkę, której właścicielem były spółki Skarbu Państwa?
2. Dlaczego zapłacono tak ogromną kwotę?
3. Czy jest to ukryta pomoc dla źle zarządzanych spółek?
4. Jaki jest skład zarządu spółki?
5. Jakie wynagrodzenie otrzymuje zarząd?

Stanisław Gawłowski 
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24. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 12, 13 i 27 maja 2021 r.

Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Gawłowskiego 

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury, 
dziedzictwa narodowego i sportu Piotra Glińskiego

Panie Ministrze!
Pan Dariusz Jankowski niezgodnie z prawem pełnił funkcję przewodniczące-

go rady nadzorczej Regionalnej Rozgłośni Polskiego Radia w Koszalinie – Radio 
Koszalin SA w czasie sprawowania funkcji społecznego asystenta posła na Sejm 
RP Czesława Hoca.

Według informacji ze strony sejmowej pan Dariusz Jankowski został zgło-
szony jako społeczny współpracownik posła Czesława Hoca w dniu 22 stycznia 
2020 r. W dniu 9 marca 2021 r. poseł Czesław Hoc złożył oświadczenie z prośbą 
o wycofanie pana Dariusza Jankowskiego z listy informującej o współpracowni-
kach biura w związku z zaprzestaniem pełnienia przez niego funkcji asystenta 
społecznego.

W  opinii przewodniczącego Rady Mediów Narodowych Krzysztofa 
Czabańskiego brakuje podstaw do odwołania pana Dariusza Jankowskiego 
z rady nadzorczej Regionalnej Rozgłośni Polskiego Radia w Koszalinie – Radio 
Koszalin SA.

W związku z tym proszę o informację, jakie działania zamierza Pan Minister 
podjąć w tej sprawie. Czy uchwały podejmowane w trakcie tej kadencji nie są 
niezgodne z prawem? Czy pan Dariusz Jankowski odda pobraną niezgodnie 
z prawem dietę?

Stanisław Gawłowski 
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24. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 12, 13 i 27 maja 2021 r.

Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Gawłowskiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Panie Ministrze!
Przed Polską poważne wyzwanie i ogromna szansa związana z budową wia-

traków na morzu – offshore. W ramach Krajowego Programu Odbudowy rząd 
planuje zainwestować 2 miliardy zł w porty w Ustce i Łebie, jako porty serwi-
sowe. W pierwotnym projekcie ustalonym z samorządami na liście były także 
porty w Darłowie, Kołobrzegu i Władysławowie.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o odpowiedź na pytania.
1. Czy Pan Minister zweryfikuje stanowisko rządu, dążąc do równego trak-

towania samorządów?
2. Czy ministerstwo planuje wprowadzenie korekt, mając na względzie dużą 

rezerwę inwestycyjną portów w Darłowie, Kołobrzegu i Władysławowie?

Stanisław Gawłowski 



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 24. posiedzenia Senatu

466

24. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 12, 13 i 27 maja 2021 r.

Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Gawłowskiego 

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Panie Ministrze!
Na drodze krajowej nr 25 z Bobolic do Białego Boru występuje wiele proble-

mów związanych z ruchem. Nie ma dnia, żeby nie wydarzył się tam tragiczny 
wypadek. Oczywiście priorytetową inwestycją drogową jest droga S11, aczkol-
wiek wielu problemów dostarcza także brak dróg obwodowych w przypadku 
miast położonych równolegle do trasy S11. Mieszkańcy zainteresowanych miej-
scowości są zniecierpliwieni brakiem działań w tym zakresie.

W związku z  tym zwracam się z prośbą o odpowiedź na pytanie, czy 
Ministerstwo planuje realizację potrzebnej mieszkańcom i turystom inwesty-
cji w postaci modernizacji łącznika między Bobolicami a Białym Borem.

Stanisław Gawłowski 
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24. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 12, 13 i 27 maja 2021 r.

Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Gawłowskiego 

Oświadczenie skierowane do ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki

Panie Ministrze!
Pod koniec lutego 2021 r. w Polsce było zainstalowanych ponad 4,2 GW mocy 

w instalacjach PV. Przy założeniu średniej wielkości modułu 340 W daje to około 
12,3 miliona modułów fotowoltaicznych, które w większości zostały wprowa-
dzone na rynek Polski przez różnego rodzaju firmy działające w Polsce. Główni 
wprowadzający to hurtownie elektryczne, firmy zajmujące się montażem in-
stalacji fotowoltaicznych oraz inwestorzy budujący farmy PV – beneficjenci 
aukcji i nie tylko.

Obecnie rynek jest bardzo rozdrobniony i poza dużymi graczami także wie-
le firm średniej wielkości sprowadza moduły bezpośrednio z zagranicy. Opłaty 
w przypadku podpisania umowy z organizacją odzysku wynoszą ok 0,21–0,23 zł 
za kilogram. Zatem średnio od modułu wynosi to ok. 4 zł. Łączna wielkość opłat 
powinna zatem oscylować w okolicach 50 milionów zł. W roku 2021 i następnych 
spodziewany jest bardzo istotny przyrost zainstalowanych mocy PV, a tym sa-
mym wprowadzenie na rynek dużych ilości produktów, w przypadku których 
powinna być pobrana opłata produktowa.

W przypadku braku podpisania umowy z organizacją odzysku, w razie braku 
wykazania się odpowiednim poziomem recyklingu opłata produktowa wynosi 
1,80 zł za 1 kg. Opłaty te wnoszone są do organizacji odzysku na bazie deklaracji 
ze strony wprowadzających produkt na rynek. Istnieje duże ryzyko braku opłat 
bądź też znacznego ich zaniżania. 

W związku z tym zwracam się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania.
1. Czy Pan Minister ma świadomość dużego ryzyka związanego z brakiem 

opłat bądź też ich znacznym zaniżaniem?
2. Jakie przepisy regulują kwestie odpowiedniego poziomu recyklingu?
3. W jaki sposób będzie pobierana opłata produktowa?

Stanisław Gawłowski 
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24. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 12, 13 i 27 maja 2021 r.

Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Gawłowskiego 

Oświadczenie skierowane do ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki

Panie Ministrze!
W związku z otrzymaną odpowiedzią na skierowane przez mnie oświad-

czenie nr BPS/043-22 916/21 na 22. posiedzeniu Senatu w dniu 25 marca 2021 r. 
w sprawie zapisów Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dotyczących dzi-
kich zwierząt zwracam się z prośbą o odpowiedź na dodatkowe pytania.

1. Czy wymagane są szkolenia – jeśli tak, to jakie rozporządzenie, jaki prze-
pis o tym mówi – z zakresu postępowania z dzikimi zwierzętami przez człon-
ków fundacji i stowarzyszeń, których statutowym celem jest ochrona zwierząt? 
Chodzi o organizacje prozwierzęce, które nie prowadzą ośrodków rehabilitacji 
dla dzikich zwierząt, a jedynie ratują dzikie zwierzęta, wioząc je do lekarza we-
terynarii lub ośrodka.

2. Czy fundacje i stowarzyszenia, których statutowym celem jest ochrona 
zwierząt, mogą podejmować działania dotyczące pomocy rannym i chorym dzi-
kim zwierzętom?

Stanisław Gawłowski 
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24. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 12, 13 i 27 maja 2021 r.

Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Gawłowskiego 

Oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka

Panie Ministrze!
Kompleks lotniskowy w Zegrzu Pomorskim o powierzchni 400,8875 ha został 

oddany w trwały zarząd na cele obronności i bezpieczeństwa państwa decyzją 
Nr OS-DN.5122.4/2019/2020 dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Mienia 
Wojskowego w Szczecinie z dnia 19.05.2020 r.

Na dzień sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego nieruchomości 
(07.07.2020 r.) obowiązywała umowa użyczenia nr 38/2020 z dnia 15.05.2020 r., 
zawarta na czas nieokreślony, na rzecz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z sie-
dzibą w Warszawie.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o odpowiedź na następują-
ce pytania.

1. Jakie nakłady przeznaczono na utrzymanie pasa?
2. Kto będzie się tym zajmował?
3. Jaka działalność jest planowana na tym terenie? Kiedy?
4. Czy Aeroklub Koszaliński otrzyma zgodę na korzystanie z lotniska w celu 

dokończenia rozpoczętych szkoleń szybowcowych i paralotniowych?

Stanisław Gawłowski 
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24. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 12, 13 i 27 maja 2021 r.

Oświadczenie złożone 
przez senatora Beniamina Godylę 

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana z wnioskiem o pilne zajęcie się sprawą przebudowy ron-

da Milenijnego znajdującego się w Kędzierzynie-Koźlu w ciągu drogi krajowej DK 
40. Rondo Milenijne znajduje się na obwodnicy miasta Kędzierzyna-Koźla i łączy 
drogi DK40, 408 oraz 423. Jest to newralgiczne miejsce, w którym ze względu na 
bardzo duży ruch samochodowy notorycznie tworzą się korki. Sprawę mogłaby 
rozwiązać przebudowa ronda na turbinowe, wydzielenie dodatkowych bocznych 
pasów zjazdowych lub znalezienie innego rozwiązania, które poprawiłoby jego 
przepustowość. Przebudowa ronda przyniesie same korzyści: poprawi się płyn-
ność ruchu, zmniejszy się emisja spalin i zdecydowanie poprawi się komfort 
życia mieszkańców, którzy w godzinach szczytu tkwią w olbrzymich korkach.

Droga krajowa nr 40 prowadzi od Pyskowic aż do granicy z Czechami 
w Głuchołazach. W Kędzierzynie-Koźlu droga ta służy mieszkańcom jako ob-
wodnica miasta, nie spełnia jednak swojej roli ze względu na korki, które po-
wstają właśnie na rondzie Milenijnym. Przypomnę również, że obecnie w trakcie 
budowy znajduje się kolejny odcinek obwodnicy, który ma połączyć Kędzierzyn-
Koźle z autostradą A4. Nowy fragment tej drogi może spowodować jeszcze więk-
sze natężenie ruchu na obwodnicy miasta, dlatego też pilnie należy poprawić 
przepustowość ronda Milenijnego.

Z wyrazami szacunku 
Beniamin Godyla
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24. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 12, 13 i 27 maja 2021 r.

Oświadczenie złożone 
przez senatora Beniamina Godylę

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się z prośbą o poprawę bezpieczeństwa pieszych na drodze krajowej 

nr 11. Od wielu lat mieszkańcy miejscowości Sowczyce oraz Łomnica w gminie 
Olesno starają się o wybudowanie dwóch fragmentów 150-metrowego chodni-
ka w ciągu drogi krajowej nr 11. Niestety Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad do tej pory nie przychyliła się do apeli ze strony samorządowców 
oraz do złożonego przeze mnie wniosku (nr pisma: BG.WSA.054.56.2021.AWI).

Odcinki chodnika powinny zostać jak najpilniej wykonane w miejscowości 
Sowczyce (ul. Lubliniecka – od remizy OSP do posesji nr 5) oraz w miejscowości 
Łomnica na odcinku drogi Grodzisko – Łomnica.

Ze względu na konieczność zwiększenia bezpieczeństwa okolicznych miesz-
kańców i ich dzieci proszę Pana Ministra o pomoc i udzielenie wsparcia w za-
kresie realizacji tej bardzo potrzebnej inwestycji.

Z wyrazami szacunku 
Beniamin Godyla
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24. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 12, 13 i 27 maja 2021 r.

Oświadczenie złożone 
przez senatora Beniamina Godylę 

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się z prośbą o udzielenie wsparcia dla modernizacji stacji kolejowej 

w Bierawie w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim. Stacja kolejowa jest w fatal-
nym stanie technicznym i zagraża bezpieczeństwu użytkowników. Z dworca 
korzystają pracownicy największej firmy w regionie Grupy Azoty oraz miesz-
kańcy miejscowości Bierawa. Natychmiastowego remontu wymagają peron oraz 
kładka, której częścią są spróchniałe i przegniłe drewniane schody.

Uprzejmie proszę o pilne zajęcie się powyższą sprawą.

Z wyrazami szacunku 
Beniamin Godyla
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24. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 12, 13 i 27 maja 2021 r.

Oświadczenie złożone 
przez senatora Beniamina Godylę 

Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji 
Mariusza Kamińskiego

Szanowny Panie Ministrze!
De lege lata wyłącznym warunkiem, jaki musi spełnić osoba dysponująca 

tytułem prawnym do gruntu, na którym zamierza zorganizować strzelnicę, jest 
uzyskanie decyzji organu wykonawczego gminy zatwierdzającej jej regulamin.

Regulamin wzorcowy dla strzelnic cywilnych typu otwartego, o  któ-
rym mowa w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji 
z dnia 15 marca 2000 r. (DzU nr 18. poz. 234), nie gwarantuje odpowiedniego 
poziomu bezpieczeństwa, takiego, jaki musi być zapewniony na strzelnicach 
garnizonowych.

Czy jednak nie należałoby ujednolicić przepisów dotyczących strzelnic spor-
towych i wojskowych? Brak szczegółowych przepisów dotyczących strzelnic 
cywilnych, chociażby w zakresie decyzji lokalizacyjnej czy też uzyskania po-
zwolenia na budowę, zwiększa ryzyko wystąpienia wypadków.

Ponadto brak jakichkolwiek skutecznych przepisów poza wzorcowym re-
gulaminem powoduje nieprzewidziane konflikty społeczne w bezpośrednim 
sąsiedztwie tego typu obiektów.

Dla zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa do regulaminów powi-
nien zostać wprowadzony zapis dotyczący uzyskania pozwolenia budowlanego 
celem stworzenia odpowiednich zabezpieczeń, chociażby w postaci odpowied-
nich wałów ochronnych.

Z wyrazami szacunku 
Beniamin Godyla
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24. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 12, 13 i 27 maja 2021 r.

Oświadczenie złożone 
przez senator Agnieszkę Gorgoń-Komor 

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra aktywów 
państwowych Jacka Sasina

Społeczna odpowiedzialność Poczty Polskiej jest wpisana w działalność tej 
instytucji. Poczta Polska cieszy się ogromnym zaufaniem Polaków, a jej społecz-
na funkcja jest dla nich najważniejsza. Jak wiadomo, Poczta Polska, która jest 
spółką Skarbu Państwa, nie świadczy usług powszechnych na zasadach wolno-
rynkowych, lecz została do tego społecznego zadania wyznaczona. Poczta Polska 
musi spełniać określone parametry przede wszystkim w zakresie dostępności 
swoich usług. W każdej gminie musi działać przynajmniej jedna taka placówka. 
Kryterium dostępności, obok przystępności cenowej i częstotliwości doręczeń, 
jest niezbędne do realizacji wymaganej funkcji społecznej, czyli zapewnienia 
mieszkańcom podstawowej usługi pocztowej na terenie całego kraju. Kryterium 
dostępności obejmuje między innymi listy i paczki, opróżnianie skrzynek przy-
najmniej 5 razy w tygodniu i regularny obchód listonoszy, co jest podyktowane 
zarówno prawem krajowym, jak i prawem europejskim. Poczta Polska na prze-
strzeni 460 lat swojej historii cały czas się zmienia. Obecnie na Pocztę Polską 
należy patrzeć z 2 perspektyw – jako na instytucję spełniającą określoną funkcję 
społeczną oraz jako na spółkę, która prowadzi klasyczny biznes.

Placówka Poczty Polskiej obecna jest w każdej polskiej gminie. Jako insty-
tucja jest kojarzona przez każdego Polaka i darzona dużym społecznym zaufa-
niem. Powszechność dostępu do placówek Poczty Polskiej zapewnia stabilność 
i ciągłość strukturze organizacyjnej państwa polskiego. Niestety, wiele polskich 
miejscowości zostało pozbawionych dostępu do placówek pocztowych świadczą-
cych usługi w zwiększonym wymiarze godzin. Dla blisko miliona mieszkańców 
takich miast jak Żywiec, Cieszyn, Pszczyna, Bielsko-Biała oraz przylegających do 
tych miast powiatów najbliższa całodobowa placówka Poczty Polskiej dostępna 
jest w Katowicach. Polacy, polskie instytucje i firmy potrzebują nowoczesnej, 
sprawnej i dostępnej poczty w pobliżu miejsca zamieszkania lub prowadzonej 
działalności. Dlatego zwracam się do Pana Ministra o przywrócenie całodobo-
wych usług Poczty Polskiej w Bielsku-Białej, która będzie służyła mieszkańcom 
całego regionu Beskidów.

Agnieszka Gorgoń-Komor
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24. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 12, 13 i 27 maja 2021 r.

Oświadczenie złożone 
przez senator Agnieszkę Gorgoń-Komor 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zespół pęcherza nadreaktywnego (OAB – overactive bladder) charakteryzuje 

się nagłymi parciami, częstomoczem i nietrzymaniem moczu. Objawy te mogą 
występować łącznie lub oddzielnie. Choć schorzenie OAB nie zabija, to jednak 
skutecznie potrafi niszczyć życie. Należy nadmienić, że zespół pęcherza nad-
reaktywnego dotyka nie tylko pacjentów, ale także całe rodziny. Niestety wsty-
dliwy charakter choroby powoduje, że osoby z OAB izolują się, a wraz z nimi 
cierpią ich bliscy.

Obecnie na liście refundacyjnej w kategorii „zespół pęcherza nadreaktyw-
nego” znajdują się 2 leki antycholinergiczne (solifenacyna i tolterodyna), które 
są dostępne w pierwszej linii leczenia. Taka sytuacja ma miejsce już od 10 lat. 
Niestety oba te leki cechują się dużą liczbą działań niepożądanych, które nierzad-
ko zmuszają pacjentów do przerwania leczenia, a tym samym zrezygnowania 
z aktywności zawodowej i społecznej.

Należy podjąć skuteczne inicjatywy, które będą mogły zapewnić pacjentom 
z OAB dostęp do nowszych terapii wykorzystywanych w schorzeniach układu 
moczowo-płciowego. Jedną z rekomendowanych opcji dotyczących zespołu pę-
cherza nadreaktywnego jest wprowadzenie do refundacji drugiej linii leczenia 
farmakologicznego. Lekiem dedykowanym w tej linii jest mirabegron charak-
teryzujący się odmiennym od leków antycholinergicznych mechanizmem dzia-
łania, przy niższym poziomie skutków ubocznych. To bardzo ważne, ponieważ 
wielu pacjentów rezygnuje z terapii w pierwszej linii właśnie ze względu na zbyt 
uciążliwe działania niepożądane, takie jak suchość w jamie ustnej, zawroty gło-
wy, dolegliwości żołądkowo-jelitowe itp.

Farmakoterapia mirabegronem powinna stać się standardem w leczeniu 
polskich pacjentów z zespołem pęcherza nadreaktywnego, tak jak ma to miejsce 
w pozostałych krajach Unii Europejskiej.

To bardzo ważny problem zdrowotny, ale również społeczny, który dotyka bli-
sko 2–3 milionów Polaków, dlatego zwracam się do Szanownego Pana Ministra 
o podjęcie działań w tym zakresie i wpisanie leku zawierającego mirabegron na 
listę leków refundowanych.

Agnieszka Gorgoń-Komor
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24. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 12, 13 i 27 maja 2021 r.

Oświadczenie złożone 
przez senator Agnieszkę Gorgoń-Komor 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 9 kwietnia 2021 r. 

w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szcze-
pienia ochronne przeciwko COVID-19, DzU z 2021 r. poz. 668, do kwalifikacji do 
szczepienia przeciw COVID-19 uprawnieni są:

- lekarze, lekarze dentyści, felczerzy, pielęgniarki i położne oraz ratownicy 
medyczni;

- diagności laboratoryjni, farmaceuci i fizjoterapeuci po odbytym szkoleniu 
teoretycznym;

- studenci 2 ostatnich lat kierunków lekarskich oraz ostatniego roku studiów 
pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, którzy mogą kwalifikować do 
szczepień pod nadzorem lekarza oraz po przedstawieniu zaświadczenia ukończe-
nia, w ramach studiów, przedmiotu związanego ze szczepieniami ochronnymi.

Ze stanowiska Ministerstwa Zdrowia w sprawie kwalifikacji do szczepień 
przez lekarzy stażystów wynika, że mogą oni prowadzić kwalifikację do szcze-
pień pod nadzorem lekarza specjalisty. W celu utrzymania standardu udziela-
nia świadczeń lekarz stażysta powinien być członkiem zespołu szczepiennego. 
Lekarze stażyści nie mogą kwalifikować do szczepienia poza miejscem pracy.

Obecnie uprawnienie do badania w dowolnym miejscu mają już osoby z niż-
szym stopniem wykształcenia i z niższymi kwalifikacjami, wobec tego wnoszę 
do Szanownego Pana Ministra o uzupełnienie listy osób z prawem do przepro-
wadzania badania kwalifikacyjnego przed szczepieniem ochronnym przeciwko 
COVID-19 o lekarzy stażystów.

Agnieszka Gorgoń-Komor
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24. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 12, 13 i 27 maja 2021 r.

Oświadczenie złożone 
przez senatora Janusza Gromka 

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Dnia 6 maja 2021 r. ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystą-
pieniem stanu epidemii. §14 owego rozporządzenia stanowi: „Do dnia 5 czerwca 
2021 r. ustanawia się czasowe zaprzestanie wykonywania działalności polega-
jącej na organizowaniu turnusu rehabilitacyjnego, o którym mowa w art. 10c 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU z 2021 r. poz. 573)”. Turnusy re-
habilitacyjne prowadzone są w ośrodkach i obiektach na terenie całego kraju, 
korzystają z nich osoby z niepełnosprawnościami. Piecza nad tymi pacjentami 
sprawowana jest w podobnej formie jak w sanatoriach uzdrowiskowych – pod 
opieką pielęgniarską i nadzorem lekarskim. Wiele tych ośrodków przygotowało 
już turnusy, ponosząc znaczne nakłady finansowe, oraz otrzymało dofinanso-
wania z PCPR. Osoby zakwalifikowane do odbycia turnusów rehabilitacyjnych 
oczekują od wielu miesięcy na możliwość rehabilitacji. Wspomniana decyzja 
jest niezrozumiała, zważywszy na uruchomienie lecznictwa uzdrowiskowe-
go od dnia 11 marca 2021 r., otwarcie hoteli oraz stopniowe odmrażanie usług 
medycznych.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania.
1. Co spowodowało wyłączenie możliwości organizacji turnusów rehabilita-

cyjnych w powyższym rozporządzeniu?
2. Jaki jest powód pomijania po raz kolejny potrzeb i oczekiwań osób z nie-

pełnosprawnościami oraz ich rodzin i opiekunów?
3. Czy przewidziana jest rekompensata finansowa dla podmiotów, które przy-

gotowały się do świadczenia usług medycznych w ramach rehabilitacji zawodo-
wej i społecznej oraz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami?

Janusz Gromek 
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24. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 12, 13 i 27 maja 2021 r.

Oświadczenie złożone 
przez senator Jolantę Hibner

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Wzrasta liczba osób zaszczepionych przeciwko COVID-19. Osoby zaszcze-

pione są w minimalnym stopniu narażone na zachorowanie oraz transmisję 
wirusa, w związku z czym chcą swobodnie poruszać się zarówno po kraju, jak 
i poza jego granicami.

Wyjazd do innych krajów wiąże się z przedstawieniem zaświadczenia 
o otrzymaniu szczepionki przeciwko COVID-19. Dokument musi być sporzą-
dzony w języku angielskim i zawierać dane personalne osoby zaszczepionej oraz 
informację, w jakim kraju została podana szczepionka, daty podania poszcze-
gólnych dawek, a także rodzaj podanego preparatu. Na stronie pacjent.gov.pl 
można otrzymać poświadczenie przyjęcia szczepionki na COVID-19, które za-
wiera jednie dane personalne i informację, że szczepionka przeciwko COVID-19 
została podana w dawce „1 z 2” lub „2 z 2”. Brakuje pozostałych informacji, które 
są niezbędne do swobodnego przekroczenia granic z innymi państwami. Chcąc 
uniknąć nieprzyjemnych sytuacji podczas odprawy celnej, polscy obywatele 
wykonują testy PCR przed wjazdem do kraju i wyjazdem z kraju, co naraża ich 
na dodatkowe koszty.

W Parlamencie Europejskim trwają prace nad certyfikatem EU COVID-19, 
który ma ułatwić osobom zaszczepionym przemieszczanie się na terenie Unii 
Europejskiej. Dopóki prawo nie zostanie ujednolicone dla wszystkich krajów 
Unii Europejskiej, należy obywatelom naszego kraju ułatwić wyjazdy zagra-
niczne, wprowadzając dokument, który będzie zawierał wszystkie niezbędne 
informacje.

W związku z tym apeluję do Pana Ministra o jak najszybsze uzupełnienie 
dokumentu w języku angielskim potwierdzającego szczepienie o daty podania 
szczepionki i jej nazwę.

Z poważaniem 
Jolanta Hibner
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24. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 12, 13 i 27 maja 2021 r.

Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego 

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Od kilku tygodni w naszym kraju z powodzeniem rozwija się akcja szcze-

pień przeciw COVID-19. W wyniku masowych szczepień odporność populacyjną 
Polska może osiągnąć już na jesieni, co jest bardzo dobrym prognostykiem dla 
obywateli i gospodarki. Jednak w procesie szczepień zabrakło do tej pory usta-
wowych rozwiązań dotyczących świadczeń kompensacyjnych za niepożądane 
odczyny poszczepienne (NOP). Ten element całej akcji zapobiegania nawrotowi 
pandemii zdaje się być bardzo ważny w propagowaniu szczepień. Stanowiłby on 
gwarancję zabezpieczenia dla obywateli na wypadek wystąpienia NOP. W związ-
ku z tym proszę o informację, na jakim etapie są prace w poruszanej przeze mnie 
sprawie i kiedy można oczekiwać ich finału w postaci ustawy.

Jan Maria Jackowski
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24. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 12, 13 i 27 maja 2021 r.

Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka

Zwracam się z prośbą o opinię w sprawie postulowanej przez środowiska 
nauczycieli i wychowawców. Proponują oni, aby Ministerstwo Edukacji i Nauki 
przygotowało filmowe materiały dydaktyczne jako formę wsparcia nauczycieli 
i uczniów w nauczaniu kluczowych przedmiotów, jak polski, historia, geografia, 
biologia, matematyka, fizyka czy chemia, w szkołach podstawowych i średnich. 
Takie krótkie formy filmowe (do 15 min.) mogłyby dotyczyć najistotniejszych 
zagadnień w każdej jednostce lekcyjnej, z naciskiem na motywowanie ucznia do 
opanowania danego materiału wychodzącego poza treści znajdujące się w filmie.

W internecie znajduje się dużo form filmowych przydatnych w procesie dy-
daktycznym, ale rzadko są one usystematyzowane i przystosowane harmonijnie 
do całego programu nauczania danego przedmiotu. Filmowy materiał dydak-
tyczny przygotowany przez MEN nie tylko powinien spełniać kryterium pro-
gramu nauczania, ale także powinien być atrakcyjny w zestawieniu z ogromem 
materiału dostępnego w internecie.

Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka

W związku z obniżeniem sprawności fizycznej dzieci i młodzieży spowodo-
wanej obostrzeniami związanymi z pandemią COVID-19 zwracam się o roz-
ważenie wdrożenia programu edukacyjnego w celu zachęcenia uczniów do 
ćwiczeń fizycznych. Proponuję wyprodukować serię krótkich filmów (10–15 
min.) do umieszczenia w internecie, dostosowanych do różnych grup wiekowych 
i uwzględniających zróżnicowane potrzeby, możliwości i preferencje ruchowe 
dziewcząt i chłopców.

Wydaje się, że najbardziej wskazane jest, aby takie formy filmowe obejmowa-
ły swym programem ćwiczenia ogólnorozwojowe, które są podstawą zachowania 
ogólnej sprawności ruchowej oraz uprawiania wszystkich sportów.

Takie cykle filmowe mogą zdobyć popularność, a przez to odnieść zamierzony 
skutek, jeśli wzięliby w nich udział popularni sportowcy. Podniesienie spraw-
ności fizycznej dzieci i młodzieży z pewnością będzie skuteczną prewencją, jeśli 
chodzi nie tylko o wady związane ze zdrowiem fizycznym, ale także o problemy 
ze zdrowiem psychicznym, co jest szczególnie ważne w obecnej sytuacji.

Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego 

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorza Pudy

W ostatnich tygodniach na terenie naszego kraju, szczególnie na terenie 
Wielkopolski i Północnego Mazowsza, wystąpiła groźna epidemia ptasiej grypy.

W konsekwencji, zgodnie z wymogami sanitarnymi, zostało zlikwidowane 
ptactwo hodowlane w wielu fermach. Likwidacja idąca w miliony sztuk spo-
wodowała problem z utylizacją. Zakłady zajmujące się utylizacją ze względu 
na ograniczone moce przerobowe nie przejęły całej masy martwych ptaków. 
W poszczególnych rejonach są prowadzone prace nad tworzeniem grzebowisk, 
co budzi gwałtowny opór miejscowych społeczeństw.

Eksperci z branży drobiarskiej podnoszą też problem braku gazu – dwutlen-
ku węgla – do uśmiercania zarażonych ptaków. Olbrzymie jego ilości zostały 
wykorzystane do produkcji suchego lodu, przeznaczonego do przechowywania 
szczepionek na COVID-19.

Te wszystkie czynniki powodują w odbiorze obywateli i producentów drobiu 
wrażenie chaosu.

W związku z tym proszę o informację, jakie są planowane działania w za-
kresie wypracowania standardów likwidacji ognisk choroby.

Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego

Ciężkie choroby to wielkie wyzwanie dla chorych, ich rodzin i lekarzy. 
Szczególnie dotkliwie jest to odczuwalne wtedy, kiedy choroba taka dotyka dzie-
ci i młodzież.

Wśród tej grupy wiekowej zdarzają się choroby rzadkie takie jak artrogry-
poza. Leczenie tego schorzenia nie jest refundowane, co zmusza bliskich chore-
go dziecka do organizowania akcji charytatywnych, aby zgromadzić olbrzymie 
sumy pieniędzy na leczenie. Jest to działanie bardzo trudne, wymagające ze-
brania środków w krótkim czasie, co nierzadko jest niewykonalne. W związ-
ku z tym proszę o informację, czy w ramach dofinansowania służby zdrowia 
jest możliwe utworzenie celowego funduszu w NFZ, wspomagającego leczenie 
wspomnianej choroby.

Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego 

Oświadczenie skierowane do prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji 
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Jarosława Szarka

Szanowny Panie Prezesie!
W ostatnim czasie opinię publiczną obiegła informacja prof. Krzysztofa 

Szwagrzyka, wiceprezesa IPN, o przedłużającym się czasie podjęcia prac nad 
identyfikacją szczątków ofiar komunistów z „Łączki”. Pan prof. Szwagrzyk 
w jednym z ostatnich wywiadów podaje niepokojące fakty, że od 2018 roku, 
mimo pobrania porównawczego materiału genetycznego od dzieci śp. rtm. 
Witolda Pileckiego, nie podjęto identyfikacji szczątków bohatera. Zdaniem prof. 
Szwagrzyka szczątki rtm. Witolda Pileckiego zostały już odnalezione, dlatego 
tym bardziej zasadne jest pytanie, dlaczego do tej pory nie została przeprowa-
dzona identyfikacja. Sprawa odnalezienia i identyfikacji zwłok takich ludzi jak 
gen. Fieldorf, rtm. Pilecki, ppłk Ciepliński, mjr „Łupaszka”, mjr „Zapora” i kil-
kuset niezłomnych, wspaniałych ludzi jest jednym z najważniejszych zadań 
państwa w dziele przywracania prawdy historycznej i złożenia hołdu naszym 
bohaterom. W związku z tym proszę o informację, kiedy zostaną podjęte prace 
identyfikacyjne wspomnianych osób.

Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Karczewskiego 

Oświadczenie skierowane do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka

Szanowny Panie Ministrze!
Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-

Letnisku to szkoła powstała w 1948 r. jako efekt społecznej i lokalnej inicjatywy. 
Kształci w zawodach: stolarz, cieśla, tapicer, technik technologii drewna oraz 
technik leśnik. Planowana budowa nowej siedziby placówki będzie kolejnym 
znaczącym etapem rozwoju szkoły, ponieważ pozwoli na zwiększenie liczby osób 
dorosłych kształcących się na zawodowych kursach kwalifikacyjnych.

Dyrekcja placówki, po przeanalizowaniu potrzeb pracodawców, w tym pra-
cowni konserwatorskich oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa, uznała, że 
występuje konieczność utworzenia dodatkowo nowej sylwetki absolwenta szkoły. 
Rozważana jest propozycja wykreowania nowego zawodu: technika konserwacji 
drewna zabytkowego.

Szkoła posiada doświadczoną kadrę pedagogiczną, nauczycieli zawodów, 
wieloletnie doświadczenie i warunki warsztatowe na wysokim poziomie.

W związku z podjętą przez szkołę inicjatywą uprzejmie proszę Pana Ministra 
o rozważenie możliwości stworzenia nowego kierunku kształcenia, tj. technika 
konserwacji drewna zabytkowego. Wyrażam swoje poparcie dla starań dyrek-
cji placówki, która zabiega o rozwój szkoły, co zaowocuje uzupełnieniem kadry 
polskich specjalistów ratujących drewniane dziedzictwo kulturowe.

Z wyrazami szacunku 
Stanisław Karczewski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Kazimierza Kleinę 

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Z odpowiedzi na oświadczenie z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie programu 

przyłączania miejscowości w powiatach słupskim, lęborskim i wejherowskim do 
sieci internetu szerokopasmowego dowiedzieliśmy się, że przyłączanie jest reali-
zowane w ramach Programu Operacyjnego „Polska cyfrowa” (PO PC) 2014–2020.

Tworzeniem niezbędnej infrastruktury na obszarze wymienionych powia-
tów zajęła się Orange Polska SA. Tym samym spółka została zobowiązana do 
udostępniania informacji na temat dostępności internetu światłowodowego na 
tym terenie. Niestety od czasu pierwszego oświadczenia aż po chwilę obecną 
można napotkać rozmaite problemy z dostępem do tych informacji.

Dnia 14 maja 2021 r. mój asystent wysłał do PO PC e-mail z zapytaniem 
o dostępność internetu światłowodowego w interesujących nas lokalizacjach. 
W odpowiedzi dowiedzieliśmy się, że instytucją odpowiedzialną za wyznacza-
nie obszarów wsparcia w ramach działania 1.1 PO PC jest Urząd Komunikacji 
Elektronicznej. W związku z tym zasięgnęliśmy informacji o interesujących nas 
lokalizacjach na stronie UKE. Z niej pobraliśmy raporty, z których wynika m.in., 
że w jednej z dwóch lokalizacji (tj. w budynku przy ul. Bolesława Krzywoustego 1) 
operator Orange oferuje tylko i wyłącznie prędkość internetu do 20 Mb/s, a infra-
struktura w budynku to kable parowe miedziane. Równocześnie w tym budyn-
ku część użytkowników została przyłączona do internetu szerokopasmowego.

W związku z tym kieruję do Pana Premiera następujące pytania.
Skąd zwłoka w aktualizowaniu danych na stronach Orange oraz UKE, skoro 

już od około miesiąca jest we wspomnianej w piśmie lokalizacji dostępna i dzia-
łająca infrastruktura internetu światłowodowego?

Skąd przeciętny obywatel może w łatwy i przystępny sposób zasięgnąć wie-
dzy, czy w jego lokalizacji jest dostępny internet światłowodowy?

Jaki jest harmonogram przyłączania poszczególnych miejscowości do inter-
netu szerokopasmowego w powiatach słupskim, lęborskim i wejherowskim?

W związku z podaną informacją, że mieszkający w pobliżu szkoły mają moż-
liwość podłączenia się do internetu szerokopasmowego, proszę wyjaśnić, do kogo 
zainteresowani mogą się zwrócić w tej sprawie. Szczegółową procedurę zwią-
zaną z przyłączeniem sąsiadów szkoły do internetu szerokopasmowego proszę 
przedstawić na przykładzie szkoły podstawowej w Łebie.

Z poważaniem 
Kazimierz Kleina
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Kazimierza Kleinę

Oświadczenie skierowane do ministra finansów, funduszy i polityki regio-
nalnej Tadeusza Kościńskiego oraz do przewodniczącego Komisji Nadzoru 

Finansowego Jacka Jastrzębskiego

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Pani Przewodniczący!
Chciałbym prosić o zajęcie stanowiska w sprawie, z jaką zwrócił się do mnie 

Bank Spółdzielczy w Łebie (pismo banku w załączeniu), dotyczącej zasad two-
rzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków.

Aktualnie kwestie te reguluje rozporządzenie ministra finansów z dnia 
16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z dzia-
łalnością banków (t.j. DzU z 2019 r. poz. 520 ze zm.). Przepisy rozporządzenia 
pozwalają pomniejszyć podstawę tworzenia takich rezerw w przypadku m.in. 
ustanowienia dla banku zabezpieczenia w postaci hipoteki. Jednakże w sytuacji, 
gdy dochodzi do sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu w postępowa-
niu upadłościowym, hipoteka zostaje wykreślona i tym samym bank, na które-
go rzecz była ona ustanowiona, traci dotychczasową możliwość pomniejszania 
podstawy rezerwy celowej o odpowiednią kwotę. Dzieje się tak, mimo iż prawo 
upadłościowe uprzywilejowuje wierzycieli zabezpieczonych hipotecznie, a sumy 
uzyskane ze sprzedaży przedmiotu zabezpieczenia przeznaczane są w pierwszej 
kolejności na zaspokojenie wierzycieli zabezpieczonych na zbytym składniku 
majątkowym. Konieczność powiększenia rezerwy na ryzyko bankowe w przy-
padku, gdy pozostająca w depozycie sądowym suma uzyskana ze sprzedaży 
nieruchomości obciążonej hipoteką pozwoli na zaspokojenie roszczeń banku 
w całości, nie wydaje się uzasadniona, powoduje zaś znaczne obciążenie, szcze-
gólnie dla małych banków, i wiąże kapitał potrzebny w gospodarce.

Proszę zatem o rozważenie problemu opisanego szczegółowo w piśmie banku 
oraz o informację w kwestii możliwości dokonania zmiany wskazanego rozpo-
rządzenia w kierunku pozwalającym na unikanie takich sytuacji.

W załączeniu kopia pisma Banku Spółdzielczego w Łebie z 20 kwietnia 2021 r.

Kazimierz Kleina
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Wojciecha Koniecznego 

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
W trosce o bezpieczeństwo danych osobowych obywateli Rzeczypospolitej 

Polskiej pragnę zadać pytanie dotyczące ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o na-
rodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

W ustawie znalazł się poniższy zapis:
„Art. 32. Dane osobowe zebrane w ramach prac spisowych mogą być: 2) prze-

twarzane przez okres 100 lat od dnia zakończenia spisu powszechnego”.
Proszę o wyjaśnienie tej kwestii, ponieważ w ustawie dotyczącej poprzed-

niego spisu, w roku 2011, na podstawie ustawy z 4 marca 2010 r. o narodowym 
spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r., był zapis:

„Art. 10 ust. 6. Zgromadzone w spisie dane dotyczące imienia i nazwiska, 
numeru PESEL, numeru identyfikacji podatkowej (NIP) i numeru telefonu oraz 
adresu zostaną w sposób trwały usunięte z Bazy Danych NSP 2011, nie później 
niż po upływie 2 lat od dnia zakończenia spisu”.

Co wpłynęło na wydłużenie okresu przetwarzania i przechowywania danych 
osobowych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej aż o 98 lat? Jaka jest przyczyna 
podjęcia tej decyzji? Osobiście uważam, iż okres 100 lat przechowywania danych 
osobowych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej to zdecydowanie za długo i po-
winno się przywrócić poprzedni zapis, mówiący o trwałym usunięciu danych 
osobowych nie później niż po upływie 2 lat od dnia zakończenia spisu.

Uprzejmie proszę o odpowiedź na zadane przeze mnie pytania.

Wojciech Konieczny
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Wojciecha Koniecznego

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z napływającymi do mojego biura senatorskiego informacjami 

dotyczącymi wycofania leku Soliris z programu lekowego ,,Leczenie nocnej na-
padowej hemoglobinurii (PNH) (ICD-10 D59.5)” od 1 maja 2021 r. pragnę zadać 
Panu Ministrowi następujące pytania.

1. Dlaczego Ministerstwo Zdrowia wycofało lek Soliris z programu lekowego 
leczenia nocnej napadowej hemoglobinurii, pozostawiając refundację tego leku 
tylko dla chorych na zespół hemolityczno-mocznicowy?

2. Na jaką pomoc ze strony Ministerstwa Zdrowia mogą liczyć osoby pozba-
wione leku Soliris?

3. Czy Ministerstwo Zdrowia zaproponowało bądź zaproponuje w najbliższym 
czasie alternatywne leczenie dla chorych na nocną napadową hemoglobinurię?

Uprzejmie proszę o odpowiedź na zadane przeze mnie pytania.

Wojciech Konieczny
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Tadeusza Kopcia 

Oświadczenie skierowane do podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu, generalnego konserwatora zabytków 

Magdaleny Gawin

Gmina Ustroń to turystyczna miejscowość z ok. 16 tysiącami mieszkań-
ców, położona w województwie śląskim, w powiecie cieszyńskim. Posiada ona 
status uzdrowiska. Jedną z dzielnic wypoczynkowych Ustronia jest Jaszowiec. 
W dzielnicy tej znajdują się zespoły domów wczasowych przy ul. Wczasowej, ul. 
Turystycznej i ul. Stromej. Pochodzą one z lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku, 
a w roku 2020 zostały wpisane do wojewódzkiej ewidencji zabytków, co spowo-
dowało, iż dzielnica ta, zamiast się rozwijać, powoli zaczyna umierać. Kolejni 
inwestorzy się wycofują, nie chcą inwestować pieniędzy w ośrodki, których ze-
wnętrznego wyglądu nie można zmodyfikować ani dostosować do dzisiejszych 
standardów.

Zabudowa dzielnicy wczasowej w Jaszowcu zrealizowana została w latach 
1960–1968 i obejmowała zespoły budynków położonych przy ul. Wczasowej, ul. 
Turystycznej i ul. Stromej. Realizacja wszystkich zespołów poprzedzona była 
konkursem architektonicznym przeprowadzonym w 1960 r., w którym wyło-
niono twórców zabudowy dzielnicy wczasowej w Jaszowcu. Przedmiotowy kon-
kurs wygrali Czesław Kotela, Irena Kotela, Zygmunt Winnicki i Jerzy Winnicki. 
W projekcie konkursowym zaplanowano 4 zespoły budynków w układzie 
gronowym (budynek główny i 5 „gron” powiązanych korytarzem), 4 zespoły 
w układzie liniowym (2 równoległe budynki powiązane korytarzem), 4 budynki 
punktowe (na rzucie zbliżonym do kwadratu) i zespoły budynków tworzących 
centrum usługowe. Wskazano także propozycję lokalizacji budynku Związku 
Nauczycielstwa Polskiego (budowę realizowano w latach 1960–1963).

W 2019 r. Rada Miasta Ustroń podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do 
opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ob-
szaru w Ustroniu Jaszowcu w rejonie ulic Wczasowej, Turystycznej, Stromej, 
Skalica i Równica. Po wyłonieniu w przetargu pracowni, która zajęła się przy-
gotowaniem projektu planu, zgodnie z ustawą do odpowiednich organów zostały 
skierowane pisma o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego. Wskazane działania spowodowały, iż wojewódz-
ki konserwator zabytków (delegatura w Bielsku-Białej) zaczął interesować się 
przedmiotowymi zespołami budynków, a następnie dokonał wpisu do ewidencji 
zabytków województwa śląskiego w formie kart adresowych zespołów domów 
wczasowych w dzielnicy Jaszowiec, znajdujących się przy ulicach Wczasowej, 
Turystycznej i Stromej. Zwrócił się również do gminy Ustroń o wpisanie tych 
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zespołów do gminnej ewidencji zabytków, do czego gmina, zgodnie z przepisami, 
była zobligowana. Obiekty znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków 
muszą zostać wpisane do gminnej ewidencji zabytków. Gmina, wiedząc, jakie 
skutki może wywołać nadanie statusu zabytków zespołom domów wczasowych, 
próbowała wpłynąć na decyzję konserwatora. Należy tu zaznaczyć, iż jedynie 
wojewódzki konserwator zabytków wydał negatywną opinię co do projektu pla-
nu miejscowego. Inne organy, np. Zarząd Województwa Śląskiego, regionalna 
dyrekcja ochrony środowiska czy Zarząd Powiatu Cieszyńskiego, wydały opinie 
pozytywne. Gmina wraz z autorem planu miejscowego doprecyzowała zapisy 
planu miejscowego w następujący sposób:

1) zakazuje się zmiany geometrii dachów oraz zmiany wyglądu istniejących 
elewacji w stylu modernistycznym;

2) nakazuje się zachowanie stylu architektury modernistycznej budynków 
istniejących, co wymaga zachowania kształtu dachu płaskiego, układu i kształtu 
okien oraz innych otworów, występowania loggii, wykuszu, balkonów, schodów 
i detali architektonicznych;

3) dopuszcza się rozbudowę budynków wyłącznie na terenie nieobjętym stre-
fami ochrony widoku na budynki uznane za dobra kultury współczesnej, przy 
zachowaniu stylu architektury modernistycznej i przy zastosowaniu współ-
czesnych materiałów elewacji oraz z zastrzeżeniem, że rozbudowa realizowana 
będzie w sposób umożliwiający zachowanie autentyzmu obiektów, ich podsta-
wowego rozplanowania, formy i detalu, oraz przy zachowaniu ochrony otocze-
nia i ekspozycji budynków;

4) zaplanowano realizację odcinka ulicy publicznej, co zwiększy integral-
ność zespołów; 

5) zaplanowano parkingi w poziomie terenów i parking wielopoziomowy na 
terenie poza strefami ochrony widoku na historyczne zespoły, co „uwolni” te-
reny otaczające te budynki od samochodów i rozwiąże problemy z ich nieprzy-
stosowaniem do aktualnych potrzeb w tym zakresie. 

W projekcie planu zagospodarowania dopuszczono możliwość rozbudowy 
poszczególnych zespołów budynków, które zostały podzielone na 3 style. W przy-
padku budynków przy ul. Turystycznej w zabudowie gronowej dopuszczono 
możliwość powiększenia o 100% powierzchni pierwszej kondygnacji każdego z 5 
gron pokoi wczasowych, przy zachowaniu koncepcji powiązania ich wspólnym 
korytarzem. Dopuszczono również nieznaczne liniowe powiększenie powierzch-
ni budynków głównych, co związane jest z potrzebami rozbudowy zaplecza ku-
chennego oraz części restauracyjnej każdego z zespołów. 

W przypadku budynków przy ul. Wczasowej w zabudowie liniowej dopusz-
czono nieznaczne liniowe powiększenie powierzchni zabudowy, co związane jest 
z potrzebami rozbudowy zaplecza kuchennego oraz części wspólnych każdego 
z zespołów. Dopuszczono również możliwość rozbudowy do wewnątrz, poprzez 
wypełnienie przestrzeni pomiędzy skrzydłami budynków. W kwestii nieistnie-
jącego obiektu DW Zagłębie ustalono obszar jego odtworzenia.

W przypadku budynków przy ul. Stromej w zabudowie punktowej dopuszczo-
no możliwość rozbudowy każdego z 6 budynków o 100% powierzchni zabudowy, 
jaka była zrealizowana pierwotnie. Ten stopień rozbudowy wynika z realizacji 
budynku DW Relaks, tj. budynku najwyżej położonego w zespole, najbardziej 
eksponowanego w całej dzielnicy i najlepiej widocznego z terenów otaczających. 

Pomimo przedstawionych argumentów podczas spotkania z konserwato-
rem w przedmiotowej sprawie nie udało się przekonać go do zmiany decyzji. 
Konsekwencją wpisania zespołu domów wczasowych do wojewódzkiej ewidencji 
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zabytków było kolejne negatywne uzgodnienie planu miejscowego, w którym 
konserwator poinformował, że przyjęte w projekcie planu rozwiązania nie 
zapewniają prawidłowej ochrony obiektów zabytkowych zlokalizowanych na 
danym terenie. W postanowieniu stwierdzono, że w planie należy wpisać na-
stępujące zasady ochrony:

— nakaz zachowania bryły, formy i architektury zewnętrznej, formy da-
chów, formy i wystroju architektonicznego elewacji i dachów (w tym m.in. formy 
i podziału okien, kolorystyki elewacji i dachów, materiałów wykończeniowych); 

— zakaz rozbudowy, nadbudowy i przebudowy w zakresie zasadniczej bry-
ły obiektów;

— dopuszczona została nieznaczna rozbudowa i nadbudowa, prowadzona 
umiejętnie, w sposób niewyróżniający się.

W końcu gmina wpisała – choć zrobiła to niechętnie – przedmiotowe zespo-
ły domów wczasowych do gminnej ewidencji zabytków. Uznając za niecelowe 
i krzywdzące nakazy i zakazy proponowane przez konserwatora, postanowi-
ła wyłączyć z opracowywanego planu nieruchomości, na których położone są 
przedmiotowe domy wczasowe. Odnosząc się do treści przywołanego wcześniej 
postanowienia, mając na względzie dokonane już zmiany, przebudowy i dobudo-
wy w zespołach domów wczasowych (jeden z domów wczasowych, DW Zagłębie, 
został całkowicie rozebrany) oraz potrzebę rozwoju przedmiotowych obiektów, 
uważam, że przedstawione zakazy i nakazy są nie do przyjęcia. W planie miej-
scowym nie ma możliwości wprowadzenia i zdefiniowania takich zapisów, jak 
„niewyróżniający się sposób” czy „nieznaczna” rozbudowa i nadbudowa. Zapisy 
te są niedookreślone i nie mogą być stosowane w aktach prawnych.

Porównując założenia urbanistyczne z lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku 
oraz aktualny stan, musimy zauważyć, iż: 

— istnieją 4 zespoły domów wczasowych w zabudowie gronowej;
— istnieją 4 zespoły domów wczasowych w zabudowie liniowej, jednakże 1 

z domów wczasowych, DW Zagłębie, został wyburzony (pomimo to został wpi-
sany do wojewódzkiej ewidencji zabytków), a DW Dąb został zrealizowany, cho-
ciaż nie był zaplanowany w projekcie konkursowym;

— istnieje DW Nauczyciel, choć nie został on wpisany do wojewódzkiej ewi-
dencji zabytków;

— nie istnieje zaplanowany w projekcie konkursowym ośrodek usługowy;
— nastąpiły zmiany geometrii dachów budynków DW Leśnik i  DW 

Montebello;
— nastąpiła zmiana elewacji w budynku DW Montebello;
— dobudowano nowy budynek przy zespole DW Mazowsze;
— wybudowano wiaty gastronomiczne przy DW Jawor i DW Gierek;
— wydane zostało pozwolenie na przebudowę DW Relaks, co całkowicie 

zmienia charakter budynku. Trzeba tu zaznaczyć, że roboty są już w znacznym 
stopniu zrealizowane, a stary budynek DW Relaks uległ częściowej rozbiórce. 

Opisane zmiany zrealizowane zostały na podstawie prawomocnie wydanych 
decyzji administracyjnych i nie ma możliwości przywrócenia przedmiotowych 
budynków do stanu poprzedniego.

Ważny jest też fakt, iż budynki, które nie zostały przebudowane, są w bar-
dzo złym stanie technicznym. Wprowadzenie obostrzeń, które zostały opisa-
ne w postanowieniu konserwatora zabytków, spowoduje całkowitą degradację 
przedmiotowych zespołów budynków, m.in. ze względu na fakt, że osoby wy-
poczywające wymagają pewnych standardów, których obecne budynki nie są 
w stanie spełnić.
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Podsumowując, uważam, że jakkolwiek ochrona i zachowanie charakteru 
dzielnicy Jaszowiec są niezbędne, konieczna jest także ochrona założenia urba-
nistycznego jako całości, a nie tylko poszczególnych zespołów budynków. Dlatego 
należy się zastanowić, czy podjęta decyzja o wpisaniu do ewidencji zespołów do-
mów wczasowych położonych przy ul. Wczasowej, ul. Turystycznej i ul. Stromej 
była słuszna.

Tadeusz Kopeć
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Filipa Libickiego

Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji 
Mariusza Kamińskiego oraz do minister rodziny i polityki społecznej  

Marleny Maląg

W związku z pismem przedstawicieli Stowarzyszenia „Wierność”, w którym 
postulują oni rozpoczęcie prac legislacyjnych nad nowelizacją ustawy o zaopa-
trzeniu emerytalnym funkcjonariuszy mającą na celu zaliczenie okresu urlopu 
wychowawczego do wysługi lat uwzględnianych przy wyliczeniu emerytury 
funkcjonariuszom, na zasadach, jakie przysługują żołnierzom zawodowym, 
uprzejmie proszę o opinię w przedmiotowej kwestii. Otrzymaną koresponden-
cję przekazuję w załączeniu.

Jan Filip Libicki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Filipa Libickiego 

Oświadczenie skierowane do pełnomocnika rządu do spraw osób niepełno-
sprawnych Pawła Wdówika oraz do ministra edukacji i nauki  

Przemysława Czarnka

Zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję rodzice niepełnosprawnych dzie-
ci, którzy uważają, że wskazany w art. 39a ustawy – Prawo oświatowe algorytm 
służący do obliczania zwrotu kosztów przewozu dzieci do szkół nie uwzględnia 
wszystkich wydatków rodziców ponoszonych z tego tytułu.

Uprzejmie proszę o ustosunkowanie się do przedmiotowej korespondencji, 
którą przekazuję w załączeniu.

Jan Filip Libicki
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Oświadczenie złożone 
przez senator Beatę Małecką-Liberę 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego

Z dużym niepokojem przyjmuję informację ministra zdrowia o braku zain-
teresowania szczepieniami przeciwko COVID-19, w szczególności wśród osób 
młodszych. O ile rozumiem trudności w rejestracji wśród seniorów, często spo-
wodowane brakiem należytej informacji, o tyle fakt, że ze szczepień rezygnuje 
młode pokolenie, moim zdaniem dowodzi defektu edukacji zdrowotnej i nale-
życie działającego systemu ochrony zdrowia.

Od początku akcji szczepień przeciwko COVID-19 byłam zwolennikiem punk-
tów szczepień w POZ, nikt bowiem nie ma tak pełnej wiedzy na temat podopiecz-
nych jak lekarz rodzinny. Od lat prowadzone przez nich punkty szczepień dają 
gwarancję pełnego profesjonalizmu i bezpieczeństwa zdrowotnego. Niestety wy-
brana przez rządzących forma szczepień, polegająca na tworzeniu ciągle nowych 
punktów, także tymczasowych, wprowadza duży chaos w miejscach stałych, 
gdzie płynnie prowadzi się akcję szczepień. Także ciągła zmiana asortymentu 
szczepionek nie ułatwia procesu szczepień.

Jednak największe zaniechanie, które przekłada się teraz na mniejsze zainte-
resowanie szczepieniami, to brak edukacji zdrowotnej, szeroko i merytorycznie 
prowadzonej promocji szczepień, brak wsparcia w postaci kampanii informa-
cyjnej szerzącej wiedzę na temat profilaktyki. To zadanie nie zostało odrobione 
przez ministra zdrowia wraz z ministrem edukacji.

Edukacja zdrowotna to ważny element zdrowia publicznego, który nie ma 
należytego miejsca i zrozumienia wśród decydentów. Apeluję o podjęcie pilnych 
działań w tym zakresie. Ze względu na skalę zarażeń i zgonów na COVID-19 
uważam, że należy także rozważyć wpisanie szczepień przeciwko COVID-19 na 
listę szczepień obowiązkowych. Ze względu na straty zdrowotne poniesione już 
przez rok walki z koronawirusem, a także wykończony fizycznie i psychicznie 
personel medyczny, możemy nie znieść kolejnej, ewentualnej czwartej fali za-
chorowań jesienią br. Musimy podjąć wszelkie działania zapobiegawcze, aby nie 
doprowadzić do kolejnych tragedii.

Beata Małecka-Libera
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Oświadczenie złożone 
przez senator Gabrielę Morawską-Stanecką 

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Art. 5c ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU 

1990 nr 16 poz. 95 ze zm.) stanowi, że „Rada gminy, z własnej inicjatywy lub na 
wniosek zainteresowanych środowisk, może utworzyć gminną radę seniorów”. 
Jest to niezwykle cenne rozwiązanie, mające zapewnić popularyzowanie idei 
przedstawicielstwa osób starszych na najniższym szczeblu samorządu tery-
torialnego oraz zwiększenie udziału seniorów w zakresie współdecydowania 
o sprawach lokalnych. Rady w swoim założeniu reprezentują interesy i potrze-
by starszych mieszkańców wobec władz samorządowych, spełniając kryteria 
organów o charakterze konsultacyjnym.

Wprowadzona regulacja prawna nie zapewniła jednak odpowiedniego fi-
nansowania funkcjonowania rad, czego efektem jest ich utrudniona działalność, 
brak zaangażowania większych grup seniorów oraz trudności w realizacji misji, 
jaka im przyświeca. Grupy seniorów na przestrzeni lat wielokrotnie sygnalizo-
wały rządzącym konieczność przeprowadzenia nowelizacji przepisów, tak by 
obsługę administracyjno-biurową gminnej rady seniorów zapewniała gmina.

Zauważając potrzebę zmian w prawie, Senat w dniu 3 grudnia 2020 r. podjął 
uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o sa-
morządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, druk senacki nr 216. Izba 
zdecydowała się wtedy na zapewnienie radom seniora, nie tylko szczebla gmin-
nego, ale i zaproponowanego wówczas powiatowego i wojewódzkiego, środków 
na realizację zadań statutowych z budżetów odpowiednich jednostek samorządu 
terytorialnego. Senat uznał, że proponowane przepisy niosą ze sobą pozytywne 
skutki społeczne, ponieważ rady seniorów będą odgrywały istotną rolę w przy-
gotowaniu społeczności lokalnych na zmiany wynikające z uwarunkowań demo-
graficznych. Niestety propozycja ta do dzisiaj nie została uchwalona przez Sejm.

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o niezwłoczne roz-
poczęcie prac legislacyjnych w Sejmie w celu wprowadzenia regulacji prawnych, 
zapewniających źródło finansowania radom seniorów.

Gabriela Morawska-Stanecka
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Krzysztofa Mroza 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Pandemia koronawirusa pokazała, jak ważnym elementem jest krajowa pro-

dukcja preparatów medycznych i leków, szczególnie tych osoczopochodnych, oraz 
ich zabezpieczenie dla polskich pacjentów. W Polsce nadal brakuje systemowego 
rozwiązania co do zagospodarowywania nadwyżek osocza. Polska jako jeden 
z nielicznych dużych krajów europejskich nie ma do tej pory własnej fabryki 
przetwarzającej osocze na produkty krwiopochodne i musi je kupować za gra-
nicą, a jednocześnie sprzedaje nadwyżki krwi, której magazynowanie, zgodnie 
z raportami Najwyższej Izby Kontroli, jest nieopłacalne.

We wrześniu 2020 r. prace zakończył powołany przez Pana Ministra zespół, 
który miał wypracować rekomendacje w sprawie fabryki frakcjonowania oso-
cza w Polsce. W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z prośbą 
o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie.

Czy planowane jest wybudowanie w Polsce fabryki frakcjonowania osocza? 
Jeżeli tak, to jaka jest perspektywa czasowa jej powstania i jaki jest przewidy-
wany jej koszt?

Z poważaniem 
Krzysztof Mróz
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Oświadczenie złożone 
przez senator Jadwigę Rotnicką 

Oświadczenie skierowane do ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki

W ostatnim czasie duże zaniepokojenie wywołała informacja o za-
mknięciu, od 15 maja 2021 r., szlaków turystycznych biegnących w oko-
licach miejscowości Spalona na Dolnym Śląsku. W związku z rozbudową 
wyciągu narciarskiego od połowy maja zamknięte zostaną leżące na pry-
watnym terenie odcinki 4 szlaków koło miejscowości Spalona na Dolnym 
Śląsku. Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Ziemi 
Kłodzkiej poinformował na Facebooku, że chodzi o: Główny Szlak Sudecki 
(czerwony) na odcinku pod Uboczem – schronisko „Jagodna”; międzynarodo-isko „Jagodna”; międzynarodo-
wy szlak długodystansowy E3 (niebieski) na odcinku pod Uboczem – schro-
nisko „Jagodna”; szlak „Południowe Góry Bystrzyckie” (żółty) na odcinku 
pod Uboczem – schronisko „Jagodna”; szlak Krowiarki – Spalona (zielony) 
na odcinku Spalona – schronisko „Jagodna”.

W związku z planami prywatnego inwestora Oddział PTTK Ziemi 
Kłodzkiej zwrócił się do nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka o zgodę na wy-
znaczenie alternatywnych przebiegów szlaków po terenach należących do 
Lasów Państwowych, na co uzyskał wstępną zgodę. W sprawę włączyła się 
jednak Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu, która po-ństwowych we Wrocławiu, która po-stwowych we Wrocławiu, która po-
stawiła warunki niemożliwe do spełnienia przez PTTK. Dyrekcja oczekuje 
m.in.: podpisania umowy bezpłatnej dzierżawy przez PTTK gruntów, po któ-
rych biegną szlaki; porządkowania szlaku turystycznego ze śmieci dwa razy 
do roku; dokonywania okresowych przeglądów stanu ścieżek i zgłaszanie do 
nadleśnictwa potencjalnych zagrożeń. Koszty usunięcia powalonych drzew 
czy naprawy rozjechanych szlaków ponosiłoby nadleśnictwo bądź firma zaj-
mująca się gospodarką leśną. Wyjaśniając w mediach zamieszanie związane 
ze szlakami w rejonie Spalonej, przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych we Wrocławiu wyraził dodatkowo oczekiwanie zawarcia przez 
PTTK umowy o odpowiedzialności cywilnej, czyli zobowiązania się PTTK 
do tego, że w razie gdyby wydarzyły się jakieś wypadki, ten, który poniósł 
szkody na tym szlaku, mógłby dochodzić roszczeń właśnie od PTTK.

Sytuacja związana z zamknięciem szlaków w rejonie Spalonej jest niezro-
zumiała i szokująca zważywszy na fakt, że przecięte zostały bezpieczne dla 
turystów szlaki współtworzące polską i europejską sieć szlaków turystycz-
nych (teraz turyści będą musieli przejść ok. 2 km drogą wojewódzką nr 389 
zwaną autostradą sudecką). Bulwersujący nie jest fakt, że prywatny inwe-
stor na swoim terenie chce rozwijać bazę sportową, ale to, że zarządzające 
publicznym majątkiem Lasy Państwowe wykazują się absolutnym brakiem 
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zrozumienia, czym jest masowa turystyka piesza, zwłaszcza w okresie, kie-
dy po pandemii należy stwarzać warunki do aktywnego wypoczynku. Dziś 
wydaje się jednak, że postępowanie wrocławskiej dyrekcji LP jest tak na-
prawdę pierwszym krokiem do likwidacji turystyki krajoznawczej w Polsce.

W związku z przedstawioną bardzo skrótowo sytuacją proszę o pilną od-
powiedź na poniższe pytania.

Czy przedstawione przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych we 
Wrocławiu stanowisko jest przypadkiem incydentalnym, czy przejawem 
strategii, która obowiązywać będzie we wszystkich dyrekcjach LP w Polsce?

Jak Lasy Państwowe wyobrażają sobie „dokonywanie okresowych prze-
glądów stanu ścieżek i zgłaszanie do nadleśnictwa potencjalnych zagrożeń”? 
Czy PTTK oraz inne organizacje mają zlecać wykonywanie przeglądów spe-
cjalistycznym firmom, które posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, 
by ocenić np. stan zdrowia drzew rosnących wzdłuż szlaków turystycznych 
lub trwałość podłoża, co ma znaczenie zwłaszcza na szlakach górskich?

Jak jakiekolwiek stowarzyszenie, nie tylko PTTK, ale i lokalne organi-
zacje czy samorządy, które dotąd we współpracy z Lasami dbały o różnego 
rodzaju szlaki czy ścieżki edukacyjne, mają znaleźć środki na wykupienie 
polisy OC i dokonywanie przeglądów szlaków pod kątem bezpieczeństwa?

Dukty leśne, po których biegną szlaki turystyczne, są często dewastowane 
przez ciężki sprzęt pracujący przy wyrębie lasów. Trasy te pozostają rozjeż-
dżone nieraz przez długie miesiące. Dlaczego wobec tego PTTK ma ponosić 
odpowiedzialność za ewentualne nieszczęśliwe zdarzenia, jeśli zdarzą się one 
wskutek wypadku na szlaku zniszczonym przy wycince lub innych pracach 
leśnych prowadzonych przez LP lub na zlecenie LP?

Z poważaniem 
Jadwiga Rotnicka
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Sławomira Rybickiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Środowiska skupione wokół szeroko rozumianej turystyki wodnej i spor-
tów wodnych zwróciły się do dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ze sformu-
łowanymi wspólnie wątpliwościami dotyczącymi zastosowanych rozwiązań 
przy budowie kanału przez Mierzeję Wiślaną w Nowym Świecie. Na podsta-
wie publicznie wygłaszanych zapowiedzi zakładano korzystne rozwiązania dla 
turystyki wodnej. Zainteresowane środowiska z niepokojem zaobserwowały 
jednak betonowanie oczepu nabrzeża po stronie zachodniej na wysokość 2,5 m 
n.p.m. Przyjęcie takiego rozwiązania wyklucza cumowanie jednostek sporto-
wych i turystycznych, dla których właściwa wysokość nie powinna przekraczać 
1,0 m n.p.m. Ponadto jednym z argumentów podnoszonych przez Urząd Morski 
podczas konsultacji budowy kanału żeglugowego był rozwój turystyki wodnej 
oraz miejscowości i portów w obszarze Zalewu Wiślanego. Co niezwykle ważne, 
samorządy regionalne i lokalne zaangażowały wielomilionowe środki na roz-
wój infrastruktury turystycznej oraz tworzenie bazy żeglarskiej nad Zalewem 
Wiślanym i w jego pobliskim otoczeniu w związku ze spodziewanym wzrostem 
popytu na turystykę wodną po wykonaniu kanału przez mierzeję.

W związku z powyższym proszę o następujące informacje.
1. Z jakich powodów zrezygnowano z wielokrotnie zapowiadanych i konsul-

towanych w ramach inwestycji rozwiązań korzystnych dla rozwoju turystyki 
wodnej?

2. Czy planowane jest obniżenie nabrzeży lub zastosowanie pomostów cu-
mowniczych umożliwiających bezpieczne wyjście na brzeg? Jeśli nie, to z jakich 
powodów?

3. Czy w projekcie przewidziano miejsca postojowe dla jednostek motoro-
wych i żaglowych oczekujących na otwarcie drogi do śluzy bądź szukających 
schronienia w przypadku załamania pogody na morzu lub Zalewie Wiślanym? 
Jeśli nie, to z jakich powodów?

4. Czy w projekcie przewidziano miejsca postojowe dla załóg zmuszonych do 
dokonania naprawy lub skorzystania z mediów czy sanitariatów i z tych powo-
dów chcących wyjść na brzeg? Jeśli nie, to z jakich powodów?

5. Czy możliwy jest powrót do pierwotnie planowanych i konsultowanych 
rozwiązań? Jeśli nie, to z jakich powodów?

Z poważaniem 
Sławomir Rybicki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Sławomira Rybickiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Samorządy, m.in. powiatów puckiego i wejherowskiego, od lat zabiegają o podję-
cie realnych działań mających na celu wybudowanie tzw. drogi Via Maris. Realizacja 
tej inwestycji była oficjalnie i wielokrotnie zapowiadana przez przedstawicieli obozu 
rządzącego od co najmniej 2017 r. Powstanie drogi krajowej Via Maris ma kluczo-
we znaczenie m.in. dla stworzenia sprawnego połączenia drogowego północno-za-
chodniej części województwa pomorskiego z aglomeracją Trójmiasta, odciążenia 
dojazdu do atrakcyjnych turystycznie terenów Półwyspu Helskiego oraz znaczne-
go zmniejszenia uciążliwości ruchu w centrach miast: Gdyni, Rumi, Redy i Pucka. 
W 2019 r. Ministerstwo Infrastruktury informowało, że prace pozostawały w fazie 
prac koncepcyjnych. Niestety, mimo upływu kolejnych lat nadal brak konkretnych 
informacji oraz realnych działań, które skutkowałyby realizacją tej niezwykle waż-
nej i potrzebnej dla poprawienia dostępności komunikacyjnej inwestycji. 

W związku z tym proszę o następujące informacje. 
1. Na jakim etapie są obecnie prace związane z projektem budowy drogi Via Maris?
2. Jakie dotychczas podjęto działania w celu realizacji inwestycji? 
3. Jakie zostaną podjęte w najbliższym czasie konkretne działania zmierza-

jące do realizacji niniejszej inwestycji? 
4. Czy ustalony jest harmonogram realizacji inwestycji? Jeśli tak, to jaki? 

Jeśli nie, to z jakich powodów? 
5. Czy w budżecie państwa zabezpieczone są środki finansowe na prace pro-

jektowe oraz realizację budowy drogi Via Maris? Jeśli tak, to w jakiej wysokości? 
Jeśli nie, to z jakich powodów? Czy planuje się zabezpieczenie takich środków? 
Jeśli tak, to kiedy i w jakiej wysokości? 

6. Jaki jest planowany termin zakończenia inwestycji i oddania drogi do 
użytku? 

7. Czy dla ministerstwa projekt budowy drogi Via Maris ma rangę 
priorytetową?

8. Kiedy zainteresowane inwestycją samorządy otrzymają od ministerstwa 
szczegółowe informacje w zakresie realizacji niniejszej inwestycji?

9. Czy planowane są inne inwestycje w infrastrukturę drogową odciąża-
jące powiaty pucki i wejherowski, ze szczególnym uwzględnieniem Półwyspu 
Helskiego? Jeśli tak, to jakie? Jeśli nie, to z jakich powodów? 

Z poważaniem 
Sławomir Rybicki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Sławomira Rybickiego 

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Modernizacja linii kolejowej nr 201 łączącej Bydgoszcz z portem w Gdyni jest 
kluczową inwestycją dla rozwoju transportu intermodalnego ładunków na szla-
ku Bałtyk – Adriatyk. Inwestycja ta wpisuje się również w inne ważne realizo-
wane projekty inwestycyjne mające na celu poprawę dostępu kolejowego do portu 
morskiego w Gdyni oraz zwiększenie możliwości wywozów ładunków z Portu 
Gdynia. Stworzenie kolejnego połączenia kolejowego i usprawnienie przewozu 
ładunków nabiera szczególnego znaczenia w kontekście budowanego portu ze-
wnętrznego, który powiększy możliwości przeładunku gdyńskiego portu.

W związku z powyższym proszę o następujące informacje.
1. Na jakim obecnie etapie są prace związane z modernizacją linii kolejowej 

nr 201?
2. Jakie dotychczas podjęto działania w celu realizacji inwestycji?
3. Jakie konkretne działania zostaną podjęte w najbliższym czasie zmierza-

jące do realizacji wymienionych inwestycji?
4. Czy ustalony jest harmonogram realizacji inwestycji? Jeśli tak, to jaki? 

Jeśli nie, to z jakich powodów?
5. Czy w budżecie państwa zabezpieczone są środki finansowe, które w ca-

łości pokryją realizację inwestycji? Jeśli tak, to w jakiej wysokości? Jeśli nie, to 
z jakich powodów i czy planuje się zabezpieczenie takich środków, kiedy i w ja-
kiej wysokości?

6. Jaki jest planowany termin zakończenia inwestycji?

Z poważaniem 
Sławomir Rybicki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Sławomira Rybickiego 

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

W maju 2020 r. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała informację o wynikach 
kontroli w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z zalegania 
materiałów niebezpiecznych na dnie Morza Bałtyckiego. Zarządzeniem nr 150 
prezesa Rady Ministrów z dnia 25 września 2020 r. powołano Międzyresortowy 
Zespół do spraw zagrożeń wynikających z zalegających w obszarach morskich 
Rzeczypospolitej Polskiej materiałów niebezpiecznych.

W związku z powyższym proszę o następujące informacje.
1. Jakie są dotychczasowe wyniki prac Międzyresortowego Zespołu?
2. Kiedy odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu? Ile posiedzeń odbyło się 

dotychczas?
3. Czy do prac Zespołu zaproszono jako głos doradczy osoby niebędące jego 

członkami? Jeśli tak, to kogo?
4. Czy w ramach realizacji zadań Zespołu powołano grupy robocze lub ze-

społy doradcze? Jeśli tak, to jakie i w jakim składzie osobowym?
5. Czy przyjęty został harmonogram prac Zespołu? Jeśli tak, to jaki? Jeśli 

nie, to z jakich powodów?
6. Czy w ramach realizacji zadań Zespołu zlecono wykonanie opracowań, 

analiz, raportów lub ekspertyz? Jeśli tak, to w jakim zakresie i jakim podmiotom?
7. Czy protokoły z posiedzeń Zespołu są publicznie dostępne? Jeśli tak, to 

gdzie? Jeśli nie, to z jakich powodów? Proszę o przedstawienie kopii protokołów 
z posiedzeń.

Z poważaniem 
Sławomir Rybicki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Sławomira Rybickiego 

Oświadczenie skierowane do ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki

Z dostępnych dla opinii publicznej informacji wynika, iż istnieje uzasad-
niona wątpliwość co do legalności przeprowadzonej w miejscowości Lubkowo 
(gmina Krokowa) wycinki 63 topól kanadyjskich wzdłuż ulicy Długiej (kwiecień 
2021 r.). Wycinkę drzew umotywowano budową chodnika oraz względami bez-
pieczeństwa. Jednak opublikowane treści wskazują na prawdopodobieństwo, 
iż wycięte topole były siedliskiem porostów, których gatunki podlegają ścisłej 
i częściowej ochronie.

W związku z powyższym proszę o następujące informacje.
1. Czy przed wycinką drzew dokonano przeglądu drzew pod kątem stanu 

sanitarnego? Jeśli tak, to kto był zobowiązany do przeprowadzenia przeglądu 
i jakie były wnioski? Jeśli nie, to z jakich powodów?

2. Czy w opinii ministerstwa wycinkę przeprowadzono zgodnie z przepisami?
3. Czy w związku z opublikowanymi wątpliwościami co do legalności zreali-

zowanej wycinki drzew zostanie przeprowadzona kontrola wyjaśniająca sprawę? 
Jeśli tak, to który podmiot przeprowadzi kontrolę i kiedy? Jeśli nie, to z jakich 
powodów?

4. Czy ministerstwo lub jednostki podległe podejmą jakiekolwiek czynności 
wyjaśniające kwestię legalności niniejszej wycinki? Jeśli tak, to kiedy? Jeśli nie, 
to z jakich powodów?

Z poważaniem 
Sławomir Rybicki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Krzysztofa Słonia 

Oświadczenie skierowane do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka

Szanowny Panie Ministrze!
Uprzejmie proszę o zapoznanie się z sytuacją nauczycieli i pracowników za-

trudnionych w szkołach publicznych prowadzonych przez organy inne niż JST, 
a w szczególności ze sposobem ich wynagradzania. Jaskrawym przykładem 
trudnej i dyskryminującej sytuacji jest Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi 
Królowej w Kielcach, które od lat utrzymuje wysoki poziom wychowania i szczyci 
się wieloma osiągnięciami swoich uczniów, a przez przepisy prawa może stracić 
pozycję lidera w naszym województwie.

Proszę o zapoznanie się z załączonymi informacjami i pilną reakcję, gdyż 
kieleckie liceum zapewne nie jest jedyną placówką, która zmaga się z wymie-
nionymi problemami.

Krzysztof Słoń 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Krzysztofa Słonia

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego  
oraz do p.o. prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Filipa Nowaka

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Prezesie!
Uprzejmie proszę o przeanalizowanie aktualnej sytuacji związanej z do-

stępem do wieloaspektowej rehabilitacji dzieci z Kielc i naszego województwa. 
Problem dotyczy kilku ośrodków, które taką rehabilitację prowadzą, a z powo-
du niskich wycen zabiegów i terapii (w porównaniu choćby do cen rehabilitacji 
domowej) nie są w stanie utrzymać personelu i wysokiego poziomu usług.

Proszę o zapoznanie się z pismem skierowanym do mnie przez rodziców, 
którzy, widząc postępy w rehabilitacji u swoich dzieci, są zaniepokojeni moż-
liwością przerwania zabiegów. Nie stać ich również na opłacenie rehabilitacji 
z własnej kieszeni.

Uprzejmie proszę o podjęcie działań w sprawie kieleckich placówek, a jedno-
cześnie wprowadzenie rozwiązania systemowego dotyczącego funkcjonowania 
ośrodków rehabilitacyjnych pozwalających na całościową terapię dzieci, tak 
istotną dla wyeliminowania lub zminimalizowania ich niepełnosprawności 
w dalszym życiu.

Krzysztof Słoń 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Adama Szejnfelda

Oświadczenie skierowane do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka

Szanowny Panie Ministrze!
Podstawą tworzenia kompetencji zawodowych w bardzo wielu dziedzinach 

jest praktyczna nauka zawodu. Na fachowość przyszłych pracowników i mi-
strzów w zawodzie wpływa nie tylko teoria przyswajana w szkole, ale także, 
a może nawet przede wszystkim, kształcenie praktyczne. W Polsce natomiast 
można mieć coraz więcej obaw o efektywność tego kształcenia, zwłaszcza w za-
wodach rzemieślniczych. I obawy te nie wynikają tylko z trwającej od ubiegłego 
roku pandemii, która spowodowała, iż bardzo często w wielu zawodach trudno 
było poza teorią kształcić młodzież równolegle także praktycznie. To bowiem, 
miejmy nadzieję, była przeszkoda „jedynie” okresowa. Wydaje się natomiast, 
że praktyczną naukę zawodu dotyka w Polsce problem systemowy, który czas 
najwyższy wyeliminować.

W niniejszym oświadczeniu, z racji konieczności zachowania zwięzłości wy-
stąpienia, nie mogę odnosić się do wszystkich problemów dotykających prak-
tycznej nauki zawodu. Skupię się zatem głównie na czynniku ekonomicznym, 
gdyż ma on ogromne znaczenie, tak dla samych uczniów, jaki i ich zawodowych 
nauczycieli, dla mistrzów rzemiosła, a poprzez to rzutuje także na całość spraw 
związanych z nauką zawodu.

1. Wynagrodzenie uczniów realizujących praktyczną naukę zawodu.
Biorąc pod uwagę aktualne realia na rynku pracy, a zarazem potrzeby i ocze-

kiwania uczniów, należy stwierdzić, iż otrzymują oni bardzo niskie wynagro-
dzenie za zaangażowany czas w ramach swojej praktycznej nauki zawodu. Są 
to kwoty uzależnione od etapu kształcenia, ale tak czy inaczej oscylują na pozio-
mie ok. 2 zł za godzinę (I klasa – 255,00 zł miesięcznie, II klasa – 287,51 zł mie-
sięcznie, III klasa – 343,68 zł miesięcznie). Ten stan sprawia, że część z uczniów 
nie ma wewnętrznego przekonania, motywacji oraz solidnego przywiązania do 
czynności, jakie mają wykonywać, i to na jak najlepszym poziomie, w firmie, 
w której praktycznie uczą się swojego zawodu. Pewnie i z tego powodu część 
uczniów w trakcie nauki rezygnuje z kontynuacji szkolenia, a inni, nawet zosta-
jąc w szkole oraz w zakładzie rzemieślniczym, nie traktuje swoich obowiązków 
priorytetowo. Wszystko to odbija się na jakości pracy i kształcenia.

2. Brak wynagrodzenia dla mistrzów.
Nauczyciele zawodu, mistrzowie rzemiosła, praktycznie nie otrzymują żad-

nego wynagrodzenia za swoją odpowiedzialną pracę, nawet na poziomie płacy 
minimalnej, zatem – w przeciwieństwie do swoich koleżanek i kolegów, na-
uczycieli pracujących nie w zakładach rzemieślniczych, ale w szkołach – nie 
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otrzymują finansowego uznania za swój trud i wkładaną pracę w kształcenie 
młodzieży, którą zawodowo realizują. Tego nie tylko nie można uznać za roz-
wiązanie sprawiedliwe, ale też taki system nie może wpływać na utrzymywa-
nie szczególnej motywacji do realizacji zadania wychowywania i praktycznego 
nauczania zawodu.

3. Refundacja kosztów praktycznej nauki zawodu.
System refundacji kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców, przez za-

kłady rzemieślnicze de facto staje się antymotywacyjny w zakresie realizacji 
przez nich tego zadania. Dzieje się tak dlatego, że po pierwsze, jej wysokość 
nie jest adekwatna do ponoszonych kosztów samego kształcenia – np. jej war-
tość nie była waloryzowana już kilkanaście lat, czyli w okresie, kiedy wzrosły 
praktycznie wszystkie koszty zarówno związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, jak i wszelkie inne związane z realizacją zadania praktycznej na-
uki zawodu. Po drugie, refundacja ta, obejmująca aż 3 lata nauczania, następuje 
jedynie wtedy, kiedy uczeń przystąpi do egzaminu oraz jeśli pozytywnie zali-
czy egzamin. Na jedno i drugie jednak rzemieślnik ma już bardzo ograniczo-
ny wpływ, żeby nie powiedzieć, iż nie ma żadnego wpływu. Tak więc zakłady 
i prowadzący je rzemieślnicy muszą przez lata inwestować środki w kształce-
nie młodych adeptów nauki zawodu, nie wiedząc nawet, czy one kiedykolwiek 
zostaną im zrefundowane.

W tym miejscu warto zaznaczyć, iż mistrz, rzemieślnik prowadzący naukę 
nie otrzymuje refundacji nie tylko wtedy, kiedy uczeń nie zaliczy pozytywnie 
części zawodowej, tego praktycznego sprawdzianu jego wiedzy i umiejętności, 
ale też wtedy, kiedy nie zaliczy części teoretycznej, którą poznaje w szkole, a nie 
w zakładzie rzemieślnika.

Panie Ministrze, w trosce o jakość praktycznego kształcenia zawodu, chcąc 
zwiększyć zainteresowanie uczniów taką nauką, oraz także rzemieślników ma-
jących na co dzień kształcić młodzież, należy dokonać niezbędnych zmian nie 
tylko w systemie nauki zawodu, ale też w jej aspekcie finansowym. W tym celu 
kwoty wypłacane uczniom powinny zostać zwaloryzowane. Powinno się także 
przewidzieć odpłatność za pracę nauczycieli, mistrzów rzemieślniczych oraz 
dokonać zasadniczych zmian w systemie refundacji kosztów realizacji prak-
tycznej nauki zawodu. W ramach tych zmian potrzebne jest przeprowadzenie 
waloryzacji kosztów tego kształcenia. Potrzebna jest także zmiana samych zasad 
dokonywania tej refundacji tak, aby refundacja nie była uzależniona od czyn-
ników, na które kształcący rzemieślnik nie ma wpływu, np. poprzez usunięcie 
warunku przystąpienia do egzaminu czy jego zaliczenia. Refundacja powin-
na być wypłacana także w trakcie edukacji, np. każdorazowo po wystawieniu 
pozytywnej oceny za dany okres edukacji, a nie dopiero na zakończenie całego 
cyklu kształcenia.

Chciałbym zatem zapytać Pana Ministra, czy podziela Pan pogląd wyrażony 
w niniejszym oświadczeniu. Czy ministerstwo oraz rząd planuje wprowadzenie 
zmian w systemie praktycznej nauki zawodu, w tym w finasowaniu systemu? 
Jeśli nie, to dlaczego, a jeśli tak, to kiedy i w jakim kierunku będą zmierzać pla-
nowane zmiany?

Z poważaniem 
Adam Szejnfeld 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Adama Szejnfelda 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Pandemia COVID-19 jest w ostatnich dekadach największym zagrożeniem 

dla zdrowia publicznego w Polsce. Niestety wygląda na to, że nawet szczęśliwe 
przechorowanie tej wirusowej choroby bardzo często nie stanowi końca zagro-
żenia dla pacjentów. Dla wielu z nich wiąże się bowiem z dużym osłabieniem or-
ganizmu, głębokimi zmianami w płucach i spadkiem sił witalnych. Powikłania 
te bardzo często są związane też z zaburzeniami ciśnienia krwi, zakrzepami 
zatorowymi oraz ogólnym osłabieniem organizmu, co, jeśli nie jest kontrolo-
wane i leczone, może prowadzić nie tylko do pogłębienia się dolegliwości, ale 
nawet do śmierci.

Z powyższych powodów państwo, poprzez swój system opieki zdrowotnej, 
powinno monitorować stan zdrowia ozdrowieńców i służyć im medyczną pomo-
cą, także w okresie po przechorowaniu, zwłaszcza, że pomoc tym osobom i ich 
rehabilitacja niejednokrotnie wymaga odpowiedniego specjalistycznego sprzętu, 
na przykład domowego kondensatora tlenu. Niestety nie każdego stać na samo-
dzielną realizację zaleceń lekarzy, nawet wtedy, kiedy stają się one koniecznością.

Nie lepiej jest z liczbą dedykowanych pocovidowej rehabilitacji placówek 
ochrony zdrowia. Podobno bowiem na obecną chwilę istnieje praktycznie tyl-
ko jeden ośrodek, w którym w ramach refundacji z Narodowego Funduszu 
Zdrowia realizowany jest, i to tylko pilotażowy, program rehabilitacji leczni-
czej po przebytej chorobie COVID-19. Jest to Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II.

Biorąc pod uwagę dalsze trwanie pandemii SARS-CoV-2 oraz zwiększającą się 
liczbę osób po przebytej chorobie, u których notuje się szereg powikłań wymaga-
jących dalszego leczenia lub rehabilitacji, zwracam się do Pana Ministra z prośbą 
o udzielenie informacji na temat tego, gdzie, kiedy i na jakich warunkach rząd 
zamierza wdrażać programy pochorobowego leczenia pacjentów z powikłaniami 
po COVID-19. Chciałbym też dowiedzieć się, czy Ministerstwo Zdrowia przewi-
duje rozszerzenie placówek realizujących program tej rehabilitacji.

Z wyrazami szacunku 
Adam Szejnfeld
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Adama Szejnfelda  

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Pile zwróciła się do mnie w nie-

pokojącej sprawie dotyczącej niekorzystnych zmian uderzających w polskie pie-
lęgniarstwo i położnictwo.

Zgodnie z treścią swojego przyrzeczenia środowisko pielęgniarek i położ-
nych jest zobowiązane nieść pomoc każdemu człowiekowi w sytuacji zagro-
żenia zdrowia lub życia. Trzeba przyznać, że w obecnych warunkach osoby te 
rzetelnie i z godnością sprawują swoje posłannictwo. Ryzykując własnym zdro-
wiem, każdego dnia są na posterunku – i to nie tylko dlatego, że jest to wpisane 
w specyfikę wykonywanego przez nie zawodu. Jest to wręcz ich misja. Mimo że 
rok 2020 został ogłoszony światowym Rokiem Pielęgniarek i Położnych, wła-
śnie teraz, w szczycie pandemii koronawirusa, środowisko pielęgniarek i położ-
nych zostało zaskoczone decyzją o zlikwidowaniu Departamentu Pielęgniarek 
i Położnych w Ministerstwie Zdrowia. Departament, który został utworzony 
z myślą o największej grupie zawodowej w Polsce – miało to swoje historycz-
ne i merytoryczne uzasadnienie – przestaje istnieć. Jest to odczytywane przez 
zainteresowanych jako symbol marginalizacji spraw pielęgniarek i położnych. 
Ale jest to nie tylko symbol, lecz także konkretne działanie skutkujące rozpro-
szeniem tej problematyki po różnych innych departamentach Ministerstwa 
Zdrowia. Środowisko zawodowe krytykuje ten ruch.

Kolejnym problemem, jaki podnosi środowisko, są skutki likwidacji Centrum 
Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i  Położnych, które z  powodze-
niem funkcjonuje już od 1998 r. Według zainteresowanych może to spowodo-
wać ograniczenie liczby pielęgniarek i położnych z wysokimi kwalifikacjami 
zawodowymi.

Samorząd Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Pile, który zwrócił się 
do mnie w wymienionych sprawach, obchodzi w tym roku jubileusz trzydzie-
stolecia. Niestety w tym szczególnym, jubileuszowym czasie jego członkinie 
i członkowie czują się marginalizowani, lekceważeni. Jednocześnie obawiają się, 
że zmiany wprowadzane przez Ministerstwo Zdrowia spowodują zmarnowanie 
ich dotychczasowego dorobku społecznego i zawodowego. Powagi sprawie do-
daje kryzys demograficzny dotyczący polskich pielęgniarek i położnych. Z tych 
powodów opracowano Strategię na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnic-
twa w Polsce, a następnie przyjęto uchwałę Rady Ministrów nr 124/2019 z dnia 
15 października 2019 r. Jest to dokument pt. „Polityka wieloletnia państwa na 
rzecz pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce”. 
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Zmiany, jakie dokonały się w ostatnich latach, to efekt wspólnej ciężkiej pra-
cy organizacji reprezentujących interesy środowiska zawodowego pielęgniarek 
i położnych, wspartych merytorycznie i organizacyjnie przez pracowników li-
kwidowanego Departamentu Pielęgniarek i Położnych. Działacze i działaczki 
środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych uważają, że nie wolno tego 
doświadczenia oraz wypracowanych rozwiązań zaprzepaścić.

Mając to wszystko na uwadze oraz rozumiejąc obawy pielęgniarek i położ-
nych, chciałbym zapytać Pana Ministra, jakie były przyczyny podjęcia opisanych 
działań oraz jakie według ministerstwa mają one przynieść efekty. Chciałbym 
też dowiedzieć się, czy resort pod wpływem rosnącej krytyki środowiska zawo-
dowego wycofa się z realizowanych oraz planowanych zmian lub też zamierza 
dokonać w tym zakresie odpowiednich korekt.

Z wyrazami szacunku 
Adam Szejnfeld 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Aleksandra Szweda 

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury, 
dziedzictwa narodowego i sportu Piotra Glińskiego

Szanowny Panie Premierze!
Już na wstępie składam Panu serdeczne podziękowania za odpowiedź 

udzieloną w dniu 10 lipca 2020 r. na moje oświadczenie wystosowane 13 maja 
2020 r. w sprawie poparcia starań czynionych przez Muzeum Papiernictwa 
o wpisanie młyna papierniczego w Dusznikach-Zdroju na listę UNESCO.

Oprócz kwestii formalnych związanych z przygotowaniem seryjnej no-
minacji dotyczącej wpisania na listę UNESCO najcenniejszych europejskich 
młynów papierniczych, które to kwestie koordynowane są przez Muzeum 
Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju, instytucja ta prowadzi przygotowania 
do inwestycji, celem których jest rewitalizacja i właściwe zabezpieczenie 
młyna papierniczego w Dusznikach-Zdroju oraz reorganizacja systemu 
zwiedzania w związku z przewidywanym znaczącym wzrostem liczby tu-
rystów zainteresowanych historycznym obiektem.

Zakres niezbędnych prac obejmuje m.in.:
1. budowę kanału ulgi zabezpieczającego młyn przed powodzią (reali-

zacja jest już zapewniona przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody 
Polskie”, początek prac przewidywany jest na jesień w 2021 r.);

2. odciążenie młyna papierniczego (wyprowadzenie z historycznego budyn-
ku magazynów zbiorów i papieru czerpanego itp.);

3. remonty młyna, w tym rewitalizacja czerpalni, w której od XVI w. wy-
twarzano arkusze papieru (zadanie to jest ważne w kontekście przygotowań do 
kontroli poprzedzających wpis na listę UNESCO);

4. budowę na muzealnym dziedzińcu nowego centrum obsługi turystów 
(kasy biletowe, punkt wydawania audioprzewodników, toalety i inna infra-
struktura niezbędna dla turystów);

5. budowę na muzealnym dziedzińcu centrum pokazów czerpania papieru;
6. przebudowę dawnej ciepłowni na budynek wystawienniczo-magazynowy, 

odciążający młyn papierniczy;
7. utworzenie pawilonu japońskiego (Muzeum Papiernictwa wkrótce otrzyma 

zabytkowy papierniczy warsztat japoński, a właściwe jego wyeksponowanie jest 
ważne nie tylko z punktu widzenia wystawienniczego, ale również ze względu 
na współpracę kulturalną z Japonią).
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W związku z tym zwracam się z prośbą o pomoc we wskazaniu źródeł finan-
sowania niezbędnych inwestycji, gdyż z wymienionych działań jedynie pierw-
sze (budowa kanału ulgi) ma zapewnione środki na realizację przez Państwowe 
Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”.

Z poważaniem 
Aleksander Szwed 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Aleksandra Szweda 

Oświadczenie skierowane do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka

Szanowny Panie Ministrze!
Program „Aktywna tablica” na lata 2020–2024 to bardzo ważny program 

prowadzony przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, który ma na celu rozwój szkol-
nej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Dofinansowanie umożliwia wyposaże-
nie szkoły w nowoczesne technologie i pomoce edukacyjne niezbędne do rozwoju 
kompetencji TIK w szkołach oraz przygotowujące uczniów do życia w społe-
czeństwie informacyjnym. Środki pozyskane z dofinansowania z programu 
„Aktywna tablica” mogą zostać wykorzystane przez placówki na zakup nowo-
czesnego sprzętu oraz programów i zasobów edukacyjnych, takich jak wirtual-
ne laboratoria i narzędzia do terapii. To, co ważne, to fakt, że dofinansowanie 
w programie wynosi 80% całej kwoty przeznaczonej na zakupy objęte dotacją.

Dziękując za ten ważny dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych 
program, proszę o udzielenie informacji, jakie środki finansowe zostaną prze-
znaczone na program „Aktywna tablica” w roku 2021 i jaki będzie planowany 
harmonogram naboru wniosków.

Aleksander Szwed
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Aleksandra Szweda 

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Z ostatnio otrzymanych informacji, które wpłynęły do mojego biura senator-

skiego, wynika, że minister infrastruktury uzgodnił aneks do programu inwe-
stycyjnego dla rozbudowy DK 8 na odcinku od Szczytnej do Kłodzka, w którym 
ujęte zostało wykonanie prac projektowych dla obwodnicy Szalejowa Górnego. 

Zdaniem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jest to rozwiązanie 
korzystniejsze cenowo, a przede wszystkim sprzyjające mieszkańcom. Zgodnie 
z postulatami mieszkańców i samorządowców z mojego regionu, w tym wójta 
gminy Kłodzko Zbigniewa Tura oraz moim, obwodnica Szalejowa Górnego zo-
stanie wykonana w nowym przebiegu z uwzględnieniem istniejących uwarun-
kowań w terenie.

Dziękując Panu Ministrowi za tę ważną inwestycję z perspektywy zapewnie-
nia bezpieczeństwa użytkowników drogi krajowej nr 8 na odcinku od Szczytnej 
do Kłodzka, proszę o udzielenie informacji: jaka będzie ostateczna wartość i jaki 
będzie harmonogram realizacji inwestycji?

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!
Na poprzednim, dwudziestym trzecim posiedzeniu Senatu RP podjęliśmy 

bardzo ważny projekt rządowy nowelizacji ustawy o wstrzymaniu sprzedaży 
nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie nie-
których ustaw.

Zgodnie z ustawą wydłużono okres wstrzymania sprzedaży ziemi znajdu-
jącej się w Zasobach Własności Rolnej Skarbu Państwa do dnia 30 kwietnia 
2026 r. Ponadto wprowadzono dodatkowy wymóg dotyczący zgody na sprzedaż 
nieruchomości, ich części lub udziałów we współwłasności poprzez wskazanie, 
jakie względy społeczno-gospodarcze tę sprzedaż uzasadniają. W trakcie debaty 
pojawiła się bardzo ważna informacja o ilości ziemi – o ponad 1 milion 300 ty-
siącach ha – jaka pozostała po 2015 r. w Zasobach Własności Rolnej Skarbu 
Państwa, a obecnie w dużej mierze jest dzierżawiona przez polskich rolników.

Dziękuję za tę ważną inicjatywę ustawodawczą mającą na celu ochronę 
polskiej ziemi przed wyprzedażą przez obcokrajowców. Jednocześnie proszę 
o udzielenie w miarę możliwości informacji, ile ziemi z Zasobu Własności 
Rolnej Skarbu Państwa zostało sprzedanych do 2015 r. i ile ziemi trafiło w za-
graniczne ręce?

Aleksander Szwed
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Oświadczenie złożone 
przez senator Dorotę Tobiszowską 

Oświadczenie skierowane do minister rodziny i polityki społecznej  
Marleny Maląg

Szanowna Pani Minister!
Zwracam się do Pani z prośbą o informację w przedmiocie zwrotu środków 

ze składek ZUS przedsiębiorcy w przypadku wystąpienia nadpłaty lub umorze-
nia wcześniej zapłaconych składek.

Zdarza się, że na koncie przedsiębiorcy w ZUS pojawi się nadpłata. Może się 
tak stać, gdy przedsiębiorca celowo nadpłaci składki albo gdy otrzyma umo-
rzenie wcześniej zapłaconych składek (na podstawie tarczy antykryzysowej).

Proszę o udzielenie informacji, czy przedsiębiorca w przypadku wystą-
pienia przesłanek wskazanych w pierwszym i drugim akapicie może wnieść 
o zwrot takich środków na konto bankowe przedsiębiorstwa, z którego zostały 
one zapłacone.

Ponadto proszę o uzupełnienie informacji o odpowiedzi na poniższe pytania:
1. Jak wygląda procedura zwrotu składek? O  ile jest to możliwe 

formalnoprawnie?
2. Czy we wskazanym stanie faktycznym występuje instytucja przedawnie-

nia zwrotu takiej nadpłaty?
3. Czy przedsiębiorca może zdecydować, by nadpłata została zaliczona na 

poczet przyszłych składek? Co pozwoli zmniejszyć ich wysokość w następnych 
okresach.

4. W jakim terminie ZUS powinien zwrócić przedsiębiorcy nadpłacone kwo-
ty? O ile jest to możliwe formalnoprawnie.

Dorota Tobiszowska 
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Oświadczenie złożone 
przez senator Dorotę Tobiszowską 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana z prośbą o informację w przedmiocie realizacji planu 

odbudowy zdrowia Polaków po pandemii, na który powoływał się Pan na jednej 
z konferencji prasowych, gdzie przedstawił Pan krótkie założenia ww. planu, 
w tym m.in. jego kluczowego elementu, czyli faktu powszechnej dostępności 
rehabilitacji po COVID-19 dla Polaków.

Jak sam Pan wskazał, rehabilitacja po COVID-19 jest kwestią niezwykle waż-
ną. Koronawirus sieje w organizmie chorego znaczne spustoszenie. Powikłania 
po COVID-19 ciągną się za pacjentem tygodniami, jeśli nie miesiącami. Lekarze 
wskazują na: problemy sercowo-naczyniowe, zespół chronicznego zmęczenia, 
powikłania o charakterze neurologicznym czy też utratę wydolności oddechowej. 
Niektóre schorzenia mogą dotyczyć nawet pacjentów bezobjawowych.

Biorąc pod uwagę powyższe, kieruję do Pana następujące wnioski i pytania.
1. Proszę o podanie szczegółów i zakresu planu odbudowy zdrowia Polaków 

po pandemii.
2. Proszę o podanie szczegółów programu rehabilitacyjnego po COVID-19.
3. Na czym opierać się będzie rehabilitacja po COVID-19? Czy będą to m.in. 

uzdrowiska?
4. Jakie warunki muszą zostać spełnione przez placówki, aby rehabilitacja 

po COVID-19 oparta była na systemie NFZ?
5. Jaką stawkę NFZ planuje przyjąć za świadczenie rehabilitacyjne dla ww. 

zakresu?
6. Ile będzie trwać proces rehabilitacyjny po COVID-19?
7. Jakie badania musi przejść pacjent, aby skorzystać z ww. programu?
8. Czy skierowania będą mogli wystawiać lekarze POZ?
9. Na czym będzie polegać i co zawiera proces rehabilitacyjny po COVID-19?
10. Ile zabiegów rehabilitacyjnych ww. świadczenie będzie obejmować?

Dorota Tobiszowska 
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Oświadczenie złożone 
przez senator Dorotę Tobiszowską 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana z prośbą o informację w przedmiocie przygotowywa-

nego projektu ustawy wprowadzającej Fundusz Kompensacyjny, dotyczącego 
rekompensat dla osób, u których zaszczepienie się przeciwko koronawirusowi 
spowoduje reakcję alergiczną w postaci wstrząsu anafilaktycznego, który zgod-
nie z definicją jest nagłą, uogólnioną, zagrażającą życiu reakcją, której objawy 
rozwijają się w ciągu kilku minut po podaniu szczepienia.

Jak wynika z podanych w mediach informacji, jak również z przeprowadzo-
nej w tym przedmiocie konferencji Ministerstwa Zdrowia, projekt ma zakładać 
rekompensatę w sytuacji, w której po podaniu szczepionki dojdzie u pacjenta 
do wstrząsu anafilaktycznego, czyli niebezpiecznej reakcji organizmu, której 
skutkiem może być nawet utrata życia. Dodatkowo podano, że oprócz sytuacji, 
w której wystąpi wstrząs anafilaktyczny, rekompensata będzie przysługiwać 
także w przypadku wystąpienia innych objawów zmuszających zaszczepionego 
do co najmniej 14-dniowego pobytu w szpitalu.

Wskazane przypadki dotyczą zatem objawów, które wystąpiły bezpośred-
nio po szczepieniu. Czy Ministerstwo Zdrowia w przygotowywanym projekcie 
ustawy przewiduje objęcie Funduszem Kompensacyjnym pacjentów, u których 
niepożądane objawy po zaszczepieniu szczepionką przeciw COVID-19 pojawią się 
w późniejszym terminie? Jeśli bowiem dojdzie do powikłań poszczepiennych, to 
ewentualnym poszkodowanym trudno będzie to udowodnić. Taka perspektywa 
może zniechęcać część osób do zaszczepienia się.

Druga kwestia: czy „inne objawy”, które potencjalnie mogą wystąpić 
w 14-dniowym terminie po dokonaniu zaszczepienia wskazane w projekcie 
ustawy, będą stanowić katalog zamknięty (numerus clausus)?

Dorota Tobiszowska 
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Wadima Tyszkiewicza i Krzysztofa Kwiatkowskiego 

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju, 
pracy i technologii Jarosława Gowina

Szanowny Panie Ministrze!
Oświadczenie dotyczy problemów związanych z programami mieszkanio-

wymi budownictwa czynszowego.
Nawiązując do mojego oświadczenia senatorskiego skierowanego do Pana 

Ministra w dniu 17 grudnia 2020 r. dotyczącego problemów związanych z pro-
gramami mieszkaniowymi budownictwa czynszowego oraz do odpowiedzi na 
to oświadczenie z dnia 2 lutego 2021 r. (znak sprawy: DM-IV.054.2.2021) udzie-
lonej przez podsekretarz stanu Annę Kornecką, stwierdzam, że odpowiedź tę 
należy uznać za niesatysfakcjonującą i nieodnoszącą się w żadnym aspekcie do 
przedmiotu złożonego pytania.

Trudno zgodzić się ze stwierdzeniem podsekretarz stanu, iż „najemcy lokali 
mieszkaniowych nie ponoszą nakładów na rzecz utrzymania tych lokali”, ani 
z opinią, że to „gmina dopłaca co miesiąc do tych mieszkań, ponieważ czyn-
sze nie pokrywają ich w całości”. Przytoczona argumentacja pani podsekretarz 
wskazuje na brak zrozumienia istoty podniesionego przeze mnie problemu lo-
katorów zajmujących mieszkania powyżej 80 m2 oddanych w najem w trybie 
przetargu w budynkach przy ulicach Marii Kazimiery, Mickiewicza, Meissnera, 
Abramowskiego i Ząbkowskiej w Warszawie, ponieważ nie są to mieszkania ko-
munalne w świetle przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkanio-
wym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego.

Budynki czynszowe, w których lokale wynajmowane były w trybie przetargu, 
zostały wybudowane we wskazanych powyżej lokalizacjach w ramach Programu 
Budownictwa Czynszowego Gminy Warszawa-Centrum w latach 1998–2002. 
Program ten został stworzony przez Zespół ds. tworzenia i gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem w gminie Warszawa-Centrum, powołany uchwa-
łą nr 123/XVI/95 Rady Gminy Warszawa-Centrum z dnia 27 kwietnia 1995 r. 
Z założenia program nie miał zabezpieczać potrzeb najsłabszych ekonomicznie 
grup mieszkańców, a wprost przeciwnie, adresowany był do średniozamożnych, 
już dysponujących prawem do lokalu mieszkańców Warszawy, wystarczająco 
zamożnych, aby opłacać czynsz wolny. Duże mieszkania, o powierzchni powy-
żej 80 m2 oddawane były w najem w trybie przetargu, którego warunkiem było 
oddanie na rzecz miasta Warszawy dotychczas zajmowanego lokalu komunal-
nego, spółdzielczego czy własności hipotecznej oraz opłacanie czynszu wolne-
go stanowiącego 400% wartości czynszu komunalnego w zwykłym zasobie, co 
w sposób jednoznaczny oznaczało rezygnację miasta ze stosowania ustawowego 
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kryterium dochodowego wymaganego przy kwalifikacji do udzielenia pomocy 
mieszkaniowej. Dodatkowo należy nadmienić, że wobec najemców nie stoso-
wano kryterium metrażowego. Stąd można łatwo wywnioskować, że gmina 
nie dokładała do czynszów wspomnianych lokali przez okres ok. 20 lat, a wręcz 
przeciwnie, wzbogaciła się o nieruchomości należące do najemców wspomnia-
nych nowych lokali, którzy przekazali nieodpłatnie na rzecz miasta majątek 
własny na podstawie aktów notarialnych. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że 
część lokali przekazanych nieodpłatnie przez najemców na rzecz miasta i mają-
cych w założeniu zaspokajać potrzeby najbardziej potrzebujących mieszkańców 
Warszawy „wyszła z zasobu”, tj. została sprzedana z bonifikatą, chociaż program 
jednoznacznie zakładał odzyskiwanie przez miasto mniejszych lokali, na które 
było większe zapotrzebowanie, i pozostawienie ich w zasobach m.st. Warszawy 
dla najsłabszych ekonomicznie grup społecznych.

Już na etapie zasiedlania nowych lokali ujawniło się wiele wad budowlanych 
w lokalach, częściach wspólnych i halach garażowych. W obliczu wielu niepra-
widłowości Biuro Kontroli Wewnętrznej i Audytu Urzędu m.st. Warszawy prze-
prowadziło kontrolę w Biurze Inwestycji Urzędu m.st. Warszawy w zakresie 
zasadności, legalności oraz analizy kosztów. Kontrola wykazała, że nieprawi-
dłowości wystąpiły na wszystkich etapach inwestycji: podczas przygotowania 
dokumentacji, przy wyborze inwestora zastępczego, w nadzorze nad budową 
oraz przy rozliczaniu kosztów budowy. W zakresie kontroli jakości wykona-
nych robót wskazano nieprzestrzeganie przez wykonawcę reżimów technolo-
gicznych i brak właściwego nadzoru budowlanego, co znalazło potwierdzenie 
w wykonanych ekspertyzach i opiniach technicznych. Ówczesny prezydent 
Warszawy, Lech Kaczyński, złożył w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. 
Przeprowadzona kontrola jednoznacznie wykazała, że stworzony i realizowany 
przez gminę Warszawa-Centrum program był źle przygotowany i realizowany 
przy zaangażowaniu zbyt wysokich środków, rozdysponowanych w sposób po-
zbawiony rzetelnej kontroli, z pogwałceniem zasady gospodarności działania 
inwestora. Tym samym podstawowy cel programu, jakim było zaspokajanie 
potrzeb mieszkaniowych, nie został zrealizowany.

Na podstawie audytów i ekspertyz budowlanych zostały oszacowane kosz-
ty kapitalnych remontów tych stosunkowo młodych budynków, które opiewa-
ją wstępnie, bez analiz pogłębionych, na kwotę 65 milionów 532 tysięcy 594 zł 
brutto. Dodatkowo niepokojące jest ujawnienie faktu, że już w 2003 r. miasto 
było świadome wszelkich nieprawidłowości i wad budowlanych w tych budyn-
kach czynszowych, jednak ukryło je przed osobami stającymi do przetargu. 
W przypadku osób, które przekazały miastu lokale hipoteczne, oznacza to, że 
mogą one wnosić roszczenia odszkodowawcze – wskutek zatajenia informacji 
o złym stanie technicznym budynków miasto doprowadziło do niekorzystnego 
rozporządzenia mieniem.

Warszawa jest jedynym miastem, w  którym Program Budownictwa 
Czynszowego 1998–2002 formalnie nie został zakończony. Należy nadmienić, że 
według obowiązujących przepisów prawa miejscowego, tj. m.in. uchwały nr 222/
XXIV/95 Rady Gminy Warszawa-Centrum z dnia 12 października 1995 r. §12 
ust. 1, lokale te mogły być oddawane w najem w drodze przetargu z czynszem 
wolnym, o którym mowa w art. 66 ustawy o najmie lokali, lub sprzedawane.

Wobec powyższych faktów proszę o ponowne ustosunkowanie się do tej sy-
tuacji oraz o wprowadzenie na poziomie ustawowym stosownych rozwiązań 
umożliwiających najemcom wykup mieszkań o powierzchni powyżej 80 m2, od-
danych w najem w trybie przetargu, z bonifikatą usprawiedliwioną dotychczas 
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poniesionymi nakładami, co w sposób sprawiedliwy społecznie i ekonomicznie 
zakończyłoby nieudany eksperyment mieszkaniowy, jakim była realizacja in-
westycji polegającej na budowie przez gminę Warszawa-Centrum czynszowych 
domów komunalnych we wskazanych wyżej lokalizacjach.

Wadim Tyszkiewicz 
Krzysztof Kwiatkowski
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Wadima Tyszkiewicza i Krzysztofa Kwiatkowskiego 

Oświadczenie skierowane do ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej 
Tadeusza Kościńskiego

Sprawa dotyczy tzw. ofiar ulgi meldunkowej, osób, które nabyły mieszka-
nia w latach 2007–2008, były w nich zameldowane przez ponad 12 miesięcy 
i przed upływem lat 5 dokonały ich sprzedaży. Osoby te spełniały materialny 
warunek zwolnienia z podatku dochodowego, a pomimo tego nałożono na nie 
podatek dochodowy. Wg danych MF, które zawarto w odpowiedzi na interpela-
cję nr 22261 w ubiegłej kadencji Sejmu, poszkodowanych jest ponad 18 tysięcy 
600 osób, a właściwie także całe ich rodziny.

Pomimo nieosiągnięcia żadnego dochodu osoby te zmuszone zostały do za-
płacenia wysokiego podatku dochodowego. To są najczęściej zwykli, skrom-
nie żyjący obywatele, nieprowadzący żadnej działalności gospodarczej, którzy 
ogromnym wysiłkiem finansowym i dzięki wyrzeczeniom, a często kosztem 
utraty zdrowia, zapłacili ten, jak się później okazało, nienależny państwu poda-
tek. Podkreślenia wymaga, że w istocie te sprzedaże mieszkań były wymuszone 
ważnymi względami dotyczącymi zamiany mieszkań. Obywatele ci zmieniali 
miejsce aktywności życiowej, przenosili się do innego miasta lub, gdy ich ro-
dzina powiększyła się, bo urodziło się kolejne dziecko, potrzebowali po prostu 
większego mieszkania. Wymaga to podkreślenia, ponieważ osoby te nie uzyskały 
żadnego przysporzenia majątkowego. Nie były one, bo nie mogły być w takich 
sytuacjach, zobowiązane do zapłaty żadnego podatku dochodowego, który, zgod-
nie z art. 1 ustawy, opodatkowuje uzyskany dochód.

W latach 2010–2017 urzędnicy podlegli ministrowi finansów wprowadzili 
w błąd co najmniej kilka tysięcy osób, ulgowiczów meldunkowych, którzy speł-
niali warunki zwolnienia wskutek ponaddwunastomiesięcznego zameldowania 
w sprzedawanym mieszkaniu i którzy złożyli w terminie poprawną deklarację 
podatkową.

Organy podatkowe po kilku latach od złożenia przez te osoby deklaracji, do-
konując czynności sprawdzających lub kontroli, uznały te deklaracje za wa-
dliwe i w związku ze zwolnieniem z podatku żądały potwierdzenia złożenia 
oświadczenia o tymże zameldowaniu. Osoby te, działając w zaufaniu do orga-
nu własnego państwa, dokonały korekt deklaracji podatkowych wg wskazań 
pracowników administracji. Nie może budzić wątpliwości, że złożenie korekt 
deklaracji było rodzajem obrony koniecznej, zostało bowiem wymuszone przez 
działania administracji. Obywatel miał świadomość, że jeśli nie złoży żądanej 
korekty, to organ wyda decyzję nakładającą błędny podatek z jeszcze wyższy-
mi odsetkami za zwłokę. Ponadto przed zapłatą tego podatku nie obroni go sąd 



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 24. posiedzenia Senatu

525

24. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 12, 13 i 27 maja 2021 r.

administracyjny, który jednolicie i bez wyjątków firmował nakładanie tego po-
datku. O takich konsekwencjach podatnicy byli informowani przez urzędników. 
Co więcej, urzędnicy informowali ich o możliwym wszczęciu postępowania kar-
nego skarbowego i kosztach ewentualnej egzekucji zaległości. Dlatego obywatele 
dokonywali korekt, nakładając na siebie podatek od sprzedaży mieszkania, i do-
konywali jego zapłaty. Następnie ten warunek (złożenia oświadczenia o zamel-
dowaniu) okazał się całkowicie zbędny dla zwolnienia z podatku dochodowego 
przychodu ze sprzedaży.

W roku 2018 administracja podatkowa zauważyła swój błąd i takiego oświad-
czenia już nie żądała. Jednak prawie wszystkie te osoby, które zapłaciły podatek 
wskutek wprowadzenia ich w błąd, do tej pory nie mogą odzyskać niesłusznie 
zapłaconych kwot.

Stanowisko organu odmawiającego zwrotu tych kwot odnosi się do argumen-
tów nieprzystających do okoliczności sprawy. Argumenty te nie mogą mieć do 
niej zastosowania. Chodzi mianowicie o to, że organy podatkowe traktują wnio-
ski podatników o zwrot nadpłaty jako wnioski o stwierdzenie nadpłaty za rok, 
w którym doszło do sprzedaży mieszkania, a niemal wszystkie zobowiązania 
podatkowe za ten rok uległy już przedawnieniu.

Takie podejście byłoby zasadne jedynie wtedy, gdyby podatnicy z własnej woli 
złożyli błędne deklaracje, nakładając na siebie podatek, którego w rzeczywistości 
nie ma, i ten podatek wpłacili do budżetu. Wówczas prawo do dokonania korekty 
deklaracji na poprawną, nienakładającą podatku, uległoby przedawnieniu na 
ogólnych zasadach. Takie wnioski wynikają z przepisów ordynacji podatkowej. 
Jednakże takie podejście nie może mieć zastosowania do sytuacji, gdy, co ma za-
sadnicze znaczenie, podatnik złożył najpierw poprawną deklarację, a następnie, 
wskutek wprowadzenia w błąd przez organ podatkowy, dokonał błędnej, jak się 
później okazało, korekty.

Po pierwsze, jak wspomniano wyżej, regulacje zawarte w ordynacji podatko-
wej, dotyczące stwierdzenia nadpłaty, chronią budżet państwa przed tym, aby 
obywatele podatnicy nie traktowali wpłat nienależnych podatków jako bardzo 
korzystnie oprocentowanej lokaty bankowej.

Po drugie, żadne zobowiązanie nie ciążyło na podatniku za rok, w którym 
dokonał sprzedaży mieszkania. Podatnik za ten rok poprawnie dokonał rozlicze-
nia podatkowego. Nie ma więc podstaw do traktowania wniosku o stwierdzenie 
nadpłaty powstałej w dacie dokonania tej wpłaty jako wniosku o stwierdzenie 
nadpłaty za przedawniony już rok, w którym dokonano zbycia mieszkania. To, 
że podatnik na przelewie do urzędu skarbowego napisał, że wpłaca zaległość za 
rok, w którym dokonał sprzedaży mieszkania, nie może mieć znaczenia. Nie 
może mieć znaczenia również to, że wprowadzony w błąd przez urzędników 
złożył błędną korektę do wcześniej złożonej samodzielnie poprawnej deklaracji. 
Tym bardziej że podatnicy ci, powołując się na art. 84 kodeksu cywilnego, zło-
żyli przed naczelnikiem właściwego urzędu skarbowego oświadczenie o uchy-
leniu się od skutków złożonej wcześniej, pod wpływem wprowadzenia w błąd, 
błędnej korekty poprawnej deklaracji podatkowej, i dopiero wskutek takiego 
oświadczenia występują o zwrot nadpłaty powstałej w dacie dokonania wpłaty.

Po trzecie wreszcie, państwo nie może odnosić korzyści wskutek własnej nie-
godziwości. Państwo wprowadziło obywateli w błąd, wskutek czego naruszone 
zostało ich prawo własności. W tych okolicznościach państwo nie może pozosta-
wić tych obywateli bez możliwości odzyskania tak pobranych od nich pieniędzy.

Wobec powyższego zwracamy się o odpowiedzi na następujące pytania.
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1. Ile osób w skali kraju, z podziałem na izby administracji skarbowej, doko-
nało w latach 2010–2017, w następstwie wszczęcia czynności sprawdzających lub 
postępowań kontrolnych, korekt poprawnych co do kwoty deklaracji na błędne, 
nakładających podatek od sprzedaży mieszkań, pomimo spełnienia warunku 
zameldowania w nim co najmniej przez 12 miesięcy?

2. Czy i jakie skutki wywołuje korekta deklaracji podatkowej dokonana w ra-
mach obrony koniecznej przez podatnika w sytuacji, gdy złożona przez podatnika 
pierwotna deklaracja była poprawna? Czy skoro organ przyznał się do tego, że 
wprowadzał podatników w błąd, to taka korekta jest z mocy prawa nieskutecz-
na? Czy aby była ona nieskuteczna, podatnik powinien złożyć oświadczenie (woli 
i wiedzy) na podstawie art. 84 kodeksu cywilnego o uchyleniu się od skutków 
złożonego wcześniej oświadczenia (korekty deklaracji) z powodu złożenia go pod 
wpływem wprowadzenia w błąd?

3. Czy zdaniem ministra finansów przepisy zawarte w ordynacji podatko-
wej, dotyczące stwierdzenia nadpłaty i jej zwrotu, przewidują lub uwzględniają 
sytuację, że do nadpłaty doszło wskutek wprowadzenia w błąd obywateli przez 
urzędników i ci obywatele w ramach obrony koniecznej dokonali działań wymu-
szonych przez administrację? Jeśli są takie przepisy, to prosimy o ich wskazanie.

4. Czy w opisanej wyżej sytuacji (w ramach obrony koniecznej) zapłata okre-
ślonej kwoty na konto urzędu skarbowego pod tytułem „zobowiązanie podatkowe 
za dany rok” kreuje zobowiązanie za ten rok, czy jest nienależną wpłatą i prawo 
do jej zwrotu liczy się od dokonania tej nienależnej wpłaty?

5. W jaki sposób osoby, które wskutek wprowadzenia w błąd przez podległy 
ministrowi finansów aparat zapłaciły nienależne kwoty, mogą skutecznie do-
chodzić ich zwrotu? Czy zdaniem ministra finansów w obecnych przepisach jest 
procedura ich skutecznego odzyskania, czy jej nie ma, i czy minister finansów 
zamierza w inny sposób naprawić skutki błędów popełnionych przez podległy 
mu aparat?

Wadim Tyszkiewicz 
Krzysztof Kwiatkowski
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Wadima Tyszkiewicza i Krzysztofa Kwiatkowskiego 

Oświadczenie skierowane do prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
Dominika Rozkruta

Szanowny Panie Prezesie!
Prosimy o udzielenie informacji dotyczącej zapisów ust. 2 art. 32 ustawy 

o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. odnoszących 
się do okresu przechowywania danych osobowych:

„Art. 32. Dane osobowe zebrane w ramach prac spisowych mogą być:
2) przetwarzane przez okres 100 lat od dnia zakończenia spisu”.
Prosimy o wyjaśnienie, jakie przesłanki stoją za potrzebą przechowywania 

danych osobowych i w jakim celu mają być one przechowywane przez okres 100 
lat? Co zmieniło się w tym obszarze w stosunku do zapisów poprzedniej ustawy 
dotyczącej spisu powszechnego w roku 2011 z dnia 4 marca 2010, regulującej ten 
okres na 2 lata, że okres przechowywania danych osobowych pochodzących ze 
spisu musi zostać wydłużony o kolejne 98 lat?

Wadim Tyszkiewicz 
Krzysztof Kwiatkowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jerzego Wcisłę 

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorza Pudy

Szanowny Panie Ministrze!
Z największym niepokojem przyjąłem informację o planowanej budowie 

grzebowiska dla padłych ptaków pomiędzy miejscowościami Kanigowo, Tatary 
oraz Siemiątki.

Pragnę wyrazić moją solidarność z mieszkańcami gminy Nidzica, którzy 
to sprzeciwiają się składowaniu w tym miejscu padłego na ptasią grypę dro-
biu. Mieszkańcy obawiają się, że kumulowanie padliny w bliskości ich domostw 
wpłynie negatywnie na poziom życia w okolicy. Istnieją obawy, że pobliskie uję-
cie wody zostanie skażone, a sama gmina straci możliwości rozwojowe, bo pla-
nowane miejsce składowania znajduje się w bliskiej odległości od rozwijającego 
się miasta powiatowego.

W pełni podzielam także stanowisko Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, 
która to zaznacza, że w Polsce nie ma ogólnego przyzwolenia na składowanie 
zwłok zwierząt w ziemi, i która to podkreśla, że każda gmina czy powiat powin-
ny mieć własne miejsca do składowania ptaków, bo kumulowanie ich w jednym 
miejscu nie jest korzystne ani dla środowiska, ani dla mieszkańców pobliskich 
miejscowości.

W związku z tym proszę Pana Ministra o odpowiedź na następujące pytania.
1. Czy byłoby możliwe tworzenie grzebowisk na terenach należących do 

Skarbu Państwa, np. na terenach leśnych, nieużytkach z zasobu KOWR lub po-
ligonach wojskowych?

2. Czy decyzja o ulokowaniu grzebowiska w gminie Nidzica była konsulto-
wana ze środowiskiem lokalnym?

Pragnę zaznaczyć, że zdaję sobie sprawę z problemu padłego ptactwa, dlate-
go uważam, że należy wypracować rozwiązania, które będą korzystne dla obu 
stron. Nie można obniżać poziomu życia mieszkańców i potencjalnych możli-
wości rozwojowych. Województwo warmińsko-mazurskie to wiele miejsc tu-
rystycznych, pięknych krajobrazów, ale to także województwo zmagające się 
z wieloma problemami. Musimy robić wszystko, by zwiększać potencjał tury-
styczny i gospodarczy tego regionu, a nie go obniżać. W mojej ocenie umiesz-
czenie grzebowiska w takiej lokalizacji to niekorzystne rozwiązanie przede 
wszystkim dla mieszkańców i ich interesów.

W związku z tym bardzo proszę Pana Ministra o interwencję.

Z poważaniem 
Jerzy Wcisła
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jerzego Wcisłę

Oświadczenie skierowane do komendanta głównego Państwowej Straży 
Pożarnej Andrzeja Bartkowiaka

Szanowny Panie Komendancie!
W Elblągu trwa ostatni etap budowy nowej, długo oczekiwanej komendy 

i remizy elbląskiej straży pożarnej. Atmosferę radości zakłóca pytanie o możli-
wość sprawnego dotarcia z pomocą do wielu miejsc w centrum miasta, w tym 
do szpitali, szkół, domów mieszkalnych i wielu innych. Okazuje się bowiem, że 
problemem nierozwiązanym jest niska przepustowość w zasadzie jedynej uli-
cy, którą ratownicy mogą dojechać do centrum, tj. ul. gen. Bema. Co ważne, dla 
nikogo nie jest zaskoczeniem, że ta ulica ciągle się korkuje i że w zasadzie nie 
ma możliwości jej poszerzenia, choć to byłoby najprostszym rozwiązaniem pro-
blemu. I choć dyskusja na ten temat trwa już od co najmniej 2008 r., to wygląda 
na to, że inwestycja wkrótce zostanie oddana do użytku, samochody strażackie 
wyjadą z remizy i… utkną w korkach przed trzema skrzyżowaniami z sygnali-
zacją świetlną na ul. gen. Bema.

Sprawa jest poważna, bo dotyczy bezpieczeństwa miasta liczącego ok. 120 ty-
sięcy mieszkańców. Remiza znajduje się na jego obrzeżach. Budowa alternatyw-
nego ciągu komunikacyjnego, mającego odciążyć ruch na tej arterii, w zasadzie 
jeszcze się nie rozpoczęła, miasto nie ma na tę inwestycję środków, a projekto-
wany przebieg wywołuje duże protesty, gdyż narusza obszary chronione przy-
rodniczo. Nie możemy więc tu mówić nie tylko o alternatywnym rozwiązaniu, 
ale nawet o jego wizji.

W tej sytuacji nasuwa się pytanie: w jaki sposób podjęto decyzję o lokalizacji 
tak strategicznej inwestycji, bez zapewnienia jednostkom ratowniczym możli-
wości dotarcia do potrzebujących?

Proszę zatem Pana Komendanta o odpowiedzi na kilka pytań związanych 
z tą sytuacją.

1. Czy decydując się na przeniesienie remizy strażackiej na róg ul. Łęczyckiej 
i Bema, dokonano analizy ruchu drogowego w perspektywie po 2020 r.?

2. Jeżeli dokonano takich analiz, to jakie wyciągnięto z nich wnioski i jakie 
podjęto decyzje?

3. Jeżeli nie dokonano analiz lub nie wyciągnięto z niej wniosków i nie pod-
jęto stosownych decyzji, to dlaczego?

4. Czy istnieją normy lub przepisy, które w takich sytuacjach powinny być 
brane pod uwagę? Jakie to przepisy? Jak one się odnoszą do tej konkretnej 
sytuacji?
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5. Czy sytuacja związana z niską przepustowością ulicy płka Dąbka była 
przedmiotem rozmów z samorządem miasta, a jeżeli tak, to jakimi wnioskami 
się one zakończyły? Czy samorząd w ich efekcie przejął lub wziął na siebie jakąś 
odpowiedzialność?

6. Kto podjął decyzję o budowie i w jaki sposób zamierzano sobie poradzić 
z zapewnieniem drożności dojazdu do centrum Elbląga?

Niezależnie od odpowiedzi na powyższe pytania, nowa komenda i remiza zo-
staną wkrótce oddane do użytku. Oby jakiś tragiczny wypadek nie uzmysłowił 
wszystkim, że nie przystosowano do nowej sytuacji układu drogowego i pomoc 
do potrzebujących dotarła za późno, w dodatku później niż ze starej remizy. 
Czyli że budując nową siedzibę dla strażaków, pominięto to, co najważniejsze: 
by mogli oni jak najszybciej znaleźć się na miejscu pożaru, wypadku czy innego 
dramatycznego zdarzenia.

Dlatego proszę Pana Komendanta o podjęcie natychmiastowych starań zmie-
rzających do rozwiązania problemu dostępności Elbląga dla pojazdów ratowni-
czych straży pożarnej.

Proszę też o rozważenie rozwiązania, które umożliwi szybko bardzo efektyw-
ne usprawnienie ruchu na ul. gen. Bema i wprowadzenie skutecznej tzw. zielo-
nej fali dla pojazdów uprzywilejowanych. Chodzi o zastosowanie Inteligentnego 
Systemu Transportowego (ITS) połączonego z satelitarnym pozycjonowaniem 
GPS. Z tego, co wiem, wynika, że w Polsce dopiero jedno miasto taki system 
wprowadziło. Pozwala on na bardzo szybkie odblokowanie drogi i alarmowe 
podporządkowanie sygnalizacji samochodom uprzywilejowanym, będącym 
w tzw. akcji.

Zdaję sobie sprawę, że jest to trudne zadanie, bo system sygnalizacji świetl-
nej w Elblągu nie jest jednolity, a przy ul. gen. Bema jest wręcz niespójny. Ale 
wydaje się, że w obecnej sytuacji nie jest dla niego rozwiązaniem alternatyw-
nym budowanie obwodnic, w dodatku przez obszary wartościowe przyrodniczo.

Proszę Pana Komendanta o inicjatywę w tej sprawie i o rozważenie zainwe-
stowania we wprowadzenie zastosowania ITS z pozycjonowaniem GPS, przy-
najmniej w ciągu ul. płka Dąbka.

Proszę o odpowiedzi na zadane pytania i o odniesienie się do sugestii doty-
czącej wprowadzenia systemu sterowania ruchem na tym strategicznym dla 
bezpieczeństwa elblążan odcinku.

Z poważaniem 
Jerzy Wcisła 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Józefa Zająca 

Oświadczenie skierowane do ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z kierowanymi przez lokalne samorządy do mojego biura sena-

torskiego uwagami dotyczącymi wysokich kosztów zagospodarowywania przez 
gminy folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej 
zwracam się z prośbą o odpowiedź na pytanie: czy przewidywana jest, a jeśli 
tak, to na jakich zasadach, kontynuacja w 2021 roku zainicjowanego w 2020 roku 
pilotażowego programu NFOŚiGW „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów 
pochodzących z działalności rolniczej”?

Na Lubelszczyźnie, na której dominują tereny rolnicze, program ten cieszył 
się dużym zainteresowaniem gmin i rolników. Stanowił on realne rozwiązanie 
zgłaszanych przez rolników problemów z zagospodarowaniem odpadów rolni-
czych poprzez wprowadzenie możliwości zapewnienssia przez gminę odpłatne-
go przyjmowania przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Józef Zając
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Józefa Zająca 

Oświadczenie skierowane do ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki

Szanowny Panie Ministrze!
Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porząd-

ku w gminach, gminy zobowiązane są do zorganizowania odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 
Powszechnie stosowaną metodą ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 
przyjętą przez gminy jest metoda oparta na liczbie mieszkańców zamieszku-
jących daną nieruchomość, w oparciu o składane przez mieszkańców oświad-
czenia. Niestety w wielu wypadkach składane oświadczenia nie odpowiadają 
faktycznej liczbie osób zamieszkujących na danej nieruchomości. W tej sytu-
acji samorządy stają wobec problemu związanego z weryfikacją składanych 
oświadczeń. 

Dlatego też, mając na względzie treść art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którym w razie 
niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji 
wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa w drodze decyzji wysokość opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane 
właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, uprzejmie proszę o udzielenie 
odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy w celu dokonania weryfikacji składanych oświadczeń gmina może 
wykorzystać m. in. dane meldunkowe, dokumenty związane z przyjęciem dzie-
ci do szkół i przedszkoli, dokumenty usprawniające do pobierania świadczenia 
500+, wywiad środowiskowy?

2. Jakie dane i sposoby weryfikacji może zastosować gmina w celu dokonania 
kontroli złożonych oświadczeń?

3. Czy w związku z przedstawionym zagadnieniem planowana jest zmiana 
przepisów, umożliwiająca gminom skuteczną weryfikację składanych oświad-
czeń celem ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości odpo-
wiadającej faktycznej liczbie osób zamieszkujących w danej nieruchomości?

Józef Zając
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Józefa Zająca 

Oświadczenie skierowane do ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki

Szanowny Panie Ministrze! 
W związku z uwagami, jakie lokalne samorządy kierują do mojego biura se-

natorskiego w sprawie wysokich kosztów zagospodarowywania przez gminy 
folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, zwra-
cam się z prośbą o odpowiedź na pytanie: czy przewidywana jest – a jeśli tak, to 
na jakich zasadach – kontynuacja zainicjowanego w 2020 r. pilotażowego pro-
gramu NFOŚiGW „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących 
z działalności rolniczej”?

Na Lubelszczyźnie, na której dominują tereny rolnicze, program ten cieszył 
się dużym zainteresowaniem wśród gmin i rolników. Stanowił on realne rozwią-
zanie zgłaszanych przez rolników problemów z zagospodarowaniem odpadów 
rolniczych, gdyż umożliwiał gminom zapewnienie odpłatnego przyjmowania 
przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych folii rolniczych 
i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Józef Zając
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Wojciecha Ziemniaka 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W styczniu 2015 roku został wdrożony przez Ministerstwo Zdrowia pakiet 

onkologiczny, który miał gwarantować poprowadzenie pacjenta przez kolejne 
etapy diagnostyki i leczenia.

Wśród chorób onkologicznych jest m.in. rak piersi. Najczęściej stosowaną 
metodą leczenia jest chemioterapia, radioterapia bądź hormonoterapia. Do le-
czenia niezbędne są specyfiki i lekarstwa. Nie wszystkie jednak znajdują się 
w programie lekowym i są wpisane na listę leków refundowanych.

W związku z tym mam pytanie dotyczące leku alpelisib (Piqray). Kiedy ten 
lek zostanie wpisany na listę leków refundowanych?

Z poważaniem 
Wojciech Ziemniak
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senator Władysław Komarnicki  . . . . . . . . . . . . 57
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Klimatu i Środowiska 
Piotr Dziadzio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
senator Władysław Komarnicki  . . . . . . . . . . . . 58
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Klimatu i Środowiska 
Piotr Dziadzio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Otwarcie dyskusji
senator Władysław Komarnicki  . . . . . . . . . . . . 59
senator Stanisław Lamczyk  . . . . . . . . . . . . . .60
senator Bogdan Zdrojewski  . . . . . . . . . . . . . . 61

Zamknięcie dyskusji
Punkt 10. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o  autostradach płatnych oraz o  Krajowym Funduszu 
Drogowym oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury
senator sprawozdawca  
Jan Hamerski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 62

Zapytania i odpowiedzi
senator Joanna Sekuła .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 63
senator Jan Hamerski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 63
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . . 63
senator Jan Hamerski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 63

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów 
Magdalena Rzeczkowska  . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Zapytania i odpowiedzi
senator Joanna Sekuła .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 65
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów 
Magdalena Rzeczkowska  . . . . . . . . . . . . . . . . 65
senator Stanisław Lamczyk  . . . . . . . . . . . . . . 65
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów 
Magdalena Rzeczkowska  . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Otwarcie dyskusji
senator Ryszard Świlski  . . . . . . . . . . . . . . . . 65
senator Bogdan Zdrojewski  . . . . . . . . . . . . . .66

Zamknięcie dyskusji
Punkt 11. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz usta-
wy o Krajowej Administracji Skarbowej

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca  
Barbara Zdrojewska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 67

Wystąpienie przedstawiciela rządu
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Kultury,  
Dziedzictwa Narodowego i Sportu 
Magdalena Gawin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Otwarcie dyskusji
senator Bogdan Zdrojewski  . . . . . . . . . . . . . . 68

Zamknięcie dyskusji
Punkt 12. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Inno-
wacyjności

senator sprawozdawca  
Władysław Komarnicki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 69

Wystąpienie przedstawiciela rządu
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii 
Anna Kornecka .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70
prezes Urzędu Ochrony  
Konkurencji i Konsumentów 
Tomasz Chróstny  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 13. porządku obrad: ustawa o ochronie praw na-
bywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 
oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym

Sprawozdanie połączonych Komisji Budżetu i Finan-
sów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury

senator sprawozdawca  
Ryszard Świlski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Wystąpienie przedstawiciela rządu
prezes Urzędu Ochrony  
Konkurencji i Konsumentów 
Tomasz Chróstny  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Zapytania i odpowiedzi
senator Paweł Arndt .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 73
prezes Urzędu Ochrony  
Konkurencji i Konsumentów 
Tomasz Chróstny  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
senator Janusz Pęcherz  . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
prezes Urzędu Ochrony  
Konkurencji i Konsumentów 
Tomasz Chróstny  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
dyrektor Departamentu  
Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów  
w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
Izabela Szewczyk-Krzyżanowska  . . . . . . . . . . . 75
prezes Urzędu Ochrony  
Konkurencji i Konsumentów 
Tomasz Chróstny  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
senator Janusz Pęcherz  . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
prezes Urzędu Ochrony  
Konkurencji i Konsumentów 
Tomasz Chróstny  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Otwarcie dyskusji
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senator Janusz Pęcherz  . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Zamknięcie dyskusji
Wystąpienie przedstawiciela rządu

prezes Urzędu Ochrony  
Konkurencji i Konsumentów 
Tomasz Chróstny  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Punkt 14. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umo-
wy o udziale Republiki Chorwacji w Europejskim Ob-
szarze Gospodarczym, sporządzonej w Brukseli dnia 11 
kwietnia 2014 r.

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i  Unii 
Europejskiej

senator sprawozdawca  
Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o  samorządzie gminnym, ustawy o  samorządzie po-
wiatowym, ustawy o  samorządzie województwa oraz 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolon-
tariacie

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca  
Joanna Sekuła  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej

senator sprawozdawca  
Marek Komorowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Piotr Mazurek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Zapytania i odpowiedzi
senator Joanna Sekuła .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 83
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Piotr Mazurek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
senator Joanna Sekuła .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 83
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Piotr Mazurek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
senator Joanna Sekuła .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 84
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Piotr Mazurek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
senator Joanna Sekuła .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Piotr Mazurek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
senator Joanna Sekuła .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 86
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Piotr Mazurek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
senator Joanna Sekuła .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 87
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Piotr Mazurek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Otwarcie dyskusji
senator Bogdan Zdrojewski  . . . . . . . . . . . . . . 87
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . . 88
senator Joanna Sekuła .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 88
senator Wadim Tyszkiewicz  . . . . . . . . . . . . . . 89

Zamknięcie dyskusji
Punkt 16. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 

o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych in-
nych ustaw

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworząd-
ności i Petycji

senator sprawozdawca  
Aleksander Pociej  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Wystąpienie przedstawiciela rządu
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Katarzyna Frydrych .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91

Zapytania i odpowiedzi
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . . 91
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Katarzyna Frydrych .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji
Wystąpienie przedstawiciela rządu

podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Katarzyna Frydrych .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 92

Punkt 17. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicz-
nymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wol-
ności seksualnej innych osób

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworząd-
ności i Petycji

senator sprawozdawca  
Robert Mamątow  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Wystąpienie przedstawiciela rządu
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia 
Maciej Miłkowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Zapytania i odpowiedzi
senator Aleksander Pociej  . . . . . . . . . . . . . . . 93
senator Robert Mamątow .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 94
senator Gabriela Morawska-Stanecka  . . . . . . . . 94
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia 
Maciej Miłkowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 94
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia 
Maciej Miłkowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
senator Aleksander Pociej.  . . . . . . . . . . . . . . . 95
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia 
Maciej Miłkowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
senator Bogdan Borusewicz  . . . . . . . . . . . . . . 95
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia 
Maciej Miłkowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
senator Gabriela Morawska-Stanecka  . . . . . . . . 96
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia 
Maciej Miłkowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
senator Joanna Sekuła .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 97
podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Zdrowia  
Maciej Miłkowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Otwarcie dyskusji
senator Aleksander Pociej  . . . . . . . . . . . . . . . 97

Zamknięcie dyskusji
Komunikaty
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sekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości
Sebastian Kaleta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
senator Aleksander Pociej  . . . . . . . . . . . . . . 104
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości
Sebastian Kaleta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
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sekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości
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sekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości
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Otwarcie dyskusji
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Zamknięcie dyskusji
Wystąpienie przedstawiciela rządu

sekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Sebastian Kaleta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Punkt 20. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywil-
nego

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i  Petycji 
oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

senator sprawozdawca 
Aleksander Pociej  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
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Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji
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Punkt 21. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zrekompensowaniu gminom dochodów utra-
conych w 2018 r. w związku ze zmianą opodatkowania 

budowli wchodzących w skład elektrowni wiatrowych
Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, 
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Punkt 18. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – 
Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej 
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Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej 

(Obrady w dniu 13 maja)
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Wystąpienie przedstawiciela rządu
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia 
Maciej Miłkowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

Otwarcie dyskusji
senator Ewa Matecka  . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
senator Alicja Chybicka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  127
senator Agnieszka Gorgoń-Komor  . . . . . . . . . 128

Zamknięcie dyskusji
Punkt 24. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
apelu o podjęcie działań na rzecz zwiększenia mobilno-
ści europejskich Seniorów
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Zamknięcie dyskusji
Komunikaty
Wznowienie obrad
Punkt 23. porządku obrad: wyrażenie zgody na powo-
łanie Rzecznika Praw Obywatelskich

Wyjaśnienia i pytania
senator Marek Martynowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 132
powołany przez Sejm  
rzecznik praw obywatelskich  
Bartłomiej Wróblewski  . . . . . . . . . . . . . . . . 133
senator Michał Kamiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  137
powołany przez Sejm  
rzecznik praw obywatelskich  
Bartłomiej Wróblewski  . . . . . . . . . . . . . . . . 137
senator Jacek Bury .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  138
powołany przez Sejm  
rzecznik praw obywatelskich  
Bartłomiej Wróblewski  . . . . . . . . . . . . . . . . 138
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . 140
powołany przez Sejm  
rzecznik praw obywatelskich  
Bartłomiej Wróblewski  . . . . . . . . . . . . . . . . 140
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . 141
senator Wojciech Konieczny  . . . . . . . . . . . . . 141
powołany przez Sejm  
rzecznik praw obywatelskich  
Bartłomiej Wróblewski  . . . . . . . . . . . . . . . . 141
senator Gabriela Morawska-Stanecka  . . . . . . . 142
powołany przez Sejm  
rzecznik praw obywatelskich  
Bartłomiej Wróblewski  . . . . . . . . . . . . . . . . 142

Otwarcie dyskusji
senator Sławomir Rybicki  . . . . . . . . . . . . . . 143
senator Aleksander Pociej  . . . . . . . . . . . . . . 144
senator Agnieszka Gorgoń-Komor  . . . . . . . . . 146
senator Marek Borowski  . . . . . . . . . . . . . . . 147
senator Kazimierz Michał Ujazdowski .  .  .  .  .  .  . 149
senator Michał Kamiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 150
senator Krzysztof Brejza  . . . . . . . . . . . . . . . 152
senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska  . . . . . . 153
senator Ewa Matecka  . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  155

senator Marek Pęk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 156
senator Krzysztof Mróz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  157
senator Bogusława Orzechowska  . . . . . . . . . . 159
senator Maria Koc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
senator Gabriela Morawska-Stanecka  . . . . . . . 162
senator Andrzej Pająk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 164
senator Marcin Bosacki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 164
senator Jerzy Chróścikowski. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 165

Zamknięcie dyskusji
Wznowienie obrad
Punkt 23. porządku obrad: wyrażenie zgody na powo-
łanie Rzecznika Praw Obywatelskich (cd.)

Głosowanie nr 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
pan Bartłomiej Wróblewski  . . . . . . . . . . . . . 166

Wznowienie obrad
Punkt 25. porządku obrad: zmiany w składzie komisji 
senackich

Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw 
Senatorskich

senator sprawozdawca  
Sławomir Rybicki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
senator Jerzy Fedorowicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  167
senator Sławomir Rybicki  . . . . . . . . . . . . . . 168

Głosowanie nr 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Podjęcie uchwały

Punkt 3. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o  płatnościach w  ramach systemów wsparcia bezpo-
średniego oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Głosowanie nr 8  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 168
Podjęcie uchwały

Punkt 4. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, in-
nych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Nauki, Edukacji 
i  Sportu, Komisji Zdrowia oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej

senator sprawozdawca  
Alicja Chybicka .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 168

Głosowanie nr 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Głosowanie nr 10.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 169
Głosowanie nr 11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Głosowanie nr 12.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 169

Podjęcie uchwały
Punkt 5. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (cd.)

Głosowanie nr 13  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Podjęcie uchwały

Punkt 6. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji dzia-
łalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (cd.)

Głosowanie nr 14  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Podjęcie uchwały

Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o do-
wodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej

senator sprawozdawca Zygmunt Frankiewicz  . . 170
Głosowanie nr 15  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Głosowanie nr 16  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Głosowanie nr 17  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

Podjęcie uchwały
Punkt 8. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
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o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cie-
plarnianych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Nadzwyczajnej 
do spraw Klimatu, Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska

senator sprawozdawca  
Wojciech Piecha  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

Głosowanie nr 18  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Głosowanie nr 19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Głosowanie nr 20  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Głosowanie nr 21  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Głosowanie nr 22  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Głosowanie nr 23  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Głosowanie nr 24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

Podjęcie uchwały
Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – 
Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (cd.)

senator Kazimierz Michał Ujazdowski .  .  .  .  .  .  .  172
Głosowanie nr 25  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Głosowanie nr 26  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

Podjęcie uchwały
Punkt 10. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o  autostradach płatnych oraz o  Krajowym Funduszu 
Drogowym oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury
senator sprawozdawca  
Jan Hamerski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  172

Głosowanie nr 27  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Podjęcie uchwały

Punkt 11. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz usta-
wy o Krajowej Administracji Skarbowej (cd.)

Głosowanie nr 28  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Podjęcie uchwały

Punkt 12. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (cd.)

Głosowanie nr 29  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Podjęcie uchwały

Punkt 13. porządku obrad: ustawa o ochronie praw na-
bywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 
oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Budżetu i Finan-
sów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury

senator sprawozdawca  
Ryszard Świlski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

Głosowanie nr 30  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Głosowanie nr 31  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Głosowanie nr 32  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Głosowanie nr 33  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Głosowanie nr 34  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Głosowanie nr 35  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Głosowanie nr 36  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Głosowanie nr 37  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Głosowanie nr 38  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Głosowanie nr 39  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Głosowanie nr 40  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Głosowanie nr 41  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

Podjęcie uchwały
Punkt 14. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umo-
wy o udziale Republiki Chorwacji w Europejskim Ob-
szarze Gospodarczym, sporządzonej w Brukseli dnia 11 
kwietnia 2014 r. (cd.)

Głosowanie nr 42  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Podjęcie uchwały

Punkt 15. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 

o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powia-
towym, ustawy o samorządzie województwa oraz usta-
wy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Te-
rytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji 
Nauki, Edukacji i Sportu

senator sprawozdawca  
Joanna Sekuła  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

Głosowanie nr 43  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Podjęcie uchwały

Punkt 16. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych in-
nych ustaw (cd.)

senator Marcin Bosacki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  176
Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworząd-
ności i Petycji

senator sprawozdawca  
Aleksander Pociej  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

Głosowanie nr 44  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Głosowanie nr 45  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

Podjęcie uchwały
Punkt 17. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicz-
nymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wol-
ności seksualnej innych osób (cd.)

Głosowanie nr 46  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Podjęcie uchwały

Punkt 18. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – 
Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Głosowanie nr 47  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Głosowanie nr 48  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Głosowanie nr 49  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Głosowanie nr 50  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

Podjęcie uchwały
Punkt 19. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
– Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych in-
nych ustaw (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

senator sprawozdawca  
Aleksander Pociej  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

Głosowanie nr 51  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Głosowanie nr 52  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Głosowanie nr 53  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Głosowanie nr 54  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Głosowanie nr 55  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Głosowanie nr 56  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Głosowanie nr 57  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Głosowanie nr 58  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Głosowanie nr 59  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Głosowanie nr 60  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Głosowanie nr 61  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Głosowanie nr 62  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Głosowanie nr 63  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Głosowanie nr 64  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Głosowanie nr 65  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Głosowanie nr 66  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Głosowanie nr 67  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Głosowanie nr 68  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Głosowanie nr 69  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Głosowanie nr 70  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Głosowanie nr 71  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Głosowanie nr 72  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Głosowanie nr 73  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
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Podjęcie uchwały
Punkt 20. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o  zmianie ustawy – Kodeks postępowania cy-
wilnego (cd.)

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu
Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, 
Komisji Rolnictwa i  Rozwoju Wsi oraz Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji

senator sprawozdawca  
Aleksander Pociej  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

Głosowanie nr 74  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Głosowanie nr 75  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

Podjęcie uchwały
Punkt 21. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zrekompensowaniu gminom dochodów utraco-
nych w 2018 r. w związku ze zmianą opodatkowania bu-
dowli wchodzących w skład elektrowni wiatrowych (cd.)

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu
Głosowanie nr 76  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

Podjęcie uchwały
Punkt 22. porządku obrad: drugie czytanie projektu usta-
wy o  zmianie ustawy o  świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o re-
fundacji leków, środków spożywczych specjalnego przezna-
czenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (cd.)

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu
Głosowanie nr 77  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

Podjęcie uchwały
Punkt 24. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
apelu o podjęcie działań na rzecz zwiększenia mobilno-
ści europejskich Seniorów (cd.)

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu
Głosowanie nr 78  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

Podjęcie apelu

(Obrady w dniu 27 maja)

Wznowienie posiedzenia
Gło so wa nie nr  79  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Uzupełnienie porządku obrad

Punkt 26. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o służbie zagranicznej

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii 
Europejskiej

senator sprawozdawca  
Gabriela Morawska-Stanecka  . . . . . . . . . . . . 185

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu 
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Piotr Wawrzyk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

Zapytania i odpowiedzi
senator Gabriela Morawska-Stanecka  . . . . . . . 187
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  187
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  187
sekretarz stanu 
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Piotr Wawrzyk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
senator Barbara Zdrojewska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 188
sekretarz stanu 
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Piotr Wawrzyk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 189
sekretarz stanu 
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Piotr Wawrzyk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

Otwarcie dyskusji
senator Danuta Jazłowiecka  . . . . . . . . . . . . . 189

Zamknięcie dyskusji
Punkt 27. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji decyzji 
Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. 
w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej 
oraz uchylającej decyzję 2014/335/UE, Euratom

Sprawozdanie połączonych Komisji Budżetu i Finan-
sów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych 
i Unii Europejskiej

senator sprawozdawca  
Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji Bu-
dżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Za-
granicznych i Unii Europejskiej

senator sprawozdawca  
Grzegorz Bierecki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

Zapytania i odpowiedzi
senator Jerzy Wcisła .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  195
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 196
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 196
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  197
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