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Porządek obrad
30. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniu 21 września 2021 r.

1. Ustawa o rekompensacie dla podmiotów świadczących usługi albo pro-
wadzących działalność gospodarczą w związku z wprowadzeniem stanu 
wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części 
województwa lubelskiego w 2021 r.*

2. Drugie czytanie projektu uchwały w 45. rocznicę powstania Komitetu 
Obrony Robotników. 

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

Obecni senatorowie: według załączonej do protokołu listy obecności.

Obecni goście i przedstawiciele urzędów:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  
i Administracji  – sekretarz stanu Maciej Wąsik

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





30. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 21 września 2021 r.

w dyskusji oraz oświadczenia prosimy przesyłać 
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 
przesłany państwu uprzednio przez Kancelarię 
Senatu. Do państwa dyspozycji pozostaje także 
specjalny numer telefonu. Pod tym numerem mo-
żecie państwo dokonywać konsultacji treści wnio-
sków o charakterze legislacyjnym czy zgłoszeń 
problemów technicznych. Prosimy samodzielnie 
nie włączać mikrofonów. Zabranie głosu będzie 
możliwe dopiero po jego udzieleniu przez mar-
szałka prowadzącego oraz po uruchomieniu mi-
krofonu przez informatyka Kancelarii Senatu.

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

Szanowni Państwo, przystąpimy teraz do gło-
sowania, które ma na celu wyłącznie ustalenie li-
sty senatorów biorących udział w posiedzeniu.

Po włączeniu maszynek proszę o  odda-
nie jakiegokolwiek głosu w celu potwierdzenia 
obecności.

Senatorowie korzystający z aplikacji do zdal-
nego udziału! Przypominam, że rozpoczęcie gło-
sowania, tzw. ankietowanie, powoduje pojawienie 
się komunikatu. Aby wziąć udział w głosowaniu, 
klikamy „OK” i dwukrotnie wciskamy przycisk 
„Przekaż” po oddaniu głosu – w oknie głosowania 
oraz w odpowiedzi na pytanie o potwierdzenie.

Bardzo proszę o oddanie jakiegokolwiek głosu 
zarówno na sali, jak i w sposób zdalny.

1 senator ze zdalnych… O, już zagłosował.
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 76 senatorów i tylu aktualnie bierze 

udział w posiedzeniu.
Szanowni Państwo, informuję, że Sejm na 

trzydziestym siódmym posiedzeniu w  dniu 

(Początek posiedzenia o godzinie 13 minut 16)

(Posiedzeniu przewodniczą marszałek 
Tomasz Grodzki oraz wicemarszałkowie Bogdan 
Borusewicz i Michał Kamiński)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Bardzo proszę o zajmowanie miejsc.
Mimo wysiłków PLL LOT… Udało nam się 

dotrzeć z  15-minutowym opóźnieniem, za co 
przepraszamy.

(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę już kończyć rozmowy.
Otwieram trzydzieste posiedzenie Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji.
(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszał- 

kowską)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczyłem pana 

senatora Rafała Ambrozika oraz panią senator 
Agnieszkę Gorgoń-Komor. Listę mówców prowa-
dzić będzie pan senator Rafał Ambrozik.

Szanowni Państwo, w związku ze stanem epi-
demii, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów, 
obiegowo podjąłem decyzję o nadaniu temu po-
siedzeniu specjalnej formuły. Obrady będą toczyć 
się jednocześnie w sposób tradycyjny oraz z wy-
korzystaniem środków porozumiewania się na 
odległość w sposób zdalny. Zasady udziału sena-
torów w posiedzeniach Senatu w sposób zdalny 
zostały określone w art. 67b Regulaminu Senatu.

Państwo Senatorowie biorący udział w po-
siedzeniu w sposób zdalny! Proszę o upewnienie 
się, czy państwa iPady są podłączone do zasilania, 
a kamery w nich włączone. Proszę także o zapew-
nienie takiego położenia iPada i obiektywu kame-
ry, aby byli państwo widoczni podczas połączenia. 
Możecie państwo zapisywać się do pytań i do gło-
su w dyskusji poprzez czat w aplikacji. Wnioski 
o  charakterze legislacyjnym, przemówienia 
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17  września 2021  r. przyjął część poprawek 
Senatu: do ustawy o zmianie ustawy o wynagro-
dzeniu osób zajmujących kierownicze stanowi-
ska państwowe oraz niektórych innych ustaw; do 
ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych; 
do ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych 
źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, 
a także przyjął jedyną poprawkę Senatu zgłoszoną 
do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych roz-
wiązaniach związanych z zapobieganiem, prze-
ciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych.

Ponadto Sejm na tym samym posiedzeniu od-
rzucił wszystkie poprawki Senatu zgłoszone do 
ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicz-
nych oraz niektórych innych ustaw.

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

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

Przypominam, że projekt ustawy, która ma 
być omawiana w punkcie pierwszym porządku 
obrad, został wniesiony przez Radę Ministrów 
jako projekt pilny. W tym przypadku nie ma 
zastosowania termin określony w art. 34 ust. 2 
Regulaminu Senatu.

Chciałbym jednocześnie uprzedzić, że w prze-
rwie w obradach zbierze się Konwent Seniorów. 
Jest możliwe uzupełnienie porządku obrad o jeden 
punkt: uchwała.

W tej chwili zapytuję, czy ktoś z państwa se-
natorów pragnie zabrać głos w sprawie przedsta-
wionego porządku obrad.

Stwierdzam, że Senat zatwierdził porzą-
dek obrad trzydziestego posiedzenia Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji.

Informuję, że głosowanie w sprawie punktu 
pierwszego porządku obrad zostanie przeprowa-
dzone dzisiaj po przerwie w obradach.

Informuję ponadto, że po przerwie w obradach 
może być uzupełnienie porządku obrad o punkt: 
drugie czytanie projektu uchwały w 45. rocznicę 
Komitetu Obrony Robotników.

10 minut po ogłoszeniu przerwy w  ob-
radach na drugim piętrze zostanie również 
otwarta wystawa pt. „Prasa Komitetu Obrony 
Robotników”.

I tym sposobem kończymy wstępne egzekwie.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
pierwszego porządku obrad: ustawa o rekom-
pensacie dla podmiotów świadczących usłu-
gi albo prowadzących działalność gospodarczą 
w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego 
na obszarze części województwa podlaskiego oraz 
części województwa lubelskiego w 2021 r.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 492, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 492 A.

Poproszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej i  Innowacyjności, panią marsza-
łek Marię Koc, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
MARIA KOC 

Bardzo dziękuję.
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pragnę w  imieniu Komisji Gospodarki 

Narodowej i Innowacyjności przedstawić spra-
wozdanie w sprawie ustawy o rekompensacie dla 
podmiotów świadczących usługi oraz prowadzą-
cych działalność gospodarczą w związku z wpro-
wadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części 
województwa podlaskiego oraz części wojewódz-
twa lubelskiego w 2021 r.

Wysoki Senacie! Szanowny Panie Marszałku!
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej rozporzą-

dzeniem z dnia 2 września 2021 r. wprowadził 
stan wyjątkowy na obszarze części województwa 
podlaskiego oraz części województwa lubelskiego 
w pasie o szerokości 3 km wzdłuż granicy polsko-
-białoruskiej na okres 30 dni.

Celem ustawy, która jest przedłożeniem rządo-
wym, jest wprowadzenie do porządku prawnego 
rozwiązań, które umożliwią wypłatę rekompen-
sat przedsiębiorcom i rolnikom prowadzącym 
działalność w czasie stanu wyjątkowego na ob-
szarze objętym tym stanem. O rekompensatę 
będą mogli się ubiegać przedsiębiorcy oraz rolni-
cy świadczący usługi hotelarskie w rozumieniu 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hote-
larskich oraz usługach pilotów wycieczek i prze-
wodników turystycznych…

Przepraszam, Panie Marszałku, czy trzeba 
mieć maseczkę na mównicy?

(Marszałek Tomasz Grodzki: Nie, Pani 
Marszałek. Umówiliśmy się poprzednio, że oso-
by zaszczepione…)

Jestem zaszczepiona. Dobrze.
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(Marszałek Tomasz Grodzki: …mogą przema-
wiać bez maski.)

Przepraszam. Dziękuję bardzo.
O rekompensatę będą się również mogli ubie-

gać: przedsiębiorcy prowadzący działalność go-
spodarczą w zakresie gastronomii, przedsiębiorcy 
prowadzący działalność organizatora turystyki 
lub podmiotu ułatwiającego nabywanie powiąza-
nych usług turystycznych w rozumieniu ustawy 
z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycz-
nych i powiązanych usługach turystycznych, 
przedsiębiorcy prowadzący działalność pilota 
wycieczek lub przewodnika turystycznego w ro-
zumieniu ustawy z sierpnia 1997 r. o usługach 
hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek 
i przewodników turystycznych oraz przedsię-
biorcy prowadzący działalność w zakresie wy-
pożyczania i dzierżawy sprzętu turystycznego 
i rekreacyjnego.

Prowadzący działalność na obszarze obję-
tym tą ustawą… Szanowni Państwo, tak jak po-
wiedziałam, to jest ten pas 3 km wzdłuż granicy 
polsko-białoruskiej. Dokładnie są to obręby ewi-
dencyjne wymienione w załączniku do rozporzą-
dzenia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Szanowni Państwo, Wysoki Senacie, przy-
jęto, że rekompensata będzie ustalana za okres 
30 dni trwania stanu wyjątkowego w wysokości 
65% średniego miesięcznego przychodu wnio-
skodawcy ze świadczonych przez niego usług 
albo prowadzonej działalności gospodarczej, 
z którymi związana jest ta możliwość rekom-
pensaty, w  okresie obejmującym czerwiec, 
lipiec i sierpień 2021 r. W przypadku przedłu-
żenia stanu wyjątkowego albo jego zniesienia 
przed upływem czasu, na jaki został wprowa-
dzony, wysokość rekompensaty będzie usta-
lana proporcjonalnie do czasu trwania stanu 
wyjątkowego.

Rekompensata będzie udzielana na wniosek 
składany do właściwego wojewody, a więc woje-
wody podlaskiego lub lubelskiego. Wniosek będzie 
musiał spełniać warunki określone w ustawie, ale 
jest to wniosek uproszczony. Nie trzeba będzie 
przedstawiać dokumentów świadczących o utra-
cie przychodów, wystarczy złożenie wniosku. 
Wojewoda jest zobowiązany niezwłocznie, naj-
później w terminie do 14 dni, udzielić tej rekom-
pensaty. Ale, jak podkreślał pan minister Błażej 
Poboży, podsekretarz stanu w  Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, termin 
„niezwłocznie” jest tutaj obowiązujący.

W  celu weryfikacji danych zawartych we 
wniosku wojewoda będzie mógł przeprowadzać 
kontrole lub zlecać ich przeprowadzenie. Kontrola 
będzie obligatoryjna, jeżeli kwota rekompensaty 
będzie przekraczała kwotę 65 tysięcy zł.

Wnioskodawca, który będzie niezadowolony 
z decyzji w sprawie rekompensaty, w terminie 
30 dni od dnia doręczenia decyzji w tej sprawie bę-
dzie mógł wnieść powództwo do sądu powszech-
nego. W sprawach przed sądem powszechnym 
Skarb Państwa reprezentować będzie wojewoda. 
Ustawa nie wyłącza możliwości dochodzenia od 
Skarbu Państwa naprawienia szkody na zasadach 
ogólnych, o ile nie nastąpi wypłata rekompensa-
ty. Rekompensata wypłacana będzie w terminie 
30 dni od dnia doręczenia decyzji wnioskodawcy. 
Wnioskodawcy, któremu rekompensata zostanie 
wypłacona, nie będzie przysługiwało roszczenie 
przeciwko Skarbowi Państwa o wyrównanie stra-
ty majątkowej poniesionej w związku z prowa-
dzeniem działalności, powstałej na skutek stanu 
wyjątkowego, oraz odszkodowanie za utracone 
korzyści, które wnioskodawca mógłby osiągnąć, 
gdyby strata nie powstała.

Rekompensata będzie stanowiła pomoc de 
minimis, a przychód z rekompensaty nie będzie 
przychodem w rozumieniu przepisów o podatku 
dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów 
o podatku dochodowym od osób prawnych, czyli 
nie będzie opodatkowany.

Wysoki Senacie, na posiedzeniu Komisji 
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności zało-
żenia ustawy przedstawił pan minister Błażej 
Poboży, wiceminister spraw wewnętrznych i ad-
ministracji, który odpowiadał również na pyta-
nia zadawane przez państwa senatorów. Pytania 
dotyczyły wysokości rekompensaty, pytania 
dotyczyły również przewidywanego kosztu re-
kompensat. Pan minister udzielił informacji, 
że całkowity koszt to będzie, jak się przewiduje, 
7 milionów zł. Będzie dotyczyć to ok. 300 podmio-
tów gospodarczych. Pytania dotyczyły również 
sytuacji na granicy, tak jakby już poza ustawą, 
oraz ogólnie wprowadzenia stanu wyjątkowego, 
przy czym senatorowie podkreślali, że nie jest to 
oczywiście temat stricte posiedzenia, jak również 
że wychodzi poza zakres tej ustawy. Ale takie py-
tania się pojawiły.

W trakcie posiedzenia zostały przedstawione 
przez Biuro Legislacyjne propozycje poprawek, 
5 propozycji poprawek, które zyskały akcepta-
cję strony rządowej i zostały również przyjęte 
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w głosowaniu przez senatorów, przez Komisję 
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. 2 po-
prawki zgłosił również pan senator Jacek Bury. 
Poprawki, w skrócie mówiąc, zakładały posze-
rzenie katalogu beneficjentów omawianej usta-
wy o wszystkie podmioty gospodarcze, nie tylko 
te działające w obszarze turystyki i gastrono-
mii, szeroko rozumianej. Poprawki te nie zy-
skały akceptacji Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności.

Wobec tego, Wysoki Senacie, w  imieniu 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
proszę Wysoki Senat o przyjęcie tej ustawy wraz 
z przyjętymi przez komisję poprawkami. Dziękuję 
bardzo.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów chce zadać ta-
kie pytanie? Nie.

Projekt tej ustawy został wniesiony…
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
(Senator Maria Koc: Dziękuję bardzo.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd 

w trybie pilnym. Do prezentowania stanowiska 
rządu w toku prac parlamentarnych został upo-
ważniony minister spraw wewnętrznych i ad-
ministracji, którego dziś reprezentuje sekretarz 
stanu, pan minister Maciej Wąsik. Witamy pana 
na posiedzeniu.

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

Bardzo proszę.
Reguła zdjęcia maski obowiązuje tak samo.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
I ADMINISTRACJI 
MACIEJ WĄSIK 

Bardzo dziękuję, Szanowny Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Chciałbym bardzo podziękować pani mar-

szałek, pani senator Koc, senator sprawozdawcy 

za bardzo szczegółowe omówienie ustawy. 
I w zasadzie niewiele mi zostało do dodania. 
Jednak pragnę dodać, że istnieje w  naszym 
obiegu prawnym ustawa o  wyrównywaniu 
strat majątkowych wynikających z ogranicze-
nia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności 
praw człowieka i obywatela. I można tę ustawę 
oczywiście stosować równolegle. Ale analizu-
jąc te przepisy, które powstały dosyć dawno, bo 
w 2002 r., zauważyliśmy, że nie można byłoby 
tutaj przedsiębiorcom w tym wąskim, ale jednak 
istotnym pasie wyrównywać zysków utraco-
nych. I ta rekompensata tak naprawdę wyrów-
nuje dochody utracone. Zwymiarowaliśmy ją na 
65%… I pewnie ubiegnę niektóre pytania pań-
stwa senatorów, w sposób świadomy: to jest 65% 
przychodów. Nie dochodów, nie zysków – przy-
chodów. To jest wszystko, co wpływa do przed-
siębiorstwa, przed odjęciem kosztów, które… 
Wówczas tworzy się dochód. My to też konsul-
towaliśmy. I to jest wysoki poziom rekompen-
sat. Wiem, że w Sejmie pojawiały się poprawki, 
żeby dać jeszcze wyższy, ale uważam, że takiej 
potrzeby nie ma.

Także istotną zmianą czy istotnym takim in-
nym podejściem w stosunku do wspomnianej 
ustawy o wyrównywaniu strat majątkowych wy-
nikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwy-
czajnego jest to, że skracamy terminy, że staramy 
się pomóc szybciej. Stąd też ustawa procedowana 
jest w trybie pilnym. Ja rozumiem uprawnienia 
Wysokiego Senatu do zgłaszania poprawek – to 
jest oczywiste uprawnienie – niemniej jednak li-
czyłem, że być może uda się zrobić to bez popra-
wek, wówczas te przepisy zadziałałyby szybciej. 
Ale jeżeli Wysoki Senat uzna inaczej, to oczywi-
ście będziemy musieli się do tego odnieść i Sejm 
także będzie musiał się tym zająć.

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, bardzo proszę 
o przyjęcie przepisów ustawy.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Niech pan minister łaskawie zostanie na 

mównicy, bo być może będą pytania.
Przypomnę tylko, że 5 poprawek, jak mó-

wiła pani marszałek, zyskało aprobatę rządo-
wą, a więc tu nie czujemy, że jakoś specjalnie to 
opóźniamy.
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Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miej-
sca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do 
przedstawiciela rządu związane z omawianym 
punktem porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów chce zadać ta-
kie pytanie?

Kto był pierwszy?
(Głos z sali: Senator Kwiatkowski.)
Senator Kwiatkowski, potem pan senator 

Zdrojewski i pan senator Komarnicki.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Panie 
Ministrze!

Chciałbym zapytać, czy pan jako urzędnik 
publiczny uważa za zasadne – nie w sensie praw-
nym, bo oczywiście to zapisaliście w ustawie, 
wcześniej była ustawa z 2002 r., tylko w sensie 
faktycznym – że przedsiębiorcy przysługuje od-
szkodowanie, jeżeli państwo w praktyce zamyka 
temu przedsiębiorcy legalnie prowadzoną przez 
niego działalność gospodarczą.

(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik: Czy 
mógłby pan powtórzyć pytanie, bo nie bardzo zro-
zumiałem istotę tego pytania? Ja słyszałem zdanie…)

Panie Ministrze, czy zgodzi się pan z tym, że 
przedsiębiorcy przysługuje odszkodowanie, jeżeli 
państwo zamyka mu legalnie prowadzoną dzia-
łalność gospodarczą? Pytanie jest banalnie proste, 
niepodchwytliwe.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
I ADMINISTRACJI 
MACIEJ WĄSIK 

Panie Senatorze, nie odpowiem na to pytanie, 
bo to pytanie nie dotyczy tej ustawy. Zdaję sobie 
sprawę z tego, do czego pan dąży, ale to pytanie 
nie dotyczy tej ustawy.

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Panie 
Ministrze, ja nie wiem, do czego według pana 
dążę… Proszę o odpowiedź.)

Ta ustawa… Panie Senatorze, ta ustawa nie za-
myka żadnej…

(Marszałek Tomasz Grodzki: Pytanie… Nie ma 
polemiki, tylko…)

Przepraszam. Myślałem, że jest: pytanie 
– odpowiedź…

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Jest pytanie i odpowiedź.
(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik: 
Okej.)

Pan minister nie dosłyszał. Proszę jeszcze raz 
powtórzyć pytanie.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Panie Ministrze, powtórzę jeszcze raz.
Czy uważa pan za zasadne, że państwo pol-

skie w momencie, w którym swoimi decyzjami 
uniemożliwia przedsiębiorcy w praktyce pro-
wadzenie legalnie przez niego zarejestrowanej 
działalności gospodarczej, powinno mu wypła-
cić odszkodowanie?

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Bardzo proszę.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
I ADMINISTRACJI 
MACIEJ WĄSIK 

Panie Senatorze, to nie jest pytanie do tej 
ustawy. Ta ustawa nie zamyka… Wprowadzono 
ograniczenia poruszania się na tym terenie, któ-
re sprawiają, że przychody przedsiębiorców mogą 
spaść, tylko i wyłącznie. I to jest rekompensata za 
to. Nie zamykamy, nie zakazujemy żadnej działal-
ności. Ta ustawa mówi zupełnie o czymś innym. 
Polecam jej dokładną lekturę.

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Panie 
Ministrze, dopytanie…)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dopytanie.
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SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Jednym zdaniem, Panie Ministrze. Ja nie po-
wiedziałem, że w sensie prawnym, tylko w sensie 
praktycznym… A jeżeli państwo uniemożliwia-
cie osobom spoza tego terenu wjazd na ten teren, 
to jeżeli pan uważa, że nie zamykacie w praktyce 
komuś działalności gospodarczej, to zapewniam 
pana, że wszyscy na tym terenie, którzy prowa-
dzą firmy agroturystyczne, wynajem sprzętu czy 
sklepy z pamiątkami, na pewno uważają inaczej, 
bo w praktyce nie mają żadnych klientów.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

To jest impresja pana senatora. Nie musi pan 
odpowiadać.

Pytanie zadaje pan senator Zdrojewski.

SENATOR 
BOGDAN ZDROJEWSKI 

Panie Ministrze, patrząc na datę wniosku 
o wprowadzenie stanu wyjątkowego i obecną sy-
tuację, możemy powiedzieć, że, generalnie rzecz 
biorąc, sytuacja się raczej skomplikowała, raczej 
pogorszyła. Czy rząd zastanawia się nad ewentu-
alną rekomendacją wydłużenia tego czasu, czy-
li ustanowienia stanu wyjątkowego na kolejne 
30 dni? Dziękuję bardzo.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Bardzo proszę.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
I ADMINISTRACJI 
MACIEJ WĄSIK 

To też, Panie Marszałku, nie jest pytanie doty-
czące tej ustawy, dlatego uchylę się od odpowiedzi 
na to pytanie. To jest pytanie do prezydenta o jego 
intencje i pytanie do rządu, czy będzie o to wnosił. 
Ja chciałbym odpowiadać na pytania dotyczące 
tej ustawy i do tego mam tutaj pełnomocnictwo.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Tu z  kolei muszę wesprzeć pana senatora 
Zdrojewskiego, bo on zapytał o pańską opinię jako 
wysokiego urzędnika Rzeczypospolitej. Może pan 
odpowiadać tylko w swoim imieniu. Jeżeli pan nie 
wie, czy są takie plany, czy ich nie ma, to okej. 
Mam wrażenie, że pytanie było skierowane per-
sonalnie do pana ministra.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
I ADMINISTRACJI 
MACIEJ WĄSIK 

Panie Marszałku, czy ja wiem, czy nie wiem, 
to jest inna sprawa. Na pewno dyskusja o ustawie 
o rekompensatach nie jest dobrym momentem, 
żeby komunikować opinii publicznej tego typu 
kwestie. Tak że proszę mnie zrozumieć. Ja chcę 
odpowiadać senatorom na pytania, ale nie chcę 
odpowiadać na pytania ogólnopolityczne. To jest 
oczywiste.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

No, to akurat było pytanie w kontekście tej 
ustawy.

Pytanie zadaje pan senator Komarnicki.
Jeszcze jedno pytanie?
(Senator Bogdan Zdrojewski: Tak.)
Okej, to za chwilkę.
(Senator Władysław Komarnicki: …Kartę.)
To zanim pan senator weźmie kartę, drugie 

pytanie zada pan senator Zdrojewski.

SENATOR 
BOGDAN ZDROJEWSKI 

Najpierw króciutkie wyjaśnienie – 15 sekund. 
Otóż to było pytanie w kontekście tej ustawy. Ta 
ustawa mówi o rekompensatach dla podmiotów 
gospodarczych. Ja uważam, że prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej powinno się opierać przede 
wszystkim na rzetelności i pewności prowadze-
nia działalności gospodarczej. Zadałem to pytanie, 
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bo te podmioty, które teraz uzyskają określoną 
rekompensatę, muszą przygotować się także na 
ewentualne przedłużenie tego okresu. Ja wiem, że 
prezydent takie decyzje podejmuje osobiście. Jest to 
decyzja prezydenta, aczkolwiek on ją podejmuje na 
podstawie tego, jak rozeznaje sytuację resort, któ-
ry pan reprezentuje. To dotyczy także innych re-
sortów związanych z bezpieczeństwem. Dla mnie 
w chwili obecnej bardzo ważne jest to, czy pogor-
szenie się sytuacji na granicy zostało potwierdzone 
przez pana ministra. Jeśli tak, to w związku z tym 
należałoby się zastanowić – już teraz, a nie w ostat-
niej chwili czy po czasie – nad ewentualnym prze-
dłużeniem tego. Podmioty gospodarcze, które są 
przedmiotem dzisiejszej ustawy, powinny o tym 
wiedzieć. Dla mnie bardzo ważny jest stan wie-
dzy ministerstwa, które pan reprezentuje. Mówię 
o wiedzy à propos dzisiejszej sytuacji i o ewentu-
alnych prognozach. Dziękuję bardzo.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Bardzo proszę.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
I ADMINISTRACJI 
MACIEJ WĄSIK 

Ustawa, którą staram się prezentować, mówi 
o tym, że jeżeli stan wyjątkowy zostanie przedłu-
żony, to zareagujemy proporcjonalnie do wydłu-
żenia tego stanu. Rekompensaty będą wypłacane 
za dłuższy okres. Prawo polskie mówi, że stan 
wyjątkowy może być przedłużony raz, nie dłużej 
niż o 60 dni. A więc jeżeli on zostanie wydłużo-
ny, to rekompensaty także będą wypłacane pro-
porcjonalnie dłużej, za proporcjonalnie dłuższy 
okres. Pragnę zapewnić pana senatora, że jeżeli 
pan prezydent zapyta nasz resort o zdanie, to na 
pewno przedstawimy sytuację.

Pragnę powiedzieć jeszcze jedno. Otóż według 
mnie sytuacja na granicy się nie pogorszyła – to 
tak, żeby trochę popolemizować – jest stabilna. 
Ten napór jest ciągle duży, aczkolwiek wydaje 
się… Można mieć pewność, że Straż Graniczna, 
wojsko, a także Policja, która wspiera te formacje, 
kontrolują sytuację na granicy, i to w zdecydowa-
ny sposób. Są osoby, które próbują przejść przez 

granicę, ale jest to tym osobom uniemożliwiane. 
Te osoby są zatrzymywane na granicy.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Komarnicki.

SENATOR 
WŁADYSŁAW KOMARNICKI 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, chciałbym spytać, dlaczego 

państwo wzięli pod uwagę czerwiec, lipiec i sierpień 
2021 r. Pytam pana o to dlatego, że to jest taki region, 
w którym szczyt ruchu przypada nie w czerwcu, nie 
w lipcu, nie w sierpniu, tylko właśnie we wrześniu. 
A więc mam pytanie: dlaczego nie jest to wyższa kwo-
ta, jeśli chodzi o odszkodowanie? Dlaczego ta sprawa 
nie jest rozstrzygnięta w taki sposób, żeby to jednak 
zapewniało jakąś sprawiedliwość? Bo ta propozycja 
nie jest według mnie sprawiedliwa. Ona jest nie taka, 
jaka powinna być, jeżeli mówimy o sprawiedliwości.

I jeżeli pan pozwoli, zadam drugie pytanie, 
pytanie o te wszystkie branże wokół turysty-
ki. Zawsze jest tak, że są branże towarzyszące. 
Dlaczego one nie są uwzględniane w tej ustawie? 
Przecież branża turystyczna, jak zapewne wszy-
scy tu wiemy, nie jest samotną wyspą. Wokół tej 
branży jest wiele innych firm. Mam takie odczu-
cie, że państwo je porzuciliście.

I trzecie pytanie, Panie Ministrze. Nie zre-
kompensujecie strat tym, którzy nie mają pełnej 
księgowości. Taka jest prawda.

(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik: 
Nieprawda.)

Nie zrekompensujecie strat tym, którzy są 
zarejestrowani w innym miejscu. No, nagle oka-
że się, że np. ktoś nie potrafi udowodnić źródła 
swoich dochodów. Taki przykład: są 2 hotele 
w Janowie Podlaskim. Ten pierwszy jest w stre-
fie, która jest objęta stanem wyjątkowym, a dru-
gi, Panie Ministrze – już nie. Do tego drugiego 
hotelu ludzie też nie przyjadą, bo stadnina, Panie 
Ministrze, w tej sytuacji skomplikowanej jest za-
mknięta. I właściciel tego hotelu nie otrzyma od 
was żadnej pomocy. Tak samo będzie z restaura-
cją, która jest poza strefą. Wasza pomoc, Panie 
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Ministrze, to jest łatanie, ale w waszym działaniu 
będzie więcej dziur niż samej pomocy. Dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
I ADMINISTRACJI 
MACIEJ WĄSIK 

Dzień dobry, Panie Marszałku.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dzień 

dobry, Panie Ministrze.)
Oczywiście odpowiem na to pytanie, Panie 

Senatorze.
(Senator Władysław Komarnicki: No bo to 

były pytania dotyczące ustawy.)
Panie Senatorze, rekomendowałbym przeczy-

tanie ustawy. Ustawa nie mówi o podmiotach tam 
zarejestrowanych. Ustawa mówi o podmiotach 
świadczących tam usługi. Firma może być zare-
jestrowana w Szczecinie, ale jeżeli ma hotel, go-
spodarstwo agroturystyczne albo wypożyczalnię 
kajaków nad Bugiem pod Terespolem… Tu chodzi 
o działalność gospodarczą prowadzoną w tamtym 
regionie. To jest odpowiedź na pierwsze pytanie. 
Uspokajam pana senatora.

Wszystkie podmioty, które prowadzą działal-
ność gospodarczą, które są umieszczone w ka-
talogu, mogą otrzymać pomoc, nawet jeśli nie 
prowadzą pełnej księgowości. Każdy podmiot ma 
przychód, każdy może zadeklarować, jaki miał 
przychód. Cieszę się, że pan ma taki pogląd, że 
najwyższy sezon w tym regionie to jest wrzesień, 
ale dane gospodarcze z Ministerstwa Finansów 
mówią co innego. Najwyższy sezon w tym regio-
nie to jest czerwiec, lipiec, sierpień. My, Panie 
Senatorze, właśnie po to, żeby te rekompensaty 
były korzystne dla przedsiębiorców, odwołujemy 
się do wysokiego sezonu. Chcemy, żeby one były 
korzystne dla przedsiębiorców, żeby pomogły im 
prowadzić… żeby zrekompensowały utracone do-
chody czy utracone zyski.

Ja powiem tak: jeżeli zapozna się pan z decy-
zją dotyczącą stanu wyjątkowego, to zobaczy pan, 
że tam nie ma nic o zamykaniu żadnych innych 
branż. Ja wiem, że turystyka w tym niedużym re-
gionie – podkreślam: niedużym, bo to jest wąski 
pas – jest istotnym elementem gospodarki, dla-
tego właśnie tę turystykę wspieramy. Strumień 
pieniędzy ma popłynąć do turystyki, ale mogą 
działać tartaki, mogą działać rolnicy, mogą dzia-
łać inne przedsiębiorstwa wytwarzające różne do-
bra czy świadczące innego typu usługi. Niczego 
nie zamykamy.

Oczywiście zgadzam się z panem w jednej 
sprawie: nie zrobimy ustawy, która wynagrodzi 
wszystkim straty, która będzie mówiła, że będzie 
dokładnie tak, jakby stanu wyjątkowego nie było. 
Oczywiście nie ma takiej możliwości, nie ma ta-
kiej możliwości. Zgadzam się z panem. Jednak 
tam, gdzie możemy, staramy się zrekompenso-
wać straty. Proszę w tej sytuacji o zrozumienie, 
bo zawsze można utyskiwać, zawsze można po-
wiedzieć, że taksówkarz z Warszawy, który wo-
ził raz na jakiś czas klientów do gospodarstwa 
agroturystycznego w Krynkach, teraz tam nie 
pojedzie. No, zgadzam się, on rzeczywiście po-
niesie jakąś stratę, ale na pewno da sobie radę, 
ciężko pracując jak wszyscy taksówkarze. Ale czy 
ta ustawa powinna objąć go rekompensatą? Nie. 
Oczywiście, że nie, Panie Senatorze. Oczywiście, 
że nie. Rozumiejąc troskę pana senatora, staram 
się jednak zbić pana argumenty.

(Senator Władysław Komarnicki: Bardzo 
dziękuję.)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Ministrze.
(Senator Władysław Komarnicki: Panie 

Marszałku, jedno zdanie, jedno zdanie.)
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

SENATOR 
WŁADYSŁAW KOMARNICKI 

Panie Ministrze, ja, że tak powiem, pochodzę 
z gospodarki. Są dostawcy i podwykonawcy, pan 
doskonale o tym wie. I ja w ich imieniu pytałem. 
Chciałem się dowiedzieć od pana, jak oni zostaną 
usatysfakcjonowani finansowo.
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WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Więcej pytań nie ma.
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik: 
Dziękuję bardzo.)

Otwieram dyskusję.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Szejnfelda.

SENATOR 
ADAM SZEJNFELD 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Obradujemy dzisiaj nad ustawą, która w zasa-

dzie, jak wiemy, w Sejmie nie wywołała ogrom-
nych kontrowersji, w związku z czym niemalże 
cała Izba zagłosowała za tą ustawą. Podobne re-
fleksje mieliśmy w komisji gospodarki. Sądzę, że 
dzisiejsza debata i głosowania w Senacie potwier-
dzą także, że i my, jako zbiorowość, jako Wysoka 
Izba, mamy taki oto pogląd, że w sytuacjach nad-
zwyczajnych państwo, kiedy ogranicza działal-
ność gospodarczą bądź jej zakazuje, powinno 
zrekompensować przedsiębiorcom, wszystkim 
tym, którzy prowadzą działalność gospodarczą, 
ich straty. Ale wyjątkowość i waga tej ustawy ma 
także inny wymiar. Mianowicie jest to ustawa, 
która, można powiedzieć, nie byłaby potrzeb-
na, ponieważ w systemie prawa polskiego mamy 
ustawę z 2002 r. i ona oczywiście mogłaby być 
tutaj użyta, ponieważ właśnie w tym celu została 
prawie 20 lat temu uchwalona. 

Chcę jednak powiedzieć, że nie podchodzę 
krytycznie do tego projektu. Wręcz przeciwnie, 
to bardzo dobrze, że rząd pomyślał, aby stworzyć 
specustawę, ponieważ de facto jej głównym za-
miarem i wartością jest to, że wszystkie procesy 
odszkodowawcze – tak je nazwijmy, ale używam 
tego pojęcia w znaczeniu kolokwialnym – będą 
szybsze niż w przypadku zastosowania ustawy 
z 2002 r. A z drugiej strony, co też jest ważne, 
ta ustawa, jak i ta z 2002 r., nie będą blokowały 
możliwości występowania o odszkodowania w za-
kresie innym, wyższym, niż to jest możliwe do 
uzyskania, jeżeli poszkodowany podmiot uzna, 
że nie zrekompensowano mu strat.

Ale mamy tu także do czynienia z taką sy-
tuacją, którą trudno w  debacie na temat tej 
ustawy pominąć. Mianowicie chodzi mi o kon-
tekst. Mamy do czynienia z ustawą, która wią-
że się z wprowadzeniem pierwszy raz w historii 
III Rzeczypospolitej, pierwszy raz od komuni-
zmu, pierwszy raz od czasów PRL – pierwszy 
raz! – stanu wyjątkowego, który przecież nie 
tylko ogranicza możliwości prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, ale także ogranicza pra-
wa obywatelskie. I już z tego względu należałoby 
się pochylić nad tym faktem, dokonać ref lek-
sji, choćby nawet w kontekście tego, czy w ogóle 
wprowadzenie stanu wyjątkowego z tego powo-
du, który obserwujemy, jest potrzebne. A jeże-
li tak, to dlaczego – nasuwają się takie pytania 
– pan prezydent Andrzej Duda nie zwołał Rady 
Bezpieczeństwa Narodowego, by przedyskuto-
wać sprawę z przedstawicielami wszystkich sił 
politycznych w Polsce? Wszak chodzi nie o za-
grożenie Prawa i Sprawiedliwości, nie o zagro-
żenie rządu, ale o zagrożenie państwa polskiego. 
Jeżeli tak, to dlaczego pan premier nie przepro-
wadził konsultacji politycznych, społecznych 
z przedstawicielami czy z szefami wszystkich 
ugrupowań politycznych? Przecież mamy tu do 
czynienia z zagrożeniem – powtórzę to jeszcze raz 
– nie Prawa i Sprawiedliwości, nie Zjednoczonej 
Prawicy, nie rządu, ale państwa polskiego. A ele-
mentem państwa polskiego jest też opozycja.

Nasuwają się kolejne pytania. Dlaczego w ta-
kim razie, jeżeli sprawa jest tak poważna, że 
wprowadza się stan wyjątkowy, nie podjęto 
współpracy z  instytucjami Unii Europejskiej 
i w końcu z władzami Unii Europejskiej? Dlaczego 
ciągle słyszymy tylko doniesienia: sami sobie po-
radzimy? Powiem szczerze, że te pytania powo-
dują wątpliwości, czy wprowadzenie tego stanu 
wyjątkowego jest w ogóle uzasadnione.

Na końcu dodam, że poważne wątpliwości 
dotyczą zakazu wstępu dziennikarzy na tere-
ny objęte stanem wyjątkowym. Rozumiemy, że 
musi dotyczyć to obywateli, przypadkowych lu-
dzi, uchodźców, ponieważ z różnych powodów, 
o których się mówi i pisze, mogą oni próbować 
się tam znaleźć. Ale dlaczego dziennikarzy, któ-
rzy są przedstawicielami opinii publicznej? Czy 
mamy coś do ukrycia, jeśli chodzi o to, co się dzie-
je na terytorium objętym stanem wyjątkowym? 
Uważam, że transparentnie i uczciwie działają-
ca władza publiczna nie ma nic do ukrycia i nie 
powinna mieć nic do ukrycia. I  uważam, że 
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powinno się natychmiast zmodyfikować przepi-
sy, bez względu na to, czy stan wyjątkowy będzie 
wydłużany, czy nie, i poprzez wolne media dopu-
ścić opinię publiczną na terytorium objęte stanem 
wyjątkowym.

Wracając do ustawy, chciałbym powiedzieć, 
że jest to ważna i potrzebna ustawa, będziemy 
za nią głosować, ale w naszej ocenie są tu pew-
ne braki i błędy, które będziemy chcieli uzupełnić 
poprawkami. Część tych poprawek zostało zgło-
szonych jako propozycje poprawek przez Biuro 
Legislacyjne. Tak że nawet Biuro Legislacyjne 
znalazło niejako niedociągnięcia w tej – powta-
rzam to jeszcze raz – ważnej i dobrej ustawie. 
Jednak część przepisów będzie musiała zostać 
jeszcze uzupełniona. Dlaczego? Dlatego, że ta 
ustawa nie obejmuje jak gdyby pełnego – pewnie 
nigdy tak nie będzie – ważnego i podstawowego 
zakresu podmiotów prowadzących działalność 
gospodarczą, a tylko część podmiotów. Np. nie są 
tutaj uwzględnieni przedsiębiorcy, którzy realizu-
ją działalność gospodarczą w zakresie transportu 
turystycznego, nie są uwzględnieni przedsię-
biorcy, którzy realizują swoją działalność gospo-
darczą w zakresie kultury, rozrywki, rekreacji. 
A przecież to jest podstawa działalności na tam-
tych terenach. Nie zostali też wzięci pod uwagę 
ci przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność 
gospodarczą związaną z handlem spożywczym 
czy ze sprzedażą pamiątek. 

Przy tej okazji… Ta sytuacja kojarzy mi się, à 
propos pytania pana senatora Kwiatkowskiego, 
z taką sytuacją, jaka jest w czasie pandemii czy 
była w czasie pandemii, kiedy to przedsiębior-
com prowadzącym usługi handlowe w sklepikach 
szkolnych nikt – żadna władza publiczna, żaden 
rząd, żadna ustawa – nie zakazywał działalno-
ści gospodarczej, ale zamykano szkoły, w związku 
z czym sklepikarze de facto nie mogli prowadzić 
działalności gospodarczej. Wiele miesięcy mu-
siało upłynąć, by nasze wnioski, propozycje, po-
prawki i w końcu ustawa zostały uwzględnione 
przez władze, przez rząd. W efekcie dopiero po 
wielu, wielu miesiącach prowadzący sklepiki 
szkolne zostali uwzględnieni, jeśli chodzi o po-
moc. Tu, w tym przypadku, chcielibyśmy, żeby 
podobnie się stało.

W wątpliwość jest podawany także poziom re-
kompensaty w wysokości 65% przychodu i będzie-
my proponować, aby było to 80%.

No i na końcu chcę powiedzieć o jednej rze-
czy, to znaczy będę też zgłaszał poprawkę do 

art. 3 ust. 5, w ramach której proponuję skreślić 
ostatnie zdanie, bowiem ten przepis jest zupeł-
nie zdumiewający, on wprowadza obligatoryj-
ność, obowiązkowość przeprowadzania kontroli 
u przedsiębiorców. Ja uważam, że art. 3 w ogóle 
nie jest potrzebny, ponieważ instytucje państwa 
mają prawo do przeprowadzania kontroli, co wy-
nika z innych ustaw i w ogóle nie trzeba o tym pi-
sać. Jeżeli już to piszemy, to wystarczy pierwsze 
zdanie tego artykułu mówiące o tym, że wojewoda 
ma prawo przeprowadzić weryfikację dokumen-
tów. A nie że nakłada się obligatoryjnie obowiązek 
przeprowadzania kontroli, nie ma takiej sytu-
acji… Wpisanie czegoś takiego to jest niejako do-
wodzenie, zakładanie, że każdy przedsiębiorca 
jest złodziejem, w związku z czym, jak napisze 
wniosek do wojewody, to trzeba go natychmiast 
sprawdzić. Tak nie możemy do ludzi, do przedsię-
biorców podchodzić. Jeśli wojewoda czy instytucje 
publiczne powezmą wątpliwość, to będzie można 
przeprowadzić kontrolę. System prawa, polskiego 
prawa daje takie podstawy w każdej chwili i obo-
jętnie, czy to jest stan wyjątkowy, czy to nie jest 
stan wyjątkowy. Obligatoryjności, po pierwsze, 
nie potrzeba, po drugie, byłoby to w ogóle skanda-
liczne łamanie przez władze zasady domniemania 
uczciwości obywateli. Dlatego będziemy zgłaszali 
poprawkę dotyczącą skreślenia tego przepisu, tzn. 
części tego przepisu.

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

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

Krzysztofa Kwiatkowskiego.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie, 
Panowie Senatorowie!

Szanowni Państwo, ustawa, którą procedu-
jemy, jest absolutnie potrzebna, dobrze, że taka 
inicjatywa się pojawiła, z mojej strony jest tu peł-
ne poparcie. A moje pytanie dotyczące tego, czy 
jeżeli państwo polskie, demokratyczne państwo 
komukolwiek zamyka legalnie prowadzoną dzia-
łalność, czy prawnie, czy w sposób praktyczny, 
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faktyczny, a z taką sytuacją mamy do czynienia, 
to czy ten ktoś powinien otrzymać odszkodowa-
nie, nie było pytaniem podchwytliwym, powie-
działbym wręcz, że było pytaniem oczywistym, 
na które odpowiedź nasuwa się sama, a można 
nawet powiedzieć, że było to pytanie retoryczne. 
Tak, w demokratycznym państwie, jeżeli państwo 
komuś uniemożliwia legalnie prowadzoną dzia-
łalność gospodarczą, musi z tego tytułu wypłacić 
mu rekompensatę, odszkodowanie czy jakkolwiek 
byśmy to świadczenie nazywali. Jest to rzecz ab-
solutnie oczywista. I z tego względu dla mnie 
projekt specustawy odszkodowawczej dla tych 
przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność 
gospodarczą na terenie faktycznie zamkniętym 
dla osób zewnętrznych, jest absolutną oczywisto-
ścią. Tylko, Szanowni Państwo, moje pytania były 
powodowane czym innym. 

My w Polsce faktycznie od prawie 2 lat mamy 
do czynienia z sytuacją, kiedy nie tylko przedsię-
biorcy w tej wąskiej strefie na granicy z Białorusią 
nie mogli prowadzić swojej działalności gospo-
darczej. I to jest niezwykle istotne. Dlatego do 
tej ustawy przed chwilą wraz z panem senato-
rem Tyszkiewiczem zgłosiliśmy grupę poprawek, 
zresztą idących dokładnie w tym kierunku, któ-
ry wskazywał pan senator Szejnfeld. Są przecież 
także podmioty faktycznie powiązane, świad-
czące usługi, prowadzące działalność w związku 
z obsługą podmiotów na tym terenie, jak choć-
by przewóz turystów, czy podmioty związane 
z wykonywaniem usług rekreacyjnych, rozryw-
kowych czy inną działalnością adresowaną do tu-
rysty na tym zamkniętym terenie czy w zakresie 
handlu prowadzonego dla tych ludzi, którzy na 
ten teren by przyjeżdżali. Ale moja wypowiedź 
odwołuje się do czego innego. Chciałbym państwu 
pewną rzecz pokazać. Jak pracuje Senat? W ubie-
głym tygodniu, 4 dni temu Sejm, czyli niższa izba 
parlamentu, przyjął tę specustawę odszkodowaw-
czą. Co się dzieje? Senat zbiera się po 4 dniach – 
podkreślam, po 4 dniach – żeby pracować nad tą 
ustawą, absolutnie niezbędną i potrzebną. Mam 
nadzieję, że Sejm jeszcze w tym tygodniu się zbie-
rze, jeżeli wprowadzimy te poprawki, które po-
zwalają bardziej precyzyjnie odpowiedzieć na 
potrzeby tych, którzy ponieśli rzeczywiste stra-
ty związane z decyzjami rządu na tym terenie. 
Mam nadzieję, że Sejm wykaże się w tej sprawie 
równą pracowitością co Senat.

Ale nie przypadkiem odwołuję się do tego 
przykładu. Szanowni Państwo, z tej Izby polskiego 

parlamentu wyszła tzw. specustawa odszkodo-
wawcza dla tych firm, które zostały faktycznie 
doświadczone zamknięciami pandemicznymi. 
Czym się różni ustawa senacka od sejmowej? 
W zasadzie niczym. Dlaczego? Specustawa, nad 
którą dziś pracujemy, jest tak samo specustawą 
jak ta senacka. Zgadzam się z prawnikami, któ-
rzy przygotowywali ten projekt: tak, szybciej 
jest przygotować specustawę. Dlatego przygoto-
waliśmy też taką w Senacie, a nie korzystaliśmy 
z przepisów ustawy z 2002 r.

Więcej, zgadzam się z filozofią obu tych pro-
jektów: przedsiębiorcy, który poniósł rzeczywistą 
szkodę majątkową w wyniku decyzji urzędni-
ków, funkcjonariuszy państwa polskiego, należy 
się odszkodowanie. Oczywiście tu możemy dys-
kutować, czy na poziomie 65%, jak państwo pro-
ponujecie w swoim projekcie, czy 70%, jak było 
w projekcie ustawy senackiej, tej dużej ustawy 
odszkodowawczej, którą przygotowaliśmy, czy 
80%, jak jest w zgłoszonych poprawkach. Ale ja 
zauważam, że państwo dokładnie skorzystaliście 
z wzorców, które wam pokazaliśmy w Senacie 
jako najprostszą ścieżkę: tak, wniosek o odszko-
dowanie kierowany do wojewody w ramach tej 
samej procedury, tak, podmiot niezadowolony 
z decyzji co do wysokości odszkodowania ma 
prawo odwołać się do sądu. W projekcie, nad któ-
rym dzisiaj pracujemy, jest to nazywane rekom-
pensatą, w projekcie senackim jest to nazwane 
odszkodowaniem.

Ale na czym polega różnica? My projektem tej 
inicjatywy zajęliśmy się po 4 dniach od jego przy-
jęcia przez Sejm. Specustawa odszkodowawcza, 
którą Senat przyjął 19 lutego, do tej pory nie jest 
rozpatrzona przez Sejm. Minęło 7 miesięcy i nie 
tysiące firm, jak w przypadku tej ustawy, ale set-
ki tysięcy polskich przedsiębiorców oczekują na 
jej przyjęcie. Szanowni Państwo, więcej, komi-
sje sejmowe już dawno zakończyły prace, bo 27 
maja Komisja Gospodarki i Rozwoju przyjęła ten 
projekt. Także parlamentarzyści PiS, np. poprzez 
niebranie udziału w tym głosowaniu, faktycznie 
poparli ten projekt, bo zdają sobie sprawę, jak ini-
cjatywa senacka była potrzebna. I co? I nic. Senat 
w sprawie tego projektu spotyka się po 4 dniach, 
a Sejmowi 4 miesiące nie wystarczyły, żeby się za-
poznać z projektem inicjatywy senackiej i przyjąć 
go w głosowaniu.

Dlatego w tym miejscu, korzystając z tej okazji, 
jeszcze raz podkreślam, że absolutnie zgadzam 
się z tą filozofią, że jeżeli komuś uniemożliwiamy 
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prowadzenie przez niego działalności gospodar-
czej, zarobkowanie, utrzymanie siebie i rodziny, 
należy mu się, niezależnie od tego, jak to się na-
zwie, rekompensata czy odszkodowanie. To wła-
śnie ta filozofia, którą dzisiaj pan minister w tej 
sali tak gorąco popierał. Mam nadzieję, że ten 
entuzjazm co do tych rozwiązań udzieli się tak-
że marszałkowi polskiego Sejmu, który natych-
miast skieruje na posiedzenie plenarne Sejmu 
projekt senackiej specustawy odszkodowawczej, 
bo na nią oczekują nie tysiące – ten projekt jest 
potrzebny i bardzo dobrze, że ten projekt tu jest 
– ale setki tysięcy polskich przedsiębiorców, któ-
rzy z ogromnymi nadziejami patrzyli na to, jak 
Senat wyszedł z tą inicjatywą, jak projekt został 
przyjęty, poparty przez komisję sejmową, i kom-
pletnie nie rozumieją dzisiaj tej sytuacji, że mija 
wiele miesięcy i projekt ciągle nie może trafić na 
posiedzenie plenarne Sejmu.

To dobry moment, żeby nie dzielić przedsię-
biorców na lepszych i gorszych, tych, którzy mają 
firmy przy wschodniej granicy, i tych wszyst-
kich pozostałych, którzy mają je gdzie indziej. 
Wykorzystajmy także tę salę, żeby stąd zabrzmiał 
donośny głos, że wspierać trzeba wszystkich, któ-
rzy zostali negatywnie doświadczeni decyzjami 
rządowymi. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Grzegorza Biereckiego.

SENATOR 
GRZEGORZ BIERECKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Łączę się z państwem z miejsca, w którym 

właśnie mamy do czynienia ze stanem wyjąt-
kowym, bo w moim okręgu wyborczym, który 
składa się także z powiatu bialskiego, mamy do 
czynienia z sytuacją, nad którą Wysoka Izba te-
raz debatuje. Jestem po rozmowach z przedsię-
biorcami, jestem po rozmowach z mieszkańcami 
tego terenu. Oni, po pierwsze, dziękują za szybkie 
podjęcie tej inicjatywy; no, liczę na szybką reali-
zację tych rekompensat. Po drugie, chcą, abym 
przekazał także za pośrednictwem Wysokiej Izby 

podziękowanie dla Straży Granicznej, żołnierzy 
Wojsk Obrony Terytorialnej, Policji państwowej, 
tych wszystkich służb, które są zaangażowane 
w ochronę polskiej granicy. Z całą pewnością 
dzięki ich obecności mieszkańcy tego terenu czują 
się bezpieczniej.

Przysłuchuję się tej dyskusji i chciałbym zło-
żyć poprawkę, która znajduje się już w rękach 
legislatorów, poprawkę wychodzącą naprzeciw 
oczekiwaniom co do rozszerzenia grupy podmio-
tów, które będą objęte możliwością uzyskania re-
kompensat w drodze wniosku do wojewody. Ona 
oczywiście nie ogranicza drogi sądowej, ale uła-
twia wszystkim podmiotom, które nie są wymie-
nione w art. 1 ustawy, uzyskanie odszkodowania 
poprzez złożenie wniosku do wojewody. Myślę, że 
taka poprawka wprowadzająca tryb uznaniowy 
dla wojewody, który ze względu na ciężkie po-
łożenie, wielkość strat, okoliczności świadczące 
o tym, że podmiot działający na tym terenie po-
niósł szkody… Kierując się względami słuszności, 
wojewoda będzie mógł wypłacić taką rekompen-
satę. Nie wymieniam w tej poprawce podmiotów, 
branż, przedsiębiorstw, które mają być objęte 
taką możliwością, właściwie pozostawiamy to… 
(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi) …Tutaj życie 
samo ułoży dobry scenariusz. Dziękuję państwu 
za uwagę.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Bogdana Zdrojewskiego.

SENATOR 
BOGDAN ZDROJEWSKI 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ja od razu zaznaczę, że nie jestem zwolenni-

kiem stanów nadzwyczajnych, mam złe skojarze-
nia, zwłaszcza z tym, co pamiętamy najmocniej, 
czyli ze stanem wojennym, ale zdaję sobie sprawę 
z tego, że są okoliczności, warunki, kiedy trze-
ba korzystać z tej możliwości ustawowej, z tych 
uprawnień konstytucyjnych prezydenta czy też 
premiera. Dodam też na wstępie, że mam pełną 
świadomość tego, że stany nadzwyczajne są po to, 
aby władzy dać więcej władzy i aby władza mogła 
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z tą władzą, z tymi swoimi dodatkowymi kom-
petencjami zrobić coś dobrego: z jednej strony, 
usprawiedliwić część swoich działań, z drugiej 
strony, naprawić ewentualne szkody, z trzeciej, 
wprowadzić pewne ograniczenia, które mają słu-
żyć zmniejszeniu kosztów, zmniejszeniu strat, 
także w ludziach. Dlatego patrzę na te stany z do-
syć dużym sceptycyzmem.

Powiem też od razu, że byłem zwolennikiem 
tego, aby stan nadzwyczajny był wprowadzony 
wtedy, kiedy zaczynała się pandemia. Dziś wiemy, 
ile ta pandemia przyniosła ofiar – ponad 70 tysię-
cy. Wtedy ten stan nadzwyczajny byłby bardzo 
adekwatny, być może udałoby się ograniczyć licz-
bę tych ofiar, być może dałoby się także sprawniej 
przeprowadzać sprawy rekompensat i zmniejszyć 
skalę rozmaitych dramatów, także tych osób, któ-
rzy prowadzą działalność gospodarczą.

Powiem od razu, żeby nie było wątpliwości, 
że poprę tę ustawę. Poprę tę ustawę, bo akurat 
ta ustawa w swoich najważniejszych zapisach 
ma władzy dać władzę właśnie po to, aby zre-
kompensować straty, które zostały poniesione, 
zostaną poniesione czy właśnie są ponoszone 
przez rozmaite podmioty gospodarcze w pasie 
przygranicznym z Białorusią. Nieprzypadkowo 
zadawano pytania, czy obecna analiza sytuacji 
daje nam szansę na pewną nadzieję, że ten stan 
zakończy się po 30 dniach, czy może będzie on 
kontynuowany. Uważam, że w przypadku dzia-
łalności gospodarczej pewność prowadzenia tej 
działalności gospodarczej, pewność warunków, 
w jakich prowadzi się tę działalność gospodar-
czą, jest niezwykle ważna. Wiemy doskonale, że 
planowanie działalności, planowanie kosztów, 
planowanie rozmaitych usług wymaga czasu, 
wyprzedzenia, reklamy, od czasu do czasu re-
zerwacji itd., itd. A więc bardzo istotne i ważne 
jest, aby rząd zapowiadał ewentualne decyzje czy 
warianty tych decyzji, tak aby można było się do 
nich przygotowywać. Niestety ten warunek nie 
został teraz spełniony.

Kolejna sprawa, która jest dla mnie niezwy-
kle istotna, jest taka, czy stan wyjątkowy, który 
został wprowadzony, jest dowodem na to, że rząd 
w normalnych warunkach sobie nie radzi, czy jest 
dowodem na to, że skala trudności na granicy 
przekracza możliwości funkcjonowania w obec-
nych warunkach prawnych, czy jest też tak, że 
ewentualne koszty, które mogłyby się pojawić bez 
wprowadzania stanu wyjątkowego, byłyby wyż-
sze niż przy jego wprowadzeniu.

Ja nigdy nie posądzam nikogo o złe intencje, 
nigdy od tego nie zaczynam. Chcę zwrócić uwagę 
na to, że mamy w Polsce bardzo ważną instytucję 
europejską, o którą zabiegaliśmy, walczyliśmy. 
To jest Frontex. Frontex w chwili obecnej skła-
da deklarację możliwości wspomagania państwa 
polskiego w ochronie zewnętrznej granicy euro-
pejskiej. My z tej pomocy – przynajmniej nie ma 
takiej decyzji – nie korzystamy. I dla mnie bardzo 
ważne jest postawienie pytania, czy my sobie na 
tej granicy, krótko mówiąc, radzimy i czy przy-
gotowywaliśmy się właściwie do takiej sytuacji 
przez ostatnie lata. Nie mówię o ostatnich 6 la-
tach, mówię w ogóle.

Mam też wrażenie, że obrazki z drutem kol-
czastym są niestety obrazkami niedobrymi, bo 
są obrazkami wskazującymi na to, że jeśli cho-
dzi o technologię i profesjonalizm w ochronie 
zewnętrznej granicy, jesteśmy w jakichś latach 
pięćdziesiątych. Przypomina to raczej granicę 
Korei Północnej niż państw europejskich.

Chcę także zwrócić uwagę na fakt, że in-
formacje o tych, którzy próbują się przedostać 
przez granicę, bardzo często są nieprofesjonal-
ne. Bardzo często wskazuje się, że główną grupą 
są Afgańczycy. Wiemy, że tak nie jest, że ta grupa 
będzie u nas prawdopodobnie dużo, dużo później. 
Bardzo istotne jest jednak to, żeby państwo pol-
skie w takiej sytuacji, w sytuacji wcale niełatwej 
– chcę to wyraźnie podkreślić – miało wiedzę, 
kompetencje i właściwe narzędzia, a jak wprowa-
dza stan wyjątkowy, to żeby z tej dodatkowej wła-
dzy czyniło jedynie dobro, a nie czasami także zło.

Na koniec chcę wyraźnie powiedzieć, że nie-
dopuszczanie dziennikarzy do obserwacji tego, co 
się dzieje na granicy, niestety nie może być inter-
pretowane inaczej niż jako próba zamknięcia tego 
całego obszaru przed kontrolą opinii publicznej. 
I nie jest to dobra sytuacja. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

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

wyczerpana. 
Dla porządku informuję, że państwo senatoro-

wie Agnieszka Gorgoń-Komor, Mariusz Gromko, 
Aleksander Szwed, Robert Mamątow i senator 
Józef Pęcherz…

(Głos z sali: Janusz.)
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Janusz, przepraszam. …Janusz Pęcherz 
złożyli…

(Głos z sali: Władysław Komarnicki…)
Dobrze, dobrze. …Władysław Komarnicki, 

Agnieszka Kołacz-Leszczyńska i  Wadim 
Tyszkiewicz złożyli swoje przemówienia do 
protokołu*.

Informuję, że wnioski o charakterze legisla-
cyjnym na piśmie złożyli panowie senatorowie 
Krzysztof Kwiatkowski i Wadim Tyszkiewicz, 
pan senator Grzegorz Bierecki, pan senator Adam 
Szejnfeld i pan senator Marek Martynowski.

Zamykam dyskusję.
Czy pan minister chce się ustosunkować do 

przedstawionych wniosków?
(Głos z sali: Nie.)
Dziękuję.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charak-

terze legislacyjnym, proszę Komisję Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności…

(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik: 
Przepraszam bardzo, ktoś powiedział „nie”, Panie 
Marszałku.)

Słucham?
(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik: 
Ktoś powiedział „nie”. To nie byłem ja.)

Przepraszam, Panie Ministrze. Widzi pan, ja 
mam pomocników. Przepraszam.

Proszę uprzejmie.
(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik: 
Jakiś dziwny zwyczaj w Senacie, ktoś odpowia-
da za mnie.)

Panie Ministrze, proszę bardzo.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
I ADMINISTRACJI 
MACIEJ WĄSIK 

Panie Marszałku, bardzo dziękuję.
Ja chciałbym ogólnie ustosunkować się do 

tego, co padło z mównicy, i powiedzieć tak: ja ro-
zumiem państwa senatorów i to, że są zgłaszane 
poprawki. Jest oczywiste, że gdybyśmy zapro-
ponowali rekompensatę w wysokości 80%, pan 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

senator Szejnfeld na pewno uznałby, że ta re-
kompensata jest zbyt niska. Ja rozumiem, że to 
jest pewne prawo opozycji, i szanuję to prawo. Na 
pewno zaraz na posiedzeniu komisji będziemy 
mogli sobie spokojnie podyskutować.

Ale nie zgadzam się głęboko z pewną złą anali-
zą, którą przeprowadził pan senator Zdrojewski. 
No, to nie jest tak, że rząd sobie nie daje rady. To 
nie jest tak, że głównym celem stanu wyjątkowego 
jest odsunięcie mediów od relacjonowania sytu-
acji. Chciałbym podkreślić, że tam naprzeciwko 
siebie stoją mężczyźni – po stronie białoruskiej 
pogranicznicy białoruscy, po naszej stronie na-
sza straż graniczna – którzy mają broń w pogoto-
wiu. I chciałbym panu powiedzieć jeszcze jedno: 
żadnego z tych uchodźców, którzy na wysokości 
Usnarza są po stronie białoruskiej, nie byłoby już 
tam teraz, gdyby nie działanie pewnych politycz-
nych czynników, opozycji, gdyby nie polityczne 
zdarzenia, które tam miały miejsce, niepotrzebne 
happeningi. Gdyby nie to, gdyby nie udział w tym 
mediów i nakręcanie przez wiele mediów tej sy-
tuacji, ci ludzie nie cierpieliby teraz na deszczu 
i na chłodzie, no, w tej chwili już za płotem, po 
stronie białoruskiej.

(Senator Bogdan Zdrojewski: Panie Marszałku, 
ja proszę o reakcję na to, co mówi pan minister, 
bo on oskarża opozycję o zaognienie sytuacji na 
granicy. To jest niedopuszczalne.)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Panie Senatorze…
(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik: Ja 
ani razu panu nie przerwałem, Panie Senatorze, 
chciałbym na to zwrócić uwagę.)

…przepraszam bardzo, proszę się zgłaszać, ale 
w jakimś trybie. Dobrze? Ja tu nie widzę sytuacji, 
w której powinienem ingerować.

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
I ADMINISTRACJI 
MACIEJ WĄSIK 

Ja chciałbym, Panie Marszałku, podkreślić, 
że jako osoby odpowiedzialne za polskie służby 
strzegące granicy oceniamy, że te działania były 
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wyjątkowo nieodpowiedzialne. Pan sobie może 
dopowiedzieć, że ja obwiniam opozycję. Ja obwi-
niam te osoby, które zachowywały się w sposób 
skandalicznie nieodpowiedzialny na granicy. 
I tak było, Panie Senatorze. Mam nadzieję, że na-
sza ocena jest podobna.

Panie Marszałku…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: A to co 

innego. Dziękuję…)
…pewnie bym nie skorzystał ze swego prawa 

do riposty, gdyby ktoś nie próbował odpowiedzieć 
za mnie. Bardzo dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charak-

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

Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-
wanej ustawy zostanie przeprowadzone po prze-
rwie w obradach.

Ogłaszam przerwę do godziny 15.30.
Informuję, że za 10 minut piętro wyżej od-

będzie się otwarcie wystawy „Prasa KOR”, 
a Konwent Seniorów zbierze się za pół godziny.

I jeszcze komunikat.
Proszę bardzo, pan senator sekretarz.

SENATOR SEKRETARZ 
RAFAŁ AMBROZIK 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności w sprawie rozpatrzenia wnio-
sków zgłoszonych na trzydziestym posiedzeniu 
Senatu do ustawy o rekompensacie dla podmio-
tów świadczących usługi lub prowadzących dzia-
łalność gospodarczą w związku z wprowadzeniem 
stanu wyjątkowego na obszarze części woje-
wództwa podlaskiego oraz części województwa 
lubelskiego w 2021 r. odbędzie się 30 minut po ogło-
szeniu przerwy w obradach w sali nr 217. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo.

Ogłosiłem przerwę, podałem, kiedy będziemy 
kontynuować obrady.

Dziękuję państwu.
(Przerwa w obradach od godziny 14 minut 23  

do godziny 15 minut 30)

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ K AMIŃSKI 

Wznawiam obrady.
Bardzo proszę państwa senatorów o zajęcie 

miejsc, a także o powstrzymanie się od głośnych 
wypowiedzi.

Proponuję uzupełnienie porządku obrad 
o punkt: drugie czytanie projektu uchwały w 45. 
rocznicę powstania Komitetu Obrony Robotników 
– i rozpatrzenie go jako punktu drugiego porząd-
ku 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 
drugiego porządku obrad: drugie czytanie pro-
jektu uchwały w 45. rocznicę powstania Komitetu 
Obrony Robotników.

Przypominam, że projekt ten został wniesio-
ny przez grupę senatorów i zawarty jest w dru-
ku nr 504.

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 
wnioskodawców, pana marszałka Borusewicza, 
o przedstawienie projektu uchwały.

Bardzo proszę, Panie Marszałku.

SENATOR 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Najpierw chcę podziękować, ponieważ ten 

projekt poparły wszystkie ugrupowania poli-
tyczne zasiadające w Senacie. Nie zawsze tak jest 
– i to nie zawsze tak jest, jeżeli chodzi o sprawy 
historyczne – ale w tej sprawie, jak się okazało, 
jesteśmy tutaj, w Senacie, jednością.

Akurat za 2 dni mija 45 lat od powstania 
Komitetu Obrony Robotników. Ten komitet 
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zawiązał się oddolnie, a powodem tego były re-
presje po Czerwcu ’76. Represjonowani byli ro-
botnicy Ursusa, Radomia, Płocka, a także innych 
miejscowości, bo strajki po podwyżkach cen żyw-
ności były także w innych miejscowościach, ale 
w tych wymienionych były szczególne, nie tylko 
strajki, ale szczególne represje. Po raz pierwszy 
przeciwko tym represjom i po to, aby pomóc re-
presjonowanym robotnikom, ludzie się zorgani-
zowali. Po raz pierwszy od wielu lat. Dyktatura 
komunistyczna zawsze działała w taki sposób, 
że przeciwstawiała robotnikom inteligencję. I tu 
się okazało, że to przeciwstawianie było tylko ele-
mentem gry politycznej, rozgrywki politycznej, 
po to, żeby społeczeństwo polskie utrzymywać 
w ryzach.

Pamiętam, jak mówiono, także w moim śro-
dowisku, po Grudniu ‘70 i Marcu ‘68, że robotnicy 
nie poparli w roku 1968 studentów, inteligencji, 
w związku z czym inteligencja nie poparła robot-
ników w 1970 r. To była nieprawda, to był element 
manipulacji, bo w 1968 r. w Gdańsku razem ze 
studentami, widziałem to osobiście, demonstro-
wali także robotnicy, a w 1970 r. – przede wszyst-
kim młodzież, także studencka. Ale ten podział 
był używany, on jakby trwał w świadomości. 
I kiedy środowiska inteligenckie powołały KOR, 
a wcześniej zaczęły pomagać robotnikom wyrzu-
conym z pracy, represjonowanym, wsadzanym 
do więzienia, to była to nie tylko bezpośrednia 
pomoc, bardzo potrzebna, ale także zaprzeczenie 
tej tezie. To było bardzo ważne dla jedności dzia-
łania. Sierpień 1980 r., ten olbrzymi strajk, to był 
już strajk wspólny, wtedy ta teza już w ogóle nie 
funkcjonowała.

Chcę powiedzieć, że członkowie KOR, któ-
rych było 38, pochodzą z 2 części pokoleniowych. 
To było pokolenie działaczy przedwojennych, 
w dużej mierze z PPS, socjalistycznych, ale tak-
że innych, bo byli także chadecy, członkami KOR 
było też 2 księży, ksiądz Kamiński i ksiądz Jan 
Zieja z niesamowitym życiorysem, od kapelana 
roku 1920 po kapelana w powstaniu warszaw-
skim. Był w stanie przeciwstawić się, wydawało 
się, bardzo trudnej sytuacji i takim narzucającym 
się tendencjom. On w czasie powstania mówił: 
Niemiec, który się poddaje, nie może być zabijany. 
Niemiec, który idzie do niewoli… Przeciwstawił 
się takiej sytuacji, która była zrozumiała w czasie 
okupacji i powstania, bo przecież Niemcy popeł-
niali zbrodnie, które u młodzieży, u normalnych 
ludzi wywoływały takie odruchy. On był w stanie 

się temu przeciwstawić. Potem znalazł się w KOR, 
Komitecie Obrony Robotników. KOR zajmował się 
zbieraniem pieniędzy, obserwacją procesów, do-
cieraniem do rodzin po to, żeby pomóc pod róż-
nym względem, przede wszystkim finansowym, 
ale także prawnym. Uczestnictwo w KOR… Teraz 
wydaje się, że członkowie KOR to jakaś znacząca, 
odróżniająca się od reszty grupa. Nie, bardzo czę-
sto ludzie, którzy współpracowali z KOR, robili 
znacznie więcej niż niektórzy członkowie KOR. 
Ograniczenie ilościowe, te 38 osób, było związane 
z pojemnością mieszkania profesora Lipińskiego, 
po prostu nie można było tam zmieścić już więcej 
osób i resztę nazywaliśmy współpracownikami 
KOR, ale oni bardzo często robili znacznie więcej 
niż ci, którzy podpisywali… A więc były 2 gru-
py generacyjne. Pierwsza była nazywana „starsi 
państwo”. Oni dawali oparcie przeciwko repre-
sjom. No, trudno byłoby represjonować Anielę 
Steinsbergową, która broniła strajkujących z lat 
trzydziestych, albo Pajdaka, który był represjo-
nowany jeszcze przez reżim carski. No, ale chodzi 
także o ks. Zieję. I dzięki nim mieliśmy poczucie 
bezpieczeństwa.

I była druga grupa ludzi, wtedy młodych. To 
była grupa, która przeszła przez więzienie w mar-
cu 1968 r. To byli absolwenci wyższych uczelni, 
którzy przeszli przez ten młyn represji i zdecy-
dowali się działać dalej.

Ale chcę też wspomnieć o bardzo ważnych 
współpracownikach KOR. To byli adwokaci, któ-
rzy mieli prawo występować w procesach i wy-
stępowali w procesach. Siła-Nowicki, Szczuka, 
Olszewski, Taylor – to oni stanowili siłę tych 
działań antyrepresyjnych. I stanowili też dla 
nas jakieś zabezpieczenie, bo nieraz musieli się 
zajmować nie robotnikami, a nami, czyli człon-
kami KOR.

Chcę powiedzieć, że KOR to też ludzie dobrej 
woli, którzy działali zupełnie społecznie, często 
spontanicznie.

Ale KOR osiągnął zwycięstwo. Wydawało się, 
że to jest niemożliwe, że ta władza robi, co chce, 
ale KOR doprowadził do tego, że wypuszczono 
wszystkich robotników. I to był pierwszy nama-
calny sukces.

KOR zapoczątkował także nowy system dzia-
łania przeciwko władzy, system, do którego tamta 
władza nie była przystosowana. No, władza nie 
wiedziała, co z tym zrobić. Bo co zrobić z organi-
zacją nielegalną, to wiedziała – wykrywano ją, 
a członków wsadzało się do więzienia. Ale to nie 
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była organizacja, to było środowisko. To było śro-
dowisko luźno związanych ludzi, którzy się spo-
tykali i decydowali na wspólne działanie po to, 
żeby pomóc innym.

Potem KOR przekształcił się w  Komitet 
Samoobrony Społecznej, w  którym działały 
już różne wyspecjalizowane agendy. Mirosław 
Chojecki założył wydawnictwo NOWA. Olbrzymia 
liczba wydawnictw ukazała się poza cenzurą. 
Zbigniew Romaszewski z żoną Zofią specjalizo-
wał się w obronie represjonowanych, nie tylko po-
litycznie. Bronił tych, których władza skrzywdziła 
w dowolny sposób. To tu ludzie zwracali się o po-
moc. To było także środowisko „Robotnika”, które 
zdecydowało się działać po to, żeby mobilizować 
robotników. No, wiedzieliśmy, że bez robotników 
nie będziemy w stanie obalić tego systemu. Z tym 
środowiskiem było z kolei związane moje środowi-
sko, które nazwaliśmy Wolne Związki Zawodowe. 
To było środowisko „Robotnika Wybrzeża”.

No, środowisko „Robotnika Wybrzeża” przy-
gotowało strajk w Sierpniu. Mówię o tym, bo nic 
nie rodzi się z niczego. To się narodziło z tej gru-
py. Prowadziliśmy ten strajk, a potem zajęliśmy 
się organizowaniem „Solidarności”. I prowadzi-
liśmy tę „Solidarność” do stycznia 1981 r., dopóki 
nie utworzyły się władze krajowe. To było w tym 
okresie najistotniejsze.

Dlatego dziękuję za to, że podobnie jak ja 
myślą też inni senatorowie. Trzeba o tym KOR 
pamiętać, bo to naprawdę jest coś, do czego po-
winniśmy się odnosić, do czego powinniśmy się 
odwoływać. W każdej sytuacji trudnej, represyj-
nej powinniśmy pamiętać, że wtedy można było 
się zorganizować.

Chcę zaproponować do tej uchwały 3 autopo-
prawki, takie stylistyczne.

Proponuję, aby w drugim akapicie w pierw-
szym wersie skreślić „lecz”. „Lecz, jak każda dyk-
tatura”… Tu to „lecz” jest niepotrzebne i ten tekst 
powinien brzmieć: „Jak każda dyktatura”… To 
kwestia stylistyczna.

W trzecim akapicie podobnie: proponuję skre-
ślić tam „lecz”. Pierwszy wers powinien brzmieć: 
„Wnet stało się coś nadzwyczajnego”…, a nie „Lecz 
wnet stało się”.

I trzecia poprawka. W przedostatnim akapicie 
jest: „Bohaterom Komitetu Obrony Robotników”. 
Słowa „Komitetu Obrony Robotników” słusznie 
są zapisane wielkimi literami, ale słowo „boha-
terom” powinno być zapisane małą literą, bo bo-
haterowie powinni być też skromni.

Proszę szanowny Senat o przyjęcie tej uchwały 
z tymi 3 poprawkami. To dodatkowe posiedzenie 
Senatu trafia w tę rocznicę, bo za 2 dni będzie 
okrągła rocznica, czterdziesta piąta rocznica po-
wołania KOR. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ K AMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
W  tym przypadku słowo „dziękuję” ma 

w odniesieniu do pana marszałka wielorakie 
znaczenie.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 
nie dłużej niż minutę zapytania do upoważnione-
go przedstawiciela wnioskodawców.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie? Tak?

Bardzo proszę, jako pierwszy zgłosił się pan 
senator Jan Maria Jackowski.

Bardzo proszę.
(Senator Jan Maria Jackowski: Dziękuję, Panie 

Marszałku. Czy jestem słyszany? Bo mam proble-
my z mikrofonem.)

Panie Senatorze, powiedzieć, że jest pan sły-
szany, to użyć eufemizmu. Pana głos brzmi 
niczym…

(Głos z sali: Dobrze, jest dobrze…)
Nie chcę porównywać, bo żadne porównanie 

nie będzie adekwatne, ale jest pan słyszany.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Dziękuję bardzo za taką życzliwość, Panie 
Marszałku.

Mam pytania do pana marszałka Borusewicza.
Otóż, po pierwsze, w oficjalnych dokumentach 

zazwyczaj historyczna data początku Komitetu 
Obrony Robotników to 29 września, data podpi-
sania tej deklaracji. W uchwale jest 23 września. 
Czy pan marszałek, jako świadek tamtych wyda-
rzeń, zechciałby wyjaśnić tę kwestię?

I drugie moje pytanie. Bo pojawiają się czasa-
mi spory polityczne dotyczące tego, kto tak na-
prawdę był założycielem czy współzałożycielem 
Komitetu Obrony Robotników. Jakby pan mar-
szałek, jako świadek i uczestnik tych wydarzeń, 
zechciał przedstawić swoją wiedzę na ten temat… 
No bo ten spór po prostu…
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WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ K AMIŃSKI 

Panie Senatorze, ja przepraszam, ale pytania 
mają dotyczyć treści uchwały, a nie życiorysu. 
Z ogromnym szacunkiem dla pana marszałka…

(Senator Jan Maria Jackowski: Ale, Panie 
Marszałku, w treści uchwały nie ma założycieli…)

SENATOR 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Ale ja odpowiem, Panie Marszałku, ja chętnie 
odpowiem.

(Senator Jan Maria Jackowski: Tak jest. No, ja 
myślę, że pan marszałek Borusewicz jako histo-
ryk odpowie historykowi i wszystkim, którzy są 
zainteresowani naszą historią.)

Ja występuję w podwójnej roli: jako historyk 
i jako uczestnik.

23 września powstał KOR. Oczywiście rozmo-
wy na ten temat były wcześniej, był apel Jerzego 
Andrzejewskiego, ale także rozmowy. Ja spotka-
łem tę grupę z Warszawy – byłem z Gdańska, 
z dalekiej prowincji – w Radomiu 13 września. 
Tam była cała grupa z Warszawy, ci, którzy przy-
jechali na proces, ja też przyjechałem i wtedy się 
spotkaliśmy. Okazało się, że działamy w różnych 
miejscach, ale wspólnie. Wtedy Chojecki, Mirek 
Chojecki powiedział mi, że chcą powołać Komitet 
Obrony Robotników, że bezpieka już ich namie-
rzyła, a pieniędzy coraz więcej potrzeba, nie są 
w stanie zebrać wśród znajomych, więc trzeba 
zrobić jakąś publiczną zbiórkę. A jednocześnie ta 
kwestia, żeby to robić poufnie, ze względu na ich 
bezpieczeństwo, już jest nieaktualna, bo bezpieka 
ich namierzyła. Czyli to było wcześniej.

A  jakie środowiska? No, tak jak właśnie 
Gdańsk, różne środowiska zaczęły w tej kwestii 
podobne działania. I one się spotykały w Ursusie 
i Radomiu. Tak że to nie jest tak, że ktokolwiek 
może powiedzieć: ja byłem pierwszy, itd. Ja do 
Radomia jeździłem już w lipcu, miesiąc po… i nie 
wiedziałem o tym, co się dzieje w Warszawie. No, 
nie wiedziałem. A w Warszawie kilka środowisk 
też podjęło działalność, tzw. komandosi, harcerze. 
I te środowiska się potem spotkały.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ K AMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

(Senator Jan Maria Jackowski: Czy ja mogę do-
pytać, Panie Marszałku?)

(Głos z sali: Nie…)
Ale, Panie Senatorze, mamy teraz pytania. Jest 

jeszcze 2 innych senatorów. Przecież…
(Senator Jan Maria Jackowski: To ja poczekam 

w takim razie…)
(Głos z sali: No, właśnie…)
Dobrze, bardzo proszę, pan senator Jan Maria 

Jackowski, dodatkowe pytanie.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Nie wiem, czy pan marszałek zrozumiał inten-
cję mojego pytania. Bo zazwyczaj mówi się o tym 
gronie inicjatywnym 3 osób, tj.: Jacek Kuroń, 
Adam Michnik i Antoni Macierewicz. Tu trwają 
czasami spory. Ale może doprecyzuję to moje py-
tanie. Prosiłbym o odpowiedź, kto według wiedzy 
pana marszałka, jako świadka tamtych wydarzeń 
– wykorzystuję tutaj ten fakt – był pomysłodaw-
cą. Czy można wskazać osobę, która konkretnie 
była pomysłodawcą, czy raczej było to dzieło zbio-
rowe? Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ K AMIŃSKI 

Panie Senatorze, naprawdę, z obu stron naszej 
sali płyną odgłosy niezadowolenia senatorów, tak 
więc nie są one motywowane politycznie. Pragnę 
każdego z naszych widzów i słuchaczy zapewnić, 
że nie jest to… Przedmiotem jest uchwała, a nie 
sesja naukowa na temat historii Komitetu Obrony 
Robotników. (Oklaski) Jesteśmy w trakcie proce-
dowania uchwały, w której mamy upamiętnić 
tę bez wątpienia ważną, niezwykle ważną datę 
w naszej historii, a także uczestników tego wy-
darzenia. Ale nie jest to sesja naukowa.

Bardzo proszę, pytanie zadaje pan senator 
Mamątow.

SENATOR 
ROBERT MAMĄTOW 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Chciałbym w pierwszym rzędzie podzięko-

wać za tę uchwałę. Ale jednego mi brakuje w tej 
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uchwale: brakuje mi nazwisk członków komitetu, 
tak jak było to w uchwale w trzydziestą roczni-
cę. I ja bym proponował, żeby to i dzisiaj przy-
jąć. Jeżeli pan marszałek złoży poprawki do tej 
uchwały, to ja swoją poprawkę też zgłoszę. Ale nie 
chciałbym przedłużać. Jeśli nie będzie poprawek, 
to ja swoją wycofam. Dziękuję.

SENATOR 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Panie Senatorze…
Aha, panu senatorowi Jackowskiemu chcę po-

wiedzieć, że jutro będzie taka sesja bardziej na-
ukowa w Senacie o godzinie 10.00. Zapraszam. 
Co prawda będziemy rozmawiali na temat wpły-
wu KOR na sąsiadów, bo był taki wpływ i  to 
było widoczne dla nas… KOR powstawał też pod 
wpływem dysydentów rosyjskich, którzy zostali 
rozbici. Ale jak patrzyliśmy, że Rosjanie są w sta-
nie się zorganizować… To był dla nas przykład 
pozytywny. A niewątpliwie Karta 77 to przykład 
wpływu KOR na Czechosłowację, to jest jasne. 
Jutro będziemy na ten temat rozmawiać i chęt-
nie z panem senatorem… odpowiem panu sena-
torowi na wszystkie pytania. Tylko proszę wziąć 
pod uwagę, że ja funkcjonowałem w dalekim in-
teriorze, w Gdańsku, więc nie o wszystkim, co 
się działo w Warszawie, wiem, nie o wszystkim 
koledzy mi mówili.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ K AMIŃSKI 

Dziękuję.
Jak rozumiem, pan senator zgłasza popraw-

kę. Tak?

SENATOR 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Jeżeli nie będzie innych poprawek, to się…
(Senator Robert Mamątow: Znaczy ja się wła-

śnie pytałem…)
Już odpowiadam…
(Senator Robert Mamątow: …czy pan marsza-

łek składa poprawki do tej uchwały.)
Nie, nie. I ja to świadomie…
(Senator Robert Mamątow: To ja też nie skła-

dam, tak że…)

Dobrze. Panie Senatorze, ja świadomie to 
zrobiłem, żeby… Bo różne były potem losy ludzi, 
część ludzi nie żyje… Może ich trzeba było wy-
mienić. Ten tekst różni się od innych tekstów. 
To nie jest takie: tacy, tacy i tacy, w tym i w tym 
dniu. Starałem się pokazać nieco więcej tła sytu-
acji, która doprowadziła do powstania KOR, bo to 
było jednak działanie spontaniczne.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ K AMIŃSKI 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Czerwiński.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam do pana marszałka Borusewicza 3 

pytania.
Pytanie pierwsze właściwie pokrywa się… 

Prosiłbym o wyjaśnienie, dlaczego, jeśli nie chciał 
pan umieścić żadnych nazwisk w uchwale, zna-
lazło się tutaj nazwisko Václava Havla. W uchwa-
le o KOR – przyznam się – to dość egzotyczna 
konotacja. Jeśli mamy pisać uchwałę historycz-
ną – a ciężko się pisze o historii wtedy, kiedy jej 
uczestnicy są jeszcze obecni w życiu publicznym – 
to powinna ona zawierać fakty. Mniej beletrysty-
ki, więcej faktów. Nazwisk założycieli KOR, jego 
podłoża w postaci działalności „Czarnej Jedynki” 
tutaj nie znajdujemy.

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Panie 
Senatorze, ja przypominam, że to jest czas zada-
wania pytań. Pan wygłasza, z całym, ogromnym 
szacunkiem, swoją opinię. Na to jest czas w dys-
kusji o projekcie.)

Prosiłbym wobec tego…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Teraz jest 

czas na pytania do pana senatora.)
Pierwsze pytanie: dlaczego nie ma tu wspo-

mnienia o „Czarnej Jedynce”? Tamto zdarzenie 
jest powszechnie traktowane jako pierwsze zda-
rzenie związane z powstawaniem KOR. I dlacze-
go nie ma tu przynajmniej niektórych nazwisk? 
Może nie wszystkich 38, jak tu było w uchwale 
z okazji trzydziestolecia, ale chociaż niektórych.

Drugie pytanie dotyczy, nazwałbym to, tego… 
To jest w uchwale, ale jest niepełne. Wymienia 
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się tu 2 wydawnictwa, które były ściśle związane 
z Komitetem Obrony Robotników, a nie wymienia 
innych wydawnictw, które są w uchwale wzmian-
kowanej tutaj przez senatora Mamątowa, np. wy-
dawnictwa „Głos”. Jeśli się nie mówi całej prawdy, 
mówi się półprawdę, czyli tak naprawdę nie mówi 
się prawdy. Proszę odpowiedzieć na pytanie, dla-
czego tego nie uwzględniono. Albo wszystkie wy-
dawnictwa, albo żadne.

SENATOR 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Panie Senatorze, Havel napisał „Siłę bez-
silnych”. I to właśnie było to. Wydawało się, 
że jesteśmy bezsilni, ale to była nasza siła. 
Wydawało się też, że jego nazwisko nie wywo-
ła tu jakichkolwiek kontrowersji. Czech, niewąt-
pliwie wybitna postać, literat, prezydent itd., 
itd. Kwestia innych nazwisk zawsze wywołuje 
kontrowersje. Oczywiście można było wymienić 
innych współpracowników KOR, ale ja uważa-
łem, że trzeba tę uchwałę… Chodziło o to, żeby 
nie wprowadzać kontrowersji. Podobnie jest 
z „Czarną Jedynką”.

„Głos” to było pismo, to nie było wydawnic-
two. NOWA to było wydawnictwo. NOWA wydała 
w tym czasie kilkaset książek na bardzo wyso-
kim poziomie. Był także „Zapis”. Wydawanie pi-
sma literackiego na takim poziomie wydawało 
się niemożliwe w tym środowisku, ale to było 
pismo, gdzie publikowali najważniejsi ówcześni 
polscy pisarze. Nie dało się wszystkiego wymie-
nić w uchwale. „Głos” znam, drukowałem „Głos” 
w Gdańsku. Ale tutaj trzeba było to ograniczyć. 
Im dalej w las, tym więcej szczegółów. Ta uchwała 
i tak ma półtorej strony. Każda zmiana musiałaby 
tutaj… Trzeba byłoby wymienić jednych, a potem 
drugich. I wtedy byłyby pytania, dlaczego nie wy-
mieniono tych trzecich.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ K AMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku. Dziękuję.
Nie ma więcej pytań.
Bardzo dziękuję jeszcze raz panu marszałkowi.
Otwieram dyskusję.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Krzysztofa Kwiatkowskiego.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Ja bardzo krótko. Chciałbym tylko po-

dziękować panu marszałkowi Bogdanowi 
Borusewiczowi za inicjatywę, która upamięt-
nia tamte wydarzenia, tamtych bohaterów. 
Oczywiście komisja za chwilę w związku z po-
prawkami zdecyduje o ostatecznym kształcie 
projektu…

(Głos z sali: Nie ma poprawek.)
(Głos z sali: Wycofane.)
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Nie ma 

poprawek.)
Nie ma, wycofane. To tym bardziej jeszcze raz 

serdecznie dziękuję panu marszałkowi, a dziękuję 
szczególnie za to, że on jako autor tej uchwały ma 
szczególny tytuł do tego, żeby te wydarzenia i te 
osoby przypominać. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ K AMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję, że pan senator Aleksander Szwed 

złożył swoje przemówienie do protokołu*.
Zamykam dyskusję.
Ogłaszam przerwę do godziny 16.15, kiedy 

to państwo senatorowie zbiorą się ponownie, by 
zagłosować.

Dziękuję bardzo.
(Przerwa w obradach od godziny 16 minut 01  

do godziny 16 minut 17)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Wznawiam obrady.
Bardzo proszę o wyciszenie konwersacji.
Szanowni Państwo Senatorowie, przypomi-

nam, że kolejne posiedzenie Senatu planowane 
jest na dni 7 i 8 października, a następne – na ko-
niec października. Porządek obrad zostanie pań-
stwu przekazany drogą elektroniczną.

Powracamy do rozpatrywania punktu dru-
giego porządku obrad: drugie czytanie projektu 

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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uchwały w  45. rocznicę powstania Komitetu 
Obrony Robotników.

Przypominam, że został przedstawiony 
projekt uchwały oraz została przeprowadzona 
dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania, które 
obejmuje jedynie głosowanie.

Przystępujemy do głosowania nad projektem 
uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Głosy z sali: O, Pani Marszałek…)
(Głosy z sali: Już biegnie…)
Poczekamy, Pani Marszałek…
Czas na setkę wychodzi tak ok. 11 sekund.
(Głosy z sali: Dobry czas.)
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
To jest jedno z nielicznych posiedzeń, na któ-

rych większość senatorów głosuje zdalnie, co nas 
trochę martwi, ale jednocześnie cieszy, że system 
działa.

(Senator Michał Kamiński: A my powinniśmy 
dostać podwyżki.)

Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 94 – za, nikt nie był 

przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie 
nr 1)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat podjął uchwałę w 45. rocznicę powstania 
Komitetu Obrony Robotników. (Oklaski)

Pozwólcie Państwo, że podziękuję panu mar-
szałkowi Borusewiczowi za podjęcie tego szla-
chetnego zadania. (Oklaski)

Powracamy do rozpatrywania punktu 
pierwszego porządku obrad: ustawa o rekom-
pensacie dla podmiotów świadczących usługi 
albo prowadzących działalność gospodarczą 
w związku z wprowadzeniem stanu wyjątko-
wego na obszarze części województwa podla-
skiego oraz części województwa lubelskiego 
w 2021 r.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, 
która ustosunkowała się do przedstawionych 
w toku debaty wniosków i przygotowała spra-
wozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w dru-
ku nr 492 Z.

Proszę sprawozdawcę, panią marszałek 
Marię Koc, o  przedstawienie sprawozdania 
komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
MARIA KOC 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
W  przerwie obrad odbyło się posiedzenie 

Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.
Komisja ustosunkowała się do zgłoszonych po-

prawek – do poprawek zarówno komisyjnych, jak 
i zgłoszonych w trakcie drugiego czytania.

Komisja przyjęła wszystkie zgłoszone popraw-
ki. Komisja rekomenduje, aby łącznie głosować 
nad poprawkami nr 1, 2, 8 oraz 10–13. Dziękuję 
bardzo.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Czy senatorowie wnioskodawcy pragną jesz-

cze zabrać głos?
Przypomnę, że wnioski w  trakcie dysku-

sji zgłosili pleno titulo senatorowie: Krzysztof 
Kwiatkowski, Wadim Tyszkiewicz, Grzegorz 
Bierecki, Adam Szejnfeld, Marek Martynowski.

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-

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

Uwaga: nad poprawkami nr 1, 2, 8 oraz 10–13 
należy głosować łącznie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 95 senatorów, wszyscy byli za. 
(Głosowanie nr 2)

Poprawki zostały przyjęte.
Poprawka nr 3 rozszerza katalog beneficjen-

tów o przedsiębiorców, którzy świadczą działal-
ność w zakresie przewozu turystów.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 93 senatorów, 52 – za, 41 – prze-
ciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 3)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 4 rozszerza krąg beneficjentów 

o przedsiębiorców prowadzących działalność 
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gospodarczą związaną z kulturą, rozrywką lub 
rekreacją.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 94 senatorów, 52 – za, 42 – prze-
ciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 4)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 5 rozszerza krąg beneficjentów 

o przedsiębiorców prowadzących sprzedaż deta-
liczną produktów spożywczych lub pamiątek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 96 senatorów, 54 – za, 42 – prze-
ciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 5)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 6 rozszerza do tego, aby rekom-

pensata mogła być przyznana również innym 
podmiotom niż wskazane w ustawie, jeżeli prze-
mawiają za tym względy słuszności.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 94 senatorów, 45 – za, 46 – prze-
ciw, 3 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie 
nr 6)

Poprawka odrzucona.
Poprawka nr 7 podnosi wysokość rekompen-

saty do 80% średniego miesięcznego przychodu 
wnioskodawcy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 96 senatorów, 53 – za, 43 – prze-
ciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 7)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 9 skreśla przepis przewidujący 

obligatoryjną weryfikację danych zawartych we 
wniosku w przypadku, gdy kwota rekompensaty 
przekracza 65 tysięcy zł.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?

Głosowało 96 senatorów, 51 – za, 43 – prze-
ciw, 2 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie 
nr 8)

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?
Jeszcze jeden senator ze zdalnych…
Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 95 senatorów, wszyscy byli za. 
(Głosowanie nr 9)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o re-
kompensacie dla podmiotów świadczących usłu-
gi albo prowadzących działalność gospodarczą 
w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego 
na obszarze części województwa podlaskiego oraz 
części województwa lubelskiego w 2021 r.

(Rozmowy na sali)
Informuję, że porządek obrad trzydziestego 

posiedzenia Senatu został wyczerpany.
Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza 

porządkiem obrad.
Informuję państwa senatorów, że oświad-

czenia złożone do protokołu zostaną zamiesz-
czone w  urzędowej wersji sprawozdania 
stenograficznego.

Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż 5 mi-
nut. Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy 
związane z wykonywaniem mandatu, przy czym 
nie może ono dotyczyć spraw będących przed-
miotem bieżącego porządku obrad posiedzenia 
Senatu. Marszałek odmówi przyjęcia niewygło-
szonych oświadczeń, których treści nie można 
ustalić lub których wygłoszenie przez senatora 
nie byłoby możliwe w przysługującym na to cza-
sie, czyli w ciągu 5 minut. Nad oświadczeniem 
senatorskim nie przeprowadza się dyskusji.

Poproszę o listę.
Zaczyna pani senator Agnieszka Kołacz- 

-Leszczyńska.

SENATOR 
AGNIESZK A KOŁACZ-LESZCZYŃSK A 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jeśli pozwolicie państwo, to moje oświadcze-

nie będzie dotyczyło skandalicznej decyzji o na-
tychmiastowym zwolnieniu lekarza i prezydenta 
Wałbrzycha dr Romana Szełemeja. Zapewne pań-
stwo znacie ją z mediów ogólnopolskich.
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Składam to oświadczenie jako jeden z parla-
mentarzystów i razem z parlamentarzystami zie-
mi wałbrzyskiej, ponieważ nie możemy przejść 
obojętnie wobec tej haniebnej decyzji dotyczącej 
zwolnienia lekarza, ordynatora szpitala i jedno-
cześnie prezydenta Wałbrzycha, pana dr. Romana 
Szełemeja.

Być może nie wszyscy państwo wiecie, ale 
wszystkie sukcesy i  ciągły rozwój szpitala to 
efekt pracy, konsekwencji i uporu całego zespo-
łu, którym przez lata kierował dr Roman Szełemej 
– ceniony lekarz, wybitny specjalista, ordynator 
oddziału kardiologicznego, aż od 36 lat związany 
właśnie z wałbrzyskim szpitalem.

Podjęta wobec niego decyzja kompromitu-
je cały Zarząd Województwa Dolnośląskiego. 
A przypomnę tylko tym z państwa senatorów, 
którzy nie wiedzą, że Zarząd Województwa 
Dol no ś l ą s k iego t wor z y koa l ic ja  t z w. 
Bezpartyjnych Samorządowców razem z Prawem 
i Sprawiedliwością. Nie wiecie też państwo za-
pewne, że jeszcze do niedawna zarząd woje-
wództwa stał za plecami dr. Romana Szełemeja 
i chwalił się jego sukcesami – sukcesami świetnie 
rozwijającego się szpitala, sprawnie funkcjonują-
cego na co dzień. Pamiętacie także zapewne wzor-
cowe przygotowanie przez władze Wałbrzycha, 
właśnie w koordynacji z panem dr. Romanem 
Szełemejem, punktu szczepień w Wałbrzychu, 
który stał się jednocześnie wzorem dla innych 
miast.

Wszystkie efekty pracy Romana Szełemeja 
doceniają także zwykli obywatele. Ich zaufa-
nie potwierdzają wyniki wyborów i poparcie, 
jakim wciąż cieszy się prezydent – nie tylko 
w Wałbrzychu, ale także w całej aglomeracji wał-
brzyskiej. Pozwolę sobie również przypomnieć, że 
w ostatnich wyborach samorządowych ten lekarz, 
a przy tym także prezydent Wałbrzycha, wygrał 
w pierwszej turze z wynikiem ponad 84% głosów 
wyborców.

My jako parlamentarzyści nie mamy wątpli-
wości, że zwolnienie tego lekarza i prezydenta 
jest ordynarnym, skandalicznym i jednocześnie 
haniebnym aktem politycznym. Nasz prezydent 
budzi bowiem respekt i szacunek wśród mądrych 
ludzi, a strach i przerażenie u słabych. Najbardziej 
boją się go właśnie ci ostatni. Dlatego występu-
ję w imieniu parlamentarzystów ziemi wałbrzy-
skiej, ale i całej rzeszy wałbrzyszan, mieszkańców 
powiatu wałbrzyskiego, a także wszystkich tych, 
którzy w ostatnich dniach do nas piszą, obywateli 

z właściwie całej Polski. I chcę, żeby ten głos wy-
brzmiał także tutaj, w Senacie. Protestujemy 
przeciwko nikczemnym próbom prymitywnego 
nękania szanowanego i cenionego człowieka, ja-
kim jest dr Roman Szełemej. Wszyscy jesteśmy 
zszokowani sytuacją, która w ostatnich dniach 
ma miejsce w Wałbrzychu, i deklarujemy, że nie 
ustaniemy w wysiłkach, by zatrzymać to absolut-
nie polityczne, PiS-owskie draństwo.

Pod tym oświadczeniem oprócz mnie pod-
pisali się także inni parlamentarzyści, posłowie 
ziemi wałbrzyskiej: pani poseł Izabela Katarzyna 
Mrzygłocka, pani poseł Monika Wielichowska i pan 
poseł Tomasz Siemoniak. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
W tej chwili oświadczenie wygłosi pan sena-

tor Zdrojewski.

SENATOR 
BOGDAN ZDROJEWSKI 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Przede wszystkim chciałbym poinformować, 

że Sejm podjął decyzję o powołaniu specjalnej 
podkomisji do spraw rozpatrzenia senackiego 
projektu proszczepionkowego. Przypomnę, że 
chodzi o dzieci do lat 3. Bardzo się z tego cieszę.

To, co powiem, nie ma z tym związku, ale jest 
bardzo ważne. Poruszę dzisiaj inny temat, temat 
związany z ograniczaniem nauki stacjonarnej 
w szkołach, zwłaszcza w szkołach podstawowych, 
gdzie jest to szczególnie bolesne.

Moje oświadczenie kieruję do pana ministra 
Czarnka.

Chcę zacząć od tego, że niestety obserwujemy 
w ostatnim czasie wzrost zakażeń koronawiru-
sem, tydzień do tygodnia już o ok. 30%. Wyraźnie 
widać też, że pojedyncze przypadki zakażeń mają 
zdwojoną siłę, co jest sytuacją bardzo, bardzo nie-
korzystną, zwłaszcza jeżeli chodzi o słabsze tem-
po szczepień w ostatnim okresie. Ministerstwo 
Edukacji i Nauki wskazuje, że im więcej osób 
będzie zaszczepionych, tym szybciej osiągnie-
my odporność populacyjną, a dzięki temu będzie 
możliwa także stacjonarna praca szkół, bez po-
trzeby wprowadzania ograniczeń. To jest cytat.
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Ale chcę zwrócić uwagę pana ministra na 
fakt, iż perspektywa wprowadzenia ograniczeń 
rodzi wśród rodziców i uczniów niepokój, obawę 
przed ponownym wdrożeniem przymusowej na-
uki zdalnej, także dla uczniów, co chcę podkreślić, 
zaszczepionych. Jest więc bardzo prawdopodob-
ne, że taka polityka informacyjna rządu finalnie 
nie służy dobrze promocji szczepień. Uczniowie 
i rodzice już dziś podkreślają, że nauka zdalna 
jest znacznie mniej efektywna niż stacjonar-
na, i to z różnych powodów. Ci, którzy decydu-
ją się na szczepienie dzieci, przede wszystkim 
myślą o tym, aby utrzymać naukę stacjonarną. 
Przypomnę, że obietnice, które były prezentowa-
ne na bilbordach i plakatach – „szczepimy się, bo 
chcemy być razem”, „szczepimy się, bo chcemy 
wrócić do normalności”, „szczepimy się, bo tęsk-
nimy za naszymi bliskimi” – bardzo często odno-
siły się właśnie do szkół.

Dlatego też chciałbym zwrócić się do pana mi-
nistra z pytaniem o możliwość dokonania pewnych 
korekt w aktach wykonawczych, korekt polegają-
cych na wprowadzeniu zapisów, które umożliwią 
naukę stacjonarną szkołom, w których zaszczepio-
nych będzie np. ponad 70% uczniów. Dzięki temu 
te pojedyncze przypadki, które być może się zda-
rzają, nie będą paraliżować albo całych klas, albo 
– w niektórych przypadkach – całych szkół.

Jako jeden z inicjatorów senackiego projektu 
nowelizacji ustawy o opiece nad dziećmi w wieku 
do lat 3 oraz ustawy o podstawowej opiece zdro-
wotnej, dotyczącej zaświadczenia o obowiązko-
wych szczepieniach jako obligatoryjnego warunku 
przyjęcia do żłobka i przedszkola, deklaruję moje 
wsparcie, ale jednocześnie zwracam uwagę na to, 
że wielce prawdopodobne jest, że w Sejmie urucho-
miona zostanie poprawka, która jeszcze bardziej 
uprości proces, krótko mówiąc, identyfikowania 
tych, którzy zostali zaszczepieni. Dziękuję bardzo.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Głos zabierze pan senator Pęcherz.

SENATOR 
JANUSZ PĘCHERZ 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Moje oświadczenie kieruję do pana ministra 

Adama Niedzielskiego, ministra zdrowia.

Drugie oświadczenie składam na piśmie, do 
pana ministra Przemysława Czarnka, ministra 
edukacji i nauki.

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego zwrócili się 

pielęgniarki, pielęgniarze i położne z tytułem 
magistra pielęgniarstwa i specjalizacją, zatrud-
nieni w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. 
Ludwika Perzyny w Kaliszu, z prośbą o pomoc 
w rozwiązaniu ich problemów wynagrodzenio-
wych w związku z ostatnimi regulacjami płaco-
wymi obowiązującymi od 1 lipca 2021 r. Osoby 
te czują się bardzo pokrzywdzone faktem, że 
najbardziej wykwalifikowany ich zdaniem per-
sonel pielęgniarsko-położniczy, który powinien 
być zaszeregowany do grupy VII z najniższym 
wynagrodzeniem 5 tysięcy 478 polskich złotych, 
został w grupie VIII z najniższym wynagrodze-
niem wynoszącym 4 tysiące 186 zł. Czują się jak 
niepotrzebny drogi balast, który był dobry, jak 
podnosił swoje kwalifikacje w swoim własnym 
czasie, kosztem swoich rodzin i wielu wyrzeczeń, 
za własne pieniądze. Po wielu przeprowadzonych 
rozmowach, zarówno z wymienioną grupą za-
wodową, jak i dyrektorem szpitala, gdzie zatrud-
nione są te osoby, z przedstawicielami organu 
prowadzącego szpital w Kaliszu oraz kilkoma 
dyrektorami szpitali w Polsce, borykającymi 
się z podobnymi problemami, a chcącymi jak 
najlepiej i zgodnie z prawem je rozwiązać, po-
jawiły się pytania i wątpliwości, co do których 
chciałbym uzyskać odpowiedzi od pana mini-
stra. Mam tych pytań pięć, jedno tylko z nich 
przedstawię.

Czy w przypadku gdy z pracownikiem zasze-
regowanym do grupy VIII wymienionej w za-
łączniku do ustawy w sprawie wynagrodzenia 
zasadniczego, który po 1 lipca 2021 r. rozwiązał 
z pracodawcą stosunek pracy, a który na dzień 
31 maja 2021 r. był zatrudniony u danego praco-
dawcy, pracodawca zawrze nową umowę o pracę 
i zgodnie z przedstawionymi dokumentami wy-
magane kwalifikacje na dotychczas zajmowanym 
stanowisku pracy uzasadniają zaszeregowanie 
takiego pracownika np. do grupy VII, to czy tak 
ustalone nowe wynagrodzenie uwzględnia się 
do wysokości dodatkowych środków, na podsta-
wie których Narodowy Fundusz Zdrowia określa 
współczynniki korygujące, wskazane w rozporzą-
dzeniu w sprawie ogólnych warunków? A jeżeli 
tak, to czy koszt zatrudnienia takiego pracowni-
ka zostanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia 
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zrefundowany? Uprzejmie proszę o możliwie 
szybkie udzielenie mi odpowiedzi. Dziękuję 
bardzo.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Oświadczenie wygłosi pan senator Gawłowski.

SENATOR 
STANISŁAW GAWŁOWSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja swoje oświadczenie kieruję do ministra śro-

dowiska i klimatu. Oświadczenie dotyczy akcji 
promocyjnej, która została rozpoczęta w Lasach 
Państwowych.

Lasy Państwowe ostatnio cieszą się dość złą 
sławą. Wynika to głównie z tego, że prowadzą ra-
bunkową gospodarkę leśną. Ale Lasy Państwowe 
zdecydowały się na rozpoczęcie akcji promo-
cyjnej. To nie przypadek, że zdecydowały się 
zlecić przeprowadzenie akcji promocyjnej fir-
mie, która do tej pory zajmowała się promowa-
niem Funduszu Sprawiedliwości, związanego ze 
Zbigniewem Ziobrą, bo powszechnie wiadomo, 
że Lasy Państwowe są dzisiaj obsadzone przez 
ludzi związanych właśnie ze Zbigniewem Ziobrą 
i z Solidarną Polską. Niestety, nawet ta sytuacja 
doprowadziła do kompromitacji, bo w filmie pro-
mującym Lasy Państwowe znalazł się ptak dłu-
goszpon, który jest gatunkiem niewystępującym 
nie tylko w Polsce, ale i w Europie. To świad-
czy tylko i wyłącznie o tym, że ta firma nie jest 
świadoma tego, czym się tak naprawdę zajmu-
je. Chciałbym się dowiedzieć, w jakim zakresie, 
w jakim trybie została ona wybrana, ile kosz-
tuje ten konkretny film promocyjny, jakie Lasy 
Państwowe mają nakłady promocyjne, ile w ogó-
le wydają na promocję swoich aktywności, jakie 
firmy są obecnie zatrudniane przez dyrekcję oraz 
jacy ludzie bezpośrednio za to odpowiadają. To 
jest pierwsze pytanie.

Pytanie drugie chciałbym skierować do mini-
stra Ziobry, do prokuratora generalnego. Ono do-
tyczy energetyki. Otóż w ostatnich latach mamy 
do czynienia z szeregiem decyzji, które prowadzą 
do gigantycznych rozmiarów strat. Blok energe-
tyczny elektrowni w Ostrołęce – kilka miliardów 

złotych strat. Niedziałający blok energetyczny 
w Jaworznie – 6 czy 7 miliardów strat. Sytuacja 
jest dramatyczna. Jest zaniechanie i są błędy 
urzędnicze, które zostały popełnione w przypad-
ku Turowa. Już dzisiaj wiemy, że kara dobowa to 
jest pół miliona euro. Nie wiemy, jak długo będzie 
trwał ten proces.

Chcę zapytać ministra sprawiedliwości, pro-
kuratora generalnego, czy prokuratura rozpo-
częła już działania związane z przestępstwami 
urzędniczymi popełnionymi przez urzędników 
wysokiego szczebla. Na jakim etapie są w tej chwi-
li te postępowania? Dziękuję bardzo.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Senator Krzysztof Brejza.

SENATOR 
KRZYSZTOF BREJZA 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Oświadczenie swoje kieruję do pana Mariusza 

Kamińskiego, ministra spraw wewnętrznych.
Chciałbym zwrócić uwagę na pogłębiający się 

kryzys w Policji. Wszyscy byliśmy świadkami 
używania przemocy wobec strajkujących podczas 
Strajku Kobiet, bicia kobiet pałkami teleskopo-
wymi przez policjantów, nadużywania środków 
przymusu bezpośredniego, nadużywania gazu. 
Ostatnie miesiące to także szereg tajemniczych 
zgonów w  trakcie zatrzymań dokonywanych 
przez funkcjonariuszy Policji. Ostatnie miesią-
ce to przykłady nieumiejętnego zatrzymywania 
przestępców, chociażby we Wrocławiu, gdzie po-
licjant nie potrafił zatrzymać złodzieja samocho-
dów, który potem niemalże rozjechał człowieka 
z wózkiem, w Kołobrzegu, gdzie na stacji ben-
zynowej jedna z kierujących samochodem zde-
molowała tę stację a policjanci byli bezradni, czy 
wreszcie w Gdańsku, gdzie złodziej samochodów 
został ostrzelany z ostrej amunicji przez policjan-
tów, ale odjechał. Nasuwają się pytania, czy to są 
wydarzenia incydentalne, czy ich głębszą przy-
czyną jest kryzys w Policji. Obawiam się, że ich 
przyczyną jest skrócenie czasu szkoleń.

Z tego miejsca pragnę zadać pytania panu mi-
nistrowi, który powinien skutecznie nadzorować 
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Policję i powinien swoją pracą doprowadzać do 
wzrostu jej sprawności. Tymczasem nie tylko za-
ufanie do Policji spadło o 20%, ale też jej spraw-
ność jest coraz gorsza.

Pytania są proste. Jak długo trwało zawodo-
we szkolenie podstawowe w roku 2015 i jak długo 
trwało podstawowe szkolenie w roku 2020? Jeżeli 
zostało skrócone, to dlaczego? Czy pan minister 
podejmował w tej sprawie decyzje? Czy pan mini-
ster próbował zatrzymać proces skrócenia czasu 
szkolenia? Czy policjanci szkoleni są z techniki wy-
bijania szyb? Czy wszyscy policjanci biorą udział 
w zajęciach na strzelnicy? Jeżeli tak, to jak często 
i ile sztuk amunicji wystrzeliwanych jest w trak-
cie szkoleń przez każdego policjanta w ciągu roku? 
Wreszcie: ile edycji szkoleń z zakresu programu za-
trzymywania niebezpiecznych przestępców prze-
prowadzonych było w roku 2015, a ile w roku 2020?

I  kwestia testów psychologicznych, nie-
zwykle istotna. Ilu było kandydatów do Policji 
w roku 2015? Ilu z tych kandydatów nie zdało te-
stu psychologicznego w pierwszym podejściu ? 
I analogiczne pytanie: ilu było kandydatów do for-
macji w 2020 r. i ilu z nich nie zdało w pierwszym 
podejściu testów psychologicznych MultiSelect?

Wreszcie pojawia się pytanie o sprawność 
fizyczną policjantów. Jest oczywiście postulat 
dostępu do siłowni, tak żeby policjanci mogli 
ćwiczyć. Jeden z policjantów napisał mi maila, 
że w prywatnych koncernach pracownikom ofe-
ruje się karnety na siłownię, a on jako policjant 
z wieloletnim stażem nie ma do siłowni dostępu. 
Pytanie, ile komend Policji posiada własne siłow-
nie. W jaki sposób pan minister chce zadbać o to, 
żeby policja była coraz bardziej sprawna fizycz-
nie? Dziękuję bardzo.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Głos zabierze pan senator Jan Maria Jackowski.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Mam 3 oświadczenia.
Pierwsze oświadczenie kieruję do prezesa 

Rady Ministrów.

Panie Premierze, 10  czerwca skierowałem 
do pana oświadczenie z prośbą o informację, ile 
łącznie do dnia 31 maja 2021 r. kosztował państwo 
polskie zakup szczepionek przeciwko COVID i jaki 
jest średni koszt jednostkowy jednej dawki z rozbi-
ciem na preparaty Pfizer, Moderna, AstraZeneca 
i Johnson&Johnson. W dniu 3 września otrzyma-
łem odpowiedź podpisaną przez wiceministra 
zdrowia, w której nie ustosunkowano się do mo-
jego pytania, nie udzielono mi odpowiedzi na zada-
ne pytania i nie udzielono mi stosownej informacji. 
W związku z tym ponownie zwracam się do pana 
w przedmiotowej sprawie z prośbą o merytoryczną 
odpowiedź, a nie uwagi ogólne.

Drugie oświadczenie kieruję do marszałek 
Sejmu, pani Elżbiety Witek.

18  czerwca skierowałem do pani marsza-
łek oświadczenie w  sprawie bezpieczeństwa 
osób wchodzących i wychodzących z budynków 
Kancelarii Sejmu, a więc polskiego parlamentu, 
i dostępu do nich. Do dzisiaj nie uzyskałem od-
powiedzi na to oświadczenie, w związku z czym 
składam je powtórnie.

Trzecie moje oświadczenie kieruję do rzeczni-
ka praw obywatelskich.

W związku z sytuacją dotyczącą pracowników 
sektora wydobywczego – mam tu na myśli kopal-
nię „Turów” – i zagrożeniem utratą przez nich 
źródeł utrzymania zwracam się do pana rzeczni-
ka z prośbą o informację, czy w tej sprawie biuro 
i pan podejmowaliście jakieś działania i czy za-
mierza pan rzecznik w tej sprawie, która dotyczy 
tysięcy osób, podjąć działania w zakresie pańskiej 
misji jako rzecznika praw obywatelskich.

Dziękuję.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Głos zabierze pan senator Komorowski.

SENATOR 
MAREK KOMOROWSKI 

Panie Marszałku!
Chciałbym złożyć oświadczenie i skierować 

je… chyba do pana marszałka.
Otóż na ostatnim posiedzeniu Senatu, po-

przedzającym dzisiejsze posiedzenie, czyli na 
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dwudziestym dziewiątym posiedzeniu Senatu, 
w którym uczestniczyłem zdalnie, ze względów 
technicznych nie wziąłem udziału w głosowaniu 
nr 30 nad uchwałą okolicznościową w związku 
z beatyfikacją kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
Prymasa Tysiąclecia. Chciałbym złożyć oświad-
czenie, iż całym sercem jestem za tą uchwałą, 
a po prostu ze względów technicznych nie jestem 
odnotowany jako biorący udział w tym głosowa-
niu. Gdybym brał w nim udział, to oczywiście gło-
sowałbym za. Chciałbym, żeby w protokole było 
jakoś odznaczone, że również byłem i jestem za 
podjęciem tej uchwały okolicznościowej.

Dziękuję.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
To znajdzie odzwierciedlenie właśnie w ste-

nogramie z tego oświadczenia.
Głos zabierze pan marszałek Michał Kamiński.

SENATOR 
MICHAŁ K AMIŃSKI 

Czcigodny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Myślę, że już najwyższy czas, abyśmy 

w Senacie skierowali do pana premiera Mateusza 
Morawieckiego stanowczą prośbę o przedstawie-
nie, i to w trybie pilnym, białej księgi dotyczącej 
sprawy Turowa.

Co to znaczy „biała księga”? Panie Marszałku, 
Wysoka Izbo, to oznacza, że oczekujemy, że pan 
premier Mateusz Morawiecki przedstawi wszyst-
kie wewnętrzne – oczywiście nieobjęte klau-
zulami tajności – dokumenty rządowe, które 
pozwolą nam odtworzyć chronologiczny prze-
bieg wydarzeń, a konkretnie ustalić najważniej-
sze fakty. Kiedy premier polskiego rządu Mateusz 
Morawiecki powziął wiedzę o tym, że sytuacja, 
z którą ma do czynienia w Turowie, może zaowo-
cować takim, a nie innym skutkiem? Dokładnie: 
kiedy odpowiednie służby, odpowiedni eksperci, 
resorty odpowiedzialne za politykę europejską, 
za wymiar sprawiedliwości, za politykę gospo-
darczą, resort spraw zagranicznych… Kiedy te 
wszystkie resorty powzięły wiedzę i poinformo-
wały premiera o tym, że Polsce grożą gigantyczne 
kary finansowe?

Zwłaszcza polska opinia publiczna ma pra-
wo wiedzieć, dlaczego w  czasie, gdy czescy 
urzędnicy, czeski rząd przygotowywał, wcho-
dził w ostatnie stadium przygotowania akcji 
przeciwko Polsce… Kto w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych podjął decyzję, by w tych dniach, 
kiedy Czesi szykowali potężne uderzenie w in-
teresy ekonomiczne państwa polskiego, pol-
scy dyplomaci w Czechach biegali po czeskim 
Senacie, dając upust swojemu religijnemu fa-
natyzmowi i  walcząc z  aborcją? Kto zapłaci 
Polakom, którzy przez fanatyzm religijny rządu 
Morawieckiego tracą dzisiaj swoje pieniądze? 
Czy te pieniądze zwrócą polscy biskupi? Czy te 
pieniądze zwróci Episkopat? Obawiam się, że 
nie. Ale musimy poznać nazwiska polityków od-
powiedzialnych za to, że polska ambasada zaj-
mowała się w Czechach walką z aborcją, a nie 
walką o polskie interesy ekonomiczne.

Prawda na ten temat jest zawarta w doku-
mentach Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 
Tutaj nie powinno być pola do żadnych przesad-
nych interpretacji, plotek czy pogłosek. Te decy-
zje podejmowali konkretni ludzie. To konkretni 
ludzie, konkretny minister, konkretny wicemi-
nister kazał konkretnym polskim dyplomatom 
walczyć w Czechach z aborcją, a nie troszczyć się 
o pieniądze Polaków. Konkretna osoba. Musi być 
jej podpis, muszą być dokumenty.

I żądamy, Panie Premierze, ujawnienia tych 
dokumentów. Bo państwo polskie ma prawo wie-
dzieć, czy pan Mateusz Morawiecki w tej spra-
wie był informowany. I czy wiedząc, mając pełną 
świadomość tego, co grozi Polsce, nic w tej spra-
wie nie zrobił albo zrobił bardzo niewiele. Albo 
czy pan Mateusz Morawiecki był w tej sprawie 
jako premier rządu polskiego oszukiwany bądź 
nieinformowany w  pełni o  powadze sytuacji 
przez swoich urzędników.

Na te pytania polska opinia publiczna… To 
nie jest tak, że opinia publiczna po prostu ma 
prawo poznać odpowiedzi. Rząd ma święty obo-
wiązek poinformować Polaków, kto ponosi winę 
za tę tragiczną kompromitację polskiej polityki 
zagranicznej, jaką jest przegrywany przez nas 
spór z Czechami, i ogromne koszty, które pań-
stwo polskie, a więc wszyscy jego płacący po-
datki obywatele, musi ponosić. Czas skończyć 
z dyletanctwem w polityce zagranicznej. Czas 
skończyć z fanatyzmem religijnym w polskiej 
polityce zagranicznej. Czas zacząć bronić pol-
skich interesów.
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MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Jako ostatni głos zabierze pan senator Marcin 

Bosacki… A, jednak nie ostatni, bo jeszcze pan se-
nator Kwiatkowski.

Pan senator Bosacki.

SENATOR 
MARCIN BOSACKI 

Szanowny Panie Marszałku!
Moje oświadczenie kieruję do ministra zdro-

wia, pana Adama Niedzielskiego.
Panie Ministrze, bardzo proszę o wyjaśnie-

nie, dlaczego ekipa salowych szpitala tymcza-
sowego na terenie Międzynarodowych Targów 
Poznańskich wciąż nie uzyskała wypłaty przy-
znanego pracownikom niemedycznym dodatku 
covidowego w wysokości 5 tysięcy zł brutto.

Sprawa ciągnie się już od ponad 3 miesię-
cy. Wypłata tego dodatku nie jest realizowana 
z powodu jednej dość banalnej przyczyny wy-
nikającej być może z bałaganu. Otóż aby NFZ 
i dyrekcja szpitala mogły ten dodatek wypła-
cić, potrzebne jest zaświadczenie czy informa-
cja z ministerstwa o poziomie zabezpieczenia 
covidowego, który obowiązywał w tym szpitalu 
tymczasowym na terenie targów poznańskich. 
Pracownicy ministerstwa poinformowali ustnie, 
że był to taki sam stopień, jaki miała jednostka 
prowadząca szpital tymczasowy, czyli Szpital 
Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Poznaniu, jednak od ponad 3 mie-
sięcy z nieznanych przyczyn ministerstwo nie 
wysyła tego zaświadczenia w formie pisemnej 
do Poznania.

Bardzo proszę pana ministra o wyjaśnienie tej 
sprawy, spowodowanie, by ta informacja została 
wysłana, a tym samym, aby dziesiątki salowych 
pracujących w szpitalu tymczasowym na terenie 
targów poznańskich otrzymały dodatek w wyso-
kości 5 tysięcy zł. Sprawa jest tym bardziej pilna, 
że, jak słyszymy, administracja rządowa przy-
mierza się w związku z czwartą falą do ponow-
nego otwarcia tego szpitala tymczasowego. Tego 
typu traktowanie pracowników z całą pewnością 
nie zachęca ich do tego, aby ponownie podjęli pra-
cę w tym szpitalu.

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Głos zabierze pan senator Kwiatkowski.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senato- 
rowie!

Swoje oświadczenie kieruję do prezesa Rady 
Ministrów, ministra spraw zagranicznych, mi-
nistra funduszy i polityki regionalnej.

Wczorajsza decyzja, którą podjął Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie 
Turowa, pokazuje kompletną porażkę polity-
ki prowadzonej w wymiarze budowania relacji 
międzynarodowych rządu polskiego zarówno 
z naszymi sąsiadami, jak i z instytucjami euro-
pejskimi. Dzisiaj już wiemy, jaki jest konkretny 
rachunek za brak umiejętności odpowiedzialnego, 
mądrego reprezentowania polskich interesów na 
arenie międzynarodowej: 2 miliony 300 tysięcy 
dziennie, 70 milionów zł miesięcznie, 850 milio-
nów zł rocznie, jeżeli nie uda się tego konfliktu 
rozwiązać.

W związku z tym, że dzisiaj już wiemy, jaki 
jest konkretny koszt związany z tym brakiem 
umiejętności rozwiązywania problemów w dro-
dze porozumienia, dialogu i szukania rozwiązań 
akceptowalnych przez obie strony, mam nastę-
pujące pytania.

Pierwsze pytanie kieruję do prezesa Rady 
Ministrów i ministra finansów: jak chcecie pań-
stwo sfinansować kary, które nałożył na nas 
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej? Jak 
wiemy, budżet państwa na przyszły rok został już 
przez rząd przyjęty, zresztą w trybie obiegowym, 
w sierpniu. Proszę o szczegółową informację, jak 
będzie finansowana kara, ale nie informację, że 
nie będą to wydatkowane środki z budżetu pań-
stwa, bo pewnie one będą potrącane przez Unię 
Europejską ze środków, które miały do Polski na-
płynąć, tylko o informację, jakie zadania państwo 
jako rząd ograniczycie. Gdzie będą cięcia wydat-
ków: w służbie zdrowia, w oświacie, w sektorze 
bezpieczeństwa czy w obszarze innych zadań? 
Proszę o szczegółową informację w tym zakresie.

Proszę także ministra spraw zagranicznych, 
i to kolejny adresat mojej prośby, o informację, 
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w oparciu o co prezes Rady Ministrów, szef pol-
skiego rządu kilka miesięcy temu mówił, że 
z Czechami już się dogadaliśmy. Proszę o szcze-
gółową informację o prowadzonych negocjacjach 
ze stroną czeską i informację, na jakim one dzisiaj 
realnie są etapie.

Proszę także Ministerstwo Funduszy 
i Polityki Regionalnej, działowe ministerstwo 
– ono co prawda jest połączone z innym resor-
tem – o szczegółowe informacje, czy to, że dzisiaj 
zapowiadamy, że nie będziemy realizować roz-
strzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej, może wpływać na negocjacje, któ-
re prowadzi to ministerstwo w zakresie zatwier-
dzenia Krajowego Planu Odbudowy czy, jeszcze 
ważniejszego dokumentu, Umowy Partnerstwa, 
dokumentów, na podstawie których mamy po-
zyskać pieniądze, np. z Polityki Spójności w la-
tach 2021–2027. Proszę o szczegółowe informacje 
Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, 
jakimi państwo dysponujecie analizami, eks-
pertyzami i opiniami pokazującymi, czy brak 
realizacji wyroku Trybunału Sprawiedliwości 

Unii Europejskiej może czy nie może rzutować 
na te negocjacje.

Musimy pamiętać, że relacje Polski z Unią 
Europejską i  relacje z  naszymi sąsiadami od 
wczorajszej decyzji Trybunału Sprawiedliwości 
UE mają swoją określoną wagę finansową, i to 
wagę finansową, której nie będzie ponosił rząd, 
ale którą będą ponosili wszyscy obywatele. 
Dziękuję bardzo.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Informuję, że protokół trzydziestego posiedze-

nia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji 
zostanie udostępniony senatorom w terminie 
30 dni po posiedzeniu Senatu w  Biurze Prac 
Senackich, pokój nr 255.

Zamykam trzydzieste posiedzenie Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji.

(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszał- 
kowską)

(Koniec posiedzenia o godzinie 17 minut 02)
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. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

     1 2 3 4 5 6 7 8 9
  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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  54 W. Kraska . . . . . . . . .
  55 K. Kwiatkowski + + + + + - + + +
  56 S. Lamczyk + + + . + ? + + +
  57 J.F. Libicki + + + + + ? + + +
  58 M. Łuczak + + - - - + - - +
  59 J. Łyczak . . . . . . . . .
  60 R. Majer + + - - - + - - +
  61 B. Małecka-Libera + + + + + - + + +
  62 R. Mamątow + + - - - + - - +
  63 M. Martynowski + + - - - + - - +
  64 E. Matecka + + . + + . + + +
  65 A. Mężydło + + + + + - + + +
  66 G. Morawska-Stanecka + + + + + - + + +
  67 K. Mróz + + - - - + - - +
  68 B. Orzechowska + + - - - + - - +
  69 S. Ożóg . . . . . . . . .
  70 A. Pająk + + - - - + - - +
  71 J. Pęcherz + + + + + - + + +
  72 M. Pęk + + - - - + - - +
  73 W. Piecha + + - - - + - - +
  74 M. Plura + + + + + - + + +
  75 A. Pociej + + + + + - + + +
  76 Z. Pupa + + - - - + - - +
  77 J. Rotnicka + + + + + - + + +
  78 J. Rusiecki + + - - - + - - +
  79 S. Rybicki + + + + + - + + +
  80 J. Sagatowska + + - - - + - - +
  81 J. Sekuła + + + + + . + + +
  82 M. Seweryński + + - - - + - - +
  83 W. Skurkiewicz + + - - - + - - +
  84 K. Słoń + + - - - + - - +
  85 L. Staroń + + + + + + + ? +
  86 A. Szejnfeld + + + + + - + + +
  87 A. Szwed + + - - - + - - +
  88 R. Ślusarz + + - - - + - - +
  89 R. Świlski + + + + + - + + +
  90 D. Tobiszowska + + - - - - - - +
  91 W. Tyszkiewicz + + + + + - + + +
  92 K.M. Ujazdowski + + + + + - + + +
  93 J. Wcisła + + + + + - + + +
  94 K. Wiatr + + - - - + - - +
  95 J. Włosowicz . . . . . . . . .
  96 A. Zając + + - - - + - - +
  97 J. Zając + + + + + + - - +
  98 B. Zdrojewska + + + + + - + + +
  99 B. Zdrojewski + + + + + - + + +
  100 W. Ziemniak + + + + + - + + +
 
  Głosujących 95 95 93 94 96 94 96 96 95
  Za 94 95 52 52 54 45 53 51 95
  Przeciw 0 0 41 42 42 46 43 43 0
  Wstrzymało się 1 0 0 0 0 3 0 2 0
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Przemówienie senator Agnieszki Gorgoń-Komor  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senatorowie!
Od 2 września obowiązuje stan wyjątkowy w części terytorium Polski 

przy granicy z Białorusią. Zgodnie z rozporządzeniem prezydenta stan wy-
jątkowy został wprowadzony na 30 dni w związku z sytuacją migracyjną. 
Wnioskodawcy argumentowali potrzebę wprowadzenia stanu wyjątkowe-
go sytuacją na granicy z Białorusią, gdzie reżim Łukaszenki prowadzi wojnę 
hybrydową, używając do tego imigrantów. Przykładem jest przebywająca na 
granicy w Usnarzu Górnym od kilku tygodni grupa imigrantów, która chce 
nielegalnie dostać się do Polski.

Zdaniem rządu imigranci przywożeni są na granicę przez służby białoru-
skiego reżimu i dlatego Polska musi podjąć radykalne działania, aby zapewnić 
bezpieczeństwo naszej wschodniej granicy, która jest jednocześnie granicą Unii 
Europejskiej. Zdaniem rządu sytuacja stała się na tyle niebezpieczna, że na ob-
szarze przygranicznym konieczne było wprowadzenie stanu wyjątkowego.

Wprowadzono wiele ograniczeń w zakresie wolności i praw, które bezpośred-
nio przekładają się na działalność lokalnych i regionalnych przedsiębiorców. 
Sejm przyjął ustawę w sprawie rekompensat dla podmiotów gospodarczych. 
Mogą one ubiegać się o rekompensatę na poziomie 65% średniego miesięcznego 
przychodu z 3 letnich miesięcy. Ustawa zakłada, że rekompensaty będą przy-
sługiwać przedsiębiorcom świadczącym usługi lub prowadzącym działalność 
na obszarze części województwa podlaskiego i lubelskiego. Pomoc ma zostać 
przeznaczona dla przedsiębiorców i rolników świadczących usługi agrotury-
styczne, pilotów wycieczek, przewodników turystycznych i podmiotów z branży 
gastronomicznej. Rekompensata z budżetu państwa ma przysługiwać upraw-
nionym podmiotom za okres obowiązywania stanu wyjątkowego. Gdyby stan 
wyjątkowy miał być skrócony lub wydłużony, kwota rekompensaty będzie pro-
porcjonalna do tego czasu.

Niestety Sejm odrzucił zgłoszone poprawki, dotyczące podniesienia wysoko-
ści rekompensaty za utracone korzyści z powodu wprowadzenia stanu wyjąt-
kowego oraz nie uwzględnił poprawki, która rozszerzała katalog uprawnionych 
do wsparcia o podmioty zajmujące się przewozem turystów na terenie objętym 
stanem wyjątkowym. Odrzucono też poprawkę dotyczącą tego, by rekompen-
saty przysługiwały podmiotom z branży kulturalnej i rozrywkowej z powodu 
odwołania imprez, które już wcześniej znalazły się w kalendarzu wydarzeń. 
Odrzucona została również poprawka, która pozwalała na przyznanie rekom-
pensaty przedsiębiorcom działającym w detalicznej branży spożywczej oraz 
branży pamiątek regionalnych.

Bez wątpienia proponowana ustawa ma wpływ na działalność wszystkich 
przedsiębiorców z obszaru objętego stanem wyjątkowym i dlatego brak peł-
nego katalogu przedsiębiorców uprawnionych do pomocy państwa jest nie do 
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zaakceptowania. W związku z tym zwracam się o rozszerzenie katalogu pod-
miotów uprawnionych do wsparcia o podmioty, które były wymienione w po-
prawkach odrzuconych przez Sejm.
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Przemówienie senatora Mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W związku z trudną sytuacją na wschodniej granicy naszego kraju i decyzją 

prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wprowadzeniu stanu wyjątkowego na 
obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego 
należy mieć na uwadze interesy przedsiębiorców z terenów objętych ogranicze-
niami z tym stanem związanymi, a co za tym idzie, niezbędne jest wprowadzenie 
w trybie pilnym przepisów regulujących zasady rekompensat, które popieram.

Zakres podmiotowy procedowanej ustawy jest szeroki i według mnie obej-
muje wszystkich, którzy poniosą straty w związku z wprowadzeniem stanu 
wyjątkowego, są to bowiem przedsiębiorcy oraz rolnicy świadczący usługi ho-
telarskie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelar-
skich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, a także 
przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie gastronomii, 
przedsiębiorcy prowadzący działalność organizatora turystyki lub podmiotu 
ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych w rozumieniu usta-
wy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usłu-
gach turystycznych, przedsiębiorcy prowadzący działalność pilota wycieczek lub 
przewodnika turystycznego, przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie 
wypożyczania i dzierżawy sprzętu turystycznego i rekreacyjnego na obszarze 
obejmującym obręby ewidencyjne wymienione w załączniku do rozporządze-
nia, o których mowa w ust. 1, w czasie stanu wyjątkowego.

Słuszne jest wskazanie, iż rekompensatę ustala się na okres 30 dni, zaś 
w przypadku przedłużenia stanu nadzwyczajnego wysokość rekompensaty bę-
dzie proporcjonalnie zwiększona do czasu jego trwania. Wysokość 65% średnie-
go miesięcznego przychodu wnioskodawcy ze świadczonych przez niego usług 
albo prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w okresie obejmującym 
czerwiec, lipiec i sierpień 2021 r. jest sprawiedliwa i odpowiednia, jeśli wziąć 
pod uwagę, że jest to rekompensata nie tylko utraconych dochodów, ale i całych 
przychodów danego przedsiębiorcy oraz że nie podlega opodatkowaniu.

Fakultatywność wszczęcia i przeprowadzenia kontroli przez wojewodę w sy-
tuacji, gdy kwota rekompensaty jest mniejsza niż 65 tysięcy zł, ma na celu przy-
spieszenie i ułatwienie otrzymania pomocy. A 14-dniowy termin na wydanie 
decyzji przez wojewodę jest wystarczający do weryfikacji danych i jednocześnie 
nie spowoduje przewlekłości całego postępowania.

Jestem przekonany, że dzięki wprowadzeniu omawianej ustawy każdy pro-
wadzący działalność gospodarczą bądź rolniczą na terenach objętych stanem 
wyjątkowym, ponoszący stratę materialną, zostanie usatysfakcjonowany po-
mocą z budżetu państwa.
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Przemówienie senator Agnieszki Kołacz-Leszczyńskiej  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Z moich rozmów z parlamentarzystami z rejonu objętego stanem wyjąt-

kowym wynika, że opinie mieszkańców są odmienne od opinii reszty Polski. 
Najbardziej dotkliwe jest to odcięcie ich w ciągu jednego dnia, które zablokowało 
im możliwość normalnego funkcjonowania. Nieprawdą jest, że właściwie nie 
ma żadnych skutków wprowadzenia tego stanu, wtedy zapewne nie musiałoby 
się odbywać zarówno to posiedzenie Senatu, jak i posiedzenie Sejmu RP.

Z informacji przekazanej przez panią senator, marszałek Koc wynika, że 
ustawa dotyczy ok. 200 przedsiębiorców. Jak się okazuje, wiedza ta jest bardzo 
okrojona, bo rekompensata z tytułu utraconych wpływów może dotyczyć więk-
szej liczby przedsiębiorców. Skoro nawet liczba osób, przedsiębiorców, gospo-
darstw rolnych nie jest dostatecznie oszacowana, to mamy także wątpliwości 
co do wiedzy o stratach, jakie mogą ponieść wymienione podmioty. Z informa-
cji, które są dostępne, wynika, że poziom tych rekompensat w wysokości 65% 
nie będzie dostateczną pomocą, jakiej oczekują poszkodowani wprowadzeniem 
stanu wyjątkowego. Dlatego moje poparcie uzyskają przedłożone przez pana se-
natora Adama Szejnfelda poprawki dotyczące i wysokości tej rekompensaty, i jej 
zakresu, tj. rozszerzenie jej także na inne branże. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora Władysława Komarnickiego  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Stan polskiej gospodarki, szczególnie tych branż, które już i tak bardzo mocno 

ucierpiały w wyniku kolejnych lockdownów wywołanych pandemią koronawi-
rusa, jest dramatyczny. Przez moment ludzie jednak zaczęli mieć nadzieję, że 
poprzez szczepienia wszystko powoli będzie wracało do normalności. Dla 115 
miejscowości w województwie podlaskim i 68 miejscowości w województwie 
lubelskim skończyła się jednak ta normalność właśnie 2 września, gdy do stanu 
pandemii dołączył stan wyjątkowy.

W czasie stanu wyjątkowego na terenie tych miejscowości obowiązuje za-
kaz przebywania w oznaczonych miejscach, obiektach i obszarach oraz zawie-
szenie prawa do organizowania i przeprowadzania imprez masowych oraz 
prowadzenia w ramach działalności kulturalnej imprez artystycznych i roz-
rywkowych niebędących imprezami masowymi. Te ograniczenia już ponownie 
powodują straty w lokalnych firmach, m.in. właśnie w branży hotelarskiej czy 
gastronomicznej.

Procedowana dzisiaj ustawa o rekompensatach budzi w mojej opinii szereg 
wątpliwości. Po pierwsze: dlaczego państwo wzięli pod uwagę czerwiec, lipiec 
i sierpień 2021 r. jako podstawy do wyliczenia odszkodowania? Zastanawiam się 
nad tym dlatego, że to jest taki region, w którym szczyt przypada nie w czerw-
cu, lipcu, sierpniu, tylko właśnie we wrześniu. Dlaczego np. nie jest to większa 
proporcja, jeśli chodzi o odszkodowanie? Dlaczego ta sprawa nie jest rozstrzy-
gnięta w taki sposób, żeby to jednak zapewniało jakąś sprawiedliwość? Bo ta 
propozycja na pewno nie jest sprawiedliwa. Ona jest jakaś i bardzo dobrze, że 
dzisiaj nad nią debatujemy, ale na pewno nie jest sprawiedliwa. Kolejną moją 
wątpliwość budzi następujący fakt: czy rekompensaty zostały właściwie adre-
sowane do wszystkich podmiotów prawnych i fizycznych. Jest wiele firm, które 
nie prowadzą ewidencji uzyskanych przychodów. Na jakiej podstawie one złożą 
wnioski o wypłatę rekompensaty, która ma wynieść 65% średniego miesięcznego 
przychodu? Często jest tak, że przewodnicy i inne osoby prowadzące działalność 
rozliczają się ryczałtowo i nie mają obowiązku rejestracji przychodów. Czy wy-
starczy, że złożą wniosek i deklarację, oświadczenie o wysokości miesięcznego 
przychodu, i to będzie podstawa do wypłaty rekompensaty? Ponadto również 
uważam, że 65-procentowa rekompensata jest zbyt niska i należy ją podwyższyć 
minimum do 80%. Kolejny problem: zajmujemy się tym obszarem tylko w okre-
ślonym zakresie. Co z podmiotami, przedsiębiorcami, którzy prowadzą firmy 
poza określoną strefą obszarową, ale na tym terenie świadczą usługi? Branża 
turystyczna nie jest samotną wyspą. Wszyscy doskonale wiemy, że gospodar-
ka to system naczyń połączonych, które bez siebie wzajemnie nie funkcjonują.

Odpowiedzialność za przedsiębiorców to też myślenie o  tym, jak będą 
mogli wykonywać swoją działalność w  sytuacjach kryzysowych. To, że 
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wprowadziliśmy stan wyjątkowy, nie powinno być elementem, który wyłączy 
tę odpowiedzialność. Każdy projekt ustawy, który ma dać szansę na rekom-
pensaty, wyrównanie strat, to projekt rozsądny. Tyle że tego rozsądku brakuje 
w całym podejściu do spraw związanych z sytuacją na granicy i dotyczących 
garstki uchodźców, którzy potrzebują pomocy. Nie potrzebowalibyśmy dzisiaj 
indywidualnie wspierać przedsiębiorców, gdyby rząd nie panikował i nie mówił, 
że nie może sobie poradzić z grupą 32 osób na 100 m². Odpowiedzialność rządu 
to również niezwalanie, nieprzekładanie odpowiedzialności na ludzi – ludzi, 
którzy nie powinni mieć problemów przez nieudolny rząd. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Roberta Mamątowa  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Na wstępie należy zaznaczyć, iż zgodnie z rozporządzeniem prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej z 2 września 2021 r. stan wyjątkowy został wprowadzo-
ny na 30 dni w części województwa podlaskiego i lubelskiego. Ten pas przygra-
niczny obejmuje 115 miejscowości w województwie podlaskim i 68 miejscowości 
w województwie lubelskim.

W związku z zaistniałą sytuacją rząd przygotował projekt ustawy o rekom-
pensacie dla podmiotów świadczących usługi albo prowadzących działalność 
gospodarczą w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze czę-
ści województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r.

Cieszy mnie fakt, że zaproponowane przez rząd przepisy dają podstawę 
do przyznania rekompensaty w związku z wprowadzonymi ograniczeniami. 
Rekompensata będzie przyznawana przez właściwego wojewodę na wniosek 
z zastosowaniem trybu z ustawy z 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat 
majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wol-
ności i praw człowieka i obywatela.

Zgodnie z ustawą rekompensatę będą mogli otrzymać przedsiębiorcy oraz 
rolnicy świadczący usługi hotelarskie, a także przedsiębiorcy prowadzący dzia-
łalność pilota wycieczek lub przewodnika turystycznego w rozumieniu ustawy 
z 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek 
i przewodników turystycznych, jak również przedsiębiorcy prowadzący dzia-
łalność gospodarczą w zakresie gastronomii. Rekompensata będzie też przysłu-
giwała przedsiębiorcom prowadzącym działalność organizatora turystyki lub 
podmiotu ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych w rozu-
mieniu ustawy z 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych 
usługach turystycznych.

Rekompensatę za okres 30 dni trwania stanu wyjątkowego ustalono w wy-
sokości 65% średniego miesięcznego przychodu wnioskodawcy w okresie obej-
mującym czerwiec, lipiec i sierpień 2021 r. na obszarze obejmującym obręby 
ewidencyjne wymienione w rozporządzeniu prezydenta.

Należy również podkreślić, że w przypadku przedłużenia stanu wyjątkowego 
albo jego zniesienia przed upływem czasu, na jaki został wprowadzony, wyso-
kość rekompensaty będzie proporcjonalna do czasu jego trwania.

Przedsiębiorca ubiegający się o rekompensatę powinien dołączyć do wnio-
sku dokumenty potwierdzające informacje o przychodzie. Zgodnie z projektem 
rządowym wojewoda wyda decyzję w sprawie rekompensaty niezwłocznie, nie 
później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Ważne jest również to, że pomoc jest nieopodatkowana. Przychód będzie li-
czony w odniesieniu do najlepszych dla branży miesięcy, a pomoc obejmie ok. 
200 przedsiębiorców.
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Wysoka Izbo, zdecydowanie popieram tę ustawę. Ponieważ w czasie trwa-
nia stanu wyjątkowego obywatele prowadzący działalność gospodarczą w pa-
sie przygranicznym są narażeni na straty, powinni oni otrzymać należne im 
rekompensaty. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Prowadzimy dziś ważną debatę nad ustawą, która wprowadza możliwość 

wypłaty rekompensat dla przedsiębiorców oraz rolników świadczących usługi 
hotelarskie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hote-
larskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz 
przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie gastrono-
mii, którzy są grupą usługodawców najmocniej dotkniętych ograniczeniami 
na terenach objętych stanem wyjątkowym, wprowadzonym rozporządzeniem 
prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2021 r. w sprawie wpro-
wadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz 
części województwa lubelskiego.

Rekompensata ma również przysługiwać przedsiębiorcom prowadzącym 
działalność organizatora turystyki lub podmiotu ułatwiającego nabywanie 
powiązanych usług turystycznych w rozumieniu ustawy z dnia 24 listopada 
2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, a tak-
że przedsiębiorcom prowadzącym działalność pilota wycieczek lub przewod-
nika turystycznego w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach 
hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

Rekompensatę za 30 dni ustalono w wysokości 65% średniego miesięcznego 
przychodu wnioskodawcy ze świadczonych usług czy prowadzonej działalno-
ści w okresie obejmującym czerwiec, lipiec i sierpień 2021 r. na obszarze obej-
mującym obręby ewidencyjne wymienione w wykazie stanowiącym załącznik 
do rozporządzenia prezydenta RP. W przypadku nieprowadzenia działalno-
ści w którymkolwiek z tych miesięcy do wyliczenia wspomnianej kwoty przyj-
muje się wartość zerową. W przypadku przedłużenia stanu wyjątkowego albo 
jego zniesienia przed upływem 30 dni wysokość rekompensaty będzie ustalana 
proporcjonalnie. Rekompensata nie będzie stanowić przychodu w rozumieniu 
przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku 
dochodowym od osób prawnych. Zakłada się, że podmiotowi, któremu wypła-
cono rekompensatę, nie przysługuje od Skarbu Państwa roszczenie o wyrówna-
nie straty majątkowej powstałej na skutek stanu wyjątkowego wprowadzonego 
wspomnianym rozporządzeniem ani odszkodowanie za utracone korzyści, które 
wnioskodawca mógłby osiągnąć, gdyby ta strata nie powstała.

Dobrze się stało, że Sejm uchwalił ustawę o rekompensatach, ale aby ta usta-
wa była skuteczna, aby rzeczywiście pomogła ona potrzebującym i uratowała 
dochody wielu przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych oraz zwykłych obywateli 
prowadzących działalność i żyjących z turystyki, musi być ona sprawiedliwa, 
musi całościowo rozwiązywać powstałe problemy, musi wreszcie rekompenso-
wać poniesione straty i utracone korzyści na adekwatnym do tych strat poziomie.
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Zadaję pytanie: skąd się wziął zaproponowany przez rząd poziom 65% przy-
chodów? Jak został wyliczony? Z kim było to konsultowane? Oczywiste jest, że 
w takich sytuacjach trudno oczekiwać pełnej rekompensaty poniesionych strat 
– nie mówię już o utraconych potencjalnych korzyściach – wydaje się jednak, 
że 80-procentowa rekompensata byłaby bardziej sprawiedliwa i adekwatna do 
poniesionych strat. Takiej rekompensaty oczekuje większość podmiotów z te-
renów objętych wprowadzonym nagle stanem wyjątkowym.

Uchwalając tę ustawę, powinniśmy wziąć pod uwagę dotychczasowe do-
świadczenia z ustawami COVID-owymi, które wielokrotnie zmieniano, bo nie 
uwzględniano w nich początkowo wielu poszkodowanych podmiotów i branż. 
Mając te doświadczenia, w omawianej ustawie powinniśmy uwzględniać wszyst-
kie podmioty i branże, które ucierpią z powodu stanu wyjątkowego wprowa-
dzonego na obszarze części województwa podlaskiego i części województwa 
lubelskiego.

Uzasadnieniem przedstawionego postulatu niech będzie analiza skutków 
finansowych zawartych w uzasadnieniu ustawy, z której wynika, że łączna wy-
sokość wypłat nie przekroczy kwoty 7 milionów zł. Nie jest to kwota, która w ja-
kikolwiek sposób zachwieje budżetem naszego państwa, a zatem tym bardziej 
zasadne jest to, aby kompleksowo rozwiązać problem rekompensat dla wszyst-
kich poszkodowanych. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Dzisiaj, na nadzwyczajnym posiedzeniu Senatu zajmujemy się ustawą o re-

kompensacie dla podmiotów świadczących usługi albo prowadzących działal-
ność gospodarczą w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze 
części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r. 
w związku z rozporządzeniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja 
Dudy z dnia 2 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego 
na tym obszarze. Jak podkreślono w uzasadnieniu do niniejszej ustawy, „roz-
porządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 2021 r. w sprawie ograniczeń 
wolności i praw w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego […] został spre-
cyzowany zakaz przebywania na obszarze objętym stanem wyjątkowym, przez 
całą dobę, z wyłączeniem niektórych kategorii osób, które wykażą m.in., że: 1) 
na dzień wprowadzenia stanu wyjątkowego stale zamieszkiwały na obszarze, 
na którym wprowadzono stan wyjątkowy; 2) zapewniają obsługę urzędu ad-
ministracji publicznej lub jednostki organizacyjnej, wykonujących na obszarze, 
na którym wprowadzono stan wyjątkowy, zadania o charakterze publicznym; 
3) stale wykonują pracę zarobkową na obszarze, na którym wprowadzono stan 
wyjątkowy, na rzecz podmiotów, które stale prowadzą na tym obszarze działal-
ność, w tym gospodarczą; 4) są posiadaczami nieruchomości zlokalizowanych 
na obszarze, na którym wprowadzono stan wyjątkowy, a ich przebywanie na 
tym obszarze ma na celu korzystanie z tych nieruchomości; 5) są uczniami po-
bierającymi naukę na obszarze, na którym wprowadzono stan wyjątkowy, bądź 
ich opiekunami albo studentami odbywającymi studia na obszarze, na którym 
wprowadzono stan wyjątkowy, a ich przebywanie na tym obszarze jest zwią-
zane z pobieraniem nauki, odbywaniem studiów lub sprawowaniem opieki; 6) 
przebywają na obszarze, na którym wprowadzono stan wyjątkowy, w związku 
z przemieszczaniem się przez ten obszar drogą publiczną – bezpośrednio w celu 
jego niezwłocznego opuszczenia”. W związku z tym „należy zauważyć, że przed-
siębiorcy oraz rolnicy świadczący usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek 
i przewodników turystycznych […] oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność 
gospodarczą w zakresie gastronomii będą grupą usługodawców najmocniej do-
tkniętą wprowadzonymi ograniczeniami.

Rekompensata będzie również przysługiwała przedsiębiorcom prowadzącym 
działalność organizatora turystyki lub podmiotu ułatwiającego nabywanie po-
wiązanych usług turystycznych w rozumieniu ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. 
o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych […], a także 
przedsiębiorcom prowadzącym działalność pilota wycieczek lub przewodnika 
turystycznego w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach ho-
telarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych”.
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Tak więc „projektowana ustawa ma na celu stworzenie podstaw do przyzna-
nia rekompensaty ww. podmiotom w związku z wprowadzonymi ograniczenia-
mi. Rekompensata będzie przyznawana przez właściwego wojewodę na wniosek 
przy odpowiednim zastosowaniu trybu ustawy z dnia 22 listopada 2002 r. o wy-
równaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nad-
zwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela […]. Decyzja wojewody będzie 
ostateczna i prawomocna.

Wysokość rekompensaty ustalono na 30 dni w wysokości 65% średniego mie-
sięcznego przychodu wnioskodawcy ze świadczonych usług czy prowadzonej 
działalności w okresie obejmującym czerwiec, lipiec i sierpień 2021 r. na obszarze 
obejmującym obręby ewidencyjne wymienione w wykazie stanowiącym załącz-
nik do rozporządzenia Prezydenta RP. W przypadku nieprowadzenia działal-
ności, w którymkolwiek z tych miesięcy do wyliczenia ww. kwoty przyjmuje się 
wartość „0”. W przypadku przedłużenia stanu wyjątkowego albo jego zniesienia 
przed upływem 30 dni, wysokość rekompensaty będzie ustalana proporcjonal-
nie. Rekompensata nie będzie stanowić przychodu w rozumieniu przepisów 
o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku docho-
dowym dla osób prawnych.

Jednocześnie podmiotowi, któremu wypłacono rekompensatę, nie będzie 
przysługiwać od Skarbu Państwa roszczenie o odszkodowanie za wyrównanie 
straty majątkowej w działalności powstałej na skutek stanu wyjątkowego wpro-
wadzonego ww. rozporządzeniem oraz za utracone korzyści, które wnioskodaw-
ca mógłby osiągnąć, gdyby ta strata nie powstała”.

Tak więc ustawa stwarza podstawy do przyznania wybranym, wymienionym 
podmiotom działającym w branży turystycznej i gastronomicznej rekompen-
saty w związku z ograniczeniami wynikającymi z wprowadzenia stanu wy-
jątkowego w części województw podlaskiego i lubelskiego; stanu wyjątkowego 
wprowadzonego jak najbardziej zasadnie w odpowiedzi na sytuację przy granicy 
z Białorusią. W pełni popieram niniejszy projekt. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora Wadima Tyszkiewicza  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Istnieje obiektywna potrzeba wprowadzenia poprawek do ustawy o rekom-
pensacie dla podmiotów świadczących usługi albo prowadzących działalność 
gospodarczą w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części 
województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r. w od-
niesieniu do zakresu osób i podmiotów gospodarczych uprawnionych do skła-
dania wniosków o rekompensatę. Są to następujące kategorie osób i podmiotów:

a) przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie przewozu turystów, 
w tym transportu rekreacyjnego;

b) przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą związaną z kulturą, 
rozrywką i rekreacją;

c) przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż detaliczną produktów spożywczych 
lub pamiątek.

W tej kwestii warto podkreślić 2 aspekty. Po pierwsze, wprowadzony stan 
wyjątkowy obejmuje obszar części województw podlaskiego i lubelskiego. Jest to 
niewątpliwie rejon tzw. ściany wschodniej, zatem wielkość przychodu na głowę 
mieszkańców tych obszarów z całą pewnością nie plasuje się w krajowej czo-
łówce. Wniosek narzuca się sam: każdy uszczerbek w dochodach, choćby ogra-
niczony w czasie czy niezbyt drastyczny co do wysokości kwoty strat, jest tym 
bardziej dotkliwy dla lokalnych społeczności.

Drugi aspekt odnosi się do wielkości obciążenia budżetu potencjalną łączną 
kwotą wypłacanych rekompensat. Niestety, w uzasadnieniu do rządowego pro-
jektu ustawy jego autorzy nie przytoczyli żadnego, nawet przybliżonego pozio-
mu wydatków z budżetu w związku wypłatą rekompensat. Uczynił to wszakże 
jeden z posłów KP KO na posiedzeniu sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju, 
wnosząc jedną z poprawek. Przedstawił on szacunkowy koszt wypłat na pozio-
mie 7–8 milionów zł, w przypadku utrzymania pierwotnych zapisów ustawy. 
Nie jest to suma, jaka by nadmiernie obciążyła budżet państwa.

Istnieje obiektywna potrzeba wniesienia przez Senat poprawki podnoszącej 
pułap rekompensaty z 65% do 80% przychodów, liczonych jako średnia za 3 mie-
siące: od czerwca do sierpnia 2021 r. Takie podwyższenie poziomu rekompensaty 
podwyższyłoby wydatki z budżetu jedynie do około 10 milionów zł.

W nawiązaniu do toku legislacji w Sejmie powiem, że może budzić lekkie 
zdziwienie fakt gremialnego odrzucenia na posiedzeniu plenarnym głosami 
Zjednoczonej Prawicy i koalicjantów wszystkich poprawek przyjętych przez 
Komisję Gospodarki i Rozwoju 2 dni wcześniej. Racjonalne wydaje się założe-
nie, że koalicja rządząca uznała, że skala problemu jest zbyt mała – skoro to 
tylko kilkanaście gmin – by poszerzyć grono uprawnionych do rekompensaty 
i podnieść wysokość wypłat. Szkoda. Mam jednak nadzieję, że Senat nie popełni 
tego błędu i przyjmie proponowane poprawki, które po refleksji posłów zostaną 
w Sejmie przyjęte.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jak podkreślono na wstępie senackiej uchwały w 45. rocznicę powstania 

Komitetu Obrony Robotników: „W czerwcu 1976 roku komunistyczna dyktatu-
ra, nazywająca się władzą robotniczą i ludową, po raz kolejny w historii Polskiej 
Rzeczpospolitej Ludowej udowodniła, iż milicyjna pałka jest podstawowym na-
rzędziem dialogu ze społeczeństwem. Drastyczne podwyżki podstawowych ar-
tykułów żywnościowych ogłoszone w Sejmie przez ówczesnego premiera Piotra 
Jaroszewicza wyprowadziły na ulice tysiące protestujących, a w setkach zakła-
dów pracy w całej Polsce ogłoszono strajki. Protesty były spontaniczne, nie wy-
łoniono żadnego przywództwa, nie sformułowano żądań i postulatów. A jednak 
władza ugięła się i podwyżki zostały odwołane. Lecz, jak każda dyktatura, nawet 
miękka i w gruncie rzeczy bezzębna, musiała wziąć odwet. Obiektami zemsty 
wybrano podwarszawski Ursus, Radom i Płock. Na uczestników protestów spa-
dły bezprzykładne represje: od chamskiej propagandy oraz brutalnego bicia 
i tortur na komisariatach po wieloletnie wyroki więzienia”.

W odpowiedzi na te wydarzenia w dniu 23 września 1976 r. grupa opozycjoni-
stów wystosowała „Apel do społeczeństwa i władz PRL”, który ogłaszał powsta-
nie Komitetu Obrony Robotników. Organizacja postawiła sobie ze cel ochronę 
ofiar represji związanych ze stłumieniem tzw. wydarzeń czerwcowych, czyli wy-
stąpień robotniczych w Ursusie, Radomiu i Płocku. Założyciele KOR żądali przy-
jęcia do pracy zwolnionych uczestników wystąpień, uwolnienia więzionych za 
udział w strajkach, ujawnienia rozmiarów represji i ukarania winnych łamania 
prawa. Apel podpisało 14 członków założycieli KOR, m.in.: Jerzy Andrzejewski, 
Stanisław Barańczak, Jan Józef Lipski, Antoni Macierewicz. Dokładnie za 2 dni 
minie dokładnie 45 lat od tych wydarzeń, stąd inicjatywa, którą podejmujemy 
dzisiaj w Wysokiej Izbie.

Sam komitet składał się z ludzi o zróżnicowanych poglądach politycznych, 
co stanowiło o jego sile. W biuletynie informacyjnym „Komunikat KOR” poda-
ne zostały adresy i numery telefonów wszystkich członków komitetu. „Komitet 
Obrony Robotników założyła grupa intelektualistów, by nieść pomoc praw-
ną, finansową i lekarską uczestnikom czerwcowych wystąpień robotniczych 
1976 roku, szczególnie w Radomiu i Ursusie”.

W odpowiedzi na powstanie KOR już w maju 1977 r. władze PRL rozpoczęły 
represje wobec organizacji. 7 maja Służba Bezpieczeństwa zabiła działacza KOR 
w Krakowie Stanisława Pyjasa, a w późniejszym czasie aresztowano ok. 50 człon-
ków komitetu, m.in. Antoniego Macierewicza. W ramach protestu przeciw tym 
działaniom pozostający na wolności działacze opozycji rozpoczęli serię strajków 
głodowych, postulując uwolnienie 9 pozostających w więzieniach członków ko-
mitetu. Niedługo potem pojawił się postulat amnestii dla ofiar represji więzio-
nych po wydarzeniach czerwcowych. Ekipa rządząca uległa naciskom z Zachodu 
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i w lipcu 1977 r. ogłosiła amnestię w związku ze świętem państwowym 22 lipca. 
Po osiągnięciu swojego głównego celu Komitet Obrony Robotników przekształ-
cił się w Komitet Samoobrony Społecznej „KOR”, który funkcjonował aż do po-
wstania NSZZ „Solidarność”.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że w 2006 r. w trzydziestą rocznicę po-
wstania KOR w Pałacu Prezydenckim prezydent Lech Kaczyński odznaczył nie-
uhonorowanych dotąd założycieli KOR, współpracowników komitetu, „cichych 
bohaterów”.

Dlatego cieszę się, że: „Senat Rzeczpospolitej pragnie dziś pochylić głowę i od-
dać cześć Bohaterom Komitetu Obrony Robotników. Rocznica powstania KOR 
nakazuje nam podziękować tym wszystkim, którzy 45 lat temu postanowili, iż 
historia Polski pobiegnie zupełnie innym torem, niż planowała to komunistycz-
na dyktatura. Wierzymy, iż tradycja i dziedzictwo KOR-u wciąż daje Polsce na-
dzieję na wydobycie się z każdej zapaści oraz wyprostowanie ścieżek własnych 
dziejów. Jak wiele razy w historii, tak i dzisiaj Polacy mają się do czego odwołać”.

Zdecydowanie popieram niniejszy projekt uchwały. Dziękuję bardzo.
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Artura Dunina

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z nowelizacją ustawy z dnia 20 marca 2021 r. o zmianie ustawy – 

Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw chciałbym skierować 
do Pana Ministra następujące pytanie. 

W  jaki sposób ustawodawca tej nowelizacji, czyli Ministerstwo 
Infrastruktury, definiuje hulajnogę elektryczną wyposażoną w siodełko? Czy 
jako pojazd będący hulajnogą, którym możemy poruszać się w specjalnie wy-
znaczonych do tego miejscach, jak ma to miejsce w przypadku hulajnóg, czy jako 
pojazd zaliczający się do grupy, w skład której wchodzą m.in. skutery elektrycz-
ne i motorowery, czyli pojazdy, którymi poruszamy się na jezdni po uprzedniej 
rejestracji i ubezpieczeniu?

Pytanie jest skierowane na podstawie licznych informacji, jakie uzyskałem 
od zaniepokojonych obywateli, którzy w zależności od indywidualnego podejścia 
policjanta niejednokrotnie zostali ukarani mandatami karnymi za poruszanie 
się elektrycznymi hulajnogami z siodełkiem bez ich wcześniejszej rejestracji 
i ubezpieczenia. Dlatego w imieniu tych osób proszę Pana Ministra o odpowiedź 
na przedstawione pytanie.

Z wyrazami szacunku 
Artur Dunin
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Kazimierza Kleinę

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnim czasie wiele podmiotów związanych z transportem lotniczym 

wyraża duże zaniepokojenie proponowanymi przez Polską Agencję Żeglugi 
Powietrznej podwyżkami opłat.

Dla, do tej pory odczuwających skutki pandemii, touroperatorów, linii lot-
niczych oraz portów lotniczych potencjalna podwyżka opłat byłaby ogromnym 
ciosem. Zarówno linie lotnicze, jak i polscy konsumenci nie są w stanie ponosić 
jeszcze większych kosztów. Decyzja o podwyżce opłat wpłynie na spadek popy-
tu na usługi lotnicze, a to z kolei doprowadzi do ograniczenia siatki połączeń, 
a nawet rezygnacji przez linie lotnicze z niektórych portów. Będzie to problem 
nie tylko dla podróżujących, ale przede wszystkim dla regionalnych portów 
lotniczych, takich jak Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy w Gdańsku, który do tej 
pory odczuwa skutki pandemii.

Co więcej, opłata za korzystanie ze służb w terminalach polskich jeszcze 
przed wybuchem epidemii, w porównaniu z opłatami w innych krajach euro-
pejskich, była niekonkurencyjna. W 2019 r. wynosiła średnio 166 euro, z ko-
lei w Polsce aż 181 euro. Prezes grupy Ryanair w liście do premiera Mateusza 
Morawieckiego z dnia 13 września 2021 r. mówi wprost o oderwaniu Polskiej 
Agencji Żeglugi Powietrznej od rzeczywistości.

Brak dobrej siatki połączeń oraz niektórych portów lotniczych to w dłuższej 
perspektywie czasowej cios dla nie tylko najbardziej dotkniętego pandemią sek-
tora turystycznego, ale także całej polskiej gospodarki. Dlatego też trzeba doło-
żyć wszelkich starań, aby nie zniszczyć budowanego przez lata polskiego rynku 
lotniczego. Zwracam się więc z prośbą, aby zaniechać podwyżek opłat.

W związku z tym kieruję do Pana Ministra następujące pytania.
1. Ile ma wynosić potencjalna podwyżka opłat?
2. Czy rząd, wzorem wielu krajów europejskich, takich jak Niemcy, Czechy 

czy Hiszpania, rozważał dotację dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej z bu-
dżetu państwa?

3. Czy rząd dysponuje strategią mającą na celu podtrzymanie istniejącej siat-
ki połączeń lotniczych?

Kazimierz Kleina 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Filipa Libickiego

Oświadczenie skierowane do minister rodziny i polityki społecznej  
Marleny Maląg

Szanowna Pani Minister!
W ostatnim czasie zwrócił się do mnie pan B.K., który przedstawił spra-

wę swojej emerytury. Załączam kopię listu pana K. do prezydenta RP, pana 
Andrzeja Dudy.

Proszę o ustosunkowanie się do stanu prawnego opisanego w załączonym 
liście. Będę wdzięczny za udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, a także – o ile 
to możliwe – za pomoc w tej sprawie.

Z wyrazami szacunku 
Jan Filip Libicki 



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 30. posiedzenia Senatu

59

30. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 21 września 2021 r.

 
 
 
 
 

Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Filipa Libickiego

Oświadczenie skierowane do minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg 
 oraz do prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertrudy Uścińskiej

Szanowne Panie!
W ostatnim czasie zwrócił się do mnie pan M.S., przedstawiając sprawę swo-

jego brata, którym się opiekuje. Załączam decyzję ZUS w sprawie osoby zain-
teresowanej oraz list przewodni pana S. Proszę o ustosunkowanie się do stanu 
prawnego wynikającego z załączonych dokumentów.

Będę wdzięczny za udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, a także – o ile to 
możliwe – pomoc w tej sprawie.

Z wyrazami szacunku 
Jan Filip Libicki 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Filipa Libickiego

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego  
oraz do pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych Pawła Wdówika

Szanowni Panowie!
W ostatnim czasie zwróciła się do mnie pani A.N., przedstawiając pisemnie 

następującą kwestię. Oto treść pisma:
„Szanowny Panie Senatorze!
Minął ponad tydzień od rozmowy telefonicznej z Panem, ale dopiero dzisiaj 

znalazłam chwilę, żeby przedstawić Panu problem leczenia niepełnosprawnych 
pełnoletnich dzieci. 

Od ponad 18 lat jestem mamą niepełnosprawnego od urodzenia dziecka. Mój 
syn jest wcześniakiem z 25/26 tygodnia ciąży. Tuż po porodzie miał sepsę, odmę, 
wylewy dokomorowe, przepukliny, retinopatie. Cały czas jest rehabilitowany 
i wymaga dużo pomocy lekarzy. Często jest hospitalizowany. Od 2 lat odżywia-
ny jest przez PEG-a. Mimo to waży 27,30 kg.

W czasie pobytów w szpitalu dziecięcym lekarze zwrócili mi uwagę na fakt, 
że gdy Piotr stanie się pełnoletni, pojawi się problem z jego leczeniem, który 
polega na tym, że lekarze na SOR-ach dla dorosłych czy szpitalnych oddziałach 
nie wiedzą, jak zajmować się takim dzieckiem. Tam są inne procedury, inne 
leki, inna opieka. W związku z tym wiele pełnoletnich dzieci tam umiera. Nikt 
nie prowadzi statystyki zgonów takich dzieci. Lekarze dla dzieci, jeśli przyjmą 
pełnoletnie niepełnosprawne dzieci, po wizycie dużo czasu muszą poświęcić na 
wymogi zawarte w zarządzeniu nr 169/2020/DSOZ w sprawie wniosków o indy-
widualne sprawozdanie lub rozliczanie świadczeń. W moim przypadku lecząca 
syna od urodzenia dr neurolog odmówiła kontynuacji leczenia dziecka ze wzglę-
du na biurokrację, system rozliczania z NFZ, wiążące terminy. Powiedziała, że 
woli leczyć dzieci niż zbierać dokumenty. Po ludzku jest to bardzo zrozumiałe.

Pisałam prośby o zmianę systemu leczenia tych dzieci do Ministerstwa 
Zdrowia i centrali NFZ. Niestety pracownicy wymienionych instytucji traktują 
mnie i mój problem jako nieistniejący i wmawiają mi, że system działa świetnie, 
a ja nic nie rozumiem. Nigdzie w zarządzeniach nie ma mowy o pełnoletnich 
niepełnosprawnych dzieciach, a jedynie możliwości leczenia w uzasadnionych 
przypadkach w placówkach dziecięcych.

Nasze dzieci fizycznie i psychicznie są dziećmi. Obecnie w Polsce istnieje 
«prawo łaski». Takie dziecko może być przyjęte na oddziały dziecięce lub nie.

To są przecież dzieci. Mój syn zewnętrznie wygląda na 10-letniego chłop-
ca. Czy jego PESEL świadczy o jego dorosłości? Niepełnosprawne pełnolet-
nie dzieci potrzebują leczenia i opieki w placówkach dla dzieci. Nikt tego nie 
chce zrozumieć. Jak mój syn wygląda na SOR dla dorosłych pośród pijanych, 
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często wulgarnych osób? To jest dziecko, a nie, jak to zawarte jest w pismach 
z Ministerstwa Zdrowia czy NFZ, uzasadniony przypadek. Czy mój syn i inne 
takie dzieci nie mają prawa do bezpłatnej opieki w placówkach dziecięcych bez 
biurokracji i «prawa łaski»?

W imieniu swoim i innych rodziców bardzo Pana proszę o pomoc. Co można 
jeszcze w tej sprawie zrobić?

Z wyrazami szacunku
A.N.
tel. (…)”.
Będę wdzięczny za udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, a także – o ile to 

możliwe – pomoc w tej sprawie.

Z wyrazami szacunku 
Jan Filip Libicki 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Janusza Pęcherza

Oświadczenie skierowane do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka

Szanowny Panie Ministrze!
Pragnę w swym oświadczeniu zwrócić uwagę Pana Ministra na zbliżają-

cy się termin ewaluacji szkół wyższych i możliwe problemy z niej wynikające.
Przez wiele lat byłem pracownikiem naukowym PAN w Łodzi i nauczycie-

lem akademickim, a także stypendystą Instytutu Maxa Plancka w Moguncji, 
zatem problemy związane z oceną jakości naukowej w dalszym ciągu bardzo 
mnie interesują.

Otóż wraz z końcem 2021 r. wszystkie jednostki naukowe w Polsce zostaną 
poddane ewaluacji. Przy ocenie brane będą pod uwagę indywidualne osiągnię-
cia pracowników reprezentujących daną dyscyplinę naukową. Poszczególnym 
dyscyplinom przyznawane będą kategorie naukowe: A+, A, B+, B albo C. Od nich 
będą zależeć uprawnienia do prowadzenia studiów, szkół doktorskich, nadawa-
nia stopni i tytułów, a także kwota subwencji, czyli środków finansowych, które 
jednostki naukowe otrzymują z budżetu państwa.

W nadchodzącej ewaluacji będą brane pod uwagę 3 kryteria: kryterium I – 
poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności naukowej; kryte-
rium II – efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych; kryterium 
III – wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospo-
darki. Już teraz pracownicy naukowi wielu uczelni wyrażają pewne wątpliwo-
ści zarówno co do pierwszego, jak i trzeciego z wyżej wymienionych kryteriów.

W przypadku pierwszego kryterium intencją ustawodawcy (cytując komen-
tarze ze strony internetowej https:/lkonstytucjadlanauki.gov.pl/ewaluacja) było 
to, aby:

„ewaluacja była sprawiedliwsza i bardziej miarodajna. Do oceny nie będą 
zgłaszani, tak jak to było do tej pory, jedynie najlepsi (co siłą rzeczy fałszowa-
ło obraz danego wydziału). W nowym systemie wszyscy naukowcy pracujący 
w ramach konkretnej dyscypliny będą musieli przedstawić swoje osiągnięcia 
do oceny”.

Niestety obecny system tzw. slotów, zdaniem wielu, jest niemiarodajny i nie-
sprawiedliwy. Zacznę od tego, że każdy z naukowców wchodzących w skład 
dyscypliny w danej jednostce naukowej otrzymał od ministerstwa ograniczone 
miejsce (wirtualną przestrzeń, tzw. slot) na zdeponowanie swoich osiągnięć na-
ukowych (w domyśle – monografii, rozdziałów w monografiach oraz publikacji). 
W dużym uproszczeniu, jeżeli ktoś byt zatrudniony na stanowisku badawczym 
lub badawczo-dydaktycznym przez 1 rok kalendarzowy, to otrzymał 1 slot, a je-
żeli był zatrudniony przez 2 lata – 2 sloty itd. Jeżeli dana osoba (naukowiec) 
opublikowała w danym roku kalendarzowym 1 publikację, której jest jedynym 
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autorem, to taka publikacja wypełnia cały slot. Jeżeli w takiej publikacji było 
paru autorów, to każdy z nich taką publikacją wypełnia 1/2 swojego indywidu-
alnego slotu. Jeżeli było 3 współautorów, to każdy taką publikacją wypełnia 1/3 
swojego slotu. Analogicznie, im więcej autorów, tym dana publikacja w mniej-
szym stopniu przyczynia się do wypełnienia slotu.

Zatem, w hipotetycznej sytuacji, jeżeli ktoś był zatrudniony w jednostce na-
ukowej przez 4 lata, w pełnym wymiarze godzin, i opublikował w tym czasie 
4 publikacje, w przypadku których jest jedynym autorem, to wypełnił 4 sloty. 
W tym przypadku sprawa jest prosta i nie budzi wątpliwości. Niestety, pro-
blem zaczyna się w sytuacji, gdy dany naukowiec miał do dyspozycji 4 sloty, 
ale był bardzo aktywny w okresie objętym ewaluacją i opublikował tyle prac, 
że wypełniły one np. 6 lub 8 slotów, a czasami nawet kilkanaście. Wielu są-
dziło (tak zresztą wynika z zapowiedzi ministerstwa), że w przypadku takich 
aktywnych naukowców, którzy mają wypełnionych po kilka lub kilkanaście 
slotów, będzie tak, że kiedy zgłoszą oni do ewaluacji wszystkie publikacje, mi-
nisterstwo – za pomocą algorytmu optymalizującego – wybierze do ewaluacji 
najkorzystniejsze (najbardziej wartościowe publikacje). Problem pojawia się 
w przypadku grup badawczych, których publikacje naukowe nie są jedno-, 
lecz wieloautorskie, i to bardzo dobrze, że takie są – efekt synergii jest w nich 
często bardzo widoczny.

Można wyobrazić sobie aktywnego naukowca, który w okresie objętym ewa-
luacją opublikował 40 prac naukowych, w których jest jednym z wielu autorów 
i wypełnia tymi pracami, powiedzmy, 8 swoich slotów. Wszystkie te prace zgło-
sił do ministerstwa. Ministerstwo z tej puli 40 prac wybrało np. 20 najbardziej 
wartościowych (które wypełniły 4 sloty naukowca), a reszty prac w ogóle nie 
uwzględniło. Zadziałał więc algorytm optymalizujący i – teoretycznie – wszyst-
ko jest poprawnie, ale należy spojrzeć, co się dzieje z tymi nieuwzględnionymi 
pracami, w których są przecież inni współautorzy. Jeśli wziąć pod uwagę jedną 
taką pracę, w której współautorem był aktywny naukowiec oraz 3 innych asy-
stentów, to trzeba zdać sobie sprawę, że praca ta nie będzie już liczona do dorobku 
aktywnego naukowca, ale do dorobku tych 3 pozostałych naukowców (którzy są 
współautorami, a którzy nie mają jeszcze wypełnionych wszystkich swoich slo-
tów), z tym że taką publikacją zapełnią nie 1/3, tylko 1/4 swojego slotu, ponieważ 
ten aktywny naukowiec swoją działalnością badawczą niejako skontaminował 
wszystkie pozostałe prace i zmniejszył dorobek pozostałych osób.

W związku z tym uczelnie, wydziały czy instytuty, aby uniknąć takiego sce-
nariusza, już na etapie zgłaszania publikacji dla danych naukowców, będą tak 
żonglować ich przydziałem, aby (po wyletnieniu wszystkich slotów u aktywnych 
naukowców) nie kontaminować pozostałych publikacji, czyli będą dokonywać 
czegoś w rodzaju superoptymalizacji. A przecież nie o to w tym wszystkim cho-
dziło i chyba nie tym powinny zajmować się jednostki naukowe.

Moim zdaniem sam system slotów nie jest zły, ale ministerstwo nie powin-
no umniejszać udziału naukowców w sytuacjach, gdy w ich grupie badawczej 
jest aktywny i dobrze publikujący lider. Raczej powinni oni za to otrzymywać 
nagrodę. Jednak obecnie są zwyczajnie karani. Czyli pochwalamy przeciętność 
i bylejakość, a jednostki wybitne zmuszamy do tego, aby się nie wychylały. Czy 
to nam przypadkiem nie przypomina czasów sprzed roku 1989?

Zupełnie inną sprawą, o jakiej także mówi się w uczelniach, jest problem 
z kolei dopisywania mało aktywnych naukowców do publikacji, w których nie 
mają swojego udziału badawczego albo ich udział jest niewielki. Przyczyny 
takiego stanu rzeczy mogą być bardzo różne, ale to inny temat na inne 
oświadczenie.
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Jeśli idzie o wspomniane na wstępie kryterium II, to jest ono moim zdaniem 
w pełni uznaniowe, a jego ocena nie jest sparametryzowana. Budzi to obawy, 
że jednostki naukowe mogą być oceniane według indywidualnego i subiektyw-
nego klucza.

Z wyrazami szacunku 
Janusz Pęcherz
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Adama Szejnfelda

Oświadczenie skierowane do ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej  
Tadeusza Kościńskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Inflacja obniża realną siłę nabywczą pieniądza, sprawiając, że w każdym 

kolejnym okresie można kupić mniej za tę samą kwotę. Ceny towarów i usług 
konsumpcyjnych w maju były aż o 4,7% wyższe niż w tym samym miesiącu 
rok wcześniej. Z najnowszego komunikatu GUS wynika, że szalejąca w Polsce 
inflacja nie wykazuje żadnych oznak słabnięcia, a wręcz przeciwnie – nawet 
przyspiesza. To wszystko oznacza, że wartość naszych pieniędzy zmniejsza 
się w zawrotnym tempie. Przykładowo: energia elektryczna podrożała o 9,5%, 
a ogólne koszty użytkowania mieszkania czy domu wzrosły aż o 6%. Niski – na 
razie – okazuje się jedynie ogólny wzrost cen żywności, który w stosunku do 
maja 2020 r. wyniósł 1,7%.

Panie Ministrze, sytuacja jest niepokojąca, zwłaszcza że ceny producentów 
nie przekładają się wprost i od razu na ceny w sklepach, bo część produkcji 
idzie na eksport, a o części cen konsumpcyjnych decyduje import, ale na infla-
cję z pewnością mają wpływ znaczący. Z tych powodów można więc oczekiwać 
przyśpieszenia inflacji także w kolejnych miesiącach. Jej sierpniowy odczyt wy-
niósł 5,5%, co jest najwyższym poziomem od ponad 20 lat! Niestety, powodem 
obecnych podwyżek są problemy z zaopatrzeniem w surowce, a popyt jest na 
tyle duży, że producenci muszą podnosić ceny, by równoważyć popyt, a zarazem 
pozyskiwać środki finansowe na uzupełnianie zapotrzebowania.

Inflację w Polsce napędzają m.in. droższe paliwa oraz żywność. Jak wstęp-
nie szacuje GUS, żywność drożała w lipcu średnio o 3,1% w skali roku, energia 
– o 5,3%, a paliwa – aż o 30%. Gwałtowny wzrost cen paliw to efekt pande-
mii. Kiedy wprowadzono lockdown, popyt na paliwa gwałtownie spadł, a wraz 
z nim – koszt tankowania. Z kolei w miarę znoszenia restrykcji popyt szybko 
rósł, a wraz z nim rosły ceny ropy naftowej na giełdach oraz ceny na stacjach. 
W czerwcu benzyna była najdroższa od 7 lat. Inflacja znowu oddaliła się od gór-
nego limitu wyznaczonego przez Narodowy Bank Polski. Ten ustawiony jest na 
poziomie 3,5%.

Przypomnijmy, że bank centralny powinien tak sterować polityką pieniężną, 
by utrzymywać stabilny poziom cen. A za taki uważa się inflację w granicach 
1,5–3,5%. Zaskakujący wzrost inflacji to kolejny niepokojący sygnał dotyczący 
fundamentów polskiej gospodarki. Obecnie złotówka osłabła wobec głównych 
walut do najniższego poziomu od 12 lat. Za euro musimy już płacić niekiedy na-
wet 4,66 zł, za dolara – 3,97 zł, za funta – 5,48 zł, a za franka szwajcarskiego – 
4,21 zł. Z tych powodów nie brakuje głosów, że jest to po prostu „zaordynowany 
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przez rząd podatek inflacyjny”, bo im słabsza waluta, tym nominalnie wyższe 
wpływy do budżetu państwa.

W związku z tym bardzo proszę Pana Ministra o ustosunkowanie się do dra-
matycznej sytuacji dotyczącej wzrostu poziomu inflacji w naszym kraju oraz 
wskazanie konkretnych działań, jakie podejmie Pana resort i cały rząd oraz jakie 
według Pana Ministra powinny podjąć NBP oraz pozostałe instytucje publiczne, 
aby odwrócić ten niekorzystny dla obywateli trend.

Z poważaniem 
Adam Szejnfeld 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Adama Szejnfelda

Oświadczenie skierowane do minister rodziny i polityki społecznej  
Marleny Maląg

Szanowna Pani Minister!
Program „Rodzina 500+” wszedł w życie 1 kwietnia 2016 r. i od tego czasu stał 

się jednym z głównych instrumentów pomocy dla polskich rodzin, w ramach 
którego rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie wycho-
wawcze w wysokości 500 zł na każde dziecko do ukończenia osiemnastego roku 
życia. Od początku istnienia program „Rodzina 500+” obsługiwany jest przez 
samorząd. W celu jak najlepszej obsługi interesantów zostało zatrudnionych ok. 
12 tysięcy pracowników w całej Polsce.

Rząd zamierza wprowadzić zmiany, które zakładają, że od roku 2022 obsługą 
programu „Rodzina 500+” miałby zajmować się ZUS, co niesie ze sobą ogrom-
ne wątpliwości oraz sprzeciw samorządów wielu województw. Samorządowcy 
obawiają się przede wszystkim o przyszłość pracowników, którzy zostali za-
trudnieni i przeszkoleni celowo do obsługi programu 500+, jak i tego, że ZUS 
nie będzie w stanie wykryć ewentualnych nadużyć, a co za tym idzie, że stracą 
na tym mieszkańcy.

Groźba zwolnień grupowych w większych gminach wydaje się niezwykle 
realna, gdyż rząd w żaden sposób nie mówi o zabezpieczeniu pracowników ob-
sługujących program „Rodzina 500+”, przerzucając decyzję o przyszłości pra-
cowników na samorządy. Niestety realia finansowe samorządów są takie, że 
bez zaplecza finansowego otrzymywanego na obsługę programu samorządów 
nie będzie stać na zatrzymanie dodatkowych pracowników.

Pani Minister, w związku z tym pragnę zapytać Panią Minister, jaki jest 
powód przeniesienia obsługi programu do ZUS. Jeśli tak się stanie, to czy taka 
zmiana nie wpłynie na kondycję finansową samorządów? Co najważniejsze, 
pragnę zapytać: czy jeżeli ZUS przejmie obsługę programu „Rodzina 500+” od 
samorządu, to rząd zamierza zabezpieczyć pracowników dotychczas obsługu-
jących program przez zwolnieniami? Jeśli tak, to w jaki sposób?

Z poważaniem 
Adam Szejnfeld 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Adama Szejnfelda

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Doświadczenie dowodzi, że najskuteczniejszą bronią w walce z COVID-19 

są szczepionki. Nic zatem dziwnego, że wiele mówi się na temat szczepień oraz 
praw i obowiązków z tym związanych, ale niestety niewiele mówi się o obo-
wiązujących terminach ważności szczepienia. Z tego powodu do mojego biura 
senatorskiego napływają zapytania o ważność certyfikatów potwierdzających 
zaszczepienie.

Za kilka miesięcy minie rok, odkąd rozpoczęto akcję szczepień przeciwko 
COVID-19. Wraz z upływem tegoż roku stracą ważność wspomniane certyfi-
katy. W trosce o naszych obywateli pragnę zatem zapytać, co wydarzy się, kie-
dy upłynie rok, na który wydany został certyfikat, a dana osoba nie zostanie 
ponownie zaszczepiona, mimo że będzie chętna? Czy Ministerstwo Zdrowia 
planuje akcję doszczepiania osób, którym upłynie termin ważności certyfikatu 
o zaszczepieniu? Czy może termin ważności certyfikatu o szczepieniu zostanie 
automatycznie przedłużony i konieczne będzie jedynie jego ponowne pobranie 
z punktu szczepień, Internetowego Konta Pacjenta lub z aplikacji mObywatel? 
Czy ewentualne przedłużenie ważności certyfikatu będzie warunkowane np. 
testem na obecność odpowiedniej ilości przeciwciał? A jeśli tak, to czy takie testy 
będą możliwe do wykonania w ramach publicznej opieki zdrowotnej i finanso-
wane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, czy też będzie trzeba finansować je 
prywatnie? Czy planuje się kolejną akcję szczepień – nie trzeciego, przypomi-
nającego, szczepienia, ale kolejną falę szczepień, kolejną turę? Jeśli tak, to na ja-
kich zasadach będą się one odbywały oraz od kiedy miałaby ruszyć taka druga 
tura szczepień obywateli?

Z poważaniem 
Adam Szejnfeld 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Aleksandra Szweda

Oświadczenie skierowane do ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej  
Tadeusza Kościńskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Na stronach Ministerstwa Finansów pojawiła się bardzo pozytywna infor-

macja, że 17 września 2021 r. Ministerstwo Finansów przekaże na rachunki 
jednostek samorządu terytorialnego ponad 140 milionów zł z rezerwy czę-
ści oświatowej subwencji ogólnej. Będą to środki na działania edukacyjne. 
Ministerstwo Finansów przekaże jednostkom samorządu terytorialnego środ-
ki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w ramach finansowania zajęć 
wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejęt-
ności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia 
ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicz-
nej i języka regionalnego. Środki te zostaną przekazane jednostkom samorządu 
terytorialnego na finansowanie organizacji zajęć wspomagających w związku 
z powrotem dzieci do nauczania stacjonarnego.

To bardzo ważne, że wspiera się nauczanie stacjonarne uczniów po tak dłu-
giej przerwie związanej z nauczaniem zdalnym podczas kolejnych fal pandemii 
COVID-19 w naszym kraju.

Proszę o udzielenie informacji, czy poza tym programem ministerstwo opra-
cowuje jeszcze jakieś inne inicjatywy z zakresu wsparcia organizacji zajęć wspo-
magających w związku z powrotem dzieci do nauczania stacjonarnego.

Z poważaniem 
Aleksander Szwed 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Wadima Tyszkiewicza

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra aktywów 
państwowych Jacka Sasina

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się z prośbą o podanie następujących informacji dotyczących pań-

stwowej firmy, jaką jest Grupa PZU.
Jaką f lotą pojazdów dostawczych i osobowych dysponuje Grupa PZU (wła-

sność, najem długoterminowy, leasing itp.) obecnie i jaką dysponowała na dzień 
31.12.2020 r.?

Jaka była liczba szkód komunikacyjnych, osobno, dla roku 2019, 2020 i obec-
nego. Ile z nich są to szkody z OC, a ile z AC?

Jaki procent szkód został naprawiony w sieci partnerskiej PZU, a jaki poza 
nią, w roku 2019, 2020 i obecnym.

Czy samochody, których właścicielem jest PZU, a więc i Skarb Państwa, w ra-
mach szkód OC były naprawiane z użyciem części oryginalnych z logo pro-
ducenta pojazdu, czy części alternatywnych (P, PJ, PC)? Jeśli z użyciem części 
alternatywnych, to w jaki sposób PZU zweryfikowało ich jakość (certyfikaty, 
homologacje itp.) i czy nie wpłynęło to na wartość pojazdu (majątek PZU) po 
naprawie?

Czy Grupa PZU serwisuje swój park samochodowy głównie w serwisach 
autoryzowanych, bazujących na częściach oryginalnych, czy w serwisach nie-
zależnych, używających części alternatywnych?

Czy w przypadku szkód z OC Grupa PZU dochodziła roszczeń w zakresie 
utraty wartości handlowej pojazdu po szkodzie, a jeśli tak, to w jakim procencie, 
jeśli chodzi o auta nie starsze niż 6-letnie.

Proszę o przedstawienie procedur, którymi Towarzystwo Ubezpieczeniowe 
PZU kieruje się podczas weryfikacji kosztów napraw i na podstawie których 
uznaje dane operacje w kosztorysach napraw serwisów za uzasadnione lub nie.

Jaka jest zdaniem PZU liczba aktywnych serwisów naprawczych (blachar-
sko-lakierniczych) na polskim rynku oraz ile z nich należy do Sieci Naprawczej/
Partnerskiej PZU?

Ilu PZU skupia mobilnych i stacjonarnych likwidatorów szkód i ilu z nich to 
certyfikowani rzeczoznawcy lub osoby na liście biegłych sądowych?

Jak wyglądała dynamika wzrostu cen polis OC za lata 2010–2021 wraz ze 
średnią ceną polisy OC za pojazd w każdym roku?

Wadim Tyszkiewicz



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 30. posiedzenia Senatu

71

30. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 21 września 2021 r.

 
 
 
 
 

Oświadczenie złożone przez senatorów 
Wadima Tyszkiewicza i Krzysztofa Kwiatkowskiego

Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji 
Mariusza Kamińskiego, do rzecznika praw obywatelskich Marcina Wiącka  

oraz do rzecznika praw dziecka Mikołaja Pawlaka

Szanowny Panie Ministrze!
Kierując się troską i chęcią ograniczenia nadmiernej ingerencji państwa 

w życie osobiste obywateli, wnosimy o pilne podjęcie działań legislacyjnych 
w celu wyeliminowania z art. 61 ust. 2 prawa o aktach stanu cywilnego obo-
wiązku wpisywania do aktu urodzenia dziecka tzw. danych kryjących w sytu-
acji, kiedy ojcostwo nie jest prawnie ustalone.

Przepis art. 61 ust. 2 prawa o aktach stanu cywilnego stanowi: „jeżeli nie 
nastąpiło uznanie ojcostwa albo sądowe ustalenie ojcostwa, w akcie urodzenia 
zamieszcza się jako imię ojca imię wskazane przez osobę zgłaszającą urodzenie, 
a w razie braku takiego wskazania w akcie urodzenia zamieszcza się jako imię 
ojca imię wybrane przez kierownika urzędu stanu cywilnego; jako nazwisko ojca 
i jego nazwisko rodowe zamieszcza się nazwisko matki z chwili urodzenia dziec-
ka, z adnotacją o wpisaniu nazwiska matki i wybranego imienia jako danych 
ojca”. Przepis ten jest rozwiązaniem archaicznym, którego rodowód sięga czasów 
komunizmu, kiedy to władza wprowadziła taki obowiązek wyłącznie dla celów 
propagandowych, aby pokazać, że w Polsce Ludowej nie ma sierot. Wstępna 
analiza zagadnienia uwidacznia bezsprzecznie, że analizowany przepis naru-
sza w sposób rażący godność człowieka, dyskryminuje osoby, których dotyczy 
taka sytuacja, a ponadto utrudnia codzienne funkcjonowanie kobiet i ich dzieci.

Sygnały płynące od obywateli oraz od kierowników urzędów stanu cywilnego 
są bardzo niepokojące. Zmuszanie kobiet przez prawo, w sytuacji kiedy nie jest 
prawnie ustalone ojcostwo dziecka urodzonego, do podawania wymyślonych 
imion ojca dziecka oraz wpisywanie z urzędu przez kierownika USC nazwiska 
matki jako nazwiska i nazwiska rodowego ojca jest zdecydowanie nadmierną 
ingerencją państwa w życie osobiste obywateli oraz w ich dane osobowe. Bardzo 
wiele kobiet protestuje w takiej sytuacji i nie chce podawać wymyślonego imienia 
ojca. Czują się dyskryminowane i upokorzone. W ten sam sposób jest pozbawia-
ne godności oraz swoich praw nowonarodzone dziecko, bowiem to w jego akcie 
widnieje taki zapis.

Co więcej, w sytuacji, kiedy matka dziecka nie poda imienia ojca, obowią-
zek wyboru imienia spoczywa na kierowniku USC. Ta sytuacja jest bardzo fru-
strująca zarówno dla matki dziecka, jak i dla kierowników USC. To nadmierna 
ingerencja organu administracji publicznej w prawa człowieka. Matka dziecka 
nie ma możliwości prawnej, aby się temu przeciwstawić i skutecznie żądać, aby 
takiego zapisu nie było w akcie urodzenia jej dziecka.
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To niespotykane, że prawo zmusza współcześnie obywateli do podawania 
fikcyjnych danych w tak ważnym dokumencie, jakim jest akt urodzenia, który 
przecież po raz pierwszy kształtuje tożsamość człowieka. Obowiązek takiego 
zapisu w akcie urodzenia wywołuje bardzo dużo trudności dla matki dziecka, 
bowiem w sytuacji, w której musi udokumentować urodzenie dziecka, zmuszona 
jest zawsze tłumaczyć, że dane ojca nie są danymi prawdziwej osoby.

Również obywatele, którzy na co dzień przebywają poza granicami kraju, 
skarżą się na trudności, ponieważ wynikające z art. 61 ust. 2 rozwiązanie jest 
całkowicie niezrozumiałe w zagranicznych urzędach i instytucjach.

Analiza przepisów ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe uwidacznia 
kolejne nieprawidłowości. Opisywany obowiązek nie może być stosowany wobec 
dzieci urodzonych w Polsce, których matką jest obywatelka innego państwa.

Przepis art. 61 ust. 2 prawa o aktach stanu cywilnego nie ma żadnego logicz-
nego, racjonalnego uzasadnienia. Nie wywołuje żadnych pozytywnych skutków 
zarówno dla obywateli, jak i dla administracji. Mając na uwadze, jak wiele wywo-
łuje on nieprawidłowości, bezsprzecznie należy stwierdzić, że takie rozwiązanie 
nie może być akceptowane w państwie prawa i wymaga jak najszybszej zmiany.

Wnosimy zatem, aby w sytuacji, kiedy jest rejestrowany akt urodzenia dziec-
ka, wobec którego nie jest ustalone ojcostwo, kierownik USC nie wpisywał w ak-
cie urodzenia żadnych danych ojca. Art. 61 ust. 2 winien mieć zapis: „jeżeli nie 
nastąpiło uznanie ojcostwa albo sądowe ustalenie ojcostwa, w akcie urodzenia 
nie zamieszcza się danych ojca w zakresie wynikającym z art. 60”. Wszystkie 
kraje, w których funkcjonuje system rejestracji stanu cywilnego, stosują wła-
śnie takie rozwiązanie, które nie wzbudza żadnych kontrowersji i nie wywołuje 
żadnych negatywnych skutków.

Wadim Tyszkiewicz 
Krzysztof Kwiatkowski
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