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

Obecni senatorowie: według załączonej do protokołu listy obecności.

Obecni goście i przedstawiciele urzędów:

Zgromadzenie Parlamentarne  
Rady Europy  – przewodniczący Rik Daems*

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów  − sekretarz stanu Adam Andruszkiewicz

Najwyższa Izby Kontroli  − prezes Marian Banaś

Zakład Ubezpieczeń Społecznych  − członek zarządu Mariusz Jedynak

Ministerstwo Finansów  − sekretarz stanu Sebastian Skuza

Ministerstwo Infrastruktury  − sekretarz stanu Andrzej Bittel 
 − sekretarz stanu Marcin Horała 
 − sekretarz stanu Rafał Weber 

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa  
Narodowego i Sportu  − sekretarz stanu Jarosław Sellin

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej  − sekretarz stanu Stanisław Szwed 
 − podsekretarz stanu Barbara Socha

Ministerstwo Rozwoju i Technologii  − sekretarz stanu Piotr Uściński

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  
i Administracji  − sekretarz stanu Maciej Wąsik 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych  – podsekretarz stanu  
     Szymon Szynkowski vel Sęk

Ministerstwo Sprawiedliwości  − sekretarz stanu Marcin Warchoł

* Tłumaczenie wystąpienia przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy 
zostało złożone kolorową czcionką.
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Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam pana 
senatora Wiktora Durlaka oraz panią senator 
Agnieszkę Kołacz-Leszczyńską. Listę mówców 
prowadzić będzie pan senator Wiktor Durlak.

Szanowni Państwo Senatorowie, dziś zacznie-
my od ważnego wydarzenia. Pragnę serdecznie po-
witać obecnego na posiedzeniu przewodniczącego 
Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, 
pana Rika Daemsa. Witamy serdecznie. (Oklaski) 
Witam także członków Komitetu Prezydialnego 
oraz pozostałych członków delegacji.

Bardzo proszę pana przewodniczącego 
Daemsa o zabranie głosu.

(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 05)

(Posi edzeniu przewodni czą m arsza-
łek Tomasz Grodzki oraz wicemarszałko-
wie Bogdan Borusewicz, Marek Pęk i Gabriela 
Morawska-Stanecka)

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Otwieram trzydzieste pierwsze posiedzenie 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji.

(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszał- 
kowską)

Dear Marshal of the Senate, good friend. 
Honourable members of the Senate! Dear 
colleagues!

I myself I am a senator so I’m pretty much at 
home here - if I may say so.

Ladies and gentlemen, I would like to start by 
thanking you for giving me the opportunity to 
address the Senate of the Republic of Poland in 
my capacity as President of the Parliamentary 
Assembly of the Council of Europe. But I also 
will have some ref lections of a more personal 
nature.

I’m happy to see that your Parliament, the 
Parliament in Poland, continues to operate and 
to perform its democratic functions despite 
the challenges we all have and these covid-19 
times. And it has been repeatedly stated that 
the parliaments must continue to play their 
role during the pandemic by specif ically 

Przewodniczący  
zgroMadzenia ParlaMentarnego 
rady euroPy 
rik daems 

Szanowny Panie Marszałku, Drogi Przyjacielu! 
Szanowni Senatorowie! Drodzy Koledzy i Drogie 
Koleżanki!

Ja sam jestem parlamentarzystą, więc czuję 
się tutaj jak w domu – jeśli mogę tak powiedzieć.

Szanowni Państwo, na wstępie chciałbym 
podziękować za umożliwienie mi wystąpie-
nia w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej w cha-
rakterze przewodniczącego Zgromadzenia 
Parlamentarnego Rady Europy. Ale przy tej oka-
zji chciałbym podzielić się kilkoma bardziej oso-
bistymi refleksjami.

Cieszę się, że Państwa parlament, parlament 
Polski wciąż funkcjonuje i wciąż wypełnia swoje 
demokratyczne funkcje mimo wyzwań, jakie sta-
wia przed nami wszystkimi pandemia COVID-19. 
Wielokrotnie podkreślano, że parlamenty muszą 
nadal pełnić swoją funkcję w czasach pandemii, 
szczególnie reprezentując obywateli, przyjmując 
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ustawy oraz sprawując kontrolę nad władzą 
wykonawczą. Jedną z głównych kwestii, którą 
chciałbym podkreślić, jest to, że żadna władza 
wykonawcza nie może mieć wolnej ręki i zawsze 
musi być kontrolowana przez naród, przez osoby 
wybrane przez naród, czyli przez Sejm i Senat. 
Uważam, że jest to jedna z żelaznych zasad - kon-
trola parlamentu nad władzą wykonawczą musi 
być utrzymana przez cały czas. 

Zgromadzenie, które tutaj reprezentuję, 
jest jednym z dwóch organów zarządzających 
Rady Europy - drugim jest Komitet Ministrów. 
Zgromadzenie Parlamentarne to organ, który 
stanowi ważną platformę dla dialogu między-
parlamentarnego, a także dla dyplomacji parla-
mentarnej. Skupia bowiem parlamentarzystów 
z 47 państw członkowskich, państw-obserwa-
torów i państw mających status partnerów na 
rzecz demokracji. Parlamentarzyści reprezentu-
ją zatem całe spektrum życia politycznego. Tak 
więc bardzo ważną kwestią dotyczącą naszego 
Zgromadzenia Parlamentarnego jest to, że w za-
sadzie reprezentujemy wszystkich. Różni się ono 
oczywiście od Komitetu Ministrów, gdyż Komitet 
Ministrów stanowią przedstawiciele rządów 
wspierani przez większość. 

Teraz mała dygresja na temat Rady Europy 
dla tych, którzy nie są w 100% zaznajomieni z te-
matem. Rada Europy jest zasadniczo organizacją, 
która opiera się na europejskiej konwencji praw 
człowieka, która 70 lat temu określiła podstawowe 
wartości i podstawowe prawa. Sądzę, że muszą 
Państwo, Panie Marszałku i Drodzy Koledzy, zro-
zumieć, że europejska konwencja praw człowieka 
powinna być postrzegana jako swego rodzaju kon-
stytucja, europejska konstytucja wspólnych war-
tości. Oznacza to, że wszyscy mieszkamy w jednej 
przestrzeni prawnej, która chroni prawa ponad 
850 milionów obywateli mieszkających w 47 pań-
stwach członkowskich. Oznacza to też – i chcę to 
mocno podkreślić – że z uwagi na to, iż wiąże nas 
Europejska konwencja o ochronie praw człowieka 
i podstawowych wolności, która stanowi podsta-
wę naszej pracy, mamy także sąd, tzn. Trybunał 
Praw Człowieka w Strasburgu, a posiadanie jed-
nej przestrzeni prawnej oznacza, że orzeczenia 
tego trybunału muszą być przestrzegane przez 
każde państwo członkowskie.

Chciałbym wyrazić to jasno, ponieważ cza-
sami dochodzi do pewnych nieporozumień wy-
nikających z myślenia, że europejska konwencja 
praw człowieka może być stosowana dowolnie. 

representing citizens, adopting laws, exercising 
oversight over the executive. I think that is one 
of the main issues that I would like to stress that 
no executive can have a free hand and always 
has to be controlled by the elected people, by 
the elected persons, by the people, the Senate, 
the Sejm. And as far as I’m concerned this is 
one of the important red lines - to control of the 
parliament over the executive must be upheld 
at all times. 

The Assembly which I represent here is one 
of the two governing bodies of the Council of 
Europe, the other is the Committee of Ministers. 
And it is a body that serves as an important 
platform for interparliamentary dialogue and 
also for parliamentary diplomacy. It brings 
together members of parliament from 47 
Member States, observer states and partners 
for democracy. Parliamentarians that represent 
the whole spectrum of political life. So, the very 
important issue of our Parliamentary Assembly 
is that we basically represent everyone. This is 
different to the Committee of Ministers, where 
obviously the Committee of Ministers are 
representatives of government being supported 
by a majority. 

Maybe just a smal l side step on the 
Council of Europe for those who are not 100% 
acquainted with it. Well, the Council of Europe 
is basically an organisation which is based 
on European Convention of Human Rights, 
seventy years ago setting out fundamental 
values and fundamental rights.  What you 
need to understand as far as I am concerned, 
you should look at the European Convention 
of Human Rights, Mr Marshal and dear 
Colleagues, as some kind of constitution, a 
European constitution of shared values. This 
means that we are all living in one big legal 
space, protecting these rights of more than eight 
hundred and fifty million citizens throughout 
these 47 member states. And it also means, and 
I want to be firm on that, it also means that 
given the fact that we have a binding European 
Convention on Human Rights and fundamental 
freedoms, which is the basis of our work, that 
we have a court, the Court of Human Rights 
in Strasbourg, and this having one legal space 
it means that rulings of that Court have to be 
complied with by any member state. 

I just want to make that clear because there 
is some confusion sometimes as if European 
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Otóż nie. Jest to konstytucja, która jest nadrzęd-
na wobec wszystkich konstytucji, ponieważ za-
wiera pewne elementy, które stanowią konkretne, 
rzeczywiste wartości dotyczące praw człowieka 
i podstawowych wolności, takie jak wymienio-
ne w art. 2 prawo do życia, wymienione w art. 6 
prawo do rzetelnego procesu sądowego, wymie-
nione w innych artykułach równouprawnienie, 
wolność słowa, wolność wyznania oraz inne pra-
wa. Chciałem to podkreślić na samym początku, 
ponieważ czasami powstają nieporozumienia. 
Twierdzi się, że Rada Europy jest organem, któ-
ry nie stworzył jednej przestrzeni prawnej. Otóż 
stworzył − poprzez przyjęcie i przestrzeganie po-
stanowień europejskiej konwencji praw człowie-
ka wszyscy żyjemy w jednej przestrzeni prawnej.

Jedną z ważnych lekcji, jakie wyciągnęliśmy 
z pandemii, jest to, że jednostronne działania 
nie przynoszą trwałych, wystarczających i sku-
tecznych rozwiązań. Żyjemy w coraz bardziej 
globalizującym się i tworzącym system naczyń 
połączonych świecie, a konfrontacja z tendencja-
mi do fragmentaryzacji i izolacji – bo to właśnie 
wywołała pandemia – zmusiła wszystkie nasze 
kraje do zwrócenia się do wewnątrz, a tym sa-
mym zaszkodziła wielostronnemu rozwiązywa-
niu rzeczywistych problemów. Dlatego naprawdę 
ważne jest, abyśmy wszyscy i każdy z osobna, nie-
zależnie od tego, z jakich ugrupowań się wywo-
dzimy, wspierali ideę wielostronnego działania i 
połączyli wysiłki w rozwiązywaniu globalnych 
problemów. Właśnie to chcemy zaoferować i tym 
chcemy inspirować. 

Jako przykład podam COVID. Wszyscy wiemy, 
że COVID nie zatrzymuje się na granicy państwa. 
Wręcz przeciwnie - to, co dzieje się w jednym pań-
stwie, ma wpływ na sytuację w innych krajach. 
I to stanowi główny dowód na to, że wielostron-
ne działania są właściwym sposobem rozwiązy-
wania problemów transgranicznych, takich jak 
COVID itp. Tak więc podstawą naszych działań 
jest standard wielostronności współpracy przy-
jęty w Radzie Europy. Nie poradzimy sobie sami, 
musimy działać razem.

W ostatnich miesiącach Zgromadzenie 
Parlamentarne przeprowadziło szereg debat 
koncentrujących się na kwestiach istotnych i 
aktualnych w całej Europie. I każda z tych de-
bat przyniosła bardzo konkretne rezultaty. 
Przyglądaliśmy się takim sprawom jak na przy-
kład COVID-19 i jego wpływ na życie naszych 
obywateli, analizowaliśmy i przedstawialiśmy 

Convention of human rights is like a free 
right. It is not. It is a constitution above all 
constitutions on certain elements which are 
specific, real values that concern human rights 
and fundamental freedoms, such as Article 2 
which is the right to life, such as Article 6 the 
right to a fair trial, such as other articles that 
deal with equality, that deal with the freedom 
of expression, the freedom of religion and 
other freedoms. I just wanted to stress it from 
the beginning, because there sometimes is a 
confusion as if the Council of Europe as such 
is a body that has not created one legal space. It 
did. We are all living by abiding and accepting 
European Convention, we are living in one single 
legal space. 

Now one of the key lessons that we have 
learned from the pandemic is that unilateral 
action does not bring sustainable, sufficient 
and effective solutions. Now in an increasingly 
globalised and interconnected world, confronted 
with the challenges of fragmentation and 
isolationism, because that is what Covid did, it 
forced all of our countries to look inward and 
so it did hurt the multilateral aspect of tackling 
real problems. So it is really important that we 
all, each of us, for whatever political party we 
may be, to uphold multilateralism and join 
efforts in addressing global issues. And now 
this is exactly what the PACE aims to offer and 
inspires to live. 

And I’l l take Covid as an example. We 
all know that the Covid does not stop at the 
border. On the contrary, the one affect the 
other one.  And so this is the main proof that 
multilateralism is the solution to issues that are 
over border, such as covid and so many other 
ones. So, the multilateral standard setting of 
the Council of Europe is the basis of what we 
do. So we cannot tackle it alone, we need to do 
it together. 

Now in recent months the Assembly has 
held a number of debates focusing on the issues 
that are relevant and topical across Europe. 
And each of these debates led to very concrete 
deliverables. We examined issues, such as for 
example COVID-19 and its impact on the life of 
our citizens, we looked into and delivered really 
substantial issues to the Committee of Ministers 
on Artificial Intelligence and its implications for 
our democracies, just think about the fake news, 
which is very well organised through artificial 
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Komitetowi Ministrów istotne kwestie dotyczą-
ce sztucznej inteligencji i jej wpływu na demokra-
cję, jak choćby fake newsy, które są bardzo dobrze 
opracowywane przy pomocy sztucznej inteligen-
cji. Poruszaliśmy także bardzo poważną kwestię 
walki z przemocą wobec kobiet, gdyż ten problem 
znacznie nasilił się w czasie pandemii. 

W ubiegłym tygodniu, Szanowni Państwo, 
podczas jesien nej ses ji  Zg romadzen ie 
Parlamentarne zajęło się tematami związany-
mi z ochroną środowiska. Dziękuję wszystkim 
Państwu, nie tylko w Polsce, ale także w pozo-
stałych 46 krajach członkowskich, za to, że jed-
nogłośnie przyjęliśmy 7 ważnych raportów, które 
wskazują na potrzebę zmiany paradygmatów w 
prawie krajowym i międzynarodowym, a także 
w strategiach rządowych po to, aby zapewnić, że 
zdrowe środowisko zostanie uznane za podsta-
wowe prawo człowieka.

Jest to ważne nie tylko z merytorycznego 
punktu widzenia. Wszyscy wiemy, że młodzi lu-
dzie w naszym społeczeństwie są bardzo wrażliwi 
na ten słusznie dostrzegany przez nich problem. 
Rekomendacje, które przyjęliśmy jednomyślnie, 
dają nam szansę, jest to szansa dla nas wszyst-
kich, także tych, którzy nie są już młodzi, na do-
tarcie do młodej części społeczeństwa i na to, żeby 
zrobić coś razem z nimi. Jest to zdecydowanie je-
den z pierwszych przypadków, kiedy mamy do 
czynienia z sytuacją, że możemy wspólnie zająć 
się czymś, co jest bardzo, bardzo ważne dla przy-
szłości nas wszystkich, bo mamy problem, który 
może ponownie nas wszystkich połączyć i może 
pomóc odbudować relacje z młodymi ludźmi. 
Zachęcam również Senat i inne parlamenty w 47 
państwach członkowskich, aby to zrobiły. Należy 
dotrzeć do osób młodych i powiedzieć im, że my, 
jako Rada Europy, mówimy, że zdrowe środowi-
sko jest podstawowym prawem człowieka. I jeste-
śmy w tym jednomyślni.

Szanowni Państwo, Polska była i jest, dla mnie 
i dla wielu moich kolegów, bardzo ważnym part-
nerem Zgromadzenia Parlamentarnego Rady 
Europy. Partnerstwo rozpoczęło się wraz z wa-
szym przystąpieniem do Rady Europy w 1991 r., 
czyli 30 lat temu, a przedstawiciele zarówno 
Sejmu, jak i Senatu wnoszą konstruktywny i po-
żyteczny wkład w liczne debaty i inne działania 
Zgromadzenia Parlamentarnego, przyczyniając 
się w ten sposób do promowania podstawowych 
praw człowieka, demokracji, rządów prawa w 
Europie i poza nią. Polsce i jej członkom w naszym 

intelligence. The very serious issue of tackling 
violence against women which has incredibly 
and unfortunately increased significantly 
during the pandemic. 

Now, just last week, dear colleagues, during 
its autumn session, the Assembly addressed a 
range of topics related to the environmental 
protection. And we, and I thank all of you for 
that, not only in Poland but also the other 46 
member states, but unanimously be adopted 
seven important reports which are demanding 
a paradigm shift in international and national 
law, as well as government policies to ensure that 
a healthy environment is recognised as a basic 
human right.

Not only to the substance this is important, 
but we all know that the young people in our 
society are very sensitive, and rightfully so, to 
this issue. So if these recommendations that we 
have passed in the unanimous way provide for 
one opportunity, I think it is the opportunity 
for all of us the less young ones to reach out to 
the young population and to do this together. 
This is by far one of the first times that I see 
that we have an issue where we can altogether 
tackle something which is very, very important 
for the future of all of us and we now have an 
issue that might reconnect all of us to the young 
people in our societies. And I would commend 
also the Senate here any other parliaments 
throughout the 47 member states to do that. 
Reach side to the youth and tell them listen we as 
a Council of Europe, we, yes we say that a healthy 
environment is a basic human right. And we did 
so unanimously.

Dear col leagues, Poland has been and 
remains a as far as I’m concerned and so 
many with me a very important partner of 
the Parliamentary Assembly of the Council 
of Europe. The partnership that has started 
with your accession to the Council of Europe 
in 1991, that’s 30 years now, representatives 
of both the Sejm and the Senate contribute in 
a constructive and useful way to numerous 
debates and other activities of our Assembly 
and doing so, helping to promote fundamental 
rights, democracy, rule of law in Europe and 
beyond, and Poland and its members in our 
Assembly should be clearly credited for many 
important achievements, which indeed have 
served as examples for other countries. There 
are concrete examples of these achievements 
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zgromadzeniu należy jednoznacznie przypisać 
wiele ważnych osiągnięć, które rzeczywiście po-
służyły jako przykłady dla innych krajów. Istnieją 
konkretne przykłady takich osiągnieć, nie tylko z 
dalekiej przeszłości, ale także z tej niedawnej, gdyż 
podczas ostatnich 2 dni spotkań, które miałem w 
Warszawie, byłem świadkiem wielu faktów i do-
wiedziałem się o wielu takich, które potwierdzają tę 
tezę. Np. Polska była jednym z pierwszych krajów, 
które ratyfikowały szeroko akceptowane, najsku-
teczniejsze, zaawansowane narzędzie prawne na 
rzecz zakończenia i zwalczania przemocy wobec 
kobiet i przemocy domowej, znane jako konwencja 
stambulska. Chciałbym tutaj bardzo mocno pod-
kreślić, że jest to narzędzie, które jest skierowa-
ne wyłącznie do walki z przemocą wobec kobiet. 
Chciałbym wyraźnie powiedzieć wszystkim, że 
to narzędzie nie służy do żadnych innych celów. 
Wiem, że istnieje pewna drażliwość co do kwestii 
gender, ale konwencja stambulska - narzędzie, o 
którym mówię - została stworzona wyłącznie do 
walki z przemocą wobec kobiet. I dlatego chciałbym 
rozszerzyć swoją wypowiedź i prosić wszystkich, 
którzy uważają, że to narzędzie może być naduży-
wane lub wykorzystywane do innych celów, aby 
tego nie głosili, gdyż w ostatecznym rozrachunku 
zaszkodzi to walce z przemocą wobec kobiet.

Z zadowoleniem przyjąłem fakt, że organ moni-
torujący, jakim jest GREVIO - niektórzy z Państwa 
go znają - zaledwie 3 tygodnie temu opublikował 
swój raport i podkreślił w nim wiele niezwykle po-
zytywnych osiągnięć, które ilustrują fakt, że polscy 
politycy, a przede wszystkim polskie społeczeń-
stwo, dostrzegają wyraźne zalety i wartość doda-
ną wielostronnego podejścia do tego skandalicznego 
problemu. Wszyscy znamy z naszego otoczenia 
przypadki przemocy wobec kobiet i powinniśmy 
wspólnie przeciwdziałać temu zjawisku. Nie moż-
na tego zrobić w pojedynkę, powinniśmy to robić 
razem. Oczywiście wszędzie da się coś poprawić, 
nie tylko w Polsce, także w moim kraju. Skupmy 
się więc na prawdziwym problemie, jakim jest wal-
ka z przemocą wobec kobiet. Jestem przekonany, że 
w wielu krajach istnieje potrzeba, aby powstrzy-
mać przemoc seksualną, gwałty, molestowanie 
seksualne i być może warto zacząć od przyjrzenia 
się definicji gwałtu jako takiego, ustanowionej w 
zapisach konwencji. Dlatego też zachęcałem Pana 
Marszałka i Szanownych Państwa do poddania tej 
kwestii debacie, a także do zapoznania się z wnio-
skami i zaleceniami zawartymi w sprawozdaniu 
GREVIO i zastanowienia się, w jaki sposób możemy 

not only from the remote past but also recent 
ones, because over the last two days of meetings 
that I held here in Warsaw, I have witnessed and 
heard of even more facts to substantiate this 
statement. For example, Poland was one of the 
first countries to ratify what is widely accepted 
as the most practical tool and legally advised 
instrument to end and fight violence against 
women and domestic violence, known as the 
Istanbul Convention. I would like to stress here 
very firmly that this is a tool that is uniquely 
directed at fighting violence against women and 
I would like to say it in front of all of you that 
this tool does not serve for anything else. I know 
there are sensitivities around this, the gender 
issue, the Istanbul Convention - the tool that 
I’m talking about - is solely constructed to fight 
violence against women. And so I would like to 
extend my opinion that all of those who think 
that this tool can be abused or for other needs, 
I would really ask you not to do so, because it 
at the end of the day hurts the fight against 
violence against women. 

I was very pleased, very pleased to note that 
the monitoring body which is GREVIO - some of 
you will know it - just three weeks ago released 
its report and, dear colleagues, it highlighted a 
lot of extremely positive achievements which 
illustrate the fact that Polish politicians and 
most important the Polish society recognise the 
clear importers and added value of a multilateral 
approach to this scandalous situation. We all 
know people around us, we all know people 
around us where violence against women has 
happened and we should combat it together. You 
cannot do it alone, but we should do it together. 
Of course there’s always room for improvement, 
I mean, not only in Poland, even in my own 
country. So let’s focus on the real issue, which 
is the combat against violence against women, 
I’m that there is a need in many countries and 
also important to stop sexual violence, rape, 
sexual harassment and maybe starting with 
addressing the definition of rape itself, as such 
it has been stated in the text of the convention. 
And so I just encouraged Mr Marshall and 
colleagues that you debate and also the same, 
by the way, that you debate the findings and the 
recommendations of the GREVIO report and see 
how together we can build on the achievements 
and further strengthen the legal and policy 
framework to protect women against violence. 
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wspólnie wykorzystać dotychczasowe osiągnięcia i 
dalej wzmacniać ramy prawne i polityczne w celu 
zapewnienia kobietom ochrony przed przemocą. 
Konwencja stambulska przewiduje silną rolę parla-
mentów narodowych. Jest to dość wyjątkowe, gdyż 
jest to jedna z konwencji, które przypisują parla-
mentom narodowym szczególną rolę do odegrania. 
I dlatego uważam, że nadszedł czas, aby podnieść 
te kwestie również w Senacie, podobnie należy to 
zrobić w wielu innych parlamentach spośród 47 
państw członkowskich Rady Europy. Przemoc wo-
bec kobiet jest głęboko zakorzeniona w istniejącej 
nierówności między kobietami i mężczyznami oraz 
w nieustannej dyskryminacji kobiet. Problem ten 
istnieje i nie możemy być na niego ślepi. Dlatego ko-
nieczna jest wszechstronna narodowa strategia na 
rzecz równości kobiet i mężczyzn. W mojej opinii, 
jest to niezwykle istotny element, by stawić czoła 
przemocy wobec kobiet. 

Mówiąc o równości kobiet i mężczyzn, musi-
my postrzegać ten temat całościowo. I tutaj mała 
dygresja: odnoszę czasem wrażenie, że niektórzy 
z naszych kolegów myślą, że równość oznacza by-
cie takim samym. Absolutnie tak nie jest. Bycie 
równym oznacza zasadniczo, że niezależnie od 
tego, kim jesteśmy, jakie są nasze przekonania, 
wszyscy mamy równe prawa. Tak więc prawo do 
bycia równym, jeśli spojrzycie na nie z właściwej 
perspektywy, Drodzy Koledzy, jest prawem do by-
cia innym. To właśnie oznacza równość. A zatem 
w kontekście Konwencji o ochronie praw człowie-
ka i podstawowych wolności każdy obywatel, każ-
da indywidualna osoba ma prawo do odmienności 
i do szacunku. Wszyscy i każdy z osobna powin-
niśmy mieć do siebie nawzajem szacunek, nieza-
leżnie od tego, jakie wyznajemy poglądy.

A teraz kwestia aktualna tu i w innych krajach 
– prawa osób LGBTI i inne prawa – kwestia nie-
zwykle delikatna. Temat ten wraz z innymi znaj-
duje się w centrum szerokiego zainteresowania 
Rady Europy. Jest prawdą – tak, musimy być wo-
bec siebie szczerzy – że wizerunek Polski z powo-
du „stref wolnych od LGBTI” cierpi. Usłyszałem 
w tej sprawie wiele wyjaśnień i dziś rozumiem 
sytuację już o wiele lepiej niż jeszcze 2 dni temu. 
Jednak prawdą jest, że to nie zmienia sposobu, w 
jaki Polska jest postrzegana. Widziałem jednak 
bardzo pozytywne osiągnięcia polskiego rządu 
i chcę wyrazić uznanie z tego powodu. Jak zro-
zumiałem z naszych rozmów, zostały podjęte 
działania, by wszelkie dyskryminujące lub po-
strzegane jako dyskryminujące zapisy usunąć 

And this convention provides for a strong role 
of national parliaments. This is quite unique, it 
is one of the conventions that really specifically 
has a role to play for national parliaments. And 
so I think it is time to address this also in the 
Senate, as it has to be addressed in many other 
parliaments throughout the 47 member states. 
Violence against women is deeply rooted in the 
existing inequality between women and men 
and persistent discrimination against women. 
It exists, so let’s not be blind to that, it does 
exist and therefore a comprehensive national 
strategy on equality between women and men 
is, in my view, extremely necessary to tackle 
violence against women. 

And when we talk about equality between 
men and women we have to talk about equality 
as a whole. Now, a little side step. I have 
the impression that sometimes some of our 
colleagues thinks that being equal is the same 
as being the same. It is not. Being equal basically 
means that whoever you are, whatever your 
convictions are, that you have equal rights. 
So, basically the right to be equal, if you look 
at it from the right angle, dear colleagues, it is 
the right to be different. That is what equality 
means. And so each citizen within the context of 
the European Convention of human rights and 
fundamental freedom, each individual has the 
right to be different and to be respected, each 
and every one respecting, each and every one on 
the other side of the convictions that they might 
have. 

So, obviously which is on the table in this 
and other countries, LGBTI’s rights as any other 
rights remain a sensitive issue. It is consistently, 
amongst other issues, in the centre of the PACE 
and wider -Council of Europe – attention, and 
it is true, we have to be frank to each other that 
the image of Poland because of these LGBTI free 
zones charters, and I had a lot of explanation on 
that and I understand it a lot better today than I 
did two days ago, but it is true that this doesn’t 
help to change this perception and to go forward 
on it. I’ve seen very positive developments with 
the Polish government on this issue and I want 
to commend them for that. I want to commend 
them for that because, as I understand of my 
discussions, action has been taken to request 
authorities to remove any discriminatory 
or perceived as discriminatory provisions 
from their documents even, and I know that 
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z dokumentów. Nawet jeśli – wiem to teraz – te 
dokumenty nie mają żadnej wartości prawnej i 
mocy wiążącej, to bardzo mnie ucieszyło, gdy do-
wiedziałem się, że 5 regionów już zastosowało się 
do zgłaszanych przez nas próśb w tej sprawie.

Powtórzę dla jasności: tu nie chodzi o wartości 
rodzinne i stojące w opozycji do nich jakiekolwiek 
prawa, w tym prawa osób LGBTI. Po prostu mu-
simy się nawzajem szanować, Drodzy Koledzy i 
Panie Marszałku. O to właśnie chodzi, że prawo do 
równości w istocie jest prawem do bycia innym, ale 
jednocześnie do bycia szanowanym oraz do oka-
zywania szacunku drugiemu człowiekowi. To jest 
istota tego, co oznacza prawo do bycia innym, To 
moja nadzieja. I będę wszystkich Państwa zachęcał 
do wspierania silnej legislacji przeciw nienawiści i 
przeciw dyskryminacji w Polsce oraz do tego, żeby 
była ona skutecznie wdrażana. Przywódcy poli-
tyczni wszystkich krajów mają obowiązek prze-
ciwdziałać wszelkim formom nienawiści, w tym 
uprzedzeniom wobec osób LGBTI, które mogą 
istnieć w społeczeństwie. Wiemy, że one istnieją, 
ja nie jestem ślepy, Państwo nie są ślepi, wiemy 
o tym. Ale to, że to widzimy i wiemy o tym, nie 
oznacza, że nie musimy z tym walczyć. Powtórzę: 
musimy chronić prawo każdego obywatela do by-
cia innym i bycia szanowanym, a także musimy 
chronić prawo do szanowania innych.   

Polska jest nie tylko ważnym państwem człon-
kowskim Rady Europy. Ja, Panie Marszałku, 
Drodzy Koledzy, uważam, że Wasz kraj ma 
ogromny potencjał, aby znaleźć się w czołówce 
państw europejskich i z tego, co wiem, aby zostać 
liderem w regionie. Jestem o tym głęboko przeko-
nany. Uważałem tak w zeszłym tygodniu, a teraz, 
po rozmowach, które przeprowadziłem z ważny-
mi politykami w Waszym państwie, jestem o tym 
jeszcze bardziej przekonany. Np. Warszawskie 
Forum Bezpieczeństwa, na którym miałem przy-
jemność wczoraj przemawiać, pokazuje szerokie 
uznanie dla roli, jaką Polska odgrywa w regionie. 
I ważne jest, żeby nie zagrozić temu potencjałowi, 
który macie jako kraj.

Przechodzę do innej kwestii, która też jest 
aktualna, wiemy o tym. Padały stwierdzenia, że 
pewne reformy prawne w Polsce miały ujemne 
skutki, jeśli chodzi o niezależność władzy sądow-
niczej i poszanowanie zasady praworządności. 
Miały ujemny wpływ na funkcjonowanie insty-
tucji demokratycznych w państwie, co ostatecznie 
spowodowało, że Zgromadzenie Parlamentarne 
otworzyło tzw. procedurę monitorującą w tej 

now, even if these documents are not of any 
legal value, legally binding nature, and I was 
very happy to know that five regions already 
complied with the requests and withdrew. 

So let’s be clear. It is not about family values 
as opposed to any type of rights, be at LGBTI 
rights, we just need to respect each other, 
dear Colleague Marshall. That is what it’s all 
about again the right to be equal in essence is 
the right to be different but at the same time 
be respected and respect the other one. That 
is the essence of all the right to be different 
means. And so I hope and I would solemnly 
encourage all of you to support stronger anti-
hate and anti-discrimination legislation in 
Poland and to ensure that this effectively 
applies. Now political leaders of all countries 
have a responsibility to go against all forms of 
hate, including prejudices against LGBTI people 
that may exist within the population, we know 
it exists, I mean, I’m not blind, you’re not blind, 
we know that. But it’s not because we know it or 
we see that we should not go against it. Again: to 
defend the right of every citizen to be different, 
be respected and to respect the other ones.   

Now, Poland is not just an important Member 
State of the Council of Europe. In my view, 
Mr Marshal, dear Colleagues, I think that the 
country has a huge potential to be among the 
leading European countries, and as far as I’m 
concerned, clearly to be a leader in the region. I 
strongly believe that. And I even believed it last 
week, and I’m even more convinced today after 
the discussions I had with a number of political 
responsibles in your country. For example, 
the Warsaw Security Forum, where I had this 
pleasure to speak to yesterday, is an illustration 
of the wide recognition of the role which Poland 
plays in the region. And it is important not to 
jeopardise this potential of leadership that you 
have as a country.

Now tackling or looking at another issue 
which is on the table, and we know that, it 
has been stated that some legal reforms in 
Poland have had a detrimental effect on the 
independence of the judiciary and respect 
for the rule of law in Poland. That it overall 
negatively affected the functioning of democratic 
institutions in the country and it ultimately 
made way for our Assembly to open what we 
call a monitoring procedure and even as you 
know there recently there are some rulings 
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sprawie, a także, jak Państwo wiedzą, spowodo-
wało, że sądy europejskie wydały swoje orzeczenia 
w tej kwestii. Chciałbym jednak coś podkreślić. 
Zgromadzenie Parlamentarne oraz jego sprawoz-
dawcy, a także wiele innych podmiotów, w tym 
Komisja Wenecka, nigdy nie kwestionowały i nie 
będą kwestionować potrzeby ani prawa władz do 
przeprowadzania reform sądownictwa w jakim-
kolwiek kraju, w tym także w Polsce. Powtarzam: 
chcę podkreślić, że Zgromadzenie Parlamentarne 
i jego sprawozdawcy, tak jak i wiele innych pod-
miotów, w tym również Komisja Wenecka, nie 
kwestionują potrzeby ani prawa władz czy par-
lamentu do przeprowadzania reform sądownic-
twa w żadnym państwie, w tym także w Polsce.

Należy jednak podkreślić, że takie reformy 
muszą szanować i wzmacniać niezależność i pra-
worządność, a nie działać przeciw nim. Jest to 
związane z art. 6 europejskiej konwencji praw 
człowieka, Panie Marszałku, a to jest wiążąca kon-
wencja i musimy się tym kierować. W przeciwnym 
razie może to przyczynić się do dalszego negatyw-
nego postrzegania Polski. Chcę się temu przeciw-
stawić, chcę się przeciwstawić temu negatywnemu 
wizerunkowi Polski. Choć prawdą jest, że w pew-
nym istotnym zakresie, jak się wydaje, prawo-
rządność jest podważana i zagrożona. Uważam, 
że wszyscy Państwo, Senat, Sejm, członkowie par-
lamentu, powinniście to poprawić, jeżeli popraw-
ki są potrzebne. Z kolei my jako Zgromadzenie 
Parlamentarne, Rada Europy jako całość, jesteśmy 
gotowi Państwu pomóc. Nie dlatego, że chcemy się 
wtrącać, wręcz przeciwnie – po prostu dysponu-
jemy doświadczeniami 46 innych państw, może 
lepszymi, może gorszymi doświadczeniami, nie-
mniej jednak możemy je Wam przekazać, może-
my przedstawić Wam naszą wiedzę fachową, tak 
żebyście mogli podjąć demokratyczne decyzje co 
do tego, w jaki sposób rzeczywiście skonstruować 
praworządność we własnym państwie.

Chciałbym jeszcze powiedzieć o tym, że by-
cie krytykowanym jest czymś normalnym. Ja też 
bywam krytykowany. Ale można krytykę trak-
tować w pozytywny sposób, jako pomoc w two-
rzeniu lepszego społeczeństwa – i bardzo proszę 
tak to przyjmować. Tu znowu powtórzę: my jako 
Rada Europy będziemy „na miejscu”, jesteśmy go-
towi Was wspierać, będziemy dostarczać wiedzę 
fachową, nie wtrącając się w to, w jaki sposób bę-
dziecie podejmować decyzje. Ale wszystko musi 
być przeprowadzone z poszanowaniem prze-
pisów europejskiej konwencji praw człowieka. 

from European courts to that effect. I wish 
to emphasise, however, something. That the 
Assembly and the rapporteurs, as well as many 
other entities, including the Venice Commission, 
have never and will never question the need for 
or the right of the authorities to pursue judicial 
reforms in any country and to that affect also 
in Poland. I say it again, I want to emphasise 
that the Assembly and the rapporteurs, as well 
as the many other entities, including the Venice 
Commission, do not question the need for nor 
the right of the authorities or parliaments to 
pursue judicial reforms in any country, as it is 
also in Poland. However, we need to stress that 
such reforms have to respect and strengthen 
the independence and the rule of law and 
not to destroy it. This is related to article 6, 
dear Marshall, of the European Convention of 
human rights. It is a binding convention and we 
need to look into it. Now, if this is not done, it 
might contribute to a further negative image of 
Poland and I want to go against it, I want to go 
against this negative image of Poland, because 
now it is true that to a certain extent, certain 
important extent, it seems that the rule of law is 
undermined and jeopardised, and I think that 
the Senate, the Sejm, as members of parliament, 
you should correct it if correction is needed. And 
we, as Parliamentary Assembly, the Council of 
Europe as a whole, we stand ready to assist you 
with that. Not because we want to intervene. On 
the country, but we have the experience of 46 
other countries, good and less good experiences, 
that we can offer expertise in order for you to 
make up your democratic minds as how you 
would indeed construct rule of law in your own 
countries. 

So, but I also want to say it is normal to be 
criticised, I am criticised too. But if you take 
the criticism from the positive way, in the 
sense that it can help you to build up a better 
society, please, take it on board and again we, as 
Council of Europe, we will be there to assist you 
in providing with expertise, not intervening in 
how you decide, but always within the realm of 
the European Convention of human rights. And, 
therefore, we value really that if doing so, dear 
Marshall and dear colleagues of the Senate, we 
would see real Polish leadership in the region 
and we need you. We, Council of Europe, we 
need the Polish contribution to promoting 
democracy and human rights in this region and 
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Jeżeli tak to będzie czynione, Panie Marszałku, 
Drodzy Koledzy z Senatu, to wtedy zobaczymy 
dobre przywództwo Polski w regionie. Bo my 
Was potrzebujemy. My jako Rada Europy potrze-
bujemy polskiego wkładu w promowanie demo-
kracji i praw człowieka w regionie i poza nim. 
Potrzebujemy was – chcę to wyraźnie powiedzieć.

Teraz inny temat: Polska stoi obecnie w obliczu 
bardzo trudnej sytuacji na granicy z Białorusią i 
moim zdaniem skandalicznych, powtarzam: skan-
dalicznych, ataków hybrydowych ze strony władz 
białoruskich, skutkujących zwiększoną migracją i 
presją azylową. Jest to jedna z kwestii, które były 
najczęściej omawiane podczas mojego pobytu w 
Waszym pięknym kraju w ciągu ostatnich 2 dni. 
Ale jest to też kwestia, która może tworzyć kolej-
ne negatywne wiadomości. Daje to jednak również 
ogromną szansę na odwrócenie sytuacji i poprowa-
dzenie procesu rozwiązywania problemu w spójny 
i powiązany sposób, w oparciu o współpracę regio-
nalną i europejską. Jak Państwo wiecie, a może nie 
wiecie, Zgromadzenie Parlamentarne w ubiegłym 
tygodniu z inicjatywy polskich parlamentarzy-
stów zarówno z Sejmu, jak i z Senatu, zarówno z 
większości, jak i z opozycji, jeśli mogę tak powie-
dzieć - jeszcze raz chcę to podkreślić: z inicjatywy 
zjednoczonego frontu parlamentarzystów z Polski 
- przyjęło rezolucję w sprawie instrumentalnej pre-
sji migracyjnej na granicy Łotwy, Litwy i Polski z 
Białorusią. Było to jednogłośne potępienie sytuacji, 
która jest w dużej mierze sztucznym, politycznie 
sterowanym nielegalnym handlem ludźmi, zorga-
nizowanym przez władze białoruskie przy całko-
witym braku poszanowania praw człowieka oraz 
godności migrantów i uchodźców. Politycznym ce-
lem tego jest destabilizacja. A smutnym aspektem 
tej sprawy są cierpiący ludzie, cierpiące ludzkie 
istoty. W jaki sposób można rozwiązać ten problem, 
uwzględniając przy tym 2 różne perspektywy, tzn. 
jak połączyć walkę o tych ludzi z nieuleganiem in-
strumentalizacji ze strony reżimu, który na całą 
Europę patrzy nieprzychylnym okiem? 

Teraz wyraźnie widać, że sytuacja polityczna 
na Białorusi i brak poszanowania międzynaro-
dowego prawa humanitarnego i praw człowieka 
nie może być już, moim zdaniem, uważana za we-
wnętrzną sprawę jakiegokolwiek państwa, bo nią 
nie jest. Należy ją postrzegać jako sprawę, która 
stanowi poważną komplikację dla całej Europy. 
Polska, tak jak i pozostałe wspomniane wcześniej 
kraje, graniczy z Białorusią. Jest to kwestia euro-
pejska. Nie jest to kwestia wyłącznie narodowa. 

beyond. We need you. I want to be very, very 
clear about that. 

Now another topic: currently Poland faces 
a very difficult situation on the border with 
Belarus and these in my view scandalous, 
I say it again, scandalous hybrid attacks by 
Belarusian authorities resulting in increased 
migration and asylum pressures. In fact, 
this is one of the matters that has been most 
discussed during my stay here in your lovely 
country over the last two days, but clearly this 
is another issue that may create another set 
of negative news. But then, it also offers an 
enormous opportunity to turn things around 
and to lead a process of addressing the issue 
in a coherent and connected manner, involving 
means of regional and European cooperation. 
As you know or maybe not know, our Assembly 
last week, on the initiative by the way of Polish 
members of parliament from both Sejm and 
Senate, from both majority and opposition, if 
I may say that way, all together unified base, 
adopted last week – again, on the initiative 
of a united front of parliamentarians from 
Poland - a resolution on the instrument 
instrumentalized migration pressure on the 
border of Latvia, Lithuania and Poland with 
Belarus. It unanimously condemns a situation 
which is to a large extent an artificial, politically 
instigated illegal human trafficking exercise, 
organised by the Belarusian authorities with 
complete disregard to the human rights and 
to the dignity of migrants and refugees. The 
political aim is destabilisation. The sad part of 
it is that now we have people, human beings 
suffering, and so the question is how do you 
address this issue from these two different 
angles and try to combine them, defending 
human beings and at the same time not being 
instrumentalized by basically a regime that 
does not have a good eye to Europe as a whole? 

Now, clearly the political situation in 
Belarus and the lack of respect of international 
humanitarian and human rights law can 
no longer, in my view, be considered as an 
internal matter for any country. It is not. It has 
to be considered as one that has considerable 
complications on the whole of Europe. And of 
course Poland, such as other countries are on 
the border. It is a European issue. It is not a 
national issue. By the way, human dignity and 
helping people that suffer is not a national 
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Przy okazji dodam: godność człowieka i pomaganie 
cierpiącym ludziom też nie jest kwestią narodową, 
jest to kwestia uniwersalnych wartości, kwestia 
godności człowieka. I w taki sposób powinniśmy to 
wszyscy rozumieć, oczywiście biorąc też pod uwa-
gę implikacje polityczne, które tu wchodzą w grę. 

A więc chodzi tu o zintegrowane podejście, po-
przez środki wzmocnionej współpracy regionalnej 
i europejskiej. Jest to moje stanowisko i stanowisko 
Zgromadzenia Parlamentarnego, ponieważ rezo-
lucja PACE, o której mówię, została przyjęta jedno-
głośnie, ponad podziałami, jak już wspomniałem, 
z inicjatywy polskich parlamentarzystów – jeden 
z nich, Alex, jest tutaj z nami – i właśnie to w niej 
wyraziliśmy. I to samo chcę zaproponować, to jest 
główne przesłanie mojego przemówienia. 

Jak Państwo wiedzą, rezolucja PACE zawiera 
szereg propozycji dotyczących sposobu rozwiąza-
nia tego złożonego problemu w sposób praktyczny, 
ale również skuteczny. Polska, będąc na pierwszej 
linii frontu w obliczu narastającego kryzysu mi-
gracyjnego, powinna odgrywać główną rolę w 
tym procesie, i to nie w ramach Zgromadzenia 
Parlamentarnego, ale w ramach Rady Europy jako 
całości, aby zachęcić do zaangażowania i udziału 
inne państwa europejskie. Nie jest to bowiem kwe-
stia jednostronna, lecz wielostronna. Wspomniana 
rezolucja, jednogłośnie poparta przez całą polską 
delegację do Zgromadzenia Parlamentarnego, wy-
raża zobowiązanie Polski do przestrzegania praw 
człowieka i zasad humanitaryzmu, jak również 
prawa dotyczącego uchodźców oraz prawa do ubie-
gania się o azyl. Ale również odwołuje się do zasad 
wielostronnego i wspólnego działania, na których 
opiera się europejska wspólnota. Co więcej, rezolu-
cja ta wzywa Białorusinów – choć powinienem po-
wiedzieć: władze Białorusi – do działania zgodnego 
z przyjętymi zobowiązaniami międzynarodowy-
mi, szczególnie z zapisami konwencji genewskiej 
z 1951 r. Dodam, że właśnie świętujemy – choć nie 
wiem, czy to jest właściwe określenie – siedem-
dziesiątą rocznicę podpisania konwencji genew-
skiej, która obowiązuje nas wszystkich, włącznie 
z Białorusią. Jestem przekonany – po uwzględnie-
niu, że inicjatywa, która pochodzi ze Zgromadzenia 
Parlamentarnego Rady Europy, ma pełne poparcie 
wszystkich sił politycznych Polski, co widzieliśmy 
w Zgromadzeniu Parlamentarnym – że Pański 
Senat, Panie Marszałku, wraz z Sejmem mogą ode-
grać istotną rolę w tym kontekście. To samo mówi-
łem moim rozmówcom wczoraj i przedwczoraj. A 
dzisiaj chciałbym zaproponować, by wszystkie siły 

matter, it is a universal values matter, it is a 
question of human dignity and this is how we 
should address it together with of course the 
political implications that occur. 

And so an integrated manner, through the 
means of enhanced regional and European 
cooperation, in my view and in the view of 
PACE, because this is the resolution that we 
adopted unanimously, again, on the initiative 
cross border Polish members of parliament, 
one of them Alex being here, and this is exactly 
what we said, and this is what I want to propose 
to you as the main issue of my address to you 
today. 

As you know the PACE resolution includes a 
number of proposal how to address this complex 
problem in a practical but also in an effective 
way. Now Poland being at the frontline of this 
growing migration crisis should play a leading 
role in this process, and not just within the 
Assembly but within the Council of Europe as a 
whole, in order to encourage the engagement and 
involvement of other European countries. This 
is not a unilateral issue, this is a multilateral 
issue. The resolution, unanimously supported, 
again, by the whole Polish delegation to the 
Assembly, reiterates the commitment of Poland 
to uphold human rights and humanitarian 
principles, as well as the refugee law and the 
right to seek asylum. But also it calls to the 
principles of multilateralism and concerned 
collective action, upon which European unity is 
based. And more importantly, it calls also on the 
Belarussian – Belarus, I have to say, authorities 
- to respect its own international obligations 
and in particular the 1951 Geneva Convention, 
which, we celebrate, I don’t know whether that’s 
a good word to use, but at least it is the 70th 
anniversary of the Geneva Convention, to which 
all of us including Belarus adheres. So I am 
convinced that - considering that the initiative 
comes from the Parliamentary Assembly of 
the Council of Europe with the full support of 
all Polish political forces that we have seen in 
the assembly - that your Senate, Mr Marshal, 
together with the Sejm, can play an important 
role in this context. And this is what I’ve told 
all my interlocutors yesterday and the day 
before. And again today, I would like really 
to propose that all political forces in Poland, 
Sejm, Senate, us as Parliamentary Assembly, 
together, we reach out to the Council of Europe 
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polityczne w Polsce, Sejm, Senat, ale także byśmy 
jako Zgromadzenie Parlamentarne zwrócili się do 
Rady Europy jako instytucji i starali się wspólnie, 
w ramach wielostronnych relacji, rozwiązać ten 
straszliwy problem, tak by ochronić ludzką god-
ność i życie ludzi poszukujących azylu, bo tego wy-
maga od nas konwencja genewska. A jednocześnie 
wszyscy razem powinniśmy działać wielostronnie 
w celu rozwiązania problemu politycznego, który 
jest efektem tej sytuacji. To jest, podkreślam, moje 
przesłanie do każdego z was i do wszystkich zgro-
madzonych tutaj, w Senacie. W tej kwestii, Panie 
Marszałku, powinniśmy działać razem. I mam na-
dzieję, że w nadchodzących dniach uda nam się 
poczynić postępy w radzeniu sobie z tą straszną 
sprawą. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę.

as an institution and in a multilateral way 
seek to address this terrible problem in order 
to protect on the one side human dignity and 
the human lives of asylum seekers, because this 
is what the Geneva Convention requires from 
us and at the same time in a multilateral way, 
all together, address the political issues that 
it has as an effect. This is what I would like 
to really stress to each and every one of you 
in this Senate. This is an issue, Mr Marshal, 
we should address together and out alone, and 
I hope that in the coming days we can make 
progress in order indeed to tackle this terrible 
issue together. Thank you very much for your 
attention. 

MarSzałek 
Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu.
Ogłaszam 5 minut przerwy. Proszę o terminowy powrót, bo mam dość dużo ogłoszeń porządkowych.

(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 35 do godziny 11 minut 41)

MarSzałek 
Tomasz Grodzki

Wznawiam obrady.
Mamy dużo punktów do omówienia, tak że proszę o skupienie, w miarę możliwości.
Przypominam, że formuła jest tradycyjna, czyli z wykorzystaniem środków porozumiewania się na 

odległość w sposób zdalny. I tak pewnie będzie dość długo, bo czwarta fala się powoli rozpędza.
Przypominam państwu biorącym udział w posiedzeniu w sposób zdalny: proszę sprawdzić, czy iPady 

są podłączone, a kamery włączone. Proszę również o zapewnienie takiego położenia iPada i obiektywu, 
aby byli państwo widoczni podczas połączenia. Proszę się zapisywać do pytań i do głosu w dyskusji przez 
czat w aplikacji, a wnioski, przemówienia oraz oświadczenia proszę przesyłać za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres uprzednio państwu podany. Do dyspozycji pozostaje także specjalny numer tele-
fonu, pod którym można dokonywać konsultacji wniosków itd. Prosimy samodzielnie nie włączać mikro-
fonów. Zabranie głosu będzie możliwe dopiero po jego udzieleniu przez marszałka Senatu i uruchomieniu 
mikrofonu…

Informuję także, że za 15 minut zablokujemy możliwość przyłączania się do posiedzenia.
Przystąpimy teraz do głosowania, które ma na celu wyłącznie ustalenie listy senatorów biorących udział 

w posiedzeniu.
Proszę o oddanie jakiegokolwiek głosu w celu potwierdzenia obecności.
Senatorów zdalnych proszę o rozpoczęcie głosowania, o tzw. ankietowanie w systemie Webex. Klikamy 

„OK”. Przypominam także o konieczności dwukrotnego wciśnięcia przycisku „Przekaż” po oddaniu głosu.
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów i tylu aktualnie bierze udział w posiedzeniu.
Proszę o chwilę skupienia, Panie i Panowie Senatorowie.
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29 września 2021 r. zmarł Konstanty Tukałło, 
senator II kadencji z województwa poznańskie-
go, zastępca przewodniczącego Komisji Polityki 
Społecznej i Zdrowia, członek Komisji Spraw 
Emigracji i Polaków za Granicą.

Proszę o powstanie i uczczenie minutą ciszy 
pamięci zmarłego senatora.

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

nek racz mu dać, Panie.)
(Zgromadzeni odpowiadają: A światłość wie-

kuista niechaj mu świeci.)
(Senator Robert Mamątow: Niech odpoczywa 

w pokoju wiecznym.)
(Zgromadzeni odpowiadają: Amen.)
Dziękuję bardzo.
Informuję, że Sejm na trzydziestym ósmym 

posiedzeniu w dniu 29 września 2021 r. przyjął 
większość poprawek Senatu do ustawy o rekom-
pensacie dla podmiotów świadczących usługi albo 
prowadzących działalność gospodarczą w związ-
ku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na ob-
szarze części województwa podlaskiego oraz 
części województwa lubelskiego w 2021 r.

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

Proponuję rozpatrzenie punktów od trzeciego 
do trzynastego, pomimo że sprawozdania komi-
sji w sprawie tych punktów zostały dostarczone 
w terminie późniejszym niż określony w art. 34 
ust. 2 Regulaminu Senatu.

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

Dziękuję bardzo.
Proponuję skreślenie punktu czternaste-

go: informacja dla Sejmu i Senatu RP o udzia-
le Rzeczypospolitej Polskiej w  pracach Unii 
Europejskiej w okresie styczeń–czerwiec 2021 
r. (przewodnictwo Portugalii w  Radzie Unii 
Europejskiej) – i rozpatrzenie go na kolejnym 
posiedzeniu.

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

Dziękuję bardzo.
Proponuję uzupełnienie porządku obrad 

o punkty: ustawa o zmianie ustawy budżeto-
wej na rok 2021 – i rozpatrzenie go jako punktu 
pierwszego; ustawa o zmianie ustawy o szczegól-
nych rozwiązaniach służących realizacji ustawy 
budżetowej na rok 2021 oraz ustawy o docho-
dach jednostek samorządu terytorialnego – i roz-
patrzenie go jako punktu drugiego; informacja 

Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie kon-
troli w Funduszu Sprawiedliwości – i rozpatrze-
nie go jako punktu ostatniego.

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

Dziękuję bardzo.
Proponuję zmianę kolejności rozpatrywa-

nia dotychczasowego punktu czwartego: ustawa 
o zmianie ustawy o dochodach jednostek samo-
rządu terytorialnego oraz niektórych innych 
ustaw – i rozpatrzenie go jako punktu trzeciego; 
dotychczasowego punktu piątego: ustawa o zmia-
nie ustawy o podatku akcyzowym – i rozpatrze-
nie go jako punktu czwartego; dotychczasowego 
punktu dziesiątego: ustawa o zmianie ustawy 
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz 
niektórych innych ustaw – i rozpatrzenie go jako 
punktu piątego; dotychczasowego punktu dzie-
wiątego: ustawa o zmianie ustawy o ogranicze-
niu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre 
inne dni – i rozpatrzenie go jako punktu szó-
stego; dotychczasowego punktu drugiego: usta-
wa o zmianie ustawy o dowodach osobistych 
oraz niektórych innych ustaw – i  rozpatrze-
nie go jako punktu siódmego; dotychczasowego 
punktu pierwszego: ustawa o zmianie ustawy 
o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 
– i rozpatrzenie go jako punktu ósmego, a tak-
że dotychczasowego punktu trzeciego: ustawa 
o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektó-
rych innych ustaw – i rozpatrzenie jako go jako 
punktu dziewiątego.

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

Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać 

głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?
Pan senator, pan marszałek… Bardzo proszę, 

pan senator Kleina.

Senator 
k azimierz kleina

Panie Marszałku, zwracam się z taką uprzej-
mą prośbą o wyrażenie zgody na łączne rozpa-
trzenie punktu pierwszego: ustawa o zmianie 
ustawy budżetowej na rok 2021; oraz punktu dru-
giego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach służących realiza-
cji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawy 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 
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Te 2 ustawy bardzo ściśle się ze sobą wiążą. 
Były łącznie rozpatrywane przez naszą komisję. 
Wydaje mi się, że będzie lepiej dla sprawy, jeżeli 
te 2 ustawy przedstawimy i będziemy nad nimi 
debatowali łącznie.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki

Odpowiadam od razu, Panie Senatorze: taki 
jest plan, tak wstępnie było zaakceptowane.

Jeżeli nie będzie głosu sprzeciwu, punkty te 
zostaną rozpatrzone łącznie.

Pan marszałek Pęk.

Senator 
marek Pęk

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Dzisiaj mamy pewnego rodzaju jubileusz, 

minęło właśnie 200 dni, odkąd skierowano do 
Senatu wniosek z Prokuratury Krajowej o uchy-
lenie panu marszałkowi immunitetu. No, i na-
dal nie możemy się doczekać, ażeby ten punkt 
wreszcie znalazł się w porządku obrad, po pierw-
sze, komisji regulaminowej Senatu, a po drugie 
– posiedzenia plenarnego. Nasze wnioski, klubu 
Prawa i Sprawiedliwości, do komisji są odsyła-
ne z kwitkiem. Pan przewodniczący mówi: nie 
mamy pańskiego płaszcza i co nam pan zrobi? No, 
bo rzeczywiście, pan przewodniczący nie może 
zwołać posiedzenia komisji, bo sprawa od prawie 
7 miesięcy spoczywa w biurku – o ile wiem – pana 
marszałka Borusewicza. 

Tak więc pytam w  imieniu klubu Prawa 
i Sprawiedliwości, kiedy wreszcie pan marsza-
łek umożliwi, zgodnie z zasadami obowiązują-
cymi w Senacie, procedowanie tego wniosku. 
Uważam, że jest to sprawa ważna – sprawa waż-
na dla Senatu, sprawa ważna dla polskich oby-
wateli. I domagam się, ażeby wreszcie skierować 
tę sprawę, zgodnie z regulaminem, najpierw do 
komisji, a następnie na posiedzenie plenarne. 
Dziękuję bardzo.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki

Panie Marszałku, odpowiem krótko. Od po-
czątku traktuję tę sprawę jako atak polityczny na 
stabilność Senatu. Nie chciałbym się w tej sprawie 

rozwodzić, ta sprawa jest procedowana. Dla fak-
tografii przypomnę panu, że sprawa immunite-
tu pani marszałek Gosiewskiej trwała 3 lata. Nie 
sądzę, żebyśmy w tej materii bili się o jakieś re-
kordy. Niech pan da pracować panu marszałkowi 
i komisji regulaminowej. Ten temat będzie tak czy 
owak rozwiązany. Przyjmuję pana uwagę.

(Senator Marek Pęk: Ale, Panie Marszałku, no 
to jeszcze jedno zdanie…)

Ale nie udzieliłem panu głosu.
(Senator Marek Pęk: Gdyby pan marszałek 

w takim razie był łaskaw powiedzieć, jak pracuje 
komisja i jak pracuje pan marszałek, skoro w tej 
sprawie ewidentnie nic się nie dzieje…)

(Senator Bogdan Borusewicz: Komisja pracuje 
niezależnie…)

Nie będziemy prowadzić dyskusji w  tej 
sprawie.

Kontynuując, informuję, że wicemarszałek 
Kamiński zgłosił wniosek o uzupełnienie po-
rządku obrad o punkt: informacja Prezesa Rady 
Ministrów w sprawie sytuacji powstałej po orze-
czeniu TSUE w sprawie kopalni „Turów”. Ale 
punkt ten zostanie rozpatrzony na kolejnym 
posiedzeniu.

Stwierdzam, że Senat zatwierdził porządek 
obrad trzydziestego pierwszego posiedzenia 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji.

Informuję, że głosowania zostaną przeprowa-
dzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Informuję, że o godzinie 12.00, czyli za 8 mi-
nut, ma zostać ogłoszona półgodzinna przerwa 
w obradach. W trakcie tej przerwy odbędzie się 
otwarcie wystawy „Elementarz dobrych wspo-
mnień. W 140. rocznicę urodzin prof. Mariana 
Falskiego”.

Ponieważ mamy 8 minut do otwarcia do tej 
wystawy, a widzę, że goście już się gromadzą, to, 
jeżeli państwo pozwolą, ogłoszę przerwę już teraz, 
abyśmy mogli w tym otwarciu godnie uczestni-
czyć, bo z „Elementarza” każdy korzystał.

Ogłaszam przerwę do godziny 12.30.
 

(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 52  
do godziny 12 minut 30)

wiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Wznawiam obrady.
Przystępujemy do łącznego rozpatrzenia 

punktu pierwszego oraz punktu drugiego 
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porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy bu-
dżetowej na rok 2021; ustawa o zmianie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach służących realiza-
cji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawy 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Teksty ustaw zawarte są w drukach nr 519 
i  520, a  sprawozdania komisji – w  drukach 
nr 519 A i 520 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu 
i  Finansów Publicznych, pana senatora 
Kazimierza Kleinę, który jest już na mównicy, 
o przedstawienie sprawozdania komisji w spra-
wie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 
2021, a następnie w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o  szczególnych rozwiązaniach służą-
cych realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 
oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego.

Proszę bardzo.

Senator SPrawozdawca 
k azimierz kleina

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Komisji 

Budżetu i Finansów Publicznych sprawozdanie 
z prac naszej komisji nad zmianą ustawy budże-
towej na rok 2021. Równocześnie będę przedsta-
wiał sprawozdanie komisji w sprawie ustawy 
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
służących realizacji ustawy budżetowej na rok 
2021 oraz ustawy o dochodach jednostek samo-
rządu terytorialnego. Pierwsze sprawozdanie za-
warte jest w druku nr 519 A, a drugie – w druku 
nr 520 A.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 
Komisja Budżetu i  Finansów Publicznych 

zapoznała się wczoraj z tymi 2 ważnymi usta-
wami, przeanalizowała je i przedyskutowała. 
Przepracowaliśmy te 2 ustawy i proponujemy, 
aby Wysoka Izba zaakceptowała poprawki, które 
są efektem naszych prac.

Do nowelizacji ustawy budżetowej – to jest 
w sprawozdaniu zawartym w druku nr 519 A – 
proponujemy wprowadzenie 1 poprawki, która 
niejako mówi o priorytetach komisji, o najważ-
niejszych sprawach, które, jak uważamy, powinny 
być przedmiotem naszego większego zaangażo-
wania. Chodzi o  przeznaczenie dodatkowych 
środków na ochronę zdrowia. Proponujemy, 
aby zwiększyć wydatki w części 46 „Zdrowie” 

w rozdziale 85195 o 6 miliardów 300 milionów zł. 
Nie będę szerzej mówił o uzasadnieniu tego wy-
datku. Wydaje mi się, że w dyskusji senatorowie 
zwrócą większą uwagę na ten problem, na ten 
priorytet i powiedzą, dlaczego mówimy o zdro-
wiu w nowelizacji ustawy na rok 2021.

Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 
2021 została uchwalona przez Sejm w ubiegły pią-
tek, a do Senatu trafiła w poniedziałek. Marszałek, 
odpowiadając na prośbę ministra finansów, wy-
raził zgodę, aby obie ustawy były rozpatrywane 
już na tym posiedzeniu Senatu. Decyzja marszał-
ka wynika z tego, że zdajemy sobie sprawę, jak 
ważne są to ustawy. Ustawy budżetowe zawsze są 
ważne, bo dotyczą wydatków państwa, dochodów 
państwa, a także sposobu finansowania różnych 
ważnych celów publicznych. Dlatego odpowiedź 
i zgoda marszałka Grodzkiego na tę prośbę była 
oczywista, a myśmy natychmiast podjęli wysi-
łek, aby przeanalizować tę ustawę i złożyć dzisiaj 
sprawozdanie.

W czasie naszego posiedzenia w pierwszej 
kolejności pan minister Skuza z Ministerstwa 
Finansów przedstawił, omówił ustawę, jej cele, 
zmiany ustawy budżetowej na rok 2021, a na-
stępnie senatorowie zgłaszali pytania i w dys-
kusji rozpatrywali wszystkie wątpliwości, które 
w trakcie rozmów się pojawiły.

Dlaczego ustawa na rok 2021 jest nowelizo-
wana? Powody oczywiste są takie, że wyraźnie 
zwiększyły się dochody budżetu państwa w dru-
giej połowie roku. Wzrost tych dochodów w sto-
sunku do planowanych w ustawie budżetowej na 
rok 2021 jest wyraźny i wynosi 78,5 miliarda zł. 
Te środki przeznaczane są na różne cele, które 
pojawiają się w trakcie roku budżetowego.

Myśmy w dyskusji zwracali uwagę na pro-
blem podstawowy i pytali o  to, dlaczego tak 
duże są te środki budżetowe, skąd wzięła się 
tak duża kwota dodatkowych środków w bu-
dżecie państwa pod koniec roku. Oczywiście 
na niektóre sprawy, które przyczyniły się do 
tego, że te dochody tak wyraźnie wzrosły, my-
śmy zwracali uwagę w Senacie, także w naszej 
komisji, podczas prac nad budżetem na rok 
2021. Zwracaliśmy uwagę w sposób zasadni-
czy i zdecydowany, pokazując, że dochody po-
datkowe są wyraźnie niedoszacowane, że do 
ustawy budżetowej powinny być wpisane zde-
cydowanie wyższe dochody, bo wskazywały na 
to także tendencje w rozwoju gospodarczym, 
jakie występowały w końcówce ubiegłego roku 
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i na początku tego roku, a także przewidywa-
ne wzrosty dochodów budżetowych. Tak więc 
wówczas uważaliśmy, że dochody podatkowe są 
wyraźnie niedoszacowane. To jedno.

Drugie. Zwracaliśmy uwagę na to, że dochody 
z Narodowego Banku Polskiego, które szacowano 
na 1 miliard 300 milionów zł, też powinny być 
zdecydowanie wyższe, że ta wpłata do budżetu 
państwa powinna być zdecydowanie wyższa i to 
kilkukrotnie wyższa niż planowana w budżecie 
państwa. W związku z tym nasza komisja zwra-
cała się także do prezesa Narodowego Banku 
Polskiego z prośbą, żeby poinformował nas, jak 
rzeczywiście szacowane są dochody Narodowego 
Banku Polskiego. Na to pytanie dostaliśmy bardzo 
wymijającą odpowiedź, a w zasadzie nie otrzy-
maliśmy odpowiedzi. Nasze szacunki, szacunki, 
które myśmy przyjmowali, a zakładaliśmy, że 
ten wzrost powinien być na poziomie minimum 
3–4 miliardów zł – a przecież Komisja Budżetu 
i Finansów Publicznych nie dysponuje takim apa-
ratem jak Ministerstwo Finansów, jak Narodowy 
Bank Polski – były zdecydowanie lepsze, bardziej 
poprawne niż te przygotowane przez Narodowy 
Bank Polski i Ministerstwo Finansów.

Trzecią sprawą, która też wyraźnie wpłynęła 
na wzrost dochodów, jest inflacja. Też zwracali-
śmy uwagę na ten problem. W ustawie budżetowej 
na rok 2021 wpisano cel inflacyjny na poziomie 
1,8%. Dzisiaj już wszyscy wiemy, że inflacja jest 
zdecydowanie wyższa i że roczna inflacja będzie 
wynosiła co najmniej 4,8%. Dzisiaj inflacja prze-
kracza poziom 5%. Oczywiście wzrost inf lacji 
powoduje także wzrost dochodów do budżetu pań-
stwa, chodzi szczególnie o wzrost dochodów z po-
datku VAT, ponieważ każdy wzrost cen skutkuje 
automatycznie wzrostem podatku VAT, warto-
ściowym, nie procentowym, wartościowo zawsze 
jest to kwota w sposób istotny wzrastająca.

W sposób wyraźny wzrosły także dochody ze 
sprzedaży uprawnień do emisji CO2. Ta kwota 
to też jest kilkanaście miliardów. To są dochody, 
których tak duży wzrost trudno było przewidzieć 
na początku roku, ale o tym, że tendencja wzro-
stu cen za uprawnienia do emisji jest wyraźnie 
większa, niż zakładano w ustawie budżetowej, 
było wiadomo. Tak więc tych dochodów, które 
pojawiły się, a które powinny według nas w du-
żej części być już zaplanowane w budżecie na rok 
2021… No, tych powodów wzrostu dochodów było 
bardzo dużo. To może świadczyć po części także 
o tym, że to planowanie budżetowe, finansowe 

jest dość słabe w Ministerstwie Finansów albo że 
jest to celowy zabieg zmierzający do tego, aby za-
niżać te dochody i zaniżać wskaźniki brane pod 
uwagę przy szacowaniu budżetu na kolejne lata.

W związku z tym, że pojawiły się dodatkowe 
dochody, Ministerstwo Finansów podjęło decyzję 
o nowelizacji ustawy budżetowej, zakładając, że 
środki, które się pojawiły jako dodatkowe w bu-
dżecie państwa, powinny być przeznaczone na 
kilka ważnych celów. Te cele są wyraźnie widocz-
ne w tej nowelizacji ustawy budżetowej. 

Ministerstwo Finansów proponuje w ustawie, 
aby gros środków było przeznaczone na wspar-
cie dla samorządów. Łącznie kwota przewidziana 
na wsparcie dla samorządów z tytułu utraconych 
wpływów podatkowych, i w przeszłości, i w przy-
szłości… Propozycja ministra finansów dotyczy 
łącznie 12 miliardów zł, z tym że 8 miliardów wy-
nika z utraconych dochodów budżetowych, a 4 
miliardy to są środki przeznaczone na inwesty-
cje w gminach z przeznaczeniem na kanalizację, 
na wodociągi, na inne inwestycje infrastruktu-
ralne. Poza tym przewidziano wzrost środków 
przeznaczonych na wsparcie samorządu w re-
alizacji inwestycji obejmujących drogi gminne, 
powiatowe. Znaczne środki przewidziano także 
na modernizację linii kolejowych, rozbudowę li-
nii kolejowych. To są środki, które zostaną prze-
znaczone na wsparcie Funduszu Kolejowego oraz 
Funduszu Drogowego. W tej nowelizacji znaczne 
środki zostały przeznaczone na zwiększenie zdol-
ności operacyjnych Sił Zbrojnych, na zakupy dla 
armii i jej modernizację. Kwota, jaką przewidzia-
no na to w tej nowelizacji budżetowej, to powyżej 
6 miliardów zł. W tej nowelizacji ustawy budże-
towej środki zostały też przekazane na zadania 
inwestycyjne jednostek organizacyjnych Policji, 
Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej. 
Istotnym wydatkiem, który także znalazł się w tej 
nowelizowanej ustawie budżetowej, są środki 
przekazane na fundusz motywacyjny dla pra-
cowników sfery budżetowej. W budżecie łączna 
kwota na to to 2,7 miliarda zł. Przeznaczono także 
środki na zwiększenie wydatków na finansowa-
nie zadań w zakresie kultury, rolnictwa, górnic-
twa węgla kamiennego.

Ważne jest to, że w ustawie budżetowej na rok 
2021 wyraźnie uległ zmniejszeniu deficyt budżetu 
państwa przewidywany na koniec roku. Ten de-
ficyt uległby prawie dwukrotnemu zmniejszeniu 
– do kwoty 41,8 miliarda zł. Nas, jako Komisję 
Budżetu i  Finansów Publicznych, działania 
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zmierzające do zmniejszenia deficytu, zmniejsze-
nia zadłużenia zawsze cieszą, ale zdajemy sobie 
sprawę z tego, że pewnie jest trudno uniknąć defi-
cytu budżetowego szczególnie w takich sytuacjach 
jak te, z którymi ostatnio mieliśmy do czynienia, 
a więc chodzi o COVID i różne trudne problemy 
związane z funkcjonowaniem gospodarki.

Proszę państwa, podczas dyskusji nad nowe-
lizacją ustawy budżetowej zadawaliśmy w pierw-
szej kolejności pytania dotyczące tej kwestii, 
dlaczego ustawę budżetową planuje się w taki 
sposób, że należy dokonywać jej nowelizacji, i to 
tak daleko idącej. To był jeden z najbardziej pod-
stawowych dylematów, które były przedmiotem 
naszej dyskusji podczas posiedzenia Komisji 
Budżetu i Finansów Publicznych.

Drugą bardzo istotną sprawą, którą podnosili-
śmy, była kwestia zwiększania środków, które są 
tzw. środkami niewygasającymi. Praktyka do tej 
pory… To znaczy ustawa o finansach publicznych 
zakłada, że środki niewygasające, a więc te, któ-
re są w dyspozycji poszczególnych dysponentów 
środków budżetowych, powinny być wydatkowa-
ne i rozliczane do końca marca roku następnego, 
jednak w praktyce w ciągu ostatnich lat przedłu-
żano ten okres do końca listopada roku następnego. 
I na ten problem w zasadniczy sposób zwracali-
śmy uwagę, bo w praktyce oznacza to tyle, że w du-
żej części budżet jest de facto budżetem 2-letnim. 
Skoro duża część środków z budżetu na rok 2020 
jest wydatkowana do końca listopada 2021 r. – 
a tak się przewiduje i pewnie w przyszłym roku 
podobne sytuacje będą miały miejsce – to w prak-
tyce, można powiedzieć, te środki budżetowe są 
wydatkowane w kolejnych latach. Jak zwracaliśmy 
uwagę, to powoduje, że coraz większa część środ-
ków jest poza kontrolą parlamentu, a ich wydatko-
wanie jest nieczytelne i niezrozumiałe dla opinii 
publicznej. Rząd jest zobowiązany przedstawić 
do końca maja sprawozdanie z wykonania usta-
wy budżetowej za rok poprzedni, a więc w takim 
sprawozdaniu można przedstawić także te środki 
niewygasające, które były wydatkowane do koń-
ca marca. Jednak środki, które są wydatkowane 
poza tym czasem, już nie są pokazywane, widoczne 
w sprawozdaniu finansowanym. Myśmy mówi-
li na ten temat także przy okazji ustawy okołobu-
dżetowej. I zaproponowaliśmy w związku z tym 
poprawkę, która ma doprowadzić do tego, aby te 
środki były widoczne w sprawozdaniach finanso-
wych rządu, aby te informacje były przekazywane 
parlamentowi i Najwyższej Izbie Kontroli.

Podczas dyskusji nad ustawą budżetową zwró-
ciliśmy uwagę także na pewne problemy zwią-
zane np. z wydatkowaniem środków na fundusz 
płacowy i 6-procentowy fundusz nagród. To także 
będą środki niewygasające, dość znaczne kwoty.

I pytanie, które właściwie pojawiło się już po 
posiedzeniu naszej komisji, ale może warto tu-
taj jeszcze raz zapytać o tę kwestię. Chodzi o spo-
sób podziału tych środków, o to, jaki wpływ na 
podział tych środków będą miały związki zawo-
dowe. Wcześniej było tak, że uzgadniało się ze 
związkami zawodowymi podział tych środków, 
a teraz pojawiła się wątpliwość, czy będzie to tyl-
ko opiniowanie przez związki zawodowe środ-
ków przeznaczonych na ten fundusz nagród. 
Mam nadzieję, że pan minister odpowie także na 
to pytanie.

W związku z  tym, że dość znaczne środki 
zostały przeznaczone na różne projekty samo-
rządowe, pojawił się też problem dotyczący finan-
sowania wsparcia dla samorządów gmin. Chodzi 
o to, żeby w tym wskaźniku podziału środków 
na poszczególne gminy, określanym w zależności 
od problemów, jakie występują na terenie danych 
gmin, uwzględnić także te gminy – Senat zwracał 
na to uwagę już kilkakrotnie – które są gmina-
mi parkowymi, czyli takie, na terenie których są 
parki narodowe. Pan minister zobowiązał się, że 
przedstawi bardziej szczegółową informację na 
ten temat. Mamy nadzieję, że po latach także ta 
kwestia zostanie załatwiona i uzgodniona.

To tyle może w kwestii tej właśnie ustawy 
o zmianie ustawy budżetowej.

Z kolei do ustawy o zmianie ustawy o szczegól-
nych rozwiązaniach służących realizacji ustawy 
budżetowej na rok 2021 oraz ustawy o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego proponuje-
my kilka poprawek. One są zawarte w naszym 
druku.

Najważniejszą poprawką z  perspektywy 
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych jest 
poprawka, która zobowiązuje rząd do przed-
stawienia sprawozdania z wykonania budżetu 
w zakresie środków niewygasających do koń-
ca stycznia roku następnego i przekazania tego 
sprawozdania Sejmowi oraz Najwyższej Izbie 
Kontroli. W taki sam sposób odbywa się składa-
nie sprawozdania dotyczącego wykonania całe-
go budżetu. Pan minister zaakceptował tę naszą 
poprawkę. Pojawiały się jakieś wątpliwości w tej 
materii, ale mamy nadzieję, że praktyka składa-
nia sprawozdań z wydatkowania tych środków 
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niewygasających przyczyni się do tego, że bu-
dżet państwa będzie bardziej przejrzysty, bar-
dziej czytelny.

Przy okazji dyskusji o środkach niewygasają-
cych, o których tutaj wspominaliśmy, mówiliśmy 
też, że coraz bardziej czuć taką tendencję do tego, 
aby budżet nie był budżetem jednorocznym, jak 
wynika to z ustawy o finansach publicznych, aby 
coraz bardziej stawał się on budżetem długoter-
minowym, na okres 2-letni, a może nawet dłuż-
szy. Możliwe, że w przyszłości należałoby podjąć 
pracę nad takim budżetem – podobnie jest w Unii 
Europejskiej – ale to naprawdę wymaga bardzo 
solidnego planowania, dużo solidniejszego, niż 
to widać w ustawie na rok 2021 i w jej noweliza-
cji. Tu widać, że one są niestety dość rozbieżne. 
Nastąpiła zmiana w stosunku do planów z roku 
poprzedniego. Możliwe, że należałoby przestawiać 
się stopniowo na planowanie wieloletnie – wtedy 
roczny byłby tylko plan finansowy, plan wydat-
ków na dany rok – tak żeby umożliwić bardziej 
płynne i elastyczne funkcjonowanie państwa. Ta 
sprawa została podjęta na posiedzeniu komisji, 
ale minister w tej sprawie się nie wypowiadał. 
Wiadomo, że to wymaga innej dyskusji, innych 
rozmów.

Podczas dyskusji nad ustawą o zmianie usta-
wy budżetowej na rok 2021 została także zgło-
szona poprawka… I  jest wniosek mniejszości 
o to, żeby przyjąć ustawę budżetową bez popra-
wek, ale o tym będzie już mówił sprawozdawca 
mniejszości.

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

wiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo.
I proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji 

Budżetu i Finansów Publicznych, pana senato-
ra Krzysztofa Mroza, o przedstawienie wniosku 
mniejszości komisji w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy budżetowej na rok 2021.

Senator SPrawozdawca 
krzyszTof mróz

Panie Marszałku! Panie i  Panowie Sena - 
torowie!

Myśmy tutaj, jak to już powiedział mój przed-
mówca, pan przewodniczący Kazimierz Kleina, 

który dość wyczerpująco przedstawił te 2 punkty 
dotyczące zmian w budżecie… Ja to tylko uzupeł-
nię, powiem o 3 kwestiach.

Pierwsza sprawa jest taka, że wspólnie z se-
natorem Boguckim oraz senatorem Grzegorzem 
Biereckim złożyliśmy wniosek mniejszości, 
wniosek o przyjęcie nowelizacji budżetu, zmia-
ny ustawy budżetowej, który był odpowiedzią na 
złożenie poprawki przez pana przewodniczące-
go, senatora Kleinę. Ta poprawka się zmieniała 
w trakcie posiedzenia komisji. Najpierw to miało 
być 10 miliardów, ale później w wyniku jakiegoś 
zastanowienia się… Mam nadzieję, że tak było. 
Ostatecznie ta poprawka dotyczy przesunięcia 
w ustawie budżetowej 6,3 miliarda zł z Funduszu 
Modernizacji Sił Zbrojnych na dotację celową dla 
NFZ. Ja przypomnę, że w pierwotnej propozy-
cji, która do nas przyszła z Sejmu, i tak ten 1 mi-
liard zł na służbę zdrowia był przewidziany. To 
jest jedna kwestia.

Druga kwestia to jest sprawa… Pan przewod-
niczący Kleina podniósł kwestię jakichś błędów 
podczas projektowania ustawy budżetowej i tego, 
że w związku z tym musimy dokonywać noweli-
zacji. Nowelizacja budżetu nie jest niczym złym, 
nie jest niczym nadzwyczajnym, w szczególności 
gdy nowelizujemy budżet pod kątem zwiększenia 
dochodów. Chyba każdy chciałby być w takiej sy-
tuacji, że w trakcie roku budżetowego rosną jego 
dochody i może przeznaczyć te środki na okre-
ślone potrzeby zgłaszane przez dysponentów bu-
dżetu. W wyniku polityki gospodarczej, o której 
kilka dni temu mówił pan prof. Adam Glapiński… 
On powiedział tak bardzo, bardzo obrazowo, że 
mamy obecnie taki mały cud gospodarczy pole-
gający na tym, że w bardzo trudnym czasie wy-
chodzenia z COVID rosną nam dochody. Rząd 
szacuje, że do końca roku te dochody wzrosną 
w stosunku do uchwalonego budżetu o 78,5 mi-
liarda zł. Szanowni Państwo, w zakresie VAT te 
dochody rosną o 24%, w zakresie akcyzy – o 21%, 
w zakresie podatku dochodowego od osób fizycz-
nych – o prawie 17%. Rząd podjął taką decyzję, 
że skoro w stosunku do tego projektu ma nad-
wyżkę w wysokości ok. 78,5 miliarda zł, to mniej 
więcej połowę tych środków przekaże na zmniej-
szenie deficytu. W wyniku tej nowelizacji deficyt 
z ponad 82 miliardów spadnie do niewiele ponad 
40 miliardów zł. A więc można by powiedzieć, że 
najpierw zmniejszamy zadłużenie. Drugą połowę 
postaramy się przeznaczyć na te potrzeby, które 
są istotne i ważne. Największym beneficjentem 
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tej zmiany będą oczywiście samorządy, co zadaje 
kłam temu, co się często powtarza, co powtarza-
ją niektórzy samorządowcy, ale przede wszyst-
kim politycy opozycji sejmowej, że ten rząd czy 
ta większość parlamentarna, sejmowa jakoby jest 
przeciwko samorządom. 12 miliardów trafi do 
samorządów. Ta kwota, 12 miliardów, składa się 
z 2 elementów. 8 miliardów zł będzie przekazane 
w tym roku samorządom – myślę, że one wpły-
ną w listopadzie albo na początku grudnia – jako 
środki, które posłużą samorządom terytorialnym 
w przyszłym roku, rekompensując spodziewane 
zmniejszenie dochodów własnych głównie z PIT. 
Jeżeli uda nam się – a na następnym posiedze-
niu Senatu będziemy taką próbę podejmowa-
li – przeforsowanie zmian podatkowych, czyli 
wprowadzenie kwoty wolnej od podatku dla osób 
fizycznych w wysokości 30 tysięcy zł, to… Zakłada 
się, że w przyszłym roku podatki związane z PIT 
będą dla państwa mniejsze, a w związku z tym 
samorządy też będą miały mniejszy udział… Jeśli 
chodzi o te 8 miliardów, to jest taki pomysł rzą-
du związany z rozmowami z samorządowcami, 
które ogłosił pan premier Mateusz Morawiecki, 
aby te środki, dzielone według algorytmu – czy-
li dostaną je wszystkie gminy, wszystkie powia-
ty, wszystkie województwa – były przeznaczone 
na tzw. wydatki bieżące. Często samorządowcy 
skarżyli się, że rząd wprawdzie daje pieniądze 
na inwestycje w formie RIFL, rządowych fundu-
szy inwestycji lokalnych, w tym roku Programu 
Inwestycji Strategicznych, ale im brakuje środ-
ków na wydatki bieżące. I właśnie te 8 miliardów 
zł to jest zabezpieczenie samorządom, już w tym 
roku, środków na wydatki bieżące. Zaraz będą 
przecież uchwalane budżety jednostek samorządu 
terytorialnego. I oni już będą wiedzieli, że w przy-
szłym roku mają zagwarantowane określone pie-
niądze, co oczywiście pozwoli też lepiej te budżety 
samorządów zaplanować.

I informacja dosłownie sprzed kilku dni czy 
raczej decyzja sprzed kilkunastu dni, bo, tak jak 
pan przewodniczący powiedział, ustawa budże-
towa była w zeszłym tygodniu uchwalona: do 
tego jeszcze dołożono ok. 4 miliardów zł. To są 
też pieniądze dla samorządów, dla gmin, pienią-
dze znaczone, które też będą podzielone według 
algorytmu, na kanalizację i na wodociągi. To też 
jest pokłosie, efekt, który rząd już widzi, nabo-
ru do Programu Inwestycji Strategicznych po-
przez BGK. Bo właśnie bardzo wiele jednostek 
samorządu terytorialnego zgłasza potrzebę dość 

dużych inwestycji wodno-kanalizacyjnych. No, to 
są dość drogie rzeczy. I myślę, że ten dodatkowy 
fundusz, który trafi do wszystkich gmin, będzie 
kolejnym zastrzykiem pieniędzy na inwestycje 
wodno-kanalizacyjne.

Ale oczywiście – tak jak tutaj pan przewodni-
czący mówił – tych wydatków, na które będą te 
pieniądze przekazane, jest wiele. Przede wszyst-
kim pójdzie to także na drogi, pójdzie na przyspie-
szenie programu budowy 100 obwodnic, pójdzie 
na kolej, pójdzie na rolnictwo, w tym głównie na 
walkę z ASF, i oczywiście na modernizację Sił 
Zbrojnych, czyli na zakup abramsów, czołgów 
ze względu na napiętą sytuację geostrategicz-
ną, którą mamy. Chodzi o to, aby tutaj też pew-
ne rzeczy przyspieszyć, jeżeli mamy nadwyżkę 
budżetową. Pójdzie też dla osób niepełnospraw-
nych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. 1 miliard zł pójdzie 
na szkolnictwo wyższe – 900 milionów na uczel-
nie wyższe, też dzielone zgodnie z algorytmem, 
100 milionów na Sieć Badawczą Łukasiewicz. 
Macie państwo to rozpisane bardzo szczegóło-
wo. Niekiedy są to wydatki rzędu 3, 4 czy 5 mi-
lionów zł, łącznie ze zwiększeniem wydatków na 
Kancelarię Senatu i, odpowiednio, Kancelarię 
Sejmu. Ale to wszystko jest wyszczególnione. Zaś 
na zwiększenie bezpieczeństwa, dla Policji i dla 
Straży Granicznej, czyli w tym obszarze MSWiA 
– 2,7 miliarda zł. A reszta to są takie mniejsze 
kwoty.

I ostatnia uwaga, trzecia, od której zaczął pan 
przewodniczący Kleina. A mianowicie: czy ten 
budżet był celowo tak sformułowany, czy były tu 
jakieś błędy, że nagle w trakcie roku budżetowego 
mamy prawie 80 miliardów zł więcej dochodów 
i możemy je rozdawać, możemy przeznaczać na 
istotne cele i inwestycyjne, i społeczne?

Aha, jeszcze bardzo istotne jest to – pan prze-
wodniczący Kleina oczywiście też o tym mówił, 
ale warto to podkreślić – że 6% przeznaczamy na 
fundusz motywacyjny dla sfery budżetowej. Ze 
względu na COVID w zeszłym roku i w tym roku 
te środki były zamrożone. Po 3% teraz wyrównu-
jemy. Stąd te 6%. Sfera budżetowa będzie mogła 
dostać różnego rodzaju nagrody. A więc jest takie 
oczekiwanie wzrostu…

Ale wracając do myśli, czy budżet był do-
brze zaplanowany… Proszę zwrócić uwagę, że 
ten budżet był planowany w połowie roku 2020. 
Pamiętajmy, że to był marzec, to był COVID, 
to były puste ulice polskich miast, to była 
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dramatyczna niepewność, czy generalnie gospo-
darka światowa się nie zawali. Bo nikt nie spo-
tkał się z taką sytuacją, z taką zarazą. Co najwyżej 
w filmach science fiction przewidywaliśmy, że 
coś takiego się może wydarzyć. Ja sam pamiętam, 
jak szedłem do swojego biura, które mam w cen-
trum miasta, i byłem praktycznie jedyną osobą 
na ulicy, w południe, miasto było po prostu pu-
ste. Gdy się te założenia robiło w maju, w czerwcu 
roku 2020 na rok 2021… I stąd tak konserwatywne 
podejście rządu, w tej sytuacji i w tych okolicz-
nościach jak najbardziej uzasadnione. W wyni-
ku tych wielu działań, które są podejmowane, 
dzięki środkom z wielu tarcz, które trafiły do 
polskich przedsiębiorców, do polskich samorzą-
dów, udało się uratować kilka milionów miejsc 
pracy. Pamiętamy też rządowe fundusze inwesty-
cji lokalnych dla samorządów. I tak pobudziliśmy 
gospodarkę, także wprowadzając pieniądze do go-
spodarki. Narodowy Bank Polski, co jest standar-
dem, bo to samo robił Europejski Bank Centralny 
i Fed w Stanach Zjednoczonych… I dzisiaj możemy 
mówić, że te wskaźniki makroekonomiczne… Po 
prostu każdy z tych wskaźników idzie do góry. 
Szacujemy, że w tym roku wzrost gospodarczy 
sięgnie prawie 5%. Ten rozwój gospodarczy, który 
jest lepszy niż przewidywały najlepsze założenia, 
najlepsze prognozy, które były, pokazuje, jak traf-
na była polityka gospodarcza, którą podjęliśmy, 
wtedy, podczas COVID, obarczona pewnym ry-
zykiem. Tak że nie tylko udało nam się utrzymać 
miejsca pracy, ale i udało nam się tę gospodar-
kę tak pobudzić, że dzisiaj blisko 80 miliardów zł 
mamy więcej w budżecie. I ja bym życzył sobie… 
Życzyłbym przede wszystkim każdemu przyszłe-
mu ministrowi finansów, aby mógł o tej porze, 
w październiku, przyjść do parlamentu i powie-
dzieć: mamy tak znaczący wzrost dochodów, że 
możemy te dochody przeznaczyć na zmniejsze-
nie deficytu budżetowego i jeszcze na jakieś cele. 
Wiadomo, że w budżecie zawsze znajdą się ta-
kie dziedziny i takie obszary, które należałoby 
wesprzeć.

Być może pan przewodniczący Kleina nie 
chciał tego pytania powtórzyć czy zrelacjonować 
dzisiaj… Ale takie pytanie na posiedzeniu Komisji 
Budżetu i Finansów Publicznych pan przewodni-
czący Kleina postawił, a mianowicie: co by się sta-
ło, gdyby nie było tej nowelizacji? Odpowiedź pana 
ministra była jasna, częściowo pan przewodni-
czący Kleina sam sobie odpowiedział. Gdyby 
nie było tej nowelizacji, to po prostu byłaby to 

nadwyżka budżetowa, z której by został pokryty 
deficyt budżetowy, natomiast w praktyce, gdyby 
nie ta nowelizacja, to nie byłoby tych 12 miliar-
dów zł dla samorządów – a będzie to rzutowało 
na ich budżety w przyszłym roku – nie byłoby 
pieniędzy na te wszystkie istotne cele społeczne, 
ważne, tj. na drogi, na koleje, na Siły Zbrojne, na 
niepełnosprawnych, na szkolnictwo wyższe itd. 
Dzięki tej nowelizacji środki na te cele się znajdą.

My jako mniejszość złożyliśmy ten wniosek, 
bo nie zgadzamy się na to, aby w ten sposób, tak 
w ostatniej chwili, dokonywać dość istotnego 
przesunięcia, bo o blisko 6 miliardów zł, w za-
kresie tych propozycji, które złożył rząd. No, 
mamy pewnego rodzaju możliwości budżetowe 
i potrzeby wynikające z sytuacji doposażenia 
Sił Zbrojnych. Zawsze można powiedzieć, że na 
coś zabrakło, że można było dać tym, tym, tym 
i tym, bo te potrzeby w różnych obszarach są nie-
ograniczone. Tutaj większość senacka, większość 
senacka w komisji oczywiście, zagrała bardzo po-
pulistycznie, mówiąc: to przekażmy to na służbę 
zdrowia. No, kto by nie chciał? Ale ja przypomnę 
jedną rzecz, a mianowicie to, że my mamy ubez-
pieczeniowy system służby zdrowia, który wpro-
wadził, nomen omen, pan senator Kleina, będąc 
wtedy jeszcze w AWS. A więc ta służba zdrowia 
powinna być finansowana ze składek. I jeden 
z elementów Polskiego Ładu, który będzie uchwa-
lany, będzie dotyczył chęci takiego zwiększenia… 
No, z powodu likwidacji możliwości odpisu skład-
ki zdrowotnej od podatku generalnie budżet traci, 
ale zyskuje NFZ. W przyszłym roku w wyniku 
tych zmian podatkowych NFZ otrzyma dość istot-
ne wsparcie i budżet NFZ wzrośnie o wiele, wiele 
więcej, niż przewidują propozycje, które zgłasza-
ne są tutaj, w tej poprawce. Stąd wniosek mniej-
szości. Dziękuję.

wiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do se-
natorów sprawozdawców.

Pan senator Aleksander Szwed chce zgłosić 
pytanie.

Do kogo?
(Senator Aleksander Szwed: Dziękuję, Panie 

Marszałku. Chciałbym skierować pytanie do 
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senatora sprawozdawcy mniejszości, do pana se-
natora Krzysztofa Mroza.)

Proszę bardzo.

Senator 
aleksander szwed

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, patrząc na tę nowelizację, wi-

dzimy same pozytywy. Prognozuje się, że dochody 
będą większe nawet o 78,5 miliarda zł. Już teraz 
na lipiec jest nadwyżka w budżecie wynosząca ok. 
35 miliardów. Chciałbym, żeby wybrzmiało, o ile 
dokładnie zmniejszy się deficyt. Tutaj mówił pan 
bardzo szeroko o wsparciu dla jednostek samo-
rządu terytorialnego w ramach tej nowelizacji. 

Chciałbym zapytać: czy na posiedzeniu komi-
sji budżetu jakoś szerzej omawialiście państwo 
sytuację finansową samorządów wcześniejszą, 
zwłaszcza w okresie 2016–2020, i obecną? No, 
mamy COVID, a mimo to wsparcie dla samorzą-
dów znacznie wzrosło. Mówił pan m.in. o tych 
12 miliardach, ale w ramach tej nowelizacji mamy 
jeszcze środki na drogi gminne, drogi powiato-
we, mamy wiele pozytywnych programów dla sa-
morządów. Widzimy, że samorządy dla rządu są 
priorytetem. Dziękuję.

wiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Państwo Senatorowie, zwracam uwagę, że py-

tanie powinno się zawrzeć w 1 minucie.
Panie Senatorze Sekretarzu, proszę pilnować, 

aby nie przekraczano tej 1 minuty. Dobrze?
(Senator Sekretarz Wiktor Durlak: Dobrze.)
I dawać mi sygnał.
Pan senator Jerzy Czerwiński… A  nie, 

odpowiedź.

Senator 
krzyszTof mróz 

Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Tak, rząd widzi konieczność dobrej współ-

pracy z samorządami, w związku z powyższym 
przeznacza tak duże pieniądze, które płyną bez-
pośrednio do samorządów. Proszę zwrócić uwagę, 

że niezależnie od tego, czy są to pieniądze w ra-
mach tych 8 miliardów, czy w ramach środków 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 
czy – jak obecnie – Programu Inwestycji 
Strategicznych, rząd tylko przekazuje pieniądze, 
a samorządy same decydują o tym, na co chcą te 
pieniądze przeznaczyć. My nie wskazujemy: ma-
cie zrobić to, macie zrobić tamo, na to dostanie-
cie, a na to nie dostaniecie. Tutaj samorządy, jak 
wskazuje nazwa, „samorządność”, same podej-
mują decyzje.

Oczywiście, jeśli chodzi o te 8 miliardów zł, 
które dostaną samorządy, to teoretycznie jest to 
rekompensata wydatków i zmniejszenia docho-
dów dla samorządów, ale to samorządy zdecydu-
ją, czy policzą to jako wkłady własne na wydatki 
inwestycyjne, czy przeznaczą to na wydatki bie-
żące. To będzie już decyzja samorządów. Te 12 mi-
liardów zaś to jest dość istotna kwota, która dość 
znacznie zasili budżety. Oczywiście te pieniądze 
z wiadomej racji będą wydatkowane w przyszłym 
roku, stąd taka duża kwota wydatków niewygasa-
jących. Ale to już dotyczy drugiego punktu.

Jeśli chodzi o deficyt, to był on planowany na 
kwotę 82,3 miliarda zł, spada do 40,5 miliarda, 
czyli tegoroczny deficyt będzie mniejszy o ok. 
36 miliardów. Tak? Czyli będziemy mniej… Czyli 
zostanie wyemitowanych przez ministra finan-
sów mniej obligacji, o te 36 miliardów zł mniej.

wiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Jerzy Czerwiński zadaje pytanie.

Senator 
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ja mam py-
tanie do pana senatora Kleiny, właściwie to 2 
pytania. 

Jedno konkretne, szczegółowe: z jakiej pozy-
cji, jeśli chodzi o uzbrojenie naszej armii, chce-
cie państwo zrezygnować, na co te pieniądze… 
Znaczy nie na co, ale z czego miałyby one zostać 
zabrane? Państwo proponujecie wycofanie 6,3 mi-
liarda zł, jeszcze w dobie takiej, a nie innej sytu-
acji Polski, jeśli chodzi o bezpieczeństwo ze strony 
Wschodu.
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I drugie pytanie. Ja tu otrzymałem jakby 2 róż-
ne sprawozdania. Przepraszam, Panie Senatorze. 
Jedno to sprawozdanie przedstawiciela mniejszo-
ści, który mówi o pozytywach, o tym, jak dobrze 
się rozwija polska gospodarka, z czego są te przy-
rosty i na co one mogą być skierowane, a drugie 
to pana sprawozdanie, niestety, pozbawione liczb. 
W sprawozdaniu komisji budżetowej liczby to jest 
clou, podstawa. To sprawozdanie mówiło o ja-
kichś bliżej nieokreślonych negatywach. No, jak 
to jest? Proszę podsumować.

Czy to dobrze, że mamy taką dużą nadwyżkę 
budżetową, to znaczy nie nadwyżkę, ale dodatko-
we dochody, na razie? I czy to dobrze, że je prze-
znaczamy na dodatkowe wydatki i zmniejszamy 
deficyt? Czy też to jest źle? Jak pan to sytuuje, jako 
szef komisji budżetowej? Czy po prostu to świad-
czy o tym, że nasza gospodarka się rozwija, czy 
też o czymś innym?

wiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo.

Senator 
k azimierz kleina

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowny 
Panie Senatorze!

Moje odpowiedzi były dość precyzyjne i w za-
sadzie odpowiedzi na te pytania, które pan po-
stawił, były jasno przedstawione. Tylko chcę 
powiedzieć tak: cały czas, jak mówimy w  tej 
chwili nawet o tych wszystkich wydatkach, któ-
re zostały teraz wpisane do nowelizacji ustawy 
budżetowej na rok 2021… To są wszystko wydat-
ki, które będą pokrywane z kredytu, nie z za-
robionych dodatkowo pieniędzy, tylko z długu, 
ponieważ ciągle, nawet po tej nowelizacji ustawy 
budżetowej, deficyt będzie bardzo wysoki. A więc 
gdybyśmy, teoretycznie, nie dokonywali tych wy-
datków, które zostały wpisane do tej ustawy, no-
welizacji ustawy budżetowej, to dopiero wówczas 
budżet państwa byłby bliski, że tak powiem, tego, 
że byłby bezdeficytowy. A więc to wszystko o tych 
celach, nawet o tym celu, który myśmy postawi-
li jako priorytet, czyli służbie zdrowia… No, bo 
w to, że to jest dzisiaj priorytet, to chyba nikt 

nie wątpi w czasach pandemii, tych problemów 
ze zdrowiem, sytuacji, jaka jest w służbie zdro-
wia. To jest poważna sprawa. Ale nawet ta kwota 
przez nas przewidziana będzie pochodziła z za-
dłużenia państwa, a nie z dodatkowych pienię-
dzy wypracowanych przez nas. Tak więc warto 
na to zwrócić uwagę. Te wszystkie cele, które tu 
realizujemy… Te środki niestety w dalszym cią-
gu pochodzą w praktyce z zadłużenia państwa.

I teraz druga sprawa. Z jakich środków prze-
widujemy ten wydatek na rzecz służby zdrowia? 
To są środki, które były przewidziane w noweli-
zacji na modernizację Sił Zbrojnych, dokładnie 
na zakup abramsów. To jest z tego celu, dokład-
nie z tego. Ponieważ pan minister na posiedzeniu 
komisji mówił nam, że wydatki, które są zapro-
gramowane w tej nowelizacji ustawy budżetowej, 
to są wydatki prorozwojowe, a więc jakby pro-
wadzące do rozwoju gospodarczego. No, wydatek 
na zakup tego uzbrojenia nie przyczyni się spe-
cjalnie do większej dynamiki gospodarczej, bo to 
będą środki, które wypłyną z budżetu państwa 
wprost za granicę. Nie oceniam w tej chwili ce-
lowości. Ja osobiście mam poważne wątpliwości 
dotyczące celowości tego zakupu, ale nie jestem 
specjalistą od spraw obronności, tak więc to są 
może raczej emocje. Wydaje mi się, że dzisiaj 
priorytetem powinna być jednak kwestia służby 
zdrowia i pokazanie, że na ten cel dajemy jakieś 
dodatkowe środki. Bo przecież w tej nowelizacji 
są przeznaczone środki na służbę zdrowia, to jest 
1 miliard zł.

I teraz chcę powiedzieć tak: oczywiście, ja się 
zawsze cieszę z każdych dodatkowych dochodów 
budżetu państwa, to jest oczywista sprawa, ja tu 
zresztą także powiedziałem, że się z tego cieszę. 
Tylko ciągle musimy pamiętać o tym, że nawet 
ten duży rozwój, jaki polska gospodarka… No, on 
jest, występuje ten rozwój, bo wpływy budżeto-
we są przecież wyższe. Jednak to wynika z tego, 
że jako państwo polskie zadłużyliśmy się w spo-
sób niesamowity w tych ostatnich czasach. Ponad 
400 miliardów zł to nowe zadłużenie, wynikają-
ce właśnie z tego rozwoju. Jak mówię, tu trzeba 
widzieć także ten szerszy kontekst. Prawda? I to 
zadłużenie ktoś będzie musiał spłacić, to będą 
musiały spłacić następne pokolenia. To nie znik-
nie ot tak sobie. Prawda?

Jakie były tego źródła, ja już jasno mówi-
łem. Uważam, że dochody były niedoszacowane. 
Myśmy na to zwracali uwagę rok temu, na posie-
dzeniu komisji przy okazji dyskusji budżetowej. 
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Zresztą pan minister finansów przyznał, tak jak-
by miękko, że mieliśmy w tej sprawie rację, że mi-
nisterstwo przyjęło taką bardzo, bardzo ostrożną 
prognozę. To była decyzja ministerstwa i ja to 
szanuję, ale nasze, że tak powiem, szacunki, sza-
cunki Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, 
która nie ma takiego aparatu, jakim dysponuje 
ministerstwo, były rzeczywiście wyraźnie lepsze. 
Nawet wpłata z Narodowego Banku Polskiego była 
szacowana na 1 miliard 300 milionów zł, a wpłata 
rzeczywista wyniosła 8,9 miliarda zł.

Już nie mówię o wpływie, jaki na wyniki fi-
nansowe, dochody budżetu, miała inf lacja. Tu 
nikt nie mówi o inflacji, a to jest inflacja de fac-
to zabójcza dla gospodarki. Pan prezes Glapiński 
jeszcze do wczoraj mówił, że inflacja ok. 5% jest 
dobra dla gospodarki. Wczoraj czy przedwczoraj 
zmienił już trochę optykę. Przecież wczoraj Rada 
Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe. 
Podniosła je minimalnie, oczywista sprawa, ale 
już to pokazało, że istnieje poważny problem. 
A więc ja myślę, że to trzeba widzieć w takim 
dużo szerszym kontekście. Nie skupiajmy się 
tylko na tym, że jest się z czego cieszyć. Bo my 
się cieszymy, że wpływają dodatkowe pieniądze, 
ale część z nich wpływa z tytułu tego zabójcze-
go mechanizmu, jakim jest inflacja. A inflacja to 
jest uderzenie w nasze oszczędności, to jest ude-
rzenie w nasze wynagrodzenia. Bo cóż to daje, że 
wynagrodzenie zostało podniesione o 5%, jeżeli 
inf lacja wynosi 5%? To znaczy, że nie ma pod-
wyżki wynagrodzenia. Te skutki są bardzo, bar-
dzo poważne. Przynajmniej tak myśli większość 
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Te 
kwestie są bardzo ważne, ale nie chcę powtarzać 
tego, co już powiedziałem, żeby nie przedłużać. 
Marszałek kiwa głową, że powinienem skończyć, 
więc kończę.

wiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Pan senator Jan Maria…
(Głos z sali: Senator Czerwiński chce dopytać.)
Pan senator Jan Maria Jackowski.

Senator 
Jan maria Jackowski

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Mam pytanie…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz : 
Wpisałem pana senatora na listę.)

Tak jest.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę 

bardzo.)
Mam pytanie do pana senatora Kleiny, a póź-

niej zwrócę się do obu panów, bo nie wiem, kto 
będzie mógł odpowiedzieć na pytanie drugie.

Moje pytanie jest następujące. Rozumiem jak 
najbardziej społeczne oczekiwania co do zasilenia, 
generalnie rzecz biorąc, sektora ochrony zdrowia. 
Rozumiem, że za państwa poprawką kryje się 
taka chęć. I to jest pokaźna kwota, ponad 6 mi-
liardów zł. Ale też mam na uwadze kwestie bez-
pieczeństwa, które są może mniej widowiskowe, 
niemniej mają strategiczne znaczenie dla naszej 
teraźniejszości i przyszłości. 

Mam pytanie: czy wnioskodawcy nie mogli-
by tak zmodyfikować tej poprawki, żeby te środ-
ki przesunąć… Jeśli taka jest łączna kwota tych 
nadwyżek, być może z innych źródeł dałoby się 
to sfinansować. I wtedy nie byłoby tego dylematu, 
czy zdrowie, czy bezpieczeństwo. Bo ten dylemat 
rzeczywiście jest dość trudny.

I  drugie pytanie. To już dotyczy kwestii 
bardziej szczegółowej. Tam jest mowa m.in. 
o  wykupieniu udziałów w  Polskich Kolejach 
Państwowych, aż do 100%. Proszę powiedzieć, 
jaka tam jest teraz struktura i jakie jest uzasad-
nienie tego celu. Bo zawsze miałem przekonanie, 
że to jest 100%… Być może tutaj wychodzi mój 
brak wiedzy w tym zakresie, ale myślałem, że jest 
to 100-stuprocentowa struktura właścicielska. Jak 
ta sytuacja wygląda? Dziękuję.

wiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Proszę bardzo.

Senator 
k azimierz kleina

Panie Senatorze, to jest kwestia priorytetów. 
Komisja podjęła taką decyzję, że dzisiaj bardziej 
celowe są wydatki na służbę zdrowia niż na ten 
cel, na który te środki zostały przeznaczone, tym 
bardziej że to jest zaliczka. To jest de facto wypro-
wadzenie tych środków z Polski, wyprowadzenie 
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nie w sensie przestępczym, tylko takim, że to po 
prostu będzie dochód innego, zagranicznego pod-
miotu. I to cały czas jest zaliczka, bo kiedy dotrze 
do nas to uzbrojenie, to tego… Pewnie w tym mi-
nisterstwie doskonale to wiedzą, ale my na ten 
temat jakoś specjalnie nie dyskutowaliśmy. Jeżeli 
pan senator widzi lepszy pomysł, lepsze, że tak 
powiem, sformułowanie tej poprawki, to oczywi-
ście to można zrobić. My tak uznaliśmy, taką pro-
pozycję zaakceptowaliśmy.

Druga kwestia: struktura właścicielska 
w  Polskich Liniach Kolejowych. Ja myślę, że 
w praktyce 100% to jest własność państwa, z tym 
że trochę ponad 13%, ok. 14% to jest własność PKP, 
Polskich Kolei Państwowych, a reszta jest Skarbu 
Państwa. Tak więc mamy wątpliwości, czy to jest 
celowy zakup, bo to de facto niczego nie zmienia. 
Możliwe, że tu chodzi o to, żeby wesprzeć PKP 
i dokapitalizować PKP, a nie dokonać jakiejś re-
wolucji właścicielskiej, bo to właścicielstwo jest 
państwowe: albo wprost jest to własność Skarbu 
Państwa, albo jest to własność państwa poprzez 
Polskie Koleje Państwowe. Zatem wykup akcji 
państwowych przez państwo nie powinien być 
takim priorytetem. Wolałbym – myślę, że może 
nawet tak będzie – żeby te środki w całości były 
przeznaczone na modernizację linii kolejowych. 
Te kwoty tam są na pewno bardzo potrzebne, bo 
ciągle są oczekiwania, że tam będzie wykonanych 
dużo więcej prac. Ostateczną decyzję w tej spra-
wie podejmą na pewno minister finansów i mi-
nister właściwy do spraw transportu.

wiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Teraz ja zadaję pytanie, ale panu senatorowi 

sprawozdawcy wniosku mniejszości.
Panie Senatorze, pan stwierdził jednoznacz-

nie, że ta nadwyżka pochodzi ze zwiększonego 
rozwoju gospodarki. Ale proszę mi powiedzieć: 
według pana ile pochodzi ze zwiększonego roz-
woju, a ile ze zwiększonej inf lacji? Jakie to są 
proporcje?

Senator 
krzyszTof mróz 

Panie Marszałku, ja mogę powiedzieć, że te 
główne źródła zwiększenia dochodów w budże-
cie poza zmianami praktycznie we wszystkich 

podatkach, bo to zmiany i w CIT, i w PIT, i w ak-
cyzie, i w podatkach sektorowych… Oczywiście 
ta skala jest różna: to od 2–3% do 20–30%. 
Innym jeszcze, o czym było powiedziane, źró-
dłem zwiększenia dochodów był oczywiście zysk 
Narodowego Banku Polskiego. Dość pokaźny to 
był wzrost, to było ponoć 8 miliardów, jeżeli się 
nie mylę… No, pan przewodniczący Kleina kiwa 
głową. Oczywiście wzrost zysku Narodowego 
Banku Polskiego nie zależy od rządu, planowa-
nie jest w gestii Narodowego Banku Polskiego, 
Zarządu NBP, bo to on to określa. A jak wiemy, 
zysk NBP bierze się z jednej strony z różnic kur-
sowych, które są w przypadku walut, a z dru-
giej strony z takiej dość roztropnej polityki szefa 
NBP, mianowicie kupowania złota, bo cena tego 
kruszcu dość mocno poszła w górę i stąd są te zy-
ski Narodowego Banku Polskiego. Pamiętajmy, 
że one w jakimś zakresie są wynikiem pewnych 
rozliczeń.

No i taką ostatnią pozycją, w przypadku której 
był dość wysoki wzrost, są opłaty za certyfikaty 
CO2. No, tylko że ze wzrostu w tej pozycji najmniej 
powinniśmy się cieszyć, dlatego że te pieniądze 
wpłaciły spółki energetyczne i w związku z tym…

(Senator Leszek Czarnobaj: A  one skąd je 
mają?)

Mają właśnie z opłat za energię i dlatego po-
wiedziałem, że ze wzrostu w tej pozycji akurat nie 
powinniśmy się…

(Senator Leszek Czarnobaj: Bardzo rozsądna 
polityka.)

…nie powinniśmy się, Panie Senatorze, za bar-
dzo cieszyć.

A te podwyżki opłat za certyfikaty CO2 są po-
chodną bardzo restrykcyjnej, a dla polskiej go-
spodarki zabójczej, polityki klimatycznej, którą 
forsuje Unia Europejska. Pamiętajmy, że w 2015 r. 
koszt certyfikatów CO2 to był koszt 5–6 euro. 
Dzisiaj to jest ponad 60 euro, to dochodzi nawet 
do 65 euro. Dla takich krajów jak Polska, które 
mają energetykę opartą na węglu, czyli emisji 
CO2, jest to bardzo niekorzystne. Pamiętajmy, że 
te 13 miliardów z CO2, które wpłynęły do budżetu 
polskich spółek energetycznych, to było za limity, 
które państwo polskie ma bezpłatnie. Oczywiście 
to jest tylko ułamek kosztów, które musi ponieść 
energetyka, bo większość trzeba dzisiaj kupować 
na rynku międzynarodowym. Jeżeli się nie mylę, 
to 2 lata temu… Dlaczego te ceny tak eksplodo-
wały? Dlatego, że 2 lata temu Unia Europejska 
dopuściła do obrotu certyfikatami za emisję 
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CO2 fundusze inwestycyjne, robiąc z tego taki 
quasi-papier wartościowy. I to stało się przed-
miotem pewnego rodzaju spekulacji, było tu tak 
jak na rynku obligacji, na rynku akcji. No i nie-
które międzynarodowe fundusze inwestycyj-
ne, fundusze emerytalne, fundusze hedgingowe 
w wyniku działań… One tak wywindowały ceny. 
Oczywiście za progiem mamy program pana ko-
misarza Timmermansa, który to program cały 
czas zwiększa ograniczenia, jeżeli chodzi o emi-
sję CO2 dla całej Unii Europejskiej. Z drugiej stro-
ny zmniejsza się liczbę bezpłatnych certyfikatów, 
które miały kraje.

No i dzisiaj mamy skutki tego wszystkiego, 
i to nie tylko w Polsce. Na tej polityce poślizgnę-
ły się Włochy, poślizgnęła się Hiszpania, pośli-
zgnęła się Portugalia. Te państwa uważały, że 
będą sprytnie realizować taką politykę poprzez 
przekształcenie elektrowni węglowych, które 
pozamykały, w gazówki. No i może by to wyszło, 
gdyby nie Władimir Putin, który ograniczył do-
stawy gazu. Dzisiaj nawet kraje, które nie kojarzą 
nam się z dużą emisją węgla, bo po prostu ode-
szły od niego, takie jak Hiszpania czy Portugalia, 
mają bardzo dramatyczną sytuację związaną ze 
wzrostem cen energii. Jeszcze dramatyczniejsza 
sytuacja jest we Włoszech. Ze względów klima-
tycznych na północy Włoch zużywa się zimą dość 
dużo energii. Oni praktycznie cały swój przemysł 
energetyczny przekształcili na… Większość to 
elektrownie węglowe.

Pamiętajmy – mówię to do wszystkich zwo-
lenników OZE – że OZE jest potrzebne, waż-
ne, istotne, ale to może być tylko uzupełnienie. 
Podkreślam: uzupełnienie. Największym emiten-
tem, krajem, który w Unii Europejskiej zużywa 
najwięcej węgla, są Niemcy. Niemcy zużywają 
brudny węgiel z tego złoża, które idzie od Bogatyni 
w stronę niemiecką. To jest brudny węgiel, gorszy 
pod względem CO2 niż węgiel kamienny.

Wracam do pytania pana marszałka, jeżeli 
chodzi o inflację. No, inflacja jest pewnym proce-
sem. Tego nie da się wyliczyć, dochody po prostu 
rosną. Jeżeli inflacja ma znaczenie w przypadku 
wpływów z podatku, to oczywiście jest tak w za-
kresie VAT, bo VAT jest, że tak powiem, doliczany 
od wzrostu cen. Ja tylko przypomnę, że… W uzu-
pełnieniu odpowiedzi pana przewodniczącego 
Kleiny, który mówił, iż mamy 5-procentową in-
flację, i jeżeli pójdzie 5% wzrostu wynagrodzeń, 
no to będzie zero… Tylko że wynagrodzenia ro-
sną niemal dwukrotnie szybciej niż inflacja. Tak 

więc pomimo inflacji realne wynagrodzenia ro-
sną szybciej, w związku z powyższym Polacy się 
bogacą. Dziękuję.

wiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

No, dziękuję. Nie będę pana dopytywał, jak 
można się bogacić na inf lacji, ale… Budżet? 
Rozumiem, ale…

(Senator Krzysztof Mróz: Panie Marszałku…)
Nie, nie. Pan już bardzo dokładnie…
(Senator Krzysztof Mróz: Panie Marszałku, 

oczywiście, że nie bogacimy się na inf lacji. Ja 
mówię – to są zresztą dane statystyczne, któ-
re można sobie sprawdzić – że pomimo inf la-
cji… Wynagrodzenia rosną bardziej niż inflacja, 
w związku z powyższym ludzie relatywnie wyż-
sze mają dochody.)

Dobrze. Nie chcę już wchodzić w tę dyskusję…
(Senator Krzysztof Mróz: To jest fakt obiektyw-

ny, Panie Marszałku, który jest niezaprzeczalny.)
Ja rozumiem, tak, fakt obiektywny… Nie będę 

tutaj pana przekonywał… To nie jest moment na 
dyskusję.

Pan senator Janusz Pęcherz.
(Senator Janusz Pęcherz: Panie Marszałku, ja 

dziękuję. Będę miał pytanie do pana ministra, 
później.)

Dobrze, do ministra. Dziękuję.
Pan senator Jerzy Czerwiński.

Senator 
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przyznam, że odpowiedź pana senatora Kleiny 

mnie zainspirowała do zadania 2 krótkich pytań. 
Pierwsze. No, jest pewien progres, już wiemy, 

że część tych dodatkowych środków jest ze wzro-
stu gospodarczego. Prosiłbym o przedstawienie, 
na jakim mniej więcej poziomie jest Polska w sto-
sunku do innych krajów. Jak ten wzrost gospodar-
czy, załóżmy, w Unii Europejskiej w stosunku do 
naszego wygląda? W procencie PKB… Bo to będzie 
jasne i oczywiste.

I drugie pytanie. W pana odpowiedzi, nazwał-
bym to, odczułem, że być może – nie wiem, czy to 
jest prawda, prosiłbym ewentualnie to zdemen-
tować – nie… No, sugeruje pan, że tej ustawy po 
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prostu nie należałoby wprowadzać i całość tych 
dodatkowych dochodów przeznaczyć na likwida-
cję deficytu budżetowego. Czy rzeczywiście tak 
jest, czy pan to sugeruje, czy po prostu tak to wy-
szło? Pytam także w kontekście tego, że przedsta-
wiciele samorządu mogą nas słuchać.

wiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Senatorze Sprawoz - 

dawco.

Senator 
k azimierz kleina

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Kwestia porównywania wzrostu gospodar-

czego w PKB w poszczególnych krajach europej-
skich nie była przedmiotem naszego posiedzenia 
i na posiedzeniu komisji myśmy tej sprawy nie 
rozpatrywali.

Druga kwestia, dotycząca tej nowelizacji. Tak, 
było takie pytanie postawione. Gdyby noweliza-
cji nie było, to wszystkie te dodatkowe dochody 
przyczyniłyby się do zmniejszenia deficytu bu-
dżetu państwa.

Trzecia sprawa, kwestia budżetu samorządów. 
No, samorządy nawet mimo tych kwot, które tu 
zostały wymienione i wskazane, ciągle uważają, 
że ich ubytki z tytułu różnych zmian ustawowych 
– i to było podnoszone na posiedzeniu komisji – są 
dużo większe niż te dodatkowe 8 miliardów, któ-
re będą przedmiotem przekazania samorządom. 
Zresztą o tym będzie mówiła kolejna ustawa, któ-
ra będzie procedowana dzisiaj w tej Izbie.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz : 
Dziękuję…)

(Senator Jerzy Czerwiński: 12 miliardów, jeśli 
dobrze zrozumiałem…)

To jest 8 miliardów na rekompensatę i 4 mi-
liardy – o tym mówiłem już – na dodatkowe in-
westycje, głównie kanalizacyjno-wodociągowe. 
Wspominałem o tym…

(Senator Jerzy Czerwiński: Ale czy…)
No tak, ale 8 miliardów na rekompensaty. 

Ja o tym mówiłem, mówiłem o 12 miliardach… 
Może wtedy tego tak nie rozdzielałem, teraz to 
rozdzieliłem.

(Senator Jerzy Czerwiński: Dobrze. A czy…)

wiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Pas.
Pan senator Leszek Czarnobaj…
(Senator Jerzy Czerwiński: Ale ja bym chciał 

dokładnie…)
Nie, Panie Senatorze…
(Senator Jerzy Czerwiński: No dobrze.)
W  minucie pan się powinien zmieścić 

i w pierwszym pytaniu pan się zmieścił w mi-
nucie, a to jest po prostu dyskusja przy okazji 
pytań.

Proszę, pan senator Leszek Czarnobaj.
(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku, 

po wysłuchaniu wypowiedzi pana senatora Mroza 
rezygnuję z zadawania pytań.)

Pan senator Aleksander Szwed.

Senator 
aleksander szwed 

Dziękuję, Panie Marszałku
Ja mam pytanie do pana senator Krzysztofa 

Mroza. Chciałbym tutaj po części nawiązać do…
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Na ucho…)
Tutaj jest, koło mnie.
Chciałbym po części nawiązać do pytania 

pana marszałka Borusewicza. Ostatnie 5 lat to 
obniżka ponad 20 podatków w Polsce, a mimo 
to, dzięki odpowiedzialnej polityce budżetowej 
rządu, odnotowaliśmy wzrost wpływów z podat-
ków. Jest to efekt m.in. uszczelnienia finansów 
publicznych i walki z mafiami VAT-owskimi. 
I po nowelizacji budżetu widzę tutaj takie kwoty, 
że… Planuje się np., że w 2021 r. wzrosną wpływy 
z tytułu PIT – w ustawie budżetowej planowa-
no 69,3 miliarda, a teraz ma być 71,3 miliarda; 
z CIT – było planowane 37,1 miliarda, a teraz ma 
być 49,5 miliarda zł; i z VAT – było planowane 
181 miliardów zł, a teraz ma być 214,5 miliar-
da. Planuje się, że wpływy podatkowe ogólnie 
ukształtują się na poziomie 440… przepraszam, 
424,8 miliarda, podczas gdy w ustawie budżeto-
wej było wpisane 369,1 miliarda zł. Czyli mamy 
tutaj twarde liczby.

Chciałbym zapytać, czy była o tym mowa na 
posiedzeniu komisji i czy były przytaczane te 
kwoty wzrostu wpływów z podatków.
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wiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator 
krzyszTof mróz 

Ogólnie rzecz ujmując, powiem tak: oczywi-
ście mówiliśmy o tych wpływach, ale ten wzrost 
dochodów omawiał dokładnie przede wszyst-
kim pan minister, przedstawiając noweliza-
cję. Wiadomo, że jeżeli chcemy na coś wydawać 
pieniądze, to najpierw musimy mieć te pienią-
dze, musimy skądś je wziąć. Tamten wzrost 
wpływów z podatków był omawiany, ale jakby 
ogólnikowo.

Jednak, Szanowni Państwo, myślałem, że ta 
dyskusja pójdzie troszeczkę w innym kierunku. 
To jest jedna z takich ustaw, które, moim zda-
niem, nie powinny budzić żadnych kontrowersji. 
Nie powinniśmy się doszukiwać jakiegoś trze-
ciego dna w sytuacji, w której mamy rozpędzoną 
gospodarkę, mamy rosnący wzrost gospodarczy, 
z kwartału na kwartał coraz większy, mamy ro-
snące wpływy z podatków, ze wszystkich podat-
ków i możemy dzisiaj Polakom powiedzieć, że 
nigdy w historii nasza gospodarka nie miała się 
tak dobrze, jak ma się teraz. A o tym cudzie mo-
żemy mówić w tym kontekście, że dzieje się to 
wszystko po bardzo trudnym roku covidowym. 
Zresztą ten rok też jest przecież w jakimś zakresie 
covidowy i w szczególności branża turystyczna – 
ja jestem terenów górskich – przez kilka miesięcy 
miała ograniczenia w funkcjonowaniu. A mimo to 
gospodarka tak dobrze się rozwija. I niezależnie 
od tego, czy rządzi PiS, Platforma, SLD czy, po-
wiedzmy, PSL, powinniśmy się cieszyć z takich 
wskaźników makroekonomicznych, bo one są po 
prostu rewelacyjne. A założenia na przyszły rok 
– pamiętajmy, że za chwileczkę będziemy praco-
wać nad budżetem na rok 2022, tj. Ministerstwo 
Finansów pewnie kończy już prace nad budżetem 
– są jeszcze lepsze.

(Rozmowy na sali)
Ja wiem, Panie Senatorze Czarnobaj, że jak 

w Polsce dobrze się dzieje, to opozycja się nie ma 
co cieszyć, chociaż powinna się cieszyć. Pan cały 
czas tutaj, że tak powiem…

(Rozmowy na sali)
(Senator Wadim Tyszkiewicz: To są odpowie-

dzi na pytania? No, Panie Marszałku…)

(Głos z sali: Co to za propaganda.)
…próbuje kwestionować…
(Głos z sali: Pan chyba zapomniał, gdzie jest…)
(Rozmowy na sali)

wiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Panowie Senatorowie, pan senator sprawoz-
dawca może tutaj mówić, uzasadniać… Moja rola 
jest tylko techniczna. Ja nie mogę mu odebrać 
głosu.

Ale, Panie Senatorze…
(Senator Krzysztof Mróz: Skończyłem.)
Skończył pan?
(Senator Krzysztof Mróz: Tak.)
No to świetnie.
(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku, 

w ramach sprostowania…)
Nie, nie, nie ma sprostowania.
(Senator Leszek Czarnobaj: Ale moje nazwisko 

padło, no to muszę sprostować.)
A! No tak, padło. Niestety padło, Panie 

Senatorze. Proszę bardzo.
Panie Senatorze, może pan zejść, bo pan też 

będzie prostował…
(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku, 

czemu niestety? A, w tym kontekście to niestety…)
(Senator Krzysztof Mróz: Nie będę prostował.)
Proszę bardzo.

Senator 
leszek czarnoBaJ 

Chciałbym powiedzieć, Panie Senatorze, że ma 
pan błędne, wręcz chorobliwie błędne wyobra-
żenie tego, z czego cieszy się opozycja. Jeżeli pan 
nie rozumie tego, że prawdziwa cnota krytyk się 
nie boi, to pan nic nie rozumie. I proszę mi, że 
tak powiem, nie wkładać do wypowiedzi takiego 
sposobu myślenia, że ja się cieszę, jak jest gorzej. 
Chcę pana zapewnić, chcę wszystkich zapewnić, 
że cieszy mnie każdy sukces Polski – niezależ-
nie od tego, kto rządzi. Proszę przyjąć, że my bę-
dziemy zwracali uwagę na to, co można byłoby 
robić lepiej, żeby osiągać lepsze efekty. Za chwilę 
w wypowiedzi podam same liczby i fakty, a nie 
PiS-owską propagandę, tę TVPiS, którą pan z tej 
mównicy uprawia i w tym kontekście używa mo-
jego nazwiska.
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wiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Panie Senatorze, dziękuję za sprostowanie.
Wracamy do pytań. Proszę, pan senator 

Krzysztof Kwiatkowski.

Senator 
krzyszTof kwiaTkowski 

Mam pytanie do pana senatora Kazimierza 
Kleiny, uskrzydlony wypowiedzią pana senato-
ra Mroza o rewelacyjnych wskaźnikach budże-
towych. Chciałbym zapytać o pewną wypowiedź 
ministra aktywów państwowych Jacka Sasina 
z 13 stycznia na jego Twitterze: „Rekompensaty 
100% podwyżek cen prądu obejmą wszystkie 
osoby fizyczne w ramach pierwszego progu po-
datkowego”. I  7  września, wicepremier Jacek 
Sasin, wypowiedź dla PAP: „Podwyżki cen ener-
gii elektrycznej są nieuchronne […]. Oczekiwania 
spółek energetycznych zostaną określone przez 
same spółki we wnioskach taryfowych do Urzędu 
Regulacji Energetyki”. 

Chciałbym spytać pana senatora, bo nie zna-
lazłem tego, gdzie dokładnie w tej nowelizacji 
budżetu są zapisane środki finansowe zwią-
zane z obietnicą pana premiera Sasina co do 
tych rekompensat, które będą, i wypowiedzią 
o tym, że podwyżki cen prądu są nieuchronne. 
Rozumiem, że równie nieuchronne są rekom-
pensaty. Proszę o wskazanie, gdzie w nowelizacji 
budżetu są środki finansowe, które rząd zapisał 
na ich realizację.

wiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo.

Senator 
k azimierz kleina 

W tej nowelizacji nie ma wprost wpisanych 
kwot przeznaczonych na ten cel, z tym że zgod-
nie z ustawą część wpływów związanych z obro-
tem emisjami CO2 może być przeznaczona także 
na takie cele, jeżeli rząd podjąłby taką decyzję. 

Oczywiście większość tych środków musi być 
przeznaczona na cele związane ze zmienianiem 
energetyki na mniej emisyjną.

wiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję…
(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Ja chciałbym 

tylko dopytać…)
Panie Senatorze, wpiszę pana.
Teraz pan senator Jan Maria Jackowski.

Senator 
Jan maria Jackowski 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja mam pytanie do pana senatora Kleiny. Otóż 

w swojej wypowiedzi, gdy omawiał pan spra-
wozdanie komisji z procedowanej ustawy, wspo-
mniał pan o niedoszacowaniu budżetu państwa 
na rok 2021 w pierwotnej wersji budżetu, którą 
przyjęliśmy jeszcze jesienią 2020 r. 

Czy mógłby pan rozwinąć tę swoją tezę i po-
wiedzieć, czy w pana ocenie rząd świadomie nie 
doszacował tego budżetu, nie przewidział więk-
szych dochodów po stronie budżetu, czy były tu 
czynniki obiektywne, które trudno było przewi-
dzieć w dacie uchwalania budżetu, przynajmniej 
w Senacie, a więc rok temu? Dziękuję.

wiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Proszę bardzo…
(Senator Jan Maria Jackowski: Niecały rok 

temu, ściślej mówiąc.)

Senator 
k azimierz kleina 

Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Czy to był celowy zabieg, czy nieświadomy, czy 

słabość służb finansowych ministerstwa, to jest 
pytanie raczej do pana ministra finansów. Pan 
minister Skuza będzie o tym opowiadał, więc 
myślę, że w pełni odpowie na to pytanie. Ja tylko 
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powiedziałem, i o tym mówiliśmy na posiedze-
niu komisji, że nasza Komisja Budżetu i Finansów 
Publicznych przy okazji uchwalania ustawy bu-
dżetowej na rok 2021 szacowała itd., stąd poja-
wiły się różnego rodzaju poprawki. Abstrahując 
od celowości tych poprawek, powiem, że w czę-
ści dochodowej one w każdym miejscu de facto 
pokrywają się z tym… One były zdecydowanie 
skromniejsze, niż dzisiaj są te dochody. My 
zwracaliśmy uwagę na wzrost dochodów z tytu-
łu wszystkich tych opłat i podatków, które teraz 
rzeczywiście następują, przewidywaliśmy także 
większy zysk do budżetu z Narodowego Banku 
Polskiego. Pokazywaliśmy także uzasadnienie 
tych wzrostów dochodów podatkowych i wpłat. 
A więc to było zrobione. My to tylko wskazaliśmy 
na posiedzeniu komisji, nie analizowaliśmy tego 
głębiej. Jakie były przyczyny, to ewentualnie pan 
minister…

wiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Więcej pytań nie słyszę.
Projekty tych ustaw zostały wniesione przez 

rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku 

prac parlamentarnych został upoważniony mi-
nister finansów, funduszy i polityki regionalnej.

Czy pan wiceminister Sebastian Skuza pra-
gnie zabrać głos w  sprawie rozpatrywanych 
ustaw i przedstawić stanowisko rządu?

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w MiniSterStwie FinanSów 
seBasTian skuza

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Przede wszystkim chciałbym podziękować za 

wprowadzenie tych 2 istotnych punktów na dzi-
siejsze posiedzenie Senatu. Rzeczywiście tempo 
prac jest ekspresowe, ale i sprawy są niezmier-
nie ważne.

Chciałbym się odnieść do kwestii związanej 
z planowaniem pierwotnego projektu ustawy bu-
dżetowej. Pierwotny projekt ustawy budżetowej 
został opracowany w połowie ubiegłego roku, tj. 
w warunkach bardzo wysokiej niepewności nie 

tylko w odniesieniu do przewidywanych tenden-
cji w gospodarce, ale także ówczesnej sytuacji 
makroekonomicznej i oczekiwanych trendów 
w kolejnych kwartałach 2020 r. Niebywale trud-
no było wtedy przewidywać ostateczną skalę 
i strukturę załamania aktywności gospodarczej 
spowodowanego wybuchem pandemii COVID. 
Wczoraj na posiedzeniu komisji przytoczyłem 
cytat, który odnosił się do projektu ustawy bu-
dżetowej przygotowanego rok temu przez Radę 
Ministrów, cytat z wypowiedzi Pracodawców 
RP, którzy twierdzili, że wprawdzie progno-
zy rządowe mieszczą się w przedziale średnich 
median rynkowych, ale rząd jest tu zbyt opty-
mistyczny i powinien w tym przedziale ustawić 
się na dolnym krańcu, gdyż jest bardzo wysoka 
niepewność.

Tu już padły takie słowa, że lepiej, że mamy 
możliwość nowelizacji budżetu, mając tylko ryzy-
ka w sensie pozytywnym, czyli wyższe o 78,5 mi-
liarda dochody budżetowe, niż konieczność 
nowelizowania budżetu poprzez zwiększenie de-
ficytu. Pamiętajmy o tym, że ustawa o finansach 
publicznych wskazuje wprost, że dochody stano-
wią pewną prognozę, zaś wydatki mają tzw. cha-
rakter dyrektywny, stanowiąc nieprzekraczalny 
limit. Gdyby zatem dochody były niższe, to na-
leżałoby nowelizować budżet w celu pokrycia 
deficytu.

Padały tu również pytania dotyczące tego, jaka 
jest struktura wzrostu dochodów i jaka jest tu np. 
rola inflacji. Przede wszystkim należy wskazać 
na zwiększone dochody budżetu państwa z tytu-
łu podatku od towarów i usług. W całym roku 
2021 planuje się to na poziomie 214,5 miliarda zł, 
czyli o 33,5 miliarda więcej niż przewidywano 
pierwotnie w ustawie budżetowej oraz prawie 
o 30 miliardów więcej w porównaniu do wyko-
nania dochodów roku 2020. Czym było to spo-
wodowane? Przede wszystkim bardzo dobrym 
dotychczasowym wykonaniem dochodów z VAT, 
co jest konsekwencją ożywienia gospodarczego. 
No, trudno było planować takie ożywienie gospo-
darcze jeszcze w połowie 2020 r. Czym jeszcze? 
Spodziewaną korzystniejszą sytuacją makroeko-
nomiczną w całym 2021 r. Spodziewany jest tutaj 
nominalny wzrost spożycia prywatnego o 9,9% 
wobec planowanego na etapie ustawy budżetowej 
na 2021 r. wzrostu spożycia na poziomie 6,3%. Tak 
jak podkreślałem, prognoza dochodów z tytułu 
podatku od towarów i usług również była moc-
no konserwatywna. Gdybyśmy tu mieli mówić 
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o wpływie inflacji, to ten wpływ Ministerstwo 
Finansów szacuje na ok. 4,6 miliarda zł, mówiąc 
o dodatkowych dochodach z podatku od towarów 
i usług.

Tu już padły kwoty dotyczące obniżenia defi-
cytu, obniżenia o ponad 41 miliardów zł. Dzięki 
tym dodatkowym dochodom udaje się zarówno 
obniżyć deficyt budżetowy, jak i sfinansować 
pewne wydatki, których nie byliśmy w stanie 
planować ze względu na ostrożnościowe progno-
zy w pierwotnym projekcie ustawy budżetowej 
na rok 2021.

Ale do czego chciałbym wrócić, co podkre-
ślić? Nie można stawiać znaku równości między 
prognozą ostrożnościową a prognozą zaniżoną. 
Powiem, że nawet nie bardzo widziałbym sens 
takiego działania, czyli pokazywania dużo wyż-
szego deficytu, dużo wyższych potrzeb finan-
sowych, gdyż w konsekwencji mogłoby to dużo 
drożej kosztować, bylibyśmy niżej wyceniani 
przez rynki finansowe, przez agencje ratingowe. 
Tak więc jak najbardziej było to robione ostroż-
nościowo, ale absolutnie nie było tutaj jakiejś złej 
woli, a wręcz celowego działania w postaci po-
kazywania niższych dochodów. Czym innym jest 
ostrożność, a czym innym byłoby jakieś działanie 
celowe. I tu jeszcze raz zwracam uwagę na kwe-
stię podejścia Pracodawców RP do przedstawio-
nego budżetu. Tam było założenie, że on jest zbyt 
optymistyczny w stosunku do tego, co nas czeka. 
Podkreślam również jeszcze jedną istotną sprawę: 
w tej chwili mamy dużo wyższą inflację niż pla-
nowana, niemniej wtedy ta inflacja na poziomie 
1,8% również się mieściła w przewidywaniach 
rynkowych. To nie były jednostronne szacunki 
czy stwierdzenie Ministerstwa Finansów.

Ostatecznie wydatki budżetu państwa po 
nowelizacji ukształtowałyby się na poziomie 
523,5 miliarda zł. Zostały już tutaj wymienione 
grupy wydatków, to, na co te środki byłyby prze-
znaczone. Największym beneficjentem byłyby 
właśnie jednostki samorządu terytorialnego: 
8 miliardów dodatkowej subwencji i 4 miliardy 
dodatkowej subwencji, ale o charakterze inwesty-
cyjnym, dla jednostek samorządu terytorialnego, 
w których niedobory w infrastrukturze komunal-
nej w obszarze kanalizacji i wodociągów są poni-
żej określonego procenta w skali kraju.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
 Wraz z projektem nowelizacji ustawy bu-

dżetowej przedłożony został również pro-
jekt nowelizacji tzw. ustawy okołobudżetowej. 

Najważniejszym rozwiązaniem dla pracowników 
sfery budżetowej w tej ustawie okołobudżetowej 
jest utworzenie dodatkowego funduszu motywa-
cyjnego w wysokości 6% w roku 2021 do wyko-
rzystania jeszcze w roku 2022. Dlaczego w tym 
momencie taki fundusz byłby utworzony i jakie 
byłyby jego istota i jego wysokość? Mianowicie 
w roku 2020 w formie decyzji administracyjnych 
były blokowane środki na wynagrodzenia w celu 
stworzenia buforu finansowego dla zakupu szcze-
pionek na COVID. Projekt ustawy budżetowej 
i ustawa budżetowa na rok 2021 w ogóle nie zawie-
rały środków związanych z tzw. 3-procentowym 
funduszem nagród. To po prostu zostało ustawą 
okołobudżetową wyłączone. Ze względu na pro-
gnozę ostrożnościową nie było przewidzianych 
wydatków z tego tytułu. Teraz sytuacja umożli-
wia powrót do tego i stworzenie takiego funduszu 
motywacyjnego dla państwowej sfery budżeto-
wej. Środki byłyby przeznaczane na dodatki zada-
niowe w państwowej sferze budżetowej, dodatki 
motywacyjne za jakieś szczególne osiągnięcia 
w pracy. Nie byłby to taki typowy fundusz na-
gród. Zasady podziału tych środków podlegałyby 
opiniowaniu przez stronę związkową.

Jeśli chodzi o kwestie związane z wydatkami 
niewygasającymi i ich szczególnym charakterem, 
to również się pojawiała kwestia braku transpa-
rentności. Nie mogę się z tym zgodzić i troszeczkę 
nawiążę do historii. Wcześniejsza ustawa o finan-
sach publicznych w przepisach bazowych, nie 
przepisach szczególnych, stanowiła, że środki 
na niewygasy mogą być wykorzystane do końca 
czerwca. Konstytucyjny termin złożenia spra-
wozdania z wykonania budżetu to koniec maja. 
A sama wcześniejsza ustawa o finansach publicz-
nych stanowiła, że środki na wydatki niewyga-
sające mogą być wykonane do końca czerwca. 
Lata 2021 i 2022, jak myślę, są pod tym wzglę-
dem jeszcze specyficzne i te rozwiązania w za-
kresie wydatków niewygasających są potrzebne. 
Ja nie widzę tutaj problemów z brakiem transpa-
rentności. Tu pragnę podkreślić, że jeżeli coś jest 
zaliczone do wydatków niewygasających, to taki 
wydatek obciąża od razu rok, którego dotyczy, 
w którym takie wydatki zostały utworzone. Czyli 
jeżeli w 2021 r. będą wydatki niewygasające, okre-
ślone rozporządzeniem Rady Ministrów… I tam, 
w rozporządzeniu, bardzo szczegółowo jest wska-
zane, w jakiej części, na jaki cel i kiedy się przewi-
duje te środki wykonać. Ale tu zwracam uwagę, 
że to obciążałoby, według metodologii krajowej, 
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deficyt roku bieżącego. Czyli w roku 2021 były-
by np. wykonane dochody, wykonane wydatki, 
w tym wydatki niewygasające. Czyli one by ob-
ciążały deficyt roku bieżącego, skoro mamy tutaj 
do czynienia z metodologią krajową.

W ustawie okołobudżetowej, a właściwie w jej 
nowelizacji, jest również podział 4 miliardów zł, 
o których mówiłem, dla jednostek samorządu te-
rytorialnego w związku z koniecznością wzmoc-
nienia części jednostek samorządu terytorialnego 
dodatkowymi środkami przeznaczonymi na in-
westycje w obszarze kanalizacji i wodociągów. 
I tu zwracam uwagę, że zarówno wspomnianych 
8 miliardów zł z tytułu rekompensaty ubytków 
w podatku dochodowym od osób fizycznych, jak 
również te dodatkowe środki na infrastruktu-
rę wodociągową i kanalizacyjną będą dzielone 
w sposób algorytmiczny, na podstawie kryteriów 
zapisanych w ustawach.

Pan senator Kazimierz Kleina zwracał tu uwa-
gę na kwestie szczególnego wsparcia gmin położo-
nych na obszarze parków narodowych. Z naszych 
wstępnych symulacji wynika, że z kwoty 4 mi-
liardów zł z tytułu wsparcia jednostek samorządu 
terytorialnego na wodociągi i kanalizacje, inwe-
stycje w tym obszarze, te jednostki otrzymałyby 
kwotę około 221 milionów zł.

Pojawiały się również dość szczegółowe pyta-
nia dotyczące znacznego wzmocnienia finansowe-
go części „Kancelaria Prezesa Rady Ministrów”. 
I tu również chciałbym wyjaśnić, że to dodatkowe 
zwiększenie o 200 milionów zł dotyczyłoby moż-
liwości przekazania dotacji dla agencji rządowej, 
która podlega prezesowi Rady Ministrów, a mia-
nowicie Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. 
I ta kwota 200 milionów zł, jak również kwota 
800 milionów zł przekazywana bezpośrednio 
do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, to byłby łącznie 1 miliard zł 
dla osób niepełnosprawnych. Negocjował te kwe-
stie pełnomocnik rządu do spraw osób niepełno-
sprawnych, pan minister Paweł Wdówik, i był 
niezwykle wdzięczny Rządowej Agencji Rezerw 
Strategicznych, że zdecydowała się podjąć za-
dań przewidywanych dla wzmocnienia systemu 
wsparcia osób niepełnosprawnych. Tak że tych 
200 milionów zł w kancelarii premiera to były-
by środki przekazywane do Rządowej Agencji 
Rezerw Strategicznych, jako dotacje.

Szanowny Panie Marszałku, Wysoki Senacie, 
zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie oby-
dwu ustaw.

Na posiedzeniach komisji pracowaliśmy kon-
struktywnie. Pojawiały się poprawki natury le-
gislacyjnej i merytorycznej. Do znaczącej części 
z nich, nie do wszystkich, strona rządowa usto-
sunkowała się pozytywnie. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza-
łek Marek Pęk)

wiceMarSzałek 
marek Pęk 

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

sca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do 
przedstawiciela rządu związane z omawianymi 
punktami porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytania?

Jest już spora lista pytających, tak że będę po 
kolei…

Pan marszałek Borusewicz jako pierwszy.
Bardzo proszę.

Senator 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Panie Ministrze, w poprawce do ustawy pro-

ponuje się przesunąć 6 miliardów zł z czołgów na 
służbę zdrowia. Chciałbym, żeby pan powiedział, 
czy wcześniejsza przedpłata w wysokości 6 mi-
liardów w tym roku – bo o to chodzi – spowoduje, 
że te czołgi otrzymamy wcześniej. Czy też jest to 
tylko przedpłata, która zmniejszy, załóżmy, ratę 
w następnym roku? Czy te czołgi w związku z tym 
przyjdą wcześniej?

wiceMarSzałek 
marek Pęk 

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w MiniSterStwie FinanSów 
seBasTian skuza

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Sektor zbrojeniowy z założenia charakteryzu-

je się możliwościami płacenia wysokich zaliczek. 
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Jest to zawarte nawet w samych przepisach usta-
wy – Prawo zamówień publicznych. Powiem, 
że, o ile dobrze pamiętam, gdy planowaliśmy tę 
kwotę, to Ministerstwo Obrony Narodowej wska-
zywało, że w tym roku kwota niezbędna do tego 
przetargu to gdzieś, nie wiem, 1 miliard 500 mi-
lionów czy 1 miliard 600 milionów. Reszta środ-
ków byłaby wymagana w roku następnym.

Czy te czołgi byłyby dostarczone wcześniej? 
To pytanie bardziej do Ministerstwa Obrony 
Narodowej… Ja mogę powiedzieć na podsta-
wie wczorajszego wystąpienia pana ministra 
Błaszczaka w Waszyngtonie – ale to jest tylko 
taka informacja medialna, którą słyszałem – że 
te czołgi mogą się pojawić już w przyszłym roku. 
Ale to jest bardziej taka informacja medialna… 
Nie ma wśród nas, widzę, pana ministra i pana 
senatora Skurkiewicza, który byłby lepszym…

(Senator Jarosław Rusiecki: Ta informacja 
była kilkakrotnie podawana, Panie Ministrze. 
Informacja, że te czołgi – pierwsza partia 
z 250 egzemplarzy – trafią w przyszłym roku.)

Też słyszałem tę informację.
I zgodnie z zapotrzebowaniem MON zapew-

niliśmy tę kwotę na rok bieżący i rok przyszły 
w wysokości 6 miliardów 300 milionów zł.

wiceMarSzałek 
marek Pęk 

Bardzo dziękuję.
Proszę o zadanie pytania… Pana senatora 

Kwiatkowskiego nie ma na sali.
Proszę pana senatora Janusza Pęcherza.

Senator 
Janusz Pęcherz 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja mam pytanie odnośnie do 

tych 4 miliardów. Na tej sali w ramach Komisji 
Nadzwyczajnej do spraw Klimatu rozmawialiśmy 
kiedyś, że żeby spełnić wymogi dyrektywy unij-
nej w zakresie osiągnięcia wskaźników skanalizo-
wania aglomeracji, potrzeba 20–25 miliardów zł. 
Czy te 4 miliardy wynikają jakoś z tego zapotrze-
bowania? Bo ono się pojawiło i jest skierowane 
konkretnie właśnie na tego typu inwestycje. Czy 
też wynika z tego, że Polska mogłaby płacić kary 
za nieosiąganie tych wskaźników i nieprzestrze-
ganie dyrektywy unijnej? Dziękuję.

Sekretarz Stanu  
w MiniSterStwie FinanSów 
seBasTian skuza

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Skąd się wzięła potrzeba wzmocnienia jed-

nostek samorządu terytorialnego? Była to ini-
cjatywa oddolna samych jednostek samorządu 
terytorialnego, skupionych w Związku Gmin 
Wiejskich RP. W Ministerstwie Finansów odby-
waliśmy regularne spotkania z przedstawiciela-
mi właśnie tego związku i już od kilku lat padały 
tam postulaty wzmocnienia jednostek samorządu 
terytorialnego dodatkowymi środkami na inwe-
stycje. Chodzi tutaj o gminy wiejskie, gdyż strona 
samorządowa przedstawiała takie argumenty, że 
nawet wzrost dochodów z tytułu udziału w po-
datkach nie zapełni tam pewnej luki infrastruk-
turalnej, że te gminy są w pewnej pułapce i bez 
dodatkowych środków, bez jakiegoś dodatkowego 
funduszu po prostu nie będą w stanie… Będą dzia-
łać na bieżąco, ale nie będą w stanie uzupełnić luk 
w infrastrukturze. I to były takie negocjacje ze 
Związkiem Gmin Wiejskich RP, z panem wójtem 
Iwaniukiem, z panem dyrektorem Świętalskim, 
z panem wójtem Brygmanem, którzy od wielu lat 
prosili o stworzenie takiego funduszu.

Częściowo zostało to zaspokojone poprzez 
pierwszą część Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych, w którym był ustalony pewien, moż-
na powiedzieć, minimalny poziom, tak że te naj-
mniejsze jednostki samorządu terytorialnego nie 
mogły dostać mniej niż 0,5 miliona zł. One pro-
siły o przygotowanie jakiejś inicjatywy legisla-
cyjnej, o przygotowanie rozwiązania w zakresie 
tzw. bonu inwestycyjnego, tego 1 miliona zł. Jeśli 
chodzi o kwotę w tej wysokości, możliwości bu-
dżetowe pojawiły się jeszcze w tym roku. Chodzi 
o zagospodarowanie obszaru, który, wydaje się, 
w XXI wieku powinien być już w całości zago-
spodarowany. Tak duża luka między jednostka-
mi samorządu terytorialnego nie powinna mieć 
miejsca.

Tu przechodzę do konkluzji. Była to inicjatywa 
oddolna, konsultacje z Ministerstwem Finansów 
prowadziła strona samorządowa. Niemniej ab-
solutnie nie mieliśmy tutaj na celu wykonania 
jakichś zadań związanych z  takim szerszym 
aspektem dotyczącym możliwości płacenia kar 
czy niespełnienia przez Polskę jakichś standar-
dów. To była po prostu oddolna inicjatywa jedno-
stek samorządu terytorialnego, które zgłaszały, 
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że nie są i nie będą w stanie same zaspokoić tych 
potrzeb.

No a druga kwestia jest taka, że wodociągi 
i kanalizacja są jednak, że tak powiem, rzeczami 
niezbędnymi. Jeszcze tylko przytoczę tutaj przy-
kłady. Otóż jeżeli chodzi o wodociągi, to sytuacja 
jest, można powiedzieć, dużo lepsza. Przyjęty 
w ustawie próg to 90%, on jest stosunkowo wy-
soki. Jeżeli ktoś ma mniej niż 90%, to wtedy może 
się starać o dofinansowanie. Niestety dużo gorsza 
jest sytuacja w zakresie kanalizacji, tutaj ten próg 
został ustalony na poziomie 60%.

W każdym razie potwierdzam, że nie miało 
to związku z jakimiś, można powiedzieć, zobo-
wiązaniami międzynarodowymi. Ale jeżeli to się 
w nie wpisuje, to bardzo dobrze. Dziękuję bardzo.

wiceMarSzałek 
marek Pęk 

Bardzo dziękuję.
Proszę o  zadanie pytania pana senatora 

Jerzego Czerwińskiego.

Senator 
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Mini - 
strze!

Mam pytanie związane z tymi danymi, które 
pan podał i które się wcześniej pojawiły. Chodzi 
o 2 liczby. Jedna dotyczy całkowitej kwoty no-
wych dochodów budżetowych. To jest 78,5 miliar-
da. Oszacował pan, że z tytułu inflacji jest mniej 
więcej 4,6 miliarda. To jest 1/15. Nie wiem, czy 
dobrze…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Sebastian Skuza: Zaraz powiem.)

Jeśli to są inne liczby, proszę to oczywiście 
sprostować.

Pytanie: to dlaczego według opozycji my się 
musimy tłumaczyć z tego, że Polska rozwija się 
szybciej, że gospodarka rozwija się szybciej? 
Opozycja stara się nam tutaj wmówić, że to tylko 
dzięki inflacji jest ten wzrost. Czy to jest w ogóle 
prawda? Czy my się musimy tłumaczyć z dodat-
kowych dochodów i z tego, że je dzielimy? To jest 
pierwsza kwestia.

Druga. Czy mógłby pan przedstawić – bo tego 
nie przedstawił niestety pan senator Kleina – 
jaka jest pozycja Polski w porównaniu z innymi 

państwami, np. Unii Europejskiej, jeśli chodzi 
o wzrost PKB. Chodzi oczywiście o wzrost pro-
centowy. Będziemy wtedy wiedzieli, czy musi-
my się wstydzić za tę ustawę, czy też przeciwnie, 
i w jakim miejscu jesteśmy w porównaniu z in-
nymi państwami.

wiceMarSzałek 
marek Pęk 

Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w MiniSterStwie FinanSów 
seBasTian skuza

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Informacja, którą przekazałem, o dochodach 

spowodowanych wzrostem inflacji w wysokości 
4,6 miliarda zł, to informacja odnosząca się tylko 
do dodatkowych dochodów z podatku od towa-
rów i usług, które są, można powiedzieć, bardzo 
mocno skorelowane ze wzrostem cen, z inflacją. 
Niemniej jednak przedstawię jeszcze 2 liczby: otóż 
dochody podatkowe będą wyższe od planowanych 
o ponad 55 miliardów, a cały szacowany wzrost 
dochodów podatkowych uzależnionych od infla-
cji, czyli spowodowanych inflacją, wyniesie ok. 
9,2 miliarda zł.

Co do naszej pozycji to mogę przedstawić 
pewne dane dotyczące wzrostu gospodarczego. 
Są również inne wskaźniki, ale pan senator py-
tał o wzrost gospodarczy. Mogę powiedzieć, że re-
cesja w Polsce była jedną z najpłytszych w Unii 
Europejskiej. Kilka dni temu GUS jeszcze skorygo-
wał dane na korzyść i ostatecznie ten spadek PKB 
w roku 2020 w Polsce wyniósł 2,5%. Wcześniej 
było to na poziomie 2,75% i z tego okresu pocho-
dzą dane Komisji Europejskiej. W 2020 r. ogól-
nie strefa euro zanotowała spadek o 6,6%, Unia 
Europejska – 6,1%, Wtedy w Polsce przy tym sza-
cunku, bo to w przypadku takich szacunków ze 
względu na spójność danych trzeba prezentować, 
było to 2,7%. Troszeczkę wyższy spadek był np. 
w Szwecji, było to 2,8%, w Finlandii również było 
2,8%, w Estonii – 2,9%. Pewnym fenomenem była 
tu Irlandia, która w 2020 r. zanotowała wzrost 
w wysokości 3,4%. Niższy od Polski spadek miała 
Litwa, był to niecały 1%.
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Jeżeli chodzi o  dane w  takim ujęciu spój-
nym Komisji Europejskiej w zakresie wzrostu 
w 2021 r., to średnia w Unii Europejskiej to ok. 
4,2%, w Polsce było to szacowane na poziomie 4%. 
Niemniej jednak te dane, jak myślę, są już moc-
no nieaktualne, gdyż prognoza Ministerstwa 
Finansów – sądzę, że bardzo ostrożnościowa – 
mówi o wzroście w tym roku o 4,9%, a niektóre 
instytucje międzynarodowe czy rynkowe infor-
mują, że ten wzrost w tym roku może przekro-
czyć nawet 5%. Zwracam uwagę również na to, 
że wczoraj czy dziś został opublikowany raport 
banku centralnego, który wskazuje na mocne 
podwaliny polskiej gospodarki i pozytywnie wy-
powiada się o działaniach fiskalnych podjętych 
w trakcie pandemii. Bank Światowy, który jest 
bardzo ostrożny w swoich prognozach, również 
podnosi prognozy na ten rok do 4,5%, a w przy-
szłym roku przewiduje spadek inflacji do 3,6%. 
Dziękuję.

wiceMarSzałek 
marek Pęk 

Bardzo dziękuję.
Proszę o  zadanie pytania pana senatora 

Jackowskiego.

Senator 
Jan maria Jackowski 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja nawiążę do tych pytań, któ-

re zadawałem senatorowi sprawozdawcy komi-
sji. Mianowicie, czy trafna jest teza, która została 
wygłoszona przez pana senatora Kleinę, bądź też 
przypuszczenie… Chciałbym, żeby pan minister 
to rozwinął, powiedział, jak wyglądała kwestia 
niedoszacowania dochodów po stronie budżetu 
w momencie, kiedy przyjmowaliśmy budżet pań-
stwa na rok 2021. Czy można było przewidzieć, że 
ten budżet jest niedoszacowany, a zatem było takie 
założenie, że w trakcie roku budżetowego może 
nastąpić jego nowelizacja, czy nie?

I druga kwestia. Chciałbym, żeby pan wyja-
śnił, uzasadnił konieczność ujednolicenia struk-
tury własnościowej spółki Polskie Linie Kolejowe, 
ponieważ jednym z celów czy sposobów zagwa-
rantowania… wykorzystania tych środków jest 
właśnie objęcie 100% udziałów w tej spółce, która 

i tak de facto jest w tej chwili spółką, nazwijmy to, 
będącą własnością państwa polskiego. Dziękuję.

Sekretarz Stanu  
w MiniSterStwie FinanSów 
seBasTian skuza

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie.
Zacznę może od drugiego pytania, chodzi tu 

o wzmocnienie spółek kolejowych kwotą w wy-
sokości ok. 1 miliarda 250 milionów. Myślę, że na 
to pytanie lepiej ode mnie odpowie będący z nami 
na sali pan minister Andrzej Bittel odpowiedzial-
ny za kolej.

Jeżeli chodzi o kwestię niedoszacowania do-
chodów budżetowych, to ja już się do tego częścio-
wo odnosiłem. Mówiłem o tym, że prognozowanie 
w tym okresie było naprawdę trudne. Ja w maju 
miałem nawet takie zapytania i  udzielałem 
Polskiej Agencji Prasowej informacji, że mimo 
pandemii nie będziemy korygować budżetu, że 
te dochody jednak spływają, nie są zagrożone. 
Jednak w marcu i kwietniu to ja bym był… Wtedy 
myślałem, że wszystko będzie dobrze i będę za-
dowolony, gdy uda się nie nowelizować budżetu 
państwa, ale w odwrotnym kierunku. W 2020 r., 
jak państwo pamiętają, pojawiła się noweliza-
cja, która była spowodowana tym, że strona do-
chodowa nie mogła być zrealizowana. Wtedy 
zwiększaliśmy deficyt do rekordowego deficytu 
109 miliardów zł. Rzeczywisty wyniósł nieca-
łe 85 miliardów zł. Ja absolutnie nie mogę… nie 
zgadzam się z tezą, że celowo budżet był niedo-
szacowany, gdyż byłoby to niedobre nawet dla 
Ministerstwa Finansów, niedobre byłoby poka-
zywanie wyższego deficytu i wyższych potrzeb 
pożyczkowych na jego sfinansowanie. Tak jak 
już mówiłem, ostrożnościowo… Nie można po-
wiedzieć, że to jest niedoszacowanie lub jakieś 
celowe działanie.

Rzeczywiście na posiedzeniu sejmowej 
Komisji Finansów Publicznych były dyskusje 
na temat wysokości wpłaty z zysku Narodowego 
Banku Polskiego.

(Głos z sali: W senackiej też.)
Tak, tak, w senackiej też, jak najbardziej to po-

twierdzam. Były tu nawet prośby i apele do pre-
zesa Narodowego Banku Polskiego o wskazanie 
jakiejś aktualniejszej prognozy.

Ja niemalże jestem zobowiązany do takie-
go działania, że do budżetu państwa po stronie 
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dochodowej włączam informację, którą przeka-
zał Narodowy Bank Polski, dotyczącą tego, jaki 
szacuje wynik. Myślę, że byłoby niewłaściwe, 
niezasadne, gdyby minister finansów odnosił 
się do danych Narodowego Banku Polskiego, in-
stytucji niezależnej, i dokonywał jakiejś własnej 
prognozy.

Reasumując, powiem, że budżet został przy-
gotowany na założeniach ostrożnościowych i, tak 
jak powiedziałem, pewnie w środku przedziału, 
a nie na takich najbardziej pesymistycznych za-
łożeniach, czego domagali się Pracodawcy RP. 
A dziś mówimy o nowelizacji ustawy budżeto-
wej. Zmaterializowało się ryzyko, ale to ryzyko, 
jak myślę, w sensie pozytywnym.

wiceMarSzałek 
marek Pęk 

Bardzo dziękuję.
(Senator Jan Maria Jackowski: Dziękuję. Panie 

Marszałku, w takim razie poprosiłbym pana mi-
nistra Bittela, żeby…)

Bardzo proszę. Tak, oczywiście.
(Senator Jan Maria Jackowski: …w sprawie 

tych spółek kolejowych, ponieważ pan minister 
tutaj sugerował, że odpowiedź na pierwsze moje 
pytanie…)

Tak, oczywiście. Już pan minister…
(Senator Jan Maria Jackowski: …dotyczące tej 

struktury… Bardzo bym prosił o udzielenie głosu 
panu ministrowi.)

Proszę na chwilkę udostępnić mównicę panu 
ministrowi.

Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w MiniSterStwie inraStruktury 
andrzeJ BiTTel

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Odpowiedź na to pytanie znajduje się wśród 

celów, którym służyć mają te środki. Jednym 
celem jest realizacja Krajowego Programu 
Kolejowego do roku 2023, drugim celem jest re-
alizacja programu inwestycji dworcowych. Ruch 
polegający na dokapitalizowaniu PLK bądź od-
kupieniu akcji PKP PLK będących w posiadaniu 
PKP stanowi realizację tych celów. Skutkiem 

ubocznym jest poprawa wysokości poziomu 
własności Skarbu Państwa wprost w spółce PKP 
PLK, ale to nie jest cel kluczowy i podstawowy, 
choć z drugiej strony musimy mieć w pamięci – 
i na pewno wszyscy państwo senatorowie mają 
to w pamięci – że ustawa z roku 2001, ustawa, 
która weszła w życie w 2001 r., o prywatyzacji 
i komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego 
PKP… że jednym z jej celów było uporządkowanie 
sytuacji własnościowej spółek kolejowych. Już 20 
lat minęło, a jeszcze pełne uporządkowanie nie 
nastąpiło. Jak ono nastąpi, to wtedy w ramach 
procesów własnościowych PKP znowu obej-
mie pakiet akcji w PLK ze względu na wymianę 
gruntów czy na dostarczenie gruntów pod linia-
mi kolejowymi, i nie tylko. Wtedy poziom posia-
dania akcji przez wprost Skarb Państwa ulegnie 
zmniejszeniu, no ale idą kolejne transze dokapi-
talizowania i chcemy, żeby ten poziom posiada-
nia akcji przez wprost Skarb Państwa był dość 
wysoki. Dziękuję bardzo.

wiceMarSzałek 
marek Pęk 

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Pytanie zadaje pan senator Leszek Czarnobaj.

Senator 
leszek czarnoBaJ 

Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Moje pytanie jest takie: czy pan minister pa-

mięta… Bo pan minister cytuje tu to, co powie-
dzieli pracodawcy. Ja wracam do posiedzenia 
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, na któ-
rym rozmawialiśmy o budżecie. Jeżeli pan mini-
ster nie pamięta, to chciałbym powiedzieć, że… Ja 
oczywiście nie podpisuję się pod żadną taką oce-
ną, że było to robione w sposób celowy. Pan mini-
ster od razu mówił, że do konstruowania budżetu 
podchodzi w sposób konserwatywny i ostrożny. 
Lecz przypomnę – i jest pytanie, czy pan minister 
to pamięta – że my mówiliśmy nie tylko o docho-
dach z Narodowego Banku Polskiego, ale również 
innych, o czym powiem w moim wystąpieniu, że 
mówiliśmy o tym, że należałoby się zastanowić, 
czy te dochody podatkowe nie są zbyt mocno za-
niżone, bo zbyt duże zaniżenie również ma nega-
tywny wpływ. I prosiłbym, żeby uwzględniać ten 



łączne rozpatrzenie punktu 1. oraz punktu 2. porządku obrad Senatu

39

31. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 7 października 2021 r.

nasz głos – czy pan minister to pamięta? – jeśli 
chodzi nie tylko o NBP.

I drugie pytanie. Panie Ministrze, czy byłoby 
możliwe… Bo dzisiaj słuchałem pana prof. Nogi, 
który mówił na temat całościowego wpływu do 
budżetu. On szacował, że w całym roku te wpły-
wy do budżetu będą na poziomie 19–20 miliar-
dów zł, on tak to oszacował. Pan dzisiaj mówi, że 
będzie to ok. 10 miliardów, 9,6 miliarda zł. Czy 
byłoby możliwe, żeby pan minister przedłożył na 
piśmie taką informację, jak państwo to szacuje-
cie? Bo byłoby dla mnie ciekawe porównanie tego 
z tym, co robi pan prof. Noga. Skąd jemu nagle się 
bierze 19 miliardów, a pan minister wylicza, że to 
jest 9,6 miliarda? Jeżeli byłoby to możliwe…

wiceMarSzałek 
marek Pęk 

Proszę.

Sekretarz Stanu  
w MiniSterStwie FinanSów 
seBasTian skuza

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mogę powiedzieć, że pamiętam te rozmowy 

w komisji senackiej o ustawie budżetowej na 
2021 r. Ale o ile ja pamiętam – no, pewnie to jest 
do odtworzenia – to kwoty, o jakich dyskutowa-
liśmy… Strona senatorska mówiła, że mogą one 
być większe i proponowane były poprawki, ale 
były to kwoty nieporównywalnie niższe od kwo-
ty, o której teraz mówimy. To były… Ja pamiętam, 
że podobna dyskusja była i w Sejmie, i w Senacie 
i dotyczyła tylko 2 spraw: kilkumiliardowego 
wzrostu wpłaty z zysku NBP i kilkumiliardowe-
go wzrostu wpływów z VAT. To nie były kwoty, 
o których rozmawiamy teraz i które są przedmio-
tem nowelizacji.

Jeżeli chodzi o prognozę inflacyjną, wynika-
jącą czy ze wzrostu, czy z innych czynników, to 
tak, jesteśmy w stanie przygotować taką symu-
lację i oczywiście przekazać ją na życzenie w for-
mie pisemnej.

wiceMarSzałek 
marek Pęk 

Pytanie zadaje pan senator Tyszkiewicz.

Senator 
wadim Tyszkiewicz 

Panie Ministrze, przede wszystkim chciałbym 
podziękować za merytoryczną wypowiedź…

(Sygnał telefonu komórkowego)
Przepraszam.
…W odróżnieniu od senatora sprawozdawcy 

Mroza, który bardziej uprawiał propagandę, niż 
merytorycznie się wypowiadał. Tak więc wielkie 
dzięki. Dzięki też za prognozy, które państwo do-
brze przeprowadziliście. Zaryzykowaliście i warto 
było. Tu też szacun, bo były prognozy bardziej pe-
symistyczne, a wam udało się to przewidzieć, więc 
szacunek za to. Dzięki też za to, że pan powiedział 
o tym, że ten wysoki wzrost gospodarczy, z którego 
wszyscy się cieszymy… To nie jest tak, że opozycja 
się nie cieszy, a rządzący się cieszą, bo wszyscy się 
cieszą, że jakoś sobie z tym kryzysem poradzili-
śmy, tylko pytanie, czy mogliśmy poradzić sobie 
jeszcze lepiej. Takie pytanie można byłoby zadać, 
bo wzrost gospodarczy w Polsce jest na przyzwo-
itym poziomie, co zależy, o czym też zresztą pan 
powiedział, w dużej mierze od struktury polskiej 
gospodarki: jesteśmy blisko granicy niemieckiej, 
jest napływ inwestorów. To, co się dzieje w kraju, 
w dużej mierze zależy właśnie od struktury go-
spodarki, a ta struktura pozwoliła na to, że kryzys 
mogliśmy przejść łagodniej.

Ale przejdę do konkretnego pytania. Proszę 
mi powiedzieć, jeśli chodzi o te 4 miliardy zł na 
inwestycje… I  tu też szacun, jeżeli rzeczywi-
ście będzie tak, jak pan powiedział, że będzie 
algorytm w związku z podziałem tych środ-
ków, w odróżnieniu od Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. No, będzie to gigantycz-
ny postęp, i za to jest duży plus. Ale moje py-
tanie… Jeśli chodzi o samorządy i tę dyskusję, 
która tu się odbywała, to ona przede wszystkim 
zmierzała w jednym kierunku, podobnie jak na-
sze pytania i wątpliwości, m.in. moje, zmierzały 
do tego, że w związku z obniżeniem podatków, 
z czego też się wszyscy cieszymy, w samorządach 
ubędzie, według różnych szacunków, ok. 26–28% 
dochodów bieżących. A te 4 miliardy na inwe-
stycje… Nie będę tego rozwijał, też bardzo fajnie, 
nie ma sprawy, ale to są pieniądze na inwestycje. 
Samorządom przede wszystkim zależy na docho-
dach bieżących, z którymi wiąże się utrzymanie 
szkół, dróg itd., itd. 

Czy państwo policzyliście, wspólnie z Komisją 
Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, 
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z organizacjami, choćby ze Związkiem Miast 
Polskich, czy te 8 miliardów zł wystarczy na po-
krycie ubytków związanych z obniżeniem podat-
ków, ubytków w dochodach bieżących? No, jeśli 
chodzi o inwestycje, to jest fajnie, bo można wziąć 
kredyt na wkład własny, można realizować inwe-
stycje lub wstrzymać się z ich realizacją. Ale kiedy 
zabraknie na utrzymanie szkół, na bieżące spra-
wy związane z utrzymaniem miasta, wtedy jest 
tragedia. I stąd też nasze poglądy, moje i moich 
kolegów reprezentujących samorząd w Senacie, 
wiązały się z tym, że my jako byli samorządow-
cy wolelibyśmy, żeby zwiększyć dochody samo-
rządów np. poprzez udział w podatkach. Państwo 
chcecie nam te pieniądze dać. Okej. Dobrze. 
Pytanie brzmi: czy te 8 miliardów wystarczy na 
pokrycie strat związanych z bieżącymi wpływa-
mi? Jeżeli starczy, to jest okej. Jeżeli nie starczy, 
to pytanie, co w związku z tym zrobią samorzą-
dy. Dziękuję.

Sekretarz Stanu  
w MiniSterStwie FinanSów 
seBasTian skuza

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Szacowaliśmy dochody związane z CIT, PIT 

i subwencją dla jednostek samorządu terytorial-
nego, i mogę tutaj, z tego miejsca, powiedzieć, że 
ogólna kwota, jaka została przyjęta w projekcie 
ustawy budżetowej na rok 2022, będzie wyższa, 
już po skutkach Polskiego Ładu, niż kwota, którą 
jednostki samorządu terytorialnego same, że tak 
powiem, wyprognozowały w prognozie z maja. 
Tu, z tego miejsca mogę powiedzieć, że tak jest. 
Te dodatkowe 8 miliardów będzie służyć na uzu-
pełnienie ubytków z tytułu PIT. Według naszej 
symulacji, którą udostępniliśmy stronie samo-
rządowej, ubytki szacowane są na kwotę napraw-
dę niewielką w stosunku do tej, którą jednostki 
samorządu same zaplanowałyby z CIT i PIT, bo 
na sto kilkanaście milionów złotych. Mogę tu 
też powiedzieć, że na drugim posiedzeniu Rady 
Ministrów dotyczącym projektu ustawy budże-
towej na rok 2022 o taką właśnie kwotę… została 
zabezpieczona dodatkowa kwota. No więc gdyby 
ktoś tracił na tym prognozowanym przez siebie 
CIT i PIT, to może jeszcze dokonać korekt, korzy-
stając z rezerwy subwencji ogólnej.

Moim zdaniem środki, które będą przekaza-
ne stronie samorządowej na 2022 r., ale łącznie 

z tymi 8 miliardami zł, które też będą wliczone 
w nadwyżkę i będą mogły być wykorzystane na 
pokrycie potencjalnego niedoboru w środkach 
bieżących, będą środkami wystarczającymi. 
Strona samorządowa dysponuje taką symulacją 
przygotowaną przez Ministerstwo Finansów, 
i z niej wynika, że jednostki samorządu tery-
torialnego, w tym nawet duże miasta – tu był 
taki największy zarzut, że stracą bardzo duże 
miasta – wychodzą in plus w stosunku do swo-
ich prognoz. O ile pamiętam, poziom Warszawy 
po ostatnich zmianach w projekcie ustawy bu-
dżetowej przyjętym przez Radę Ministrów to ok. 
160 milionów in plus, jeżeli chodzi o szacowane 
dochody z CIT i PIT, z uwzględnieniem właśnie 
tej rekompensaty. Ta rekompensata w  kwo-
cie 8 miliardów również będzie dzielona algo-
rytmem ustawowym. Chodzi o zapis ustawy, 
o którym Wysoki Senat również będzie rozma-
wiał, nad którym będziecie państwo obrado-
wać. Oczywiście będą tam również korekty ze 
względu na tzw. wskaźnik bogactwa, niemniej 
jednak, tak jak tutaj powiedziałem, Warszawa, 
jeśli dobrze pamiętam, dzięki tym 2 szacowanym 
wpływom wraz z rekompensatą miałaby 160 mi-
lionów na plusie. Dziękuję.

wiceMarSzałek 
marek Pęk 

Bardzo dziękuję.
To było ostatnie pytanie.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Sebastian Skuza: Dziękuję bardzo.)
Bardzo dziękuję panu ministrowi.
Otwieram dyskusję.
Przypominam, że nie ma możliwości skła-

dania wniosków o odrzucenie ustawy o zmianie 
ustawy budżetowej na rok 2021.

Jako pierwszego proszę o zabranie głosu pana 
senatora Pawła Arndta.

Senator 
Paweł arndT 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Właściwie wszystkie debaty budżetowe mają 

charakter polityczny. To, co jedna strona chwali, 
druga strona krytykuje. Tak było w przeszłości, 
tak jest dzisiaj, tak będzie pewnie w przyszłości.
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Dzisiaj dyskutujemy o nowelizacji ustawy 
budżetowej. Nowelizacje ustawy budżetowej 
w przeszłości były rzadkością. Rządy rzadko de-
cydowały się na nowelizację ustawy budżetowej, 
ponieważ uważały, że to byłby dla nich pewien 
dyshonor, że to byłaby dla nich pewna ujma. No, 
świadczy to o tym, że niewłaściwie przygotowa-
no budżet. I tak jest w tym przypadku. Ten bu-
dżet – mimo tego, co tutaj słyszeliśmy z ust pana 
ministra, mimo tego konserwatywnego podej-
ścia – nie został przygotowany wystarczająco 
precyzyjnie. Oczywiście w przypadku budżetu 
nie ma takich możliwości, żeby co do miliona czy 
nawet co do miliarda złotych oszacować dochody 
państwa. No ale różnica, jaka w tym roku wy-
stępuje, jest znacząca. Te dochody rosną, o czym 
mówiliśmy tu już kilkakrotnie, o 78,5 miliar-
da zł. W stosunku do planowanych dochodów to 
jest prawie 1/5. No, to nie jest byle jaka różnica, 
to nie jest kilka procent, jak to zwykle bywało, 
tylko to jest prawie 1/5.

Co do ustawy okołobudżetowej, to chciałbym 
tutaj powiedzieć, że – ja już zresztą kiedyś wygła-
szałem ten pogląd z tej trybuny – ustawy okołobu-
dżetowej w ogóle nie powinno być. Ale to nie jest 
zarzut pod adresem rządzących, bo ustawa oko-
łobudżetowa zawsze była i póki co jest. Gdybyśmy 
mieli właściwie ustanowione prawo, prawo, któ-
re by było stabilne, nie byłoby potrzeby formu-
łowania na potrzeby ustawy budżetowej ustaw 
okołobudżetowych.

W uzasadnieniu do ustawy budżetowej czy-
tamy, że budżet był przygotowywany w połowie 
roku i w związku z tym trudno było oszacować 
właściwie wskaźniki makroekonomiczne, na pod-
stawie których przygotowuje się budżet. O tym też 
mówił pan senator wnioskodawca przedstawiają-
cy wniosek mniejszości. No, pamiętajmy tylko, że 
budżet rzeczywiście był przygotowywany w poło-
wie roku, ale po tym czasie ruszyła cała procedura 
uchwalania budżetu. Rząd musiał złożyć projekt 
ustawy budżetowej do końca września, no bo tak 
stanowi prawo, ale potem nastąpiły prace parla-
mentarne – najpierw w Sejmie, potem w Senacie 
– i była możliwość korekty tego budżetu.

Chcę powiedzieć, że nawet ta nowelizacja, 
którą dzisiaj omawiamy, trafiła do Senatu, a naj-
pierw do Sejmu, z autopoprawką. Otóż 22 wrze-
śnia rząd złożył projekt nowelizacji, a 28 czy 29 
– autopoprawkę. Nie było żadnych przeszkód, 
żeby taką autopoprawkę złożyć, żeby w toku prac 
sejmowych dokonać stosownych korekt.

Ja tylko przypomnę, że przecież ostatecznie bu-
dżet został przyjęty w połowie stycznia. Mówiliśmy 
o tym niejednokrotnie, że Senat zgłaszał pewne po-
prawki korygujące dochody. Rzeczywiście to nie 
były takie różnice. I mówił pan minister o tym, co 
wynika z aktualnych danych. To nie były różni-
ce kilkudziesięciomiliardowe, ale w czasie obrad 
Senatu przyjęliśmy sporo poprawek, które kory-
gowały dochody, które te dochody zwiększały. One 
oczywiście w Sejmie, że tak powiem, jednym przy-
ciskiem zostały odrzucone.

Szanowni Państwo, jeśli chodzi o dochody – 
mówiliśmy o tym tutaj już sporo – to, raz, niedo-
szacowanie tych dochodów, a dwa, rzeczywiście ta 
kwestia inflacji, która też budzi wątpliwości. Czy 
ona przyniosła 10 miliardów dodatkowych środ-
ków, czy 20? Jednak to były dodatkowe środki. To 
kwestia emisji CO2, które niestety odbiją się na 
naszej kieszeni, jeśli chodzi o ceny prądu w przy-
szłym roku. To też, o czym już tutaj mówiliśmy, 
kwestia szacowania dochodu, zysku Narodowego 
Banku Polskiego. No, przypomnę, że do budżetu 
trafia 95% tego zysku. I to też było błędnie osza-
cowane, mimo że postulowaliśmy, żeby te dane 
skorygować.

Tak że to wszystko spowodowało, że dzisiaj ten 
budżet jest nowelizowany.

Co jest też istotne? To, że ta nowelizacja w ja-
kiejś mierze pogłębia, że tak powiem, nieczytel-
ność budżetu. Budżet już od dawna nie był zbyt 
jasny, a to, co się dzieje teraz, dodatkowo zaciem-
nia budżet. No, cały czas wypychamy wydatki 
gdzieś tam poza budżet. Środki kierowane są do 
funduszy, które przecież realizują wydatki nie 
w ciągu tego roku budżetowego, ale w ciągu kil-
ku kolejnych lat. Z obligacji finansujemy wydat-
ki. Rosną rezerwy wszelkiego rodzaju – rezerwa 
ogólna, rezerwy celowe.

Dużo mówiliśmy dzisiaj tutaj o wydatkach 
niewygasających. No, rzeczywiście jest to jakiś 
problem. Pan minister mówił, że kiedyś była 
ustawa o finansach, która mówiła, że do czerw-
ca można te wydatki realizować, ale ostatnio jed-
nak to zostało zmienione i wydatki niewygasające 
powinny być realizowane do marca, a najlepiej 
by było, gdyby tych wydatków niewygasających 
w ogóle nie było. Do końca marca to jest jeszcze 
jakieś w miarę rozsądne i racjonalne. Ale do koń-
ca listopada, Panie Ministrze? No, właściwie to są 
wydatki, które obciążają kolejny rok, i trzeba je po 
prostu wpisać na konto budżetu przyszłego roku. 
A wtedy nie byłoby tego problemu.
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A jeśli chodzi o dochody, to dochody rosną 
o 36,5 miliarda zł w tym roku poprzez tę noweli-
zację. Niektórych z tych dochodów nie krytykuje-
my, a wręcz uważamy, że one są dobre. Chociażby 
to, o czym mówiliśmy przed chwilą, czyli kwe-
stia samorządów i 12 miliardów zł. Czy to jest wy-
starczające? No, uważam, że nie. Myślę, że więcej 
na ten temat będziemy mówili podczas omawia-
nia kolejnego punktu dzisiaj na tej sali. Ale i tak 
12 miliardów zł to jest już dobry krok. Podobnie 
podwyżki dla strefy budżetowej. To też są wła-
ściwe kroki.

Pewnie można szukać jeszcze innych po-
zytywnych zmian. Nie ma już pana ministra 
infrastruktury, ale myślę tutaj o środkach na in-
frastrukturę drogową czy kolejową. No, byleby te 
środki były racjonalnie wydatkowane. Bo ja mam 
taki przykład, proszę państwa, jeśli chodzi o in-
frastrukturę kolejową… Był remont linii Poznań 
– Warszawa, który trwał kilka lat i kosztował ład-
nych kilka miliardów złotych. Tyle tylko, że 20 lat 
temu z Poznania do Warszawy się jechało 2,5 go-
dziny, a dzisiaj, po wydatkowaniu kilku miliar-
dów złotych, jedzie się 3 godziny 15 minut. A więc 
jak tak będziemy wydatkowali pieniądze na infra-
strukturę, to nie będzie to najlepsze rozwiązanie.

Oczywiście są inne wydatki, które budzą więk-
sze wątpliwości. Wspomniałem tutaj o rezerwach 
w budżecie państwa. No, rośnie rezerwa ogólna 
o 100 milionów zł. Ta rezerwa i tak była więk-
sza niż kiedykolwiek, wynosiła 500 milionów zł. 
Teraz rośnie o kolejne 100 milionów zł. No i ona 
może być wydatkowana w bardzo różny sposób. 
W przeszłości też można było mieć duże wątpli-
wości co do racjonalności wydatkowania tych 
środków. Rezerwy celowe w wysokości 32 miliar-
dów zł. No, rezerw celowych według mnie w ogó-
le nie powinno być albo prawie nie powinno być 
– inaczej trochę bym może przesadził – bo to też 
świadczy o jakichś zaskórniakach, o próbie cho-
wania środków w budżecie w wielu, wielu przy-
padkach. I gdyby nasze prawo było inne, to tych 
rezerw mogłoby nie być. No, ale jest olbrzymia 
kwota – 32 miliardy zł. Mało tego, powiększamy 
tę kwotę o kolejne 600 milionów.

Podczas prac komisji dyskutowaliśmy z pa-
nem ministrem… Rezerwy celowe powinny być 
wydatkowane do 15 października. Ustawa, o któ-
rej mówimy, nie wejdzie w życie do 15 paździer-
nika. A my zwiększamy rezerwy celowe. Pan 
minister mówił, że są takie rezerwy, które nie 
muszą być wydatkowane do 15 października, 

i rzeczywiście tak jest, ale jest też taka możliwość, 
że Rada Ministrów czy minister finansów dokona 
zmiany dotyczącej tego terminu za zgodą sejmo-
wej komisji finansów, być może tutaj znowu będą 
jakieś przetasowania, które, w moim odczuciu, 
nie do końca powinny mieć miejsce. Tak że to też 
jest sprawa, która budzi wątpliwości.

No i ostatnia kwestia, o której nie chciałbym 
za dużo mówić, tj. nasza propozycja, żeby prze-
nieść pieniądze z czołgów na ochronę zdrowia. To 
jest pewnie rzecz, o której będzie tu jeszcze mowa, 
ale powiem, że obecnie jesteśmy w takiej sytuacji, 
że bardziej powinniśmy myśleć o zdrowiu, o tym 
problemie, który nas czeka. Przecież w ubiegłym 
roku zmarło bodajże 480 tysięcy Polaków, było bo-
dajże 140 tysięcy zgonów ponadwymiarowych. 
Tak być nie powinno. Jeśli chodzi o obronność, 
to jest to sprawa niezwykle ważna, ale myślę, 
że obecnie to jednak zdrowie jest ważniejsze niż 
czołgi, które zresztą będą kupowane za granicą, 
więc polski przemysł nic czy prawie nic na tym 
nie zyska.

Proszę państwa, to właściwie tyle, co chciał-
bym powiedzieć. Rząd złożył do końca września 
projekt budżetu na kolejny rok, Sejm za chwi-
lę zacznie pracować nad tym budżetem. Należy 
tylko oczekiwać, że ten budżet będzie trochę bar-
dziej przejrzysty i nie będzie trzeba wprowadzać 
do niego kolejnych nowelizacji i zmian. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

wiceMarSzałek 
marek Pęk 

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

Małecką-Liberę.

Senator 
BeaTa małeck a-liBera 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Ja chciałabym bardzo mocno wesprzeć wszyst-

kie osoby, które pracowały w komisji budżetu 
i podjęły decyzję o tym, aby zgłosić i przegłoso-
wać poprawkę dotyczącą zwiększenia środków na 
zdrowie w kwocie 6 miliardów 300 milionów zł. 
Szanowni Państwo, rzeczywiście chyba nie ma 
w  tej chwili ważniejszego celu i  ważniejszego 
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wyzwania niż ochrona zdrowia. Składają się na 
to 2 elementy. Pierwszy to niewątpliwe pande-
mia, która rozpoczęła się ponad rok temu, a która 
jak dotychczas nas nie opuszcza i nie wiemy, jakim 
skutkiem się zakończy. Pandemia spowodowała 
nieprawdopodobne spustoszenie, spowodowała 
75 tysięcy tzw. ponadnormatywnych zgonów, ale 
także spowodowała olbrzymią katastrofę w ochro-
nie zdrowia. To rzeczywiście jest katastrofa. Efekt 
tego od miesiąca jest także tutaj, w Warszawie, na 
ulicach – są tu protestujący pracownicy ochrony 
zdrowia. Zwracam uwagę na to, że po raz pierwszy 
w historii protest jest protestem wszystkich zawo-
dów medycznych. To nie jedna grupa zawodowa 
protestuje, aby otrzymać wyższe wynagrodzenie, 
tylko protestuje cała ochrona zdrowia, która krzy-
czy, że nie ma sił, że nie ma wsparcia i że nikt nie 
chce jej pomóc. Myślę, że to duża niemoc i duża po-
rażka także ze strony Ministerstwa Zdrowia, że 
przez miesiąc nikt nie podjął konkretnych rozwią-
zań i nie potraktował tego protestu bardzo poważ-
nie, tak jak on na to zasługuje. Jeżeli protestujący 
medycy mówią, że nie ma rąk do pracy, jeżeli z po-
wodu braku kadr medycznych zamykane są kolejne 
oddziały, jeżeli helikopter ląduje w centrum mia-
sta, bo nie ma obsługi karetek, to naprawdę dowo-
dzi to tego, że system się wali. Jeżeli Ministerstwo 
Zdrowia nie widzi tego problemu, jeżeli rząd, pre-
mier nie chce uczestniczyć w rozmowach z per-
sonelem medycznym, to w moim odczuciu jest to 
policzek dla osób, które bardzo ciężko pracowały 
i pracują, ratując życie i zdrowie ludzi, szczegól-
nie w trakcie epidemii. Szacunek i rozmowa, która 
spowoduje rozwiązanie tego problemu, są niewąt-
pliwie bardzo ważne, tym bardziej że słyszymy, 
że budżet ma się dobrze, że będzie dodatkowa no-
welizacja z rozdziałem środków finansowych, że 
pojawiły się pieniądze, że jest cud gospodarczy 
i rozkwit gospodarki.

Jak ci ludzie na ulicy mają rozumieć swoją 
sytuację? Czy chcecie im państwo powiedzieć, 
że są niepotrzebni, że mają wyjechać, tak jak 
było to mówione w Sejmie? Czy pod takim zda-
niem się podpisujecie? Jeżeli nie, to właśnie teraz 
jest okazja ku temu, aby powiedzieć, że zdrowie 
rzeczywiście jest priorytetem, że chcemy wes-
przeć ochronę zdrowia i że chcemy też pomóc 
pacjentom. Tu nie chodzi tylko o pracowników 
medycznych. Przede wszystkim chodzi o to, że 
mamy totalnie zmniejszony dostęp do świad-
czeń zdrowotnych. Przez cały zeszły rok pogor-
szyły się wszystkie wskaźniki zdrowotne, co 

było spowodowane mniejszym dostępem do le-
karzy, ograniczeniem zabiegów, ograniczeniem 
diagnostyki. Teraz te wszystkie osoby, bardzo 
często już w zaawansowanym stadium choroby, 
trafiają z powrotem do systemu ochrony zdro-
wia i mamy zdublowanie liczby świadczeń, któ-
re w tym momencie należy wykonywać. To jest 
olbrzymie zadanie dla ochrony zdrowia, a także 
straszna trauma dla wszystkich pacjentów, któ-
rzy oczekują pomocy.

Dlatego też te 6 miliardów, o które prosimy… 
Zwracam się do Wysokiej Izby, żebyście wszyscy 
państwo naprawdę głęboko to przemyśleli. Jeżeli 
sytuacja w ochronie zdrowia radykalnie się nie 
poprawi i nie będzie konkretnych rozwiązań, któ-
re w dłuższym okresie będą w jakiś sposób owo-
cowały poprawą, to zakończy się to katastrofą dla 
pacjentów. To oni tak naprawdę będą ofiarami, 
za które w ostateczności odpowiemy my wszyscy, 
jeśli nie przeznaczymy konkretnych, dużych pie-
niędzy na ochronę zdrowia.

Dużo mówi się o tym, że w ostatnim czasie 
zwiększyły się nakłady na ochronę zdrowia, że 
budżet Narodowego Funduszu Zdrowia się zwięk-
szył. Tak. Zwiększył się dzięki naszej pracy i na-
szej gospodarce, a nie poprzez wpływy z budżetu, 
które były zaplanowane zgodnie z ustawą o 6% 
PKB. Ustawa o minimalnych wartościach nakła-
dów publicznych zakładała, że w roku 2020 w for-
mie dotacji z budżetu państwa do Narodowego 
Funduszu Zdrowia wpłynie 9 miliardów zł. Ile 
wpłynęło? Zero.

Polska przeznacza rocznie na ochronę zdrowia 
na mieszkańca 44% środków wydawanych na ten 
cel w Unii Europejskiej, pomimo że nasze PKB per 
capita wynosi 71% średniej Unii Europejskiej. Co 
to znaczy? To znaczy, że priorytetem dla obecnego 
rządu nie jest zdrowie, że jest możliwość wskaza-
nia środków i przekazania ich na ochronę zdro-
wia oraz na poprawę dostępności do świadczeń 
zdrowotnych, ale nie ma takiego pryncypium.

Nie jest również prawdą, że rośnie odse-
tek PKB na zdrowie. Wydatki na zdrowie całe-
go sektora finansów w roku 2019 wynosiły 4,9%. 
Pomimo że wzrastają wydatki z Narodowego 
Funduszu Zdrowia, okazuje się, że liczba proce-
dur, które są finansowane z tych środków, się nie 
zwiększa, a w niektórych obszarach ulega nawet 
pomniejszeniu, jak np. w przypadku dostępu do 
specjalisty.

Z roku na rok wzrastają wydatki prywatne, 
kwoty, które pacjenci z własnej kieszeni dokładają 
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do systemu, aby móc dotrzeć do lekarza. I nie mó-
wimy tutaj tylko i wyłącznie o wzroście finan-
sowania leczenia prywatnego, o środkach na 
jakieś ekstra, dodatkowe procedury czy też na 
możliwości zastosowania lepszych, nowocze-
śniejszych procedur. Mówimy tutaj o codzien-
nych wydatkach wynikających po prostu z tego, 
że w systemie publicznym pacjent nie może się 
dostać do lekarza. I dlatego też z roku na rok te 
wydatki wzrastają. W roku 2020 wzrosły o po-
nad 2,5 miliarda zł; łącznie jest już ponad 40 mi-
liardów, które z prywatnych kieszeni wpływają 
do systemu ochrony zdrowia. A przecież mówili-
ście państwo, jak ważny jest sektor publiczny i że 
wszystkie środki i siły będą kierowane właśnie na 
publiczną ochronę zdrowia, żeby mogły być nie-
jako osłonięte osoby o najniższych dochodach. Te 
nierówności poprzez ostatnie 2 lata, szczególnie 
w okresie epidemii, wzrastają w sposób znaczący, 
w sposób znaczący, a to wszystko doprowadza do 
katastrofy zdrowotnej.

Dlatego też apeluję do państwa: jeżeli mówi-
my o priorytecie zdrowotnym, jeżeli mówimy, 
że ochrona zdrowia jest ważna, jeżeli szanujemy 
pracowników ochrony zdrowia, którzy napraw-
dę bardzo ciężko pracowali, którzy przez te 2 lata 
pokazali nam, jak należy pracować i jak walczyć 
z nieznanym przeciwnikiem, jakim był wirus, je-
żeli chcemy ich uszanować, to zagłosujmy wszy-
scy wspólnie za tą poprawką. Ta poprawka nie 
uszczupli przecież aż tak bardzo tych środków 
finansowych, bo wynosi ona tylko trochę ponad 
6 miliardów zł. Jeżeli jednak te środki wpłyną 
do Narodowego Funduszu Zdrowia, to znacznie 
przyczynią się do zwiększenia liczby i dostępności 
świadczeń zdrowotnych. Nie chciałabym już pań-
stwa bardziej przekonywać, wystarczy to wszyst-
ko, co powiedziałam. Myślę, że wartość zdrowia, 
dostępu do lekarza, do ochrony zdrowia szcze-
gólnie w tym katastroficznym okresie popande-
micznym… Ludzie, którzy od miesiąca strajkują, 
proszą o zrozumienie i wsparcie. Zasługuje to 
także na nasze poparcie. 

Proszę o  zagłosowanie za tą poprawką. 
Dziękuję. (Oklaski)

wiceMarSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję, Pani Senator.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Leszka 

Czarnobaja.

Senator 
leszek czarnoBaJ 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Mini - 
strze!

Budżet państwa to zawsze jest pewien ob-
raz polityki rządu w kraju. To, co tu w debacie 
się przewijało, że opozycja cieszyłaby się, gdyby 
było źle… Jeszcze raz chciałbym to zdementować 
i powiedzieć: proszę takich głupot nie opowiadać. 
Jeden z senatorów mówił to na posiedzeniu komi-
sji i dzisiaj to powtórzył. Wszystko, co dobre, co 
jest korzystne dla Polaków, dla polskiej gospodar-
ki, dla polskiego zdrowia, edukacji, inwestycji, sa-
morządów, cieszy każdego z nas. Wskazujemy te 
elementy, nad którymi należałoby się zastanowić, 
te, które należałoby poprawić po to, żeby wskaź-
niki były jeszcze lepsze.

Wiele tu mówiono o  tym… Pan senator 
Czerwiński mówił, że kwestia liczb jest fun-
damentem, jeśli chodzi o budżet. Zgadza się, 
Panie Senatorze, dlatego chciałbym uzupełnić 
kilka kwestii, o które pan pytał, a których pan 
minister nie podał. One są świeże, więc może 
pan minister jeszcze ich nie zauważył. Eurostat 
opublikował – dzisiaj to przeczytałem, nie wiem, 
kiedy opublikował – najnowsze dane dotyczące 
PKB, gospodarek w Unii Europejskiej. Należy się 
cieszyć, że polska gospodarka w roku 2021 będzie 
miała, jak dzisiaj się szacuje, 4,8% wzrostu PKB. 
To cieszy, ale jest to dokładnie średnia unijna. 
Jesteśmy gdzieś ok. trzynastego – piętnastego 
miejsca. Ja już nie mówię, że najlepsi mają 7,8%, 
bo przecież moglibyśmy mieć, tak jak Grecja, 
2,3%. To nie jest powód do zmartwień, ale nale-
ży się zastanowić, czy można zrobić w Polsce coś 
lepiej, żeby mieć 7,8%. I to jest nasz wkład w dys-
kusję. Myślę, że bardzo cenimy pana ministra, 
który potrafi rozmawiać i słuchać, przedstawia 
swoje argumenty, wiele razy się nie zgadzamy, 
ale rozmawiamy o tym. Skoro mówimy dzisiaj, 
że wzrost PKB to ok. 5%, to dlaczego nie jest to 
7%? Wiecie państwo, dlaczego to nie jest 7%? 
Gdyby poziom inwestycji w stosunku do PKB, 
szczególnie inwestycji prywatnych, był w Polsce 
taki jak przed rokiem 2015, to mielibyśmy wzrost 
PKB wynoszący 7–8%, a nawet 9%. No więc dla-
czego przedsiębiorcy nie inwestują w Polsce na 
takim poziomie? Bo oni inwestują, to nie jest 
tak, że nie inwestują w ogóle. Ano nie robią tego 
dlatego, że państwo prowadzicie określoną po-
litykę dotyczącą zarówno stabilności prawnej, 
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jak i  stabilności finansowej. To, co państwo 
proponujecie w ramach Polskiego Ładu, jeśli 
chodzi o  finanse… No, bardzo korzystne jest 
obniżenie podatków, uruchomienie kwoty wol-
nej od podatku, to są posunięcia, które na pew-
no spotkają się z aplauzem. Ale skoro mówimy 
o tym, że mieliśmy w Polsce jeden z najbardziej 
skomplikowanych systemów podatkowych – 
a jest on tak oceniany nie tylko przez opozycję, 
ale przede wszystkim przez agencje ratingowe – 
zaś dzisiaj będziemy go jeszcze bardziej kompli-
kować, to ja podejrzewam, że inwestycje w Polsce 
nie wzrosną. Będziemy tym średniakiem, opie-
rając się na konsumpcji i, jeszcze na razie, eks-
porcie. Dobrze, że jest tyle. Ale nasza troska, 
nasze pytanie jest zawsze takie: czy nie należa-
łoby wykonać wielu posunięć, które spowodują, 
że inwestycje wrócą na poprzedni poziom?

Jeżeli chodzi o kwestię planowanych docho-
dów, o których mówił pan minister, to my pa-
miętamy, że pan minister mówił, że chcemy 
prowadzić bardzo ostrożną, konserwatywną po-
litykę dotyczącą dochodów i wydatków. I oczywi-
ście nasza dyskusja była taka: Panie Ministrze, 
należałoby się zastanowić, bo dochody prawdo-
podobnie będą większe. To była kwestia nie tyl-
ko samego odczucia, ale pewnych wskaźników. 
Tylko przypomnę, Panie Ministrze, że w roku 
2020 dochody z VAT wyniosły 187 miliardów zł, 
a  państwo zaplanowaliście 181  miliardów  zł. 
No, przecież wiadomo było, że jest to bardzo ni-
ski poziom, jeśli chodzi o plany. Ale to jest jak-
by najmniejszy problem… Inaczej: to jest pewien 
problem, bo oczywiście lepiej jest planować, jeśli 
chodzi o wydatki, szczególnie wydatki inwesty-
cyjne… Bo proszę zauważyć: bardzo dobrze, że 
uruchamiany jest system pomocy dla samorzą-
dów, te 12 miliardów zł, bez rozróżniania, na jakie 
kupki to jest podzielone. To jest bardzo dobre, tyl-
ko że ta kwota trafia do nich teraz, czyli w zakre-
sie przygotowania wydatków jest rok opóźnienia. 
Robienie tego za pomocą subwencji, no, dzięki 
Bogu, że subwencji, według obiektywnych kry-
teriów… Mam nadzieję, że tak będzie, bo mamy 
wspomnienie… Panie Ministrze, proszę przyjąć 
to do wiadomości. Jeśli chodzi o to, co było dzie-
lone do tej pory na inwestycje w samorządach, to 
zachęcam pana ministra, rząd do przeczytania 
raportu pana prof. Flisa, który nie jest zwolenni-
kiem określonej opcji politycznej. On pokazuje, 
że podzieliliście państwo pieniądze na inwesty-
cje dla samorządów w stosunku 10:1, takie były 

dysproporcje. W związku z tym są nasze obawy 
i wolimy ze względu na stabilność samorządów, 
a państwo mówicie, że jesteście zwolennikami 
stabilnego państwa, również i samorządów, je-
śli chodzi o stabilność dochodów… I nie chodzi 
o jakieś specjalne preferencje. Chodzi o to, żeby 
była przewidywalność w zakresie pokrycia bie-
żących wydatków. Bardzo dobrze, że są urucha-
miane pieniądze na fundusze inwestycyjne, bo 
samorządy wspólnie z rządem będą kreowały 
pewną politykę inwestycyjną, ale to, co dotyczy 
bieżącego funkcjonowania, powinno być z podat-
ku dochodowego.

I teraz kwestia rozdysponowania tej nadwyż-
ki. Bo budżet jest zamknięty, on funkcjonował, 
ludzie byli bardziej lub mniej zadowoleni, jed-
ni bardziej, drudzy mniej. No, to tak jak z każ-
dym budżetem, czy to rodzinnym, czy budżetem 
państwa. I teraz przychodzi to, co jest związa-
ne z korektą. Ja wyobrażałem sobie, że państwo 
weźmiecie pod uwagę fundamenty państwa, któ-
re decydują o naszej przyszłości. Jednym z tych 
fundamentów jest zdrowie. Pani senator mówiła 
o tym, co dotyczy zdrowia. Ja tylko powiem, że 
wczoraj na posiedzeniu komisji pytaliśmy pana 
ministra, wiceministra Skurkiewicza, jaki jest 
poziom kwot, pieniędzy w funduszu moderniza-
cji armii. Padło, że jest dzisiaj na koncie do wy-
dania kwota 175 miliardów zł, a do tego ta kwota 
ponad 6 miliardów zł, która jest planowana. No 
to łatwo sobie zestawić 124 miliardy zł na całą 
ochronę zdrowia z ponad 170 miliardami zł na 
zakup abramsów i uzbrojenia. No, wydawało mi 
się, że to, co wynika z korekty, powinno się prze-
znaczać na takie fundamenty jak m.in. zdrowie, 
o którym mówiła pani senator Małecka-Libera. 
No i w ogóle nie ma tu mowy o edukacji. A prze-
cież wszystkie mądre kraje chcą mieć obywateli 
zdrowych i dobrze wykształconych, oprócz tego 
zaś są inne elementy. Pan senator Rusiecki jako 
członek komisji obrony i miłośnik spraw obron-
ności będzie mówił, że najważniejsza jest kwestia 
obronności. Ja to szanuję. Jednak nasza mądrość 
powinna być taka, że powinniśmy umieć to wy-
pośrodkować. Bo nie ma nic ważniejszego niż 
zdrowie i mądrość, a pozostałe rzeczy są pochod-
ną tych 2 wartości. W tej korekcie tego nie widać. 
Stąd też mówimy, że korekta powinna stawiać 
m.in. na te filary.

Dobrze, że znalazło się tyle pieniędzy na in-
westycje, bo pan minister chyba nie wspomniał, 
że jest jeszcze 10 miliardów zł na Fundusz 
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Drogowy i Fundusz Kolejowy. To również jest 
dobre posunięcie, bo to będzie kreowało i na-
pędzało inwestycje. A to, co jest związane ze 
zwiększaniem funduszu modernizacji armii, 
poza tym, że jest tu bardzo ważny element 
wzrostu możliwości obronnych i bezpieczeń-
stwa Polski, polskiej gospodarki na pewno nie 
będzie napędzać, no, prawdopodobnie, takie 
mam przekonanie.

Jeżeli mówimy o kwestii budżetu, korekty 
i samej konstrukcji, to proszę zauważyć – pan 
senator Arndt o tym wspominał – że gros tych 
pieniędzy idzie do funduszy. To nie jest najlepsza 
czytelność budżetu. To nie jest najlepsza, mówiąc 
delikatnie, czytelność budżetu.

Najważniejsze jest to, abyśmy w ciągu roku 
korygowali budżet w górę. Ale czy w takiej ska-
li? W moim osobistym przekonaniu − nie. Był 
to ultrakonserwatywny budżet, ale lepiej kory-
gować w górę niż w dół, w tym się z państwem 
zgadzamy.

Ale proszę zauważyć, że są takie elementy jak 
inf lacja. Różnimy się co do wiedzy o tym, czy 
dzięki inf lacji jest o 10 miliardów zł więcej, czy 
o 20 miliardów zł, jak mówi pan prof. Nowak. 
A co to znaczy, że jest o 10 miliardów zł więcej? 
Skąd to się wzięło? Było tutaj pytanie do pana 
senatora, skąd się biorą te pieniądze. To są pie-
niądze wyciągnięte z kieszeni każdego z podat-
ników. Te dodatkowe 10 miliardów zł, o których 
mówi pan minister, wypływa z kieszeni każde-
go z nas.

No, sprzedajemy certyfikaty CO2 za 13 miliar-
dów zł. Ja myślałem, że przeznaczymy w całości 
te miliardy na to, co jest związane z poprawie-
niem efektywności polskiej energetyki, lub na 
zdrowie, a – jak pan senator pozwoli, posłużę się 
odwołaniem do niego – połowę tej kwoty chcemy 
przeznaczyć na dodatkową kwotę do tych 175 mi-
liardów zł, które już mamy w funduszu moder-
nizacji armii. Dołożymy jeszcze 6 miliardów zł, 
bo się przydadzą. Pewnie, że się przydadzą, prze-
cież armia skonsumuje każdą ilość pieniędzy, bo 
obronność nie ma końca, jeśli chodzi o wydat-
ki. Nie tylko w Polsce tak jest, na całym świecie 
obronność nie ma końca, jeśli chodzi o wielkość 
wydatków.

I trzeba mieć na uwadze to, że wtedy, kiedy 
konstruujemy budżet, należy zapewnić pewien 
poziom bezpieczeństwa dla wszystkich dziedzin, 
ale jak dzielimy nadwyżkę, to trzeba ją dzielić 
według pewnych priorytetów. I ja tu przeczytam 

państwu… Pytałem pana ministra, a pan mini-
ster… Pomijam te dobre rzeczy, bo już je wymieni-
łem, jak jednostki samorządu terytorialnego… No, 
fundusz Sił Zbrojnych, fundusz polskiej Policji, 
fundusz Straży Granicznej, fundusz straży po-
żarnej… To są te główne kierunki, na które idą 
pieniądze w tej korekcie budżetu. 

Również 2 słowa, Panie Ministrze, o fundu-
szu motywacyjnym. Dobrze, że część tych pie-
niędzy wraca do osób, które mają zamrożony ten 
fundusz, tylko że jeżeli chodzi o same działania, 
to należałoby się zastanowić, dlaczego nie pod-
wyżka płac, a fundusz motywacyjny. No, śmiem 
podejrzewać różne sprawy, ale to jest pytanie, na 
które należy sobie odpowiedzieć: dlaczego rząd 
proponuje dla całej tej sfery specjalny fundusz 
nagród, a nie podwyżkę wynagrodzeń? Nie będę 
opowiadał o moich odczuciach, dlaczego się to 
robi, ale każdy z państwa może sobie na to pyta-
nie odpowiedzieć.

Kończąc, chciałbym powiedzieć tak: mam na-
dzieję, że ta najważniejsza poprawka, którą zło-
żyliśmy, zostanie przez państwa poparta. Nie 
dlatego, Panie Senatorze, żeby zmniejszyć war-
tość kontraktu dotyczącego obronności, ogólnie 
rzecz biorąc, ale żeby z nadwyżki, która jest, obro-
nić Polskę przed tym, co się nazywa nadmierną 
umieralnością, zwiększyć dostępność zdrowot-
ną. I zapominamy o takiej ważnej sferze jak sfera 
edukacji, która w korekcie jest kompletnie nie-
zauważona. Mam nadzieję, Panie Ministrze, że 
w budżecie na 2022 r. te 2 dziedziny… że od tych 
2 dziedzin zaczniecie państwo, jako rząd, ukła-
dać budżet.

Panie Marszałku, Szanowni Państwo, dzięku-
ję bardzo.

wiceMarSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Jackowskiego.

Senator 
Jan maria Jackowski 

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka 
Izbo!

Myślę, że ta debata pokazała nam bardzo 
wiele, jeżeli chodzi o kondycję naszej gospodarki 
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i kondycję państwa polskiego. Z jednej strony to 
jest dobra wiadomość, że mamy nadwyżki budże-
towe, ponieważ można realizować różne zadania, 
które w dotychczasowej formie budżetowej były 
niemożliwe do zrealizowania w danym zakresie. 
Z drugiej strony nie przypadkiem podczas naszej 
dyskusji padło tyle pytań o źródła zwiększonych 
dochodów oraz o to, czy można było przewidzieć, 
że budżet w stosunku do tego przedłożenia, które 
wyszło z parlamentu, kiedy była uchwalana usta-
wa budżetowa… czy można było przewidzieć, że 
dochody po stronie budżetu państwa będą wyż-
sze. Myślę, że na to ostatnie pytanie można od-
powiedzieć twierdząco. Pan minister pośrednio 
przyznał, że wybrano opcję wypośrodkowaną, 
tzn. nie taką, jakiej oczekiwały środowiska biz-
nesowe, przedsiębiorców, żeby ten budżet był taki 
bardzo ostrożny, i też nie przyjmowano jakiejś 
wersji huraoptymistycznej. Wypośrodkowano. 
I chyba jest to dobra strategia, żeby w kwestiach 
finansów publicznych zachować jednak pewną 
precyzję i pewną realność.

Niemniej jednak to, co napawa smutkiem, jak 
myślę, miliony Polaków w tej chwili – i ta spra-
wa jest coraz bardziej powszechna – to jest jedno 
ze źródeł zwiększenia dochodów budżetowych, 
a tym źródłem jest inflacja. Czyli de facto chodzi 
tu o zwiększenie wpływów do budżetu państwa 
z tytułu chociażby podatku VAT. I mogę powie-
dzieć w ten sposób, że podczas rozmów z wybor-
cami w moim okręgu wyborczym, na północnym 
Mazowszu, subregion ciechanowski, a są to tere-
ny w znacznej mierze rolnicze… Rzeczywiście, 
ta sytuacja nie wygląda wesoło. Ludzie narzeka-
ją przede wszystkim na wzrost cen energii, pa-
liw, kosztów materiałów budowlanych. Szanowni 
Państwo, stal, drewno, materiały budowlane… To 
nie są podwyżki o 10–20%. To są podwyżki nie-
jednokrotnie, w niektórych asortymentach, o kil-
kaset procent. Koszty usług, koszty życia, koszty 
żywności – to naprawdę jest poważne wyzwanie. 
A dla rolników chociażby koszty nawozów sztucz-
nych… Tona – ok. 3 tysięcy zł. To już w tej chwi-
li powoduje bardzo duże napięcie na wsi. A więc 
z jednej strony można powiedzieć, że z punktu wi-
dzenia immanentnie rozumianego budżetu infla-
cja jest oczywiście korzystna, bo bez uchwalania 
nowego taryfikatora podatkowego, de facto poza 
parlamentem po prostu niejako samoistnie, ze 
względu na mechanizmy inflacji… A jakie one są, 
to jest osobny temat do dyskusji. Z jednej strony 
jest korzystna. Ale z drugiej strony inflacja, która 

już osiągnęła ponad 5%, jak ostatnio mogliśmy 
wyczytać, ma negatywne skutki w postaci odczuć 
społecznych i tego, co realnie pozostaje w kieszeni 
podatnika, w kieszeni obywatela. 

Chciałbym zwrócić uwagę – bo to może jest 
temat trochę abstrakcyjny – że niektórzy ekono-
miści szacują, że inflacja może dojść nawet do 7%. 
Podkreślam: mam nadzieję, że do tego nie doj-
dzie, ale gdyby do grudnia do tego doszło, to wtedy 
można by obrazowo powiedzieć, że przez prawie 
miesiąc w roku pracujemy za darmo. No, już tak 
bardzo obrazowo mówię, upraszczając rachunek 
ekonomiczny. To pokazuje skalę zjawiska. 

Ja bym chciał zwrócić uwagę na to, że na infla-
cji w sposób szczególny tracą osoby o stosunkowo 
najniższych dochodach, dlatego że pewne kosz-
ty życia są obiektywne. Ktoś, kto gdzieś miesz-
ka, musi zapłacić za prąd, musi zapłacić za gaz, 
bo inaczej zostanie on odcięty, musi zapłacić za 
wodę, za odbiór ścieków, musi zapłacić za śmie-
ci, musi wnieść opłaty manipulacyjne za admini-
strowanie lokalem, jeżeli należy do wspólnoty – to 
też są koszty – musi zapłacić za żywność, musi 
zapłacić za leki. To są te podstawowe artykuły, 
które są niezbędne do życia. Tam, gdzie są bar-
dzo niskie dochody na 1 osobę w rodzinie, jest to 
bardzo trudna sytuacja. Osoba, która ma wysokie 
dochody, może narzekać na inflację z różnych po-
wodów, może narzekać na to, że jej oszczędności 
tracą na wartości, ale to jest zupełnie inny poziom 
problemów niż w przypadku osób o najniższych 
dochodach.

I dlatego, właśnie z tego punktu widzenia, 
ja się bardzo cieszę, że Narodowy Bank Polski, 
w którym do tej pory zwolennicy zwiększania 
stóp procentowych byli w mniejszości, w tej chwi-
li zmodyfikował trochę swoją postawę. Wczoraj 
doszło do pięciokrotnego wzrostu tej podstawowej 
stopy, z 0,1% do 0,5%. A więc nastąpił pięciokrotny 
wzrost. Może on nie jest zauważalny, widowisko-
wy, no ale to pokazuje, że problem zaczyna jednak 
być dostrzegany. Bo ten problem jest poważny.

I  dlatego przy okazji nowelizacji budże-
tu zwracam się z tej trybuny do pana ministra 
Skuzy. Przecież za chwilę będziemy pracowa-
li nad budżetem państwa na rok 2022. Wiemy, 
że ten budżet jest gotowy, ale dziwnym trafem 
w Sejmie ciągle nie jest on rozpatrywany. A przy-
pomnę Wysokiej Izbie, że w tym zakresie… Można 
powiedzieć, że czas ucieka, ponieważ parlament, 
jak wiadomo, na mocy konstytucji ma 120 dni 
na rozpatrzenie ustawy budżetowej. Gdybyśmy 
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w tym terminie nie zdążyli ustawy budżetowej 
przeprowadzić, no to prezydent mógłby rozwią-
zać parlament. To tak gwoli pewnej glosy do tego, 
co powiedziałem.

Kolejna sprawa. Otóż ja się bardzo cieszę, że 
w ramach tych zmian, które zostały zapropono-
wane, nastąpi, jak rozumiem, dokapitalizowanie 
kolei. Niemniej mam tu pewne uwagi, jestem dość 
sceptyczny. Otóż uważam, że proces modernizacji 
linii kolejowych, uzupełniania ich siatki, jest na 
nieproporcjonalnie gorszym etapie niż w przy-
padku drogownictwa, transportu kołowego. Jeżeli 
chodzi o inwestycje drogowe, to można powie-
dzieć, że wiele tych inwestycji trwa, aczkolwiek 
kolej, która jest i ekologiczna, i z założenia tań-
sza niż transport kołowy… No, w tym zakresie te 
inwestycje rzeczywiście nie idą tak imponująco, 
jak powinny iść, tym bardziej że kolej wymaga 
modernizacji. Mam nadzieję, że w tym zakresie 
nastąpi przyspieszenie, ponieważ jest to waż-
ne dla jakości życia obywateli. Z tej trybuny… 
Zwracałem już panu ministrowi Bittelowi w roz-
mowie kuluarowej uwagę na to, że chociażby na 
północnym Mazowszu są regiony, które są dobrze 
skomunikowane kolejowo, ale są też znaczne ob-
szary, które są niestety wykluczone komunika-
cyjnie. Tu warto byłoby, szczególnie w zakresie 
rozwoju sieci regionalnych… Myślę tu chociażby 
o dobrej linii z Warszawy do Płońska, o możliwo-
ści dojazdu do Płońska czy do Płocka. Myślę też 
o odnodze kolejowej z Ciechanowa do Przasnysza. 
To są ważne arterie kolejowe, które dla północne-
go Mazowsza mają istotny wymiar społeczny, ale 
też bardzo istotny wymiar gospodarczy.

Wysoka Izbo, teraz kwestia fundamentalna, 
która przy tej okazji się pojawia. Jest to miano-
wicie pewien spór, który zarysował się na sali, 
dotyczący tych ponad 6 miliardów zł i propozycji 
przesunięcia środków na ochronę zdrowia z pro-
gramu modernizacji armii. Jest to rzeczywiście 
bardzo poważny i trudny dylemat. Jeżeli chodzi 
o oczekiwania społeczne, to niewątpliwie kwe-
stia ochrony zdrowia, dostępu do usług medycz-
nych… To jest temat nr 1 w debacie publicznej 
w Polsce, szczególnie zaostrzonej w czasie pan-
demii, związanej z ogólnie znanymi trudnościa-
mi, jakie nas w związku z nią spotkały, i wieloma 
dramatycznymi wydarzeniami. Z drugiej stro-
ny w świetle tego, co się dzieje na wschodniej 
granicy, w świetle ogólnej sytuacji, która się za-
rysowuje, widać wyraźnie, że być może nie tak 
popularny społecznie czy nawet mało popularny 

społecznie program ambitnego modernizowania 
armii i wydawania na ten cel znacznych kwot ze 
środków publicznych może wzbudzać mniejszy 
entuzjazm.

Wysoka Izba jest od tego, żeby położyć na szali 
zdrowie i bezpieczeństwo, oba obszary niezwykle 
ważne dla naszego życia wspólnotowego, i żeby 
znaleźć balans. Stąd moje pytanie w trakcie de-
baty do pana senatora Kleiny o to, czy wnoszący 
o przesunięcie tych 6 miliardów zł nie rozważali 
znalezienia środków na wzmocnienie sekcji zdro-
wia… pozyskania tych środków z innych obsza-
rów. Tych obszarów jest w sumie kilkanaście czy 
nawet ponad 20, obszarów, na które będą prze-
znaczone środki po zwiększeniu wpływów do 
budżetu. Być może można byłoby osiągnąć jakiś 
konsensus w tej sprawie. Dziękuję.

wiceMarSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Rusieckiego.

Senator 
Jarosław rusiecki 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie 
Ministrze! Szanowni Państwo!

Nie wiem, czy nie usiłujemy dokonać takie-
go bardzo łatwego, konfrontacyjnego manewru, 
o którym w skrócie powiem: zdrowie – czoł-
gi. Z całym szacunkiem dla wielkiego wysiłku 
wszystkich tych, którzy tworzą polską ochronę 
zdrowia i ciężko pracują w ostatnim, bardzo trud-
nym czasie, również kosztem swojego zdrowia… 
Ten wysiłek jest godny najwyższego uznania. 
Jednak patrząc szerzej na ten obszar, powiem, że 
to nie jest tak, że środki finansowe nie są tam 
kierowane. Ja przypomnę, że w perspektywie od 
2015 r. do chwili obecnej budżet na wydatki na 
służbę zdrowia wzrósł z bodajże 72 miliardów zł 
do ponad 120. Postęp jest znaczny.

Przed czym chciałbym przestrzec, jeśli cho-
dzi o takie konfrontacyjne patrzenie: zdrowie – 
czołgi? Szanowni Państwo, przecież tu nie chodzi 
o czołgi. Chodzi o bezpieczeństwo naszych roda-
ków, jak również o bezpieczeństwo w tej części 
Europy i świata. My jesteśmy bardzo ważnym 
filarem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Warto 
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zdać sobie sprawę z faktu, że te trudności doty-
czą różnych obszarów, również obszaru bezpie-
czeństwa. Wspominaliście państwo w niektórych 
wystąpieniach o tym, co w tej chwili dzieje się na 
wschodniej f lance NATO, o zagrożeniach, które 
już istnieją na Wschodzie.

Po ogromnym załamaniu polskiego systemu 
bezpieczeństwa i polskiej armii na początku lat 
dziewięćdziesiątych, gdy, można tak powiedzieć, 
polskie Siły Zbrojne były w głębokiej defensy-
wie… Cóż, warto też powiedzieć o tym, że po cza-
sie rządów PO i PSL, kiedy wiele jednostek było 
likwidowanych, stan osobowy armii zmniejszył 
się do poziomu poniżej 100 tysięcy. Od 5 lat Siły 
Zbrojne, m.in. poprzez program modernizacji Sił 
Zbrojnych, są odbudowywane.

To jest oczywiście wielki wysiłek budżetu pań-
stwa. To jest wysiłek naszych obywateli, którzy 
chcą, aby środki przeznaczane na budżet w znacz-
nej części były kierowane na bezpieczeństwo 
i odbudowę polskiej armii. W ostatnich latach 
wskazano kierunek, aby odbudować 4. Dywizję 
we wschodniej części kraju. 18. Dywizja z siedzi-
bą w Siedlcach jest wielkim wysiłkiem odbudo-
wywana. Jedna z brygad pancernych, która jest 
posadowiona w Lublinie, będzie odbudowywana 
dla bezpieczeństwa Polski, polskich granic, szcze-
gólnie wschodnich granic, ale również dla bezpie-
czeństwa wschodniej f lanki NATO.

Tak już jest, że sojusznicy pomagają tym, któ-
rzy budują swoją siłę. My swoją siłę musimy odbu-
dowywać i dopiero wtedy będziemy mogli liczyć 
na wsparcie sojuszników. Czy jest cena… Czy jest 
możliwe porównanie… Tutaj zaskoczę pana sena-
tora Czarnobaja. Nie chodzi mi o to, żeby coś prefe-
rować, ale o to, żeby budować system holistyczny, 
o to, żeby z wielkim wysiłkiem dobrze funkcjono-
wała służba zdrowia i aby nie odstawała również 
polska armia, by wspierać polskie Siły Zbrojne. 
Dlatego uważam, że te 6 miliardów zł jest potrzeb-
nych do tego, aby odtwarzać potencjał broni pan-
cernej, brygad zmechanizowanych polskiej armii.

Szanowni Państwo, nie jest prawdą to, co 
jest często powtarzane w takiej obiegowej opi-
nii, że środki na modernizację idą tylko za gra-
nicę. Prawda jest taka, że ponad 60% środków 
na modernizację armii jest zostawianych w pol-
skich przedsiębiorstwach, m.in. w  Polskiej 
Grupie Zbrojeniowej. Nie trzeba daleko szukać: 
podczas ostatniego salonu międzynarodowego 
w Kielcach Inspektorat Uzbrojenia w imieniu 
polskich Sił Zbrojnych podpisał umowę z Polską 

Grupą Zbrojeniową na realizację systemu krót-
kiego zasięgu „Narew” na kwotę 50 miliardów zł… 
do 60 miliardów zł w perspektywie najbliższych 
10 lat. To są środki, które będą służyły bezpie-
czeństwu polskich obywateli. Nie możemy o tym 
zapominać, gdy tak łatwo chcemy zbudować kon-
frontację między zdrowiem a tymi przysłowiowy-
mi czołgami… Chodzi o bezpieczeństwo. Zdrowie 
oczywiście ma swoją wagę i tutaj wielki wysiłek 
jest realizowany. Takiego wysiłku potrzeba rów-
nież w celu odbudowy, modernizacji polskich Sił 
Zbrojnych. Dziękuję bardzo.

wiceMarSzałek 
marek Pęk 

Bardzo dziękuję.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Krzysztofa Mroza.

Senator 
krzyszTof mróz 

Panie Marszałku! Panie i  Panowie Sena-
torowie! Panie Ministrze!

Mówimy dzisiaj o nowelizacji ustawy budże-
towej, o wzroście dochodów budżetu, o poprawie 
wskaźników makroekonomicznych. Możemy 
się spierać, ile jest tej poprawy z różnych źró-
deł, ale są takie wskaźniki czy takie liczby, które 
bardzo mocno opisują stan gospodarki, a przede 
wszystkim stan tego, jak się ludziom żyje. Mam 
tutaj przed sobą, na iPadzie, dane z  lipca br. 
Źródło: Eurostat. Chodzi o wskaźnik bezrobo-
cia. Polska według tej metodologii unijnej, która 
jest jeszcze bardziej restrykcyjna, ma wskaźnik 
bezrobocia na poziomie 3,4%. Jest to trzeci naj-
niższy wskaźnik bezrobocia. Przed nami niewiele 
mniejsze bezrobocie mają tylko Czechy, Holandia 
i Malta. Za nami są wszystkie pozostałe kra-
je Unii Europejskiej, 26 krajów … No, nie licząc 
Polski oczywiście. Za nami są Niemcy, ale także 
Włochy, Hiszpania czy Grecja. Średnia w Unii to 
prawie 7%. Mamy bezrobocie dwukrotnie niższe 
niż średnia unijna. Dlaczego akurat ten wskaźnik 
państwu przedstawiam? Bo jest to taki podstawo-
wy wskaźnik, który wszędzie w krajach rozwinię-
tych świadczy o tym, że gospodarka jest w dobrej 
sytuacji, że ludzie mają pracę. I dzisiaj ten poziom 
bezrobocia w Polsce jest najniższy w historii, naj-
niższy od roku 1990, od kiedy zaczynamy badać… 
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Nie mówię o wskaźniku i o sytuacji sprzed 1989 r. 
To jest miara sukcesu polityki gospodarczej, jaka 
od 6 lat jest prowadzona w Polsce. I to jest miara 
sukcesu, którego beneficjentami są Polacy. Bo te 
wszystkie wskaźniki, różne, które się wymienia, 
to są tylko wskaźniki… Ten mówi o tym, że po 
prostu ludzie mają pracę. To po pierwsze.

Po drugie, wynagrodzenia rosną – średnie 
wynagrodzenie rośnie, wynagrodzenie w służ-
bie zdrowia rośnie, wynagrodzenie minimalne 
rośnie, stawka godzinowa rośnie. Ktoś może za-
dać pytanie: to dlaczego są protesty w służbie 
zdrowia? Nieobecna teraz pani senator Małecka-
Libera o tym mówiła. Oczywiście oczekiwania 
ludzi zawsze są większe. Jeżeli dzisiaj państwo 
chcecie przesunąć pieniądze, które rząd zapro-
ponował – w tej, no, niewielkiej kwocie 6 mi-
liardów  zł – na modernizację Sił Zbrojnych 
w sytuacji olbrzymiego zagrożenia i niestabil-
ności, jakie są na naszej wschodniej granicy, 
w sytuacji, kiedy dzisiaj chyba nawet i wy mó-
wicie, że Polska spotyka się z wojną hybrydową, 
jedną z form takiej wojny, niestety ze wscho-
du… Jeszcze kilka lat temu nie myśleliśmy, że 
to nastąpi tak szybko i że w takiej formie. Stąd 
te pieniądze, o których też mówił tutaj któryś 
z senatorów – nie wiem, czy nie pan senator 
Czarnobaj, już nie chciałbym wymieniać nazwi-
ska, ale chyba tak – te 2,7 miliarda na Policję, 
na Straż Graniczną. Tak, dajemy też pieniądze 
na bezpieczeństwo. Przeznaczamy pieniądze na 
wojsko, na Straż Graniczną, na Policję. Robimy 
to, bo niestety jesteśmy obiektem ataku. Może 
nie jest to taka klasyczna wojna, ale też pytanie, 
co będzie za parę lat, jeżeli w tym kierunku to 
pójdzie. Tak że musimy wzmacniać nasze służby, 
i wojskowe, i policyjne, co kosztuje. To kosztuje. 
Bezpieczeństwo kosztuje, Szanowni Państwo.

Jednak pamiętajmy, że my równolegle, i to nie 
akcyjnie, ale w sposób trwały, w sposób funda-
mentalny, proponujemy, aby zwiększyły się na-
kłady na służbę zdrowia. To w ramach Polskiego 
Ładu proponujemy, aby już w roku 2027 te na-
kłady wyniosły ponad 215 miliardów zł w NFZ 
i  osiągnęły poziom 7%. Czy to jest dużo? To 
jest tyle, te 7%, ile będą wydawały średnie kra-
je w Unii Europejskiej. I co my proponujemy, 
Szanowni Państwo? Zaraz będzie „sprawdzam” 
dla pani senator Beaty Małeckiej-Libery, któ-
ra mówiła, że trzeba zwiększyć nakłady na 
służbę zdrowia. Otóż na następnym posiedze-
niu Senatu, a wcześniej na posiedzeniu Komisji 

Budżetu i Finansów Publicznych, w przyszłym 
tygodniu – zastanawiam się, jak będzie głosował 
pan senator Czarnobaj, zobaczymy – będziemy 
uchwalali zmiany w prawie podatkowym, które 
będą zmniejszały wpływy do budżetu państwa, 
a zwiększały wpływy do Narodowego Funduszu 
Zdrowia. Taki będzie efekt braku możliwości odli-
czenia od podatku składki zdrowotnej w wysoko-
ści 7,75%. Te pieniądze będą zmniejszały wpływy 
do budżetu państwa, będą zmniejszały wpływy 
do budżetu jednostek samorządu terytorialne-
go, ale będą zwiększały wpływy do Narodowego 
Funduszu Zdrowia. Po to, aby poprawić efektyw-
ność funkcjonowania służby zdrowia. I zobaczy-
my, jak ci senatorowie, którzy dzisiaj mówią, że 
trzeba zwiększyć pieniądze na służbę zdrowia, 
będą głosować za 2 tygodnie, gdy będzie uchwa-
lane konkretne przesunięcie pieniędzy.

Jak już mówiłem, to wyście, Panowie i Panie, 
łącznie z  panem senatorem Czarnobajem… 
Przepraszam, nie Czarnobajem, tylko Kleiną, któ-
ry był senatorem Akcji Wyborczej Solidarność. To 
wy wprowadziliście system ubezpieczeniowy do 
służby zdrowia, nie budżetowy, tylko ubezpiecze-
niowy, zakładający pewien odpis środków, które 
muszą płacić Polacy na służbę zdrowia. My pro-
ponujemy trwały, fundamentalny mechanizm 
zwiększenia składki, a co za tym idzie zwiększe-
nia dochodów służby zdrowia, a nie incydentalne, 
jednostkowe przesunięcie pieniędzy. Czy one są 
potrzebne? Pewnie tak, służba zdrowia pewnie 
każde pieniądze jest w stanie wydać.

Szanowni Państwo, gdy mieliśmy bardzo 
trudną sytuację w służbie zdrowia w związku 
z tym, że był COVID, to rząd zareagował błyska-
wicznie i powiedział tak: doceniamy, szanujemy 
lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarki, 
dajemy im 100% wynagrodzenia więcej. Szanowni 
Państwo…

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Gabriela Morawska-Stanecka)

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Szanowny Panie Senatorze, już koniec…)

…100% wynagrodzenia więcej. To jest obiek-
tywne kryterium pomocy w służbie zdrowia, któ-
re myśmy zrealizowali.

I ostatnia kwestia. Pan senator Czarnobaj jesz-
cze mówił: no tak, no generalnie… A dlaczego ten 
wzrost to jest 4,9%, skoro mogłoby to być 7, 8, 9…

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

(Głos z sali: Koniec już!)
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…10%?
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Panie Senatorze, 10 minut minęło.)
Dobrze, Pani Marszałek.

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
(Senator Krzysztof Mróz: Dokończę w drugim 

wystąpieniu.)
Czyli pan będzie chciał potem…
(Senator Krzysztof Mróz: Tak.)
Tak?
(Senator Krzysztof Mróz: Dokończę.)
Proszę o  zabranie głosu panią senator 

Bogusławę Orzechowską. 
Proszę bardzo, Pani Senator.

Senator 
BoGusława orzechowsk a 

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka 
Izbo!

Już 6 lat jestem w Senacie, ale ciągle jeszcze 
zadziwia mnie hipokryzja naszych przeciw-
ników politycznych. A wydaje się, że w obliczu 
zagrożenia Polski powinniśmy być wszyscy ra-
zem. Wtedy, kiedy w 1918 r. Polacy walczyli o swój 
kraj, wszystkie siły potrafiły się zjednoczyć. My 
w tym roku mamy do czynienia z zagrożeniem 
– i powinniśmy być tego świadomi – ze stro-
ny Białorusi. I to jest zagrożenie naprawdę po-
ważne. Jeżeli ktoś mówi, że tego nie zauważa, to 
albo nie chce tego zauważyć, albo nie zdaje sobie 
z tego sprawy. Ale my mówimy nie tylko o granicy 
Polski, ale również o granicy Unii Europejskiej. 
Próby przeprowadzenia przez naszą granicę mi-
grantów, najpierw dzieci i kobiet, są właściwie 
próbami wprowadzenia… Dalej będą już próby 
wprowadzania żołnierzy czy wręcz czołgów.

Przez wiele lat polskie Siły Zbrojne były wła-
ściwie rozbrajane i wszyscy się z tego cieszyli, 
mówiąc, że nam nie potrzeba wojska. Wszyscy 
się śmiali z tego, że powstają WOT, a gdyby nie 
WOT, w obliczu epidemii nie miałby kto wozić 
pacjentów do szpitali, pobierać wymazów czy 
udzielać pierwszej pomocy. Dlatego służba zdro-
wia i ochrona naszych granic są ze sobą, wbrew 
stwierdzeniom niektórych, ściśle połączone.

Jestem przedstawicielem służby zdrowia 
i w tej służbie zdrowia cały czas pracuję. Pewnie 
niektórych to może denerwować. Ja jestem se-
natorem społecznym, co też niektórych dziwi. 
Te działania, które są podejmowane, te protesty 
służby zdrowia… One są słuszne, bo rzeczywiście 
w niektórych działach ochrony zdrowia dochody 
są bardzo niskie, ale nie ulega wątpliwości, że pra-
wie podwojono kwoty, które są przeznaczane na 
służbę zdrowia. Nastąpił wzrost z 70 do 120 mi-
liardów, to jest ogromna różnica. Ale jeśli chodzi 
o rozliczanie, to jest bardzo różnie, bo przez wiele 
lat starano się, żeby służba zdrowia przechodziła 
na formy prywatyzacyjne. Ci ratownicy medycz-
ni, którzy cały czas mają niskie stawki, mają je 
nie dlatego, że są na etatach, tylko dlatego, że są 
na kontraktach i często podpisują umowy, któ-
re są dla nich niekorzystne. Ja na co dzień mam 
do czynienia z ratownikami medycznymi, mam 
do czynienia z pielęgniarkami, ale w protestach, 
które były pod Sejmem i Senatem, uczestniczyli 
często tzw. polityczni działacze. Sama widziałam 
tam pielęgniarkę, która wcześniej z piorunem na 
masce i ze zniczem w ręku… Ona podkładała ten 
znicz pod skrzynkę gazową przy moim biurze 
senatorskim.

Szanowni Państwo, służba zdrowia przez 
wiele lat była niszczona. Owszem, byliśmy bardzo 
dumni z poziomu lekarzy i pielęgniarek, ale byli-
śmy dumni głównie z tego, że oni zasilają służbę 
zdrowia wszędzie, tylko nie w Polsce. W Polsce ich 
kształcono, a oni wyjeżdżali na Zachód. Taka była 
wieloletnia polityka naszego rządu. W tej chwili 
jest zdecydowanie więcej i kształconego, i pracują-
cego personelu. Chyba 2 lata temu w warmińsko-
-mazurskiej izbie pielęgniarskiej po raz pierwszy 
zarejestrowanych było więcej osób niż kończyło 
studia pielęgniarskie. Chodzi o te wszystkie pie-
lęgniarki, które skończyły trochę wcześniej, a po-
tem pracowały w innych zawodach, ale doszły do 
wniosku, że jednak praca w zawodzie pielęgniar-
skim bardziej im się opłaca.

Dlatego ja będę głosowała za przyjęciem tej 
ustawy budżetowej. I zapewniam państwa, że 
każda kwota, która potrzebna jest na służbę zdro-
wia, będzie i tak kwotą zbyt małą – bo chyba nie 
ma na świecie państwa, które by rozwiązało ten 
problem – ale musimy rządzić pieniędzmi racjo-
nalnie i w taki sposób, żeby nasze państwo było 
bezpieczne. 

Dlatego proszę państwa o  to, żebyście po-
ważnie traktowali Polskę, poważnie traktowali 
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Polaków i również zdecydowali się na to, żeby tę 
ustawę przyjąć. Dziękuję.

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję, Pani Senator.
Proszę bardzo o zabranie głosu pana senatora 

Stanisława Ożoga.

Senator 
sTanisław ożóG 

Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Koleżanki i  Koledzy 

Senatorowie! Panie Ministrze!
Nie będę się wypowiadał długo na temat bu-

dżetu, gdyż i jedna strona, i druga strona wy-
starczająco dużo poświęciły na to czasu oraz 
argumentów. Nie odważę się też proponować ja-
kichś poprawek, ulepszeń, dlatego że było zbyt 
mało czasu i nie dysponowaliśmy odpowiedni-
mi danymi, ażeby odpowiedzialnie złożyć jakieś 
propozycje.

Mam zaufanie do ministra, do zespołu. Mieli 
czas, ażeby to przygotować.

I, podobnie jak poprzedniczka, bez zastrzeżeń 
będę głosował za tym budżetem.

Ale parę zdań chciałbym powiedzieć w odnie-
sieniu do głosów, które na tej sali w tej debacie 
wybrzmiały.

Mianowicie krytykowano to, że drugi raz jest 
nowelizacja budżetu – w ubiegłym roku i w tym 
roku – mimo że to były lata szczególne. Lubimy 
porównywać się do innych, a szczególnie patrzy-
my na Zachód. Jak to tam wygląda? Proszę pań-
stwa, roczne budżety Unii Europejskiej – roczne 
– są nowelizowane kilkanaście razy w  roku, 
a wieloletnie ramy finansowe, czyli ten budżet 
siedmiolatki, jest nowelizowany kilka razy. I to 
jest norma.

Szanowni Państwo, była mowa o  długu. 
Oczywiście każdy dług jest swego rodzaju złem, 
ale nieraz niezbędne jest posiłkowanie się takim 
rozwiązaniem. I też popatrzmy, jak było i jak jest 
gdzie indziej. Budżet siedmiolatki, czyli wielolet-
nich ram finansowych Unii Europejskiej, to ok. 
1,5 biliona euro, a Europejski Bank Centralny 
w  latach 2014–2018 wyemitował – albo ina-
czej: wydrukował – puste pieniądze na kwotę 
ok. 3 bilionów 250 miliardów euro. Te pieniądze 
były przeznaczone tylko dla siedemnastki, czyli 

dla strefy euro, na wykup obligacji krajowych, 
a w późniejszych latach – obligacji prywatnych, 
by ratować gospodarki właśnie strefy euro.

Szanowni Państwo, mierzmy równą miarą, 
szczególnie w debatach, w dyskusjach budżeto-
wych podział sali nie powinien być tak mocno 
widoczny.

Ja chciałbym panu, Panie Ministrze, podzię-
kować za zauważenie samorządu terytorialnego. 
To, co państwo zrobiliście dla samorządu teryto-
rialnego, ma swoją ogromną wymowę. I nie tylko 
jest to wymowa, ale i konieczność. Za to jeszcze 
raz serdecznie dziękuję.

Dziękuję państwu za uwagę.

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

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

Krzysztofa Mroza, jeszcze w ramach 5 minut…
(Senator Krzysztof Mróz: Ja rezygnuję, Pani 

Marszałek.)
Rezygnuje pan? Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Leszka 

Czarnobaja.

Senator 
leszek czarnoBaJ 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Mini - 
strze!

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

Mam nadzieję, że nie wykorzystam, Pani 
Marszałek.

Rozpocznę od pewnego sprostowania. Pan mi-
nister mi tu przekazał… Ja powiedziałem o tym, 
co dotyczy wydatków na obronność. Na koncie 
jest 157 milionów, a 150 miliardów zł wydano w 3 
lata. Tak że serdecznie państwa tutaj przepra-
szam i prostuję.

I  kilka słów na temat tego uzupełnienia. 
Zacznę od wypowiedzi pani senator, odniosę się 
tylko do pewnego fragmentu. Pani senator raczy-
ła powiedzieć o hipokryzji opozycji, a później był 
piękny wywód, jak to powinniśmy działać razem. 
Czy pani uważa, że hipokryzja polega na tym, że 
mamy inne zdanie? To pani nie zna definicji hi-
pokryzji. My po prostu powinniśmy się tutaj 
różnić, bo to różnice napędzają rozwój, a nie kla-
kierstwo. Ja mówię tak ogólnie, nie odnoszę tego 
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do żadnych wydarzeń. Nie klakierstwo i klepanie 
ciągle tego samego: ładnie, pięknie… itd. To nie 
jest rozwój. To jest klakierstwo. A mówienie o hi-
pokryzji… Przytoczę kilka fragmentów dotyczą-
cych ochrony zdrowia, którą pani tu reprezentuje. 
Nie to jest istotą problemu, Pani Senator, czy daje 
się 120 miliardów zł, czy prawie 80, istotą jest to, 
o ile wzrosły koszty i jaki jest wynik finansowy. 
I czy dzięki tym pieniądzom, które dajemy, kolejki 
się skróciły, jest lepsza ochrona zdrowia itd. Jeżeli 
pani uważa, że jest lepiej niż było, to pozostanie-
my przy różnicy zdań. Jednak chcę pani powie-
dzieć o rzeczach niezaprzeczalnych. A mianowicie 
w latach 2010–2015 zadłużenie szpitali wzrosło 
o 1 miliard zł. A czy pani wie, o ile wzrosło zadłu-
żenie szpitali w latach 2015–2020 i ile teraz ono 
wynosi? Wzrosło o 4 miliardy zł, a teraz wynosi 
15 miliardów zł. To jest miara sukcesu.

Oczywiście można mówić, tak jak pan senator 
Mróz, o tym, że jest niskie bezrobocie. Oczywiście 
należy się z tego cieszyć, Panie Senatorze, bo to 
jest pewna miara sukcesu. Tylko że jak wejdzie-
my w szczegóły i sprawdzimy, gdzie głównie po-
wstały miejsca pracy, to okaże się, że są przypadki 
dobre, takie jak powstawanie miejsc w usługach 
czy w firmach, ale nastąpił również duży wzrost 
w administracji. I nad tym należy się zastanowić, 
bo można powiedzieć… Ale generalnie się zga-
dzam: tak niskie bezrobocie to jest bardzo dobry 
parametr polskiej gospodarki, korzystny i dla go-
spodarki, i dla obywateli, może przede wszystkim 
dla obywateli. Ale trzeba również pamiętać o tym, 
że instrumenty, o których tu pan mówił… Powiem 
tylko taką oto rzecz: dług publiczny, liczony me-
todą unijną, to jest dzisiaj prawie 1,5 biliona zł. 
I chcę powiedzieć, że przez lata państwa rządów 
statystycznie on rósł o 80 miliardów zł rocznie. 
A wiecie państwo, o ile rósł rocznie dług publicz-
ny przez 8 lat rządów pana premiera Donalda 
Tuska, Platformy Obywatelskiej i PSL? 40 mi-
liardów zł rocznie. Co to znaczy? To znaczy, że 
część dobrobytu, o której mówił senator Kleina, 
i część dobrych parametrów jest w dużej części fi-
nansowana z długu publicznego, który przyjdzie 
kiedyś zapłacić. Oczywiście można się odnieść do 
statystyki i powiedzieć: ale w Unii Europejskiej są 
kraje, które mają jeszcze większy dług publiczny. 
To jest prawda. Ale trzeba uczciwie powiedzieć, 
że to, co napędzało część gospodarki, to były rów-
nież nadmierne wydatki, nadmierne w stosunku 
do tego, czym mogliśmy dysponować. Co to przy-
niesie w przyszłości? Jakie będzie miało efekty dla 

Polski? Ja uważam, że trochę negatywne, ale czy 
pełen krach… No, daleki jestem od tego. Ale trzeba 
uczciwie powiedzieć, że w czasach rządów Prawa 
i Sprawiedliwości czy Zjednoczonej Prawicy dług 
publiczny rósł dwukrotnie szybciej niż za po-
przednich rządów. Warto mieć to na uwadze.

A teraz króciutko o tym, gdzie… Były poru-
szane np. takie kwestie – pani senator też je po-
ruszała – jak wybór: zdrowie czy obronność? 
Oczywiście to nie jest takie proste, żeby stawiać 
sobie wybór: czołgi czy zdrowie? Jednak proszę 
popatrzeć, jakie wydatki są zwiększane, na co wy-
datki, w korekcie budżetu. Są również wydatki 
na służby typu Policja, straż pożarna itd., innych 
już nie będę wymieniał, żeby nie przedłużać… 
Rodzi się pytanie: czy najpierw trzeba kupować 
abramsy, czy może najpierw polepszać zdrowie 
Polaków, dostępność lekarzy, liczbę tych lekarzy. 
To, że się zwiększa liczba studentów na studiach 
medycznych, również jest pozytywnym faktem 
i ja to doceniam, ale dzisiaj fakty są takie… Pani 
senator mówi o pozytywnych trendach w ochro-
nie zdrowia. Ale proszę oprócz do swojego śro-
dowiska pójść do środowisk w innym mieście, 
w innej przychodni i posłuchać, jaka jest opinia 
zarówno pacjentów, jak i osób tam pracujących 
o tym, czy jest lepiej, czy jest gorzej. Nie spierajmy 
się o to, kto ma jaką opinię z czyjego źródła, tylko 
obiektywnie odpowiedzmy, czy rośnie zadłużenie 
szpitali, czy rośnie zadłużenie służby, czy skra-
cają się kolejki, czy zwiększyła się dostępność. 
Chodzi o tych kilka parametrów. Gdy je porów-
namy – a w matematyce trzeba wprowadzić spro-
wadzanie ułamków do wspólnego mianownika 
– gdy sprowadzimy je do wspólnego mianownika, 
Pani Senator, gdy wybierzemy liczbę parametrów, 
o których będziemy dyskutować, to nie będziemy 
rozpoczynali wystąpienia od hipokryzji, tylko bę-
dziemy rozpoczynali wystąpienie tak: w tej dzie-
dzinie należałoby poprawić itd., w tej mogłoby być 
lepiej. Pan senator zakończył, mówiąc, że mogłoby 
być lepiej. Panie Senatorze, jeszcze raz powiem: 
w życiu zawsze trzeba dążyć do tego, żeby dzisiaj 
było lepiej, niż było wczoraj, a jutro trzeba dążyć 
do tego, żeby było lepiej, niż jest dzisiaj. Mówiąc 
o tym, ja mówię jednoznacznie: gdyby w Polsce 
inwestycje rosły tak, jak w latach poprzednich, 
to mielibyśmy, i to nie jest moje zdanie, bo ja nie 
mam aż takiej dogłębnej wiedzy, możliwości tak 
szybkiego przeliczenia, tylko ekspertów, którzy 
mówią… 8–9%, tyle by wynosił wzrost produktu 
krajowego w Polsce, gdyby inwestycje, szczególnie 
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oraz niektórych innych ustaw

prywatne, były na poziomie z lat poprzednich. 
Musimy się z tym zgodzić i w ramach tworzenia 
prawa róbmy wszystko, żeby zachęcać prywat-
nych inwestorów do inwestowania w Polsce.

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Panie Senatorze…)

Dziękuję, Pani Marszałek.

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Pani senator Orzechowska ad vocem.

Senator 
BoGusława orzechowsk a 

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka 
Rado! Panie Senatorze Salomon… przepraszam, 
Czarnobaj!

Wiele razy próbował pan zdyskredytować 
osoby, które twierdzą inaczej niż pan. Hipokryzja 
– bardzo dobrze wiem, co to znaczy. To znaczy wła-
śnie to, że co innego się robi, a co innego mówi, 
tak prosto tłumacząc. Bardzo często tą hipokry-
zją pan również się posługuje. Mówi pan, że działa 
pan dla dobra, a faktycznie niekoniecznie jest to 
spójne. Myślę, że więcej nie będę na ten temat dys-
kutować, ale powiem, że to jest właśnie pana po-
dejście. Obraża pan swoich przeciwników, którzy 
mają inne zdanie, nie po raz pierwszy, nie po raz 
ostatni, bo wiele razy się zdarzało, że przy okazji 
sprawozdań komisji mówił pan: a nie wiem, czy 
pani słyszała, a nie wiem, czy pani zrozumiała… Ja 
nie chcę dłużej ciągnąć tej dyskusji, bo uważam, że 
to nie ma sensu, ale powiem, że do tego, jaką mam 
wizję służby zdrowia, obronności i generalnie go-
spodarki, mam prawo. Dziękuję bardzo.

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Informuję że lista mówców została wyczer- 

pana.
Dla porządku informuję, że senator Aleksander 

Szwed złożył swoje przemówienie w dyskusji do 
protokołu*.

Zamykam dyskusję.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-
wanych ustaw zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Dziękuję bardzo, dziękuję, Panie Ministrze.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 

trzeciego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o dochodach jednostek samorządu tery-
torialnego oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 494, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 494 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, sena-
tora Zygmunta Frankiewicza, o przedstawienie 
sprawozdania komisji.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator SPrawozdawca 
zyGmunT frankiewicz 

Pani Marszałek! Szanowni Państwo!
Marszałek Senatu skierował ustawę o docho-

dach jednostek samorządu terytorialnego oraz 
niektórych innych ustaw do 2 komisji, do Komisji 
Budżetu i Finansów Publicznych oraz do Komisji 
Samorządu Terytorialnego i  Administracji 
Państwowej.

Ustawa ma związek z programem Polski Ład 
i w założeniu ma zmniejszać negatywne skutki 
w odniesieniu do dochodów jednostek samorządu 
terytorialnego. Posługuje się ona pewnymi na-
rzędziami, które zwiększają dochody jednostek 
samorządu, jest to m.in. jednorazowa subwen-
cja, która jeszcze w tym roku ma być wypłacona 
jednostkom samorządu terytorialnego. W za-
myśle ma ona stabilizację dochodów jednostek 
samorządu z kwotą referencyjną, która jest nie-
jako odpowiednikiem rocznego dochodu jedno-
stek z tytułu podatków PIT i CIT, czyli podatku 
dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Ta 
kwota referencyjna ma pochodzić z budżetu pań-
stwa. Nowym mechanizmem jest też subwencja 
rozwojowa. Zostaje też wprowadzone okresowe 
rozluźnienie dyscypliny finansów publicznych, 
które sprowadza się do tego, że możliwe będzie 
uchwalanie budżetów z deficytem, czyli z niższą 
kwotą dochodów bieżących niż kwota planowa-
nych wydatków bieżących.

W  komisjach dyskusja trwała dość dłu-
go. Była szczegółowa, chwilami burzliwa. 
Przedstawię państwu skrótowo niektóre wąt-
ki tej dyskusji. Mianowicie sprawą ważną jest 
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zamiana dochodów własnych na transfery z bu-
dżetu. Dochody własne to były udziały w więk-
szym stopniu kształtujące dochody jednostek 
samorządu terytorialnego niż będzie to po tej 
zmianie, a wyrównanie ma odbywać się drogą 
tychże transferów. To jest ograniczenie samo-
dzielności samorządu. Problemem, który też był 
podnoszony, jest sposób waloryzowania kwoty 
referencyjnej. Mianowicie w nowym pomyśle ta 
waloryzacja dokonywana jest w oparciu o wzrost 
PKB. Do tej pory wzrost w podatku PIT przekła-
dał się na dochody jednostek samorządu teryto-
rialnego i historycznie zdecydowanie szybciej 
rosły dochody z PIT niż będą mogły rosnąć teraz, 
kiedy będą powiązane z produktem krajowym 
brutto. Była też podnoszona kwestia niepełnej 
rekompensaty, co jest sprzeczne z art. 167 kon-
stytucji, oraz braku rekompensaty za utracone 
dochody w wyniku zmian w podatkach w roku 
2019 i 2020. Inna też była planowana rola sub-
wencji rozwojowej, która teraz traktowana jest 
jako rekompensata przez samorządy, które ten 
pomysł zgłosiły. To była inicjatywa samorządów.

W związku z takimi zmianami po dyskusji ko-
misje proponują przyjąć ustawę z poprawkami. Te 
poprawki mają charakter legislacyjny, propono-
wane one były przez Biuro Legislacyjne Senatu. 
W dużej części te poprawki zostały uzgodnione, 
czyli zaakceptował je obecny na sali pan minister 
Skuza, jednak nie wszystkie. Nie została zaakcep-
towana przez pana ministra, ale została przyjęta 
przez komisję, np. poprawka zmieniająca słowni-
czek. Jedna z poprawek, które zostały wniesione 
przez senatorów i przyjęte przez większość połą-
czonych komisji, też dotyczy definicji, czyli słow-
niczka. Chodzi o to, aby samorządy nie obniżały 
swoich dochodów wskutek przepływu podatni-
ków od podatku PIT do zryczałtowanego podat-
ku dochodowego. Komisje wprowadziły również 
zwiększenie udziałów jednostek samorządu te-
rytorialnego w podatku dochodowym od osób fi-
zycznych. To jest naliczone w stosunku do bazy 
za rok już 2022, czyli po obniżkach, i kwotowo ma 
to wyrównywać straty.

Również ta kwota planowana do przekazania 
jednostkom samorządu terytorialnego w tym 
roku – traktowana jako rekompensata tego, co 
samorządy utracą wskutek wprowadzenia re-
gulacji związanych z Polskim Ładem – została 
potraktowana jako rekompensata za utracone 
dochody z tytułu zmian podatkowych w latach 
2019–2021. Jeżeliby to tak potraktować, to ta 

rekompensata powinna wynosić nie 8 miliardów, 
tylko 12,4 miliarda.

Ostatnią zmianą proponowaną przez połączo-
ne komisje jest zwiększenie subwencji rozwojo-
wej do kwoty VAT od inwestycji prowadzonych 
przez jednostki samorządu terytorialnego. Taki 
był pierwotny zamysł, żeby ten VAT realnie wpły-
wający do budżetu państwa, naliczany od inwe-
stycji samorządowych, wracał do samorządu jako 
zachęta inwestycyjna i wsparcie dla tych samo-
rządów, które nie inwestują, bo ich nie stać nawet 
na ten start, czyli mają zerową nadwyżkę ope-
racyjną i nie mogą inwestować. To też powoduje 
zwiększenie tej kwoty, która była planowana na 
poziomie powyżej 3 miliardów zł. Wpływ z tytu-
łu VAT od inwestycji samorządowych do budżetu 
państwa jest znacząco wyższy.

Finalizując, chciałbym powiedzieć, że komisje 
wnoszą o przyjęcie ustawy wraz z poprawkami, 
które zostały w sprawozdaniu komisji zamiesz-
czone. Dziękuję bardzo.

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

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

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

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

Projekt tej ustawy został wniesiony przez 
rząd. Do prezentowania stanowiska rządu w toku 
prac parlamentarnych został upoważniony mi-
nister finansów, funduszy i polityki regionalnej.

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

Panie Ministrze, proszę bardzo. Bardzo ser-
decznie zapraszam.

Sekretarz Stanu  
w MiniSterStwie FinanSów 
seBasTian skuza

Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Finanse jednostek samorządu terytorialnego 

to niezwykle istotny temat z punktu widzenia za-
równo jednostek samorządu terytorialnego, jak 
i całego systemu finansów publicznych. Dyskusja 
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w obszarze zmian w systemie finansowania JST 
toczy się w przestrzeni publicznej od wielu lat. 
Oczywiście zmiany w tym systemie okazały się 
potrzebne, a wręcz niezbędne. Zdajemy sobie 
sprawę z konsekwencji finansowych, jakie nie-
sie dla jednostek samorządu terytorialnego Polski 
Ład. Odpowiedzią na to jest ustawa w przedłożo-
nej i przyjętej przez Sejm treści.

Jakie najważniejsze zmiany zaproponowane 
zostały w ustawie? Przede wszystkim są to dzia-
łania stabilizujące dochody jednostek samorządu 
terytorialnego i wzmacniające ich przewidywal-
ność. To po pierwsze. Po drugie, uelastycznienie 
zarządzania budżetami jednostek samorządu te-
rytorialnego poprzez czasową modyfikację reguł 
fiskalnych obowiązujących jednostki samorządu 
terytorialnego. I po trzecie, działania wzmacnia-
jące jednostki samorządu terytorialnego w ob-
szarze finansowym. Chodzi zarówno o działania 
bieżące – padła już tutaj ta kwota 8 miliardów – 
jak i działania docelowe.

Może zacznę od skomentowania kwoty 8 mi-
liardów zł. Byłaby ona wsparciem przekazanym 
jeszcze w roku bieżącym… W punktach pierw-
szym i drugim dyskutowaliśmy o ustawie bu-
dżetowej, o jej nowelizacji. I w nowelizacji ustawy 
budżetowej zawarta jest kwota nawet 12 miliar-
dów zł wsparcia jednostek samorządu teryto-
rialnego jeszcze w tym roku. 8 miliardów zł jest, 
można powiedzieć, bezpośrednio skorelowanych 
ze skutkami Polskiego Ładu i ubytku w podatku 
dochodowym od osób fizycznych. Byłyby to środ-
ki dzielone algorytmicznie, proporcjonalnie do 
przewidywanego dla jednostek samorządu teryto-
rialnego udziału w podatku dochodowym od osób 
fizycznych. Kwoty te byłyby korygowane również 
wskaźnikiem zamożności danych jednostek sa-
morządu terytorialnego.

Dodatkowo, jak już było powiedziane przy 
omawianiu punktów pierwszego i drugiego, do 
jednostek samorządu terytorialnego trafiłyby 
jeszcze 4 miliardy zł, ale te 4 miliardy zł były-
by środkami w ramach tzw. subwencji przezna-
czonej na inwestycje w obszarze infrastruktury 
wodociągowej i kanalizacyjnej. Podkreślam, że 
zarówno kwota 8 miliardów zł, jak i kwota 4 mi-
liardów zł na poziomie rozwiązań ustawowych 
byłyby dzielone algorytmicznie. Nie byłoby tam 
możliwości jakichkolwiek działań uznaniowych.

Projekt ustawy, a docelowo ustawa przyję-
ta przez Sejm, zakłada pewne uelastycznienie 
zarządzania budżetami jednostek samorządu 

terytorialnego poprzez modyfikację obecnie 
obowiązujących reguł fiskalnych. Ale to byłyby 
działania tylko czasowe. I, podkreślam, że nie by-
łyby to rozwiązania o charakterze systemowym. 
Jednostki samorządu terytorialnego miałyby 
zatem możliwość czasowego nierównoważenia 
budżetu w części bieżącej. Czyli np. w okresie 
4-letnim kwoty dochodów bieżących i wydatków 
bieżących musiałyby się równoważyć, niemniej 
jednak byłaby możliwość np. w jednym roku przy-
jęcia budżetu w części bieżącej z deficytem. Jest to 
pewien kompromis, również pomiędzy stronami 
jednostek samorządu terytorialnego. Niektórzy 
przedstawiciele samorządu terytorialnego postu-
lowali dużo dalej idące rozwiązanie, a mianowi-
cie odstąpienie od konieczności przygotowywania 
przez jednostki samorządu terytorialnego budże-
tów w części bieżącej i majątkowej, zastąpienie ich 
jednym budżetem i do tego odniesienie reguł fi-
skalnych. Rozwiązanie jest kompromisowe, czyli 
czasowa możliwość nierównoważenia części bie-
żącej. I tak jak już powiedziałem, jest to rozwią-
zanie czasowe, a nie systemowe.

Jednostka samorządu terytorialnego będzie 
miała również możliwość przyjęcia do obliczania 
nadwyżki operacyjnej 3-letniej średniej arytme-
tycznej lub 7-letniej średniej arytmetycznej. I to 
będzie w dyspozycji jednostek samorządu tery-
torialnego. Efektem tej zmiany byłoby zwiększe-
nie formalnej możliwości jednostki samorządu 
terytorialnego co do spłaty i obsługi zadłużenia. 

Ustawa przewiduje również zmniejszenie 
progu udziału środków Unii Europejskiej w fi-
nansowaniu programów, projektów lub zadań 
dofinansowywanych ze środków unijnych, od 
którego stosuje się wyłączenie z indywidualnego 
wskaźnika zadłużenia. I tu nastąpiłoby obniżenie 
z obecnych 60% do 50%.

Ustawa przewiduje również liczne działania 
stabilizujące sytuację jednostek samorządu te-
rytorialnego i zwiększające przewidywalność 
dochodów. W zakresie przewidywalności, ale 
również i stabilizacji dochodów jednostek samo-
rządu terytorialnego ustawa przewiduje rozwią-
zanie polegające na tym, że jednostki samorządu 
terytorialnego będą miały z góry na dany rok 
budżetowy określone wysokości udziałów z ty-
tułu podatku dochodowego od osób fizycznych 
i podatku dochodowego od osób prawnych i będą 
otrzymywać te środki zaliczkowo co miesiąc 
w wysokości 1/12. To jest bardzo dobre rozwiąza-
nie. Zwiększa ono przewidywalność i możliwości 
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planowania budżetu przez jednostkę samorządu 
terytorialnego.

Zakłada się również wprowadzenie kolejnej 
części subwencji ogólnej, tzw. subwencji rozwo-
jowej. Ta część subwencji ogólnej, subwencja roz-
wojowa, mimo że jej nazwa może sugerować, że 
jest ona przeznaczona i może być wykorzysta-
na tylko i wyłącznie na wydatki inwestycyjne, 
majątkowe, nie traci przymiotu subwencji i jest 
dochodem bieżącym jednostki samorządu tery-
torialnego. Czyli ta część subwencji ogólnej bę-
dzie mogła być wykorzystana do równoważenia 
budżetu bieżącego.

Ja k byłaby na l iczana ta subwencja? 
Podstawowa część subwencji, czyli 60%, byłaby 
dzielona w stosunku do liczby osób zamieszkują-
cych daną jednostkę samorządu terytorialnego, 
a 40%… Tu byłyby, można powiedzieć, kryteria 
kompetencyjne jednostek samorządu teryto-
rialnego. Byłaby tu pewna konkurencja, rywa-
lizacja, gdyż 20% subwencji byłoby przyznawane 
jednostkom samorządu terytorialnego, w których 
inwestycje na 1 mieszkańca są wyższe od śred-
niej w danym koszyku jednostek samorządu te-
rytorialnego. Następne 20% byłoby przyznawane 
w takim systemie troszeczkę konkurencyjnym 
jako premia dla tych jednostek samorządu tery-
torialnego, które procentowo z roku na rok wy-
kazują największy progres i są powyżej średniej. 
Kwota ta wynosiłaby minimalnie 3 miliardy zł. 
Od 2023 r byłaby corocznie waloryzowana wskaź-
nikiem wzrostu nominalnego produktu krajowe-
go brutto, czyli uwzględniającego realny wzrost 
gospodarczy oraz wzrost cen.

Za pomocą subwencji rozwojowej jednostki 
samorządu terytorialnego uzyskiwałyby środki 
na równoważenie budżetu bieżącego. Dodatkowo 
ten system naliczania i funkcjonowania subwen-
cji rozwojowej byłby, można powiedzieć, wprzę-
gnięty w system zagwarantowania określonej 
wysokości środków jednostkom samorządu te-
rytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodo-
wym od osób fizycznych i podatku dochodowym 
od osób prawnych.

Pani Marszałek, Wysoka Izbo, jednostki sa-
morządu terytorialnego uzyskiwałyby gwaran-
cję, że ich udziały w CIT i PIT, ich dochody z tego 
tytułu nie będą niższe niż dochody wyliczone 
z tych samych tytułów w oparciu o tzw. kwotę 
referencyjną. Kwota referencyjna byłaby nali-
czana na podstawie wieloletniej prognozy finan-
sowej, którą przygotowały jednostki samorządu 

terytorialnego. Określiły one w niej przewidywa-
ne wpływy z tytułu udziału w PIT i CIT przed 
ogłoszeniem programu Polski Ład, czyli przed re-
formą dochodów. Ta kwota byłaby waloryzowana 
wraz ze wzrostem nominalnego produktu kra-
jowego brutto, czyli uwzględniałaby wzrost cen, 
ale i wzrost gospodarczy. Tak wyliczona kwota 
referencyjna byłaby porównywana z wpływami 
z udziału w podatkach i zaproponowana w pro-
jekcie ustawy budżetowej. Po prostu byłyby wy-
liczone proporcje i  te 2 kwoty byłyby ze sobą 
zestawiane.

Gdyby kwota przewidywana dla jednostek 
samorządu terytorialnego na dany rok budżeto-
wy z tytułu udziału w podatkach dochodowych 
była niższa od kwoty referencyjnej, to rząd byłby 
zobligowany zwiększyć o taką kwotę subwencję 
rozwojową w projekcie ustawy budżetowej. Tak 
więc można powiedzieć, że przewidywalność 
nominalnych dochodów dla jednostek samorzą-
du terytorialnego byłaby zachowana. Zmienić 
by się mogła tylko struktura. Chodzi o to, że np. 
w przypadku ubytków z tytułu Polskiego Ładu, 
ubytków w podatku dochodowym od osób fizycz-
nych, ta luka musiałaby być… Jeżeliby powstała, 
musiałaby być wypełniona poprzez zwiększenie 
subwencji rozwojowej. Gdyby zaś sytuacja oka-
zała się odwrotna, gdyby ta kwota referencyjna 
była niższa od zaplanowanych wpływów z tytu-
łu udziału w podatkach dochodowych, stanowią-
cych udział jednostek samorządu terytorialnego, 
to strona rządowa byłaby zobligowana zapewnić 
subwencję rozwojową w wysokości 3 miliardów 
zł. Kwota tej subwencji również podlegałaby co-
rocznie waloryzacji wskaźnikiem nominalnego 
produktu krajowego brutto. Czyli do ustawy zo-
stał wprowadzony mechanizm zabezpieczający 
jednostki samorządu terytorialnego przed wa-
haniami koniunktury czy zmianami prawnymi. 
Strona rządowa, niezależnie od wysokości tych 
skutków, byłaby zobowiązana wypełnić powstałą 
lukę subwencją rozwojową. Subwencja rozwojo-
wa byłaby dzielona między jednostki samorządu 
terytorialnego algorytmicznie, na podstawie kry-
teriów ustawowych.

Pojawiają się często pytania dotyczące 
kwestii zwiększenia udziału jednostek samo-
rządu terytorialnego w podatkach dochodo-
wych. Komisja przyjęła nawet taką poprawkę. 
Aczkolwiek chciałbym tutaj zwrócić uwagę, że 
przekazane do Senatu stanowisko gmin wiej-
skich nie zawierało takiej propozycji. Gminy 
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wiejskie nie apelowały o zwiększenie udzia-
łu w  podatku dochodowym od osób fizycz-
nych. Dlaczego? Przyczyna tkwi w zmianach 
podatkowych, które niesie ze sobą Polski Ład. 
Jest tam zaproponowane znaczne zwiększe-
nie kwoty wolnej od podatku, do 30 tysięcy zł. 
Przy tak wysokiej kwocie wolnej wielu emery-
tów i wiele osób o niskich dochodach w ogóle 
nie będzie płaciło podatku dochodowego od osób 
fizycznych, zatem baza podatku dochodowego 
od osób fizycznych w gminach biedniejszych, 
rolniczych, nie zmieni się proporcjonalnie. Ona 
zmieni się znacznie bardziej, zmniejszy się. Tak 
jak powtarzałem na posiedzeniu senackiej ko-
misji, lepszym rozwiązaniem jest posiadanie 
1% od setek miliardów niż nawet 90 czy 100% 
od zera. A tak by się mogło w niektórych przy-
padkach zdarzyć. Baza podatku dochodowego 
od osób fizycznych w niektórych jednostkach 
samorządu terytorialnego mogłaby się znacz-
nie zmniejszyć.

Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Senacie! 
W imieniu Rady Ministrów zwracam się o przy-
jęcie ustawy. Dziękuję.

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pan senator Stanisław Ożóg. Proszę bardzo, 
Panie Senatorze.

Senator 
sTanisław ożóG 

Dziękuję, Pani Marszałek.
Pani Marszałek, pani pozwoli… Ja chciałbym 

zadać pytanie 2 panom, których zdanie bardzo 
cenię.

Panie Ministrze! Panie Senatorze!, Czy nie 
uważacie, że w sytuacji, kiedy ustawa o docho-
dach j.s.t. jest już pełnoletnia – minęło 18 lat, ona 
była ok. 20 razy nowelizowana – należałoby do-
prowadzić do opracowania nowej ustawy? Czy nie 

moglibyśmy, bazując na ustawie o dochodach j.s.t. 
zawetowanej w 2001 r. przez ówczesnego prezy-
denta, wprowadzić udziału jednostek samorządu 
terytorialnego w podatkach pośrednich? Bardzo 
mnie interesuje zdanie pana oraz pana senatora. 
Dziękuję bardzo.

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Panie Ministrze?

Sekretarz Stanu  
w MiniSterStwie FinanSów 
seBasTian skuza

Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Rzeczywiście ustawa ma już, można powie-

dzieć, swoje lata i jak każda wymaga zmian. Do 
takiego wniosku doszliśmy na bazie współpra-
cy strony rządowej i samorządowej w Komisji 
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 
Jednak te zmiany, o których mówimy i które 
są przedmiotem dzisiejszej debaty, odnoszą się 
głównie do skutków Polskiego Ładu. Muszę po-
wiedzieć, że strona samorządowa nalegała, żeby 
te rozwiązania były systemowe, żeby jak najszyb-
ciej zostały przyjęte i żeby jak najszybciej je zna-
ła, z tego względu, żeby minimalizować ryzyko 
niepewności, bo nie chodziło tylko o to, co będzie 
w 2022 r., strona samorządowa chciała również 
znać rozwiązanie na lata przyszłe. Dlatego też 
w trybie, że tak powiem, ekspresowym, z pomi-
nięciem etapu konsultacji, ten projekt został przy-
gotowany jako takie troszeczkę działanie ad hoc. 
Ale nie wyklucza to działań, które prowadzimy 
na forum Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 
Terytorialnego i podgrupy roboczej do spraw fi-
nansów samorządu terytorialnego. Te prace będą 
kontynuowane, np. w zakresie tego, co pojawia-
ło się wczoraj w trakcie dyskusji w senackiej ko-
misji finansów, a mianowicie oparcia pewnych 
rozwiązań na potrzebach wydatkowych jednostek 
samorządu terytorialnego. Tak więc te prace będą 
kontynuowane.

Czy powinniśmy się opierać na projekcie 
sprzed wielu lat? Nie wiem, ale myślę, że może być 
on jakąś bazą i punktem wyjścia do zastanowie-
nia się, jeżeli strona samorządowa takie rozwią-
zania akceptuje. Myślę, że możemy kontynuować 
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prace, również wykorzystując ten projekt, który 
został zawetowany.

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Czy pan senator… Z miejsca, Panie Senatorze, 

tak będzie najlepiej.

Senator 
zyGmunT frankiewicz 

Dziękuję bardzo.
Jednoznacznie jestem za podjęciem takich prac 

i zmianą systemu finansowania zadań samo-
rządowych. I zwracam uwagę na to, że niektóre 
części tego systemu kompletnie nie funkcjonują, 
takie np. jak system wyrównawczy, że to wymaga 
całkowitego przeglądu, bo może takie spory jak 
ten wtedy by nie miały miejsca. Dziękuję bardzo.

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Pan senator Jerzy Czerwiński.

Senator 
Jerzy czerwiński 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Ja pociągnę ten wątek, ale troszeczkę się cof-

niemy. Mianowicie w związku z tą nową ustawą 
na pewno trzeba będzie ocenić, jak funkcjonuje 
stara, ale nie w odniesieniu do wszystkich j.s.t., 
gremialnie, lecz w odniesieniu do poszczególnych 
szczebli. 

Jak pan minister uważa, który ze szczebli, 
gminy, powiaty czy województwa, ma w tej chwi-
li najgorszą sytuację finansową, ma największe 
problemy z dopięciem budżetów, np. w aspekcie 
ochrony zdrowia, czyli nadzoru nad szpitalami 
powiatowymi?

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję.
Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
w MiniSterStwie FinanSów 
seBasTian skuza

Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Generalnie zacznę od tego, że co do zasady ja 

oceniam sytuację ogółem jednostek samorządu 
terytorialnego w tym momencie jako nie najgor-
szą. Po półroczu tego roku i po zakończeniu roku 
2020 jednostki samorządu terytorialnego odnoto-
wują nadwyżkę, zarówno nadwyżkę ogółem, jak 
i nadwyżkę bieżącą. O ile pamiętam, w najtrud-
niejszej sytuacji w trakcie pandemii były miasta 
na prawach powiatu. Tam te nadwyżki operacyj-
ne, jak pamiętam, były w tym okresie najniższe. 
Tak mogę powiedzieć o sytuacji jednostek samo-
rządu terytorialnego. Niemniej uważam, że ich 
sytuacja w 2021 r. zdecydowanie się poprawi. 
Uważam, prognozuję, że również rok 2021 za-
mknie się dla jednostek samorządu terytorial-
nego ogólną nadwyżką. Tu można tylko myśleć, 
jak wysoka będzie ta nadwyżka, czy ona będzie 
10-cyfrowa, czy 11-cyfrowa. Rozumiem, że pew-
nym zaburzeniem mogą być środki przekazane 
na koniec tego roku, niemniej jednak sytuację jed-
nostek samorządu terytorialnego po pierwszym 
roku pandemii, w 2020 r., ja naprawdę określam 
jako nie najgorszą. I mówiłem wczoraj na posie-
dzeniu komisji senackiej, że jednostkom samo-
rządu terytorialnego udało się osiągnąć dochody 
ogółem wyższe, niż te planowane przed pande-
mią. Dziękuję.

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Nie ma więcej pytań.
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Władysława Komarnickiego. Nieobecny.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Leszka 

Czarnobaja.

Senator 
leszek czarnoBaJ 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie 
Mi ni strze!
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Króciutko 2 kwestie…
Pierwsza to jest to, co było przedmiotem 

naszych obrad i co przedstawił pan dyrektor 
Porawski, który pokazał, że do 2019 r., tak jak 
pan minister mówił, sytuacja, mówiąc delikat-
nie, była całkiem niezła, a później nastąpił spa-
dek. I była pokazana ta różnica 14 miliardów zł. 
Pan minister mówił, że zostanie to skompenso-
wane poprzez pieniądze, o których rozmawiali-
śmy w poprzednich punktach, a które wspomogą 
samorządy. Ja myślę, Panie Ministrze, że może-
my się umówić, jeśli chodzi o to przedsięwzięcie, 
że w połowie roku – bo będzie to już ten okres 
– zobaczymy, jak wygląda sytuacja samorządów 
po stronie wyniku finansowego za 2021 r. Czy to, 
co mówił pan minister, jest bliższe prawdy, czy 
to, co przedstawił pan dyrektor Porawski? To po 
pierwsze.

Po drugie, to, o czym mówił pan senator – 
chyba już czas na pełnoletniość. Należy usiąść 
do rozmów – i liczymy tu bardzo na pana mini-
stra – na temat nowej ustawy o finansowaniu 
samorządów. Jest duże doświadczenie zarówno 
w ministerstwie, jak i w korporacjach samorzą-
dowych oraz w samorządach. Trzeba wypra-
cować nowy model, który będzie polegał na 
maksymalnym możliwym, jeśli chodzi o kwe-
stie całych finansów publicznych, udziale w po-
datkach. Chodzi o to, aby to, co jest związane 
z wpływem z podatków, zabezpieczało bieżą-
ce funkcjonowanie samorządu. Oczywiście nie 
mówimy o skrajnościach – czy to maksymalnie 
dużo, czy to maksymalnie mało. To jest pewien 
system wyrównawczy. Ale generalnie trzeba 
usiąść i zmierzać w tym kierunku.

Inna rzecz to jest kwestia wspomagania de-
cyzjami rządu i parlamentu przedsięwzięć in-
westycyjnych. Bo ja nie wyobrażam sobie, żeby 
samorząd w  Polsce zajmował się, nie wiem, 
oświetleniem ulic czy wywożeniem nieczysto-
ści, a nie miał bezpośredniego wpływu na kwe-
stie szeroko rozumianych inwestycji – inwestycji 
w intelekt, ale i twardych inwestycji.

Ten system wspomagania z budżetu państwa 
jest dobry, tylko – jeszcze raz przypomnę, i będę 
to cały czas przypominał – to nie mógł być wypa-
dek przy pracy, że podzielono fundusz inwestycji 
samorządowych 10:1. Tam, gdzie nie ma PiS, jest 
złotówka, a tam, gdzie jest PiS, 10 zł. To nie jest 
ani uczciwe, ani konstytucyjne. I ucieszyło nas, 
Panie Ministrze, jak pan powiedział, że podział 
pieniędzy na te 2 dziedziny – chodzi o subwencje 

i inwestycje wodno-kanalizacyjne – będzie we-
dług algorytmu. Szkoda że tak późno, ale, jak 
mówi przysłowie, lepiej późno niż wcale.

I bardzo liczymy na otwartość pana ministra, 
jeśli chodzi o tworzenie nowego prawa. Dotyczy 
to maksymalnego wsparcia dla bieżącego funk-
cjonowania z podatków, a jednocześnie wspo-
magania polityki wspólnej rządu i samorządu 
decyzjami w zakresie inwestycji. To jest model 
i kierunek działania, do którego zachęcam pana 
ministra i nas wszystkich. Dziękuję bardzo.

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Jacka 

Burego.

Senator 
Jacek Bury 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Ja tylko krótko. Zgłosiłem poprawkę, którą 

chciałbym skrótowo omówić. 
Chciałbym, aby w  procedowanej ustawie 

w art. 1 pkcie 12 w dodawanym art. 28a ust. 6 
skreślić wyrazy „i większa niż 3%”. To ma jesz-
cze dalsze konsekwencje, ale chodzi o to, żeby sa-
morządy, które potrafią dobrze gospodarować, 
nie miały ograniczeń w zakresie otrzymywania 
subwencji większej niż te 3%. Niech ci, którzy są 
lepszymi gospodarzami, mają szansę na to, że 
nie będą mieli limitu, tylko będzie dla nich tro-
chę większa możliwość sięgnięcia po subwencję. 
Dziękuję bardzo.

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

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

Wojciecha Koniecznego… Nie ma go.
Pan senator Wadim Tyszkiewicz w takim ra-

zie… Przepraszam bardzo, senator Konieczny zło-
żył do protokołu swoje przemówienie*.

Pan senator Wadim Tyszkiewicz.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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Senator 
wadim Tyszkiewicz 

Postaram się mówić bardzo krótko, bo czas 
nagli. O samorządzie moglibyśmy mówić godzi-
nami, szczególnie koledzy samorządowcy, którzy 
zasiadają w ławach senatorskich, ale chciałbym 
powiedzieć dosłownie kilka słów.

Jeśli chodzi o  to, co powiedział pan mini-
ster, i inne podejście gmin wiejskich do projek-
tu ustawy, to z pełnym szacunkiem, bo to są moi 
przyjaciele, ale gminy wiejskie dbają o swój in-
teres. Gminy, które napędzają również rozwój 
gospodarczy kraju, to przede wszystkim gmi-
ny miejskie, bo tam się budują fabryki, tam się 
tworzą miejsca pracy, tam ten rozwój jest gene-
rowany. Mimo pełnego szacunku do gmin wiej-
skich jednak kładłbym nacisk przede wszystkim 
na te miejsca, gdzie ten rozwój jest największy, 
i uwzględniałbym postulaty gmin miejskich, 
gmin miejsko-wiejskich, dużych miast. 

Proponowałbym też, żeby rozważyć zwiększe-
nie udziału w podatku CIT. Bo dzisiaj w samo-
rządach naszym głównym dochodem jest udział 
w PIT, ale żeby walczyć o nowe inwestycje, o roz-
wój kraju i rozwój naszych małych ojczyzn, trze-
ba byłoby stworzyć mechanizmy stymulacji, tak 
żeby gminom zależało na tym, aby ten rozwój go-
spodarczy miał miejsce. Tak że inwestowałbym 
tam, gdzie jest rozwój, mając na uwadze również 
pełen szacunek do gmin wiejskich. 

Panie Ministrze, rzeczywiście cieszy, nie 
ukrywam, mnie to, że w projekcie ustawy jest 
algorytm. O ten algorytm gminy zabiegały, bo 
mieliśmy niestety bardzo przykre doświadcze-
nia, jeśli chodzi o fundusz inwestycji samorządo-
wych. Skoro w tym wypadku jest ten algorytm, 
nawet jeżeli on nie jest doskonały i później może 
trzeba będzie go korygować, to jest to na pew-
no duży plus tej ustawy. Mam duże obawy co do 
tego, czy te kwoty, o których pan mówił, rzeczy-
wiście zrekompensują ubytki, bo według wy-
liczeń chociażby Związku Miast Polskich nie 
zrekompensują. To wzbudza wątpliwości kon-
stytucyjne, ponieważ narusza postanowienia 
art. 167 konstytucji, który mówi, że jednostkom 
samorządu terytorialnego zapewnia się udział 
w dochodach publicznych odpowiednio do przy-
padających im zadań, a dochodami jednostek sa-
morządu terytorialnego są ich dochody własne 
oraz subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu 
państwa. Zatem pieniędzy powinno być tyle, ile 

jest zadań, i powinny one zależeć od tego, jakie 
koszty te zadania generują. W świetle cytowane-
go artykułu proponowane zmiany w opisanym 
zakresie są, wydawałoby się, niekonstytucyjne, 
bo tych pieniędzy chyba jednak będzie za mało, 
ponieważ ubytki w dochodach jednostek samo-
rządu terytorialnego są wielomiliardowe, a za-
kres zadań jednostek samorządu terytorialnego 
nie zmienia się. Zadania pozostają, a pieniędzy, 
wydaje się, że będzie mniej. 

Nowelizacja nie wprowadza nowego źródła fi-
nansowania jednostek samorządu terytorialnego 
w postaci postulowanej przez samorządy subwen-
cji rozwojowej, która w zamierzeniach miała być 
odpowiednikiem zwrotu wpłaconego do budżetu 
państwa podatku VAT od inwestycji. Tych pro-
pozycji było dużo, ja nie będę ich wymieniał i nie 
będę mówił o tym, że warto byłoby… To jest to, 
co powiedział senator Ożóg, i do tego ja również 
się przychylam, że może czas najwyższy, żeby 
usiąść i rozpocząć prace, które nie będą trwały 
ani tydzień, ani 2 tygodnie, ani miesiąc, nad nową 
reformą samorządową, tak aby samorządy rze-
czywiście odgrywały bardzo ważną rolę w rozwo-
ju kraju. Dzisiaj chyba nikt nie kwestionuje tego, 
że największym sukcesem Polski po 1989 r. były 
właśnie samorządy. Dyskusje, które się toczyły 
przy okazji poprzedniej ustawy, kiedy to próbo-
waliśmy się licytować, kto ma większe zasługi, 
czy rząd, czy może ktoś inny, jeśli chodzi o to, że 
my w miarę łagodnie przeszliśmy kryzys zwią-
zany z pandemią i że rozwój kraju ma miejsce… 
Rzeczywiście on ma miejsce, ale ja będę stał na 
stanowisku, że to głównie zasługa właśnie tej re-
formy samorządowej w 1989 r. To przede wszyst-
kim samorządowcy w swoich małych ojczyznach 
dbają o ten rozwój i dzięki temu dzisiaj dosyć ła-
godnie ten kryzys przechodzimy.

Reasumując, powiem tak. Ta ustawa jest nie-
zła, ale mogłaby być dużo lepsza. To jest tak, jak 
z dochodami… Ktoś mówi, że dzięki rządzącym 
w Polsce jest nieźle. Ale zawsze trzeba pamię-
tać o tym, że mogło być lepiej, gdybyśmy lepiej 
wspólnie wykorzystali wszystkie możliwości, 
które w dużej mierze zależą od samorządów. 
Samorządy trzeba stymulować do tego, żeby 
w samorządach tworzyła się ta wartość doda-
na. Ja tę ustawę oceniam jako niezłą. Jeśli cho-
dzi o środowisko samorządowe, z którym mam 
ciągły kontakt, to te obawy pozostają, ale mam 
nadzieję, że wspólnie je pokonamy. Dziękuję bar-
dzo. (Oklaski)
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wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
I  proszę o  wystąpienie pana senatora 

Władysława Komarnickiego.

Senator 
władysław komarnicki 

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Spotkałem się z samorządowcami – byłem 

wiceprzewodniczącym sejmiku na ziemi lubu-
skiej i mam z nimi kontakt, podobnie zresztą jak 
pan senator Wadim Tyszkiewicz – i w ramach 
przygotowań do pracy nad procedowaną w tym 
punkcie ustawą rozmawialiśmy o tym, jakie są 
oczekiwania wobec rządu Rzeczypospolitej. I mu-
szę powiedzieć, że padały różne odpowiedzi. One 
różniły się nieco w szczegółach, ale można je ogól-
nie w jednym zdaniu podsumować tak: dla miesz-
kańców chcemy być efektywnym gospodarzem, 
a dla rządu chcielibyśmy być partnerem. Dlaczego 
o tym mówię? Ponieważ kiedy przechodziłem do 
rozmowy na temat niniejszej ustawy, kluczowej 
przecież dla nich, słyszałem od razu, że obawiają 
się, że w wyniku zmian w systemie podatkowym 
nie będą tym pierwszym, a tym drugim nie czują 
się nawet na etapie prac nad tą ustawą. 

Tu z pewnością należy powiedzieć kilka zdań 
o bieżącej sytuacji samorządów w naszym kra-
ju. Niektórzy z moich rozmówców jeszcze nie 
otrząsnęli się w pełni ze skutków reformy edu-
kacji, inni zwracali uwagę na bieżące proble-
my, np. rosnące ceny produktów budowlanych, 
przez co koszty inwestycji przekraczają założenia 
wynikające z kosztorysów, czy np. presję płaco-
wą ze strony swoich pracowników, którą w za-
sadzie rozumieją, mając świadomość rosnącej 
w Polsce, niestety, z przykrością muszę to powie-
dzieć, inflacji. Niektórzy z moich gości, ci bardziej 
ambitni, mówili z kolei o podejmowanych przy-
gotowaniach do absorbcji środków pomocowych 
Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy 
finansowej, co wymaga zarówno przygotowania 
kadrowego, jak i wydatkowania środków na prace 
programowe i prace budowlane. To mówili samo-
rządowcy z mojej ziemi lubuskiej.

A  teraz pozwolę sobie zmienić perspekty-
wę i zwrócę uwagę pań i panów senatorów na 
to, co zawierają międzynarodowe zobowiąza-
nia naszego kraju. Otóż na forum Rady Europy 

została przyjęta Europejska Karta Samorządu 
Lokalnego, która została ratyfikowana przez 
Polskę. Przytoczę państwu kilka zapisów art. 9, 
który mówi o zasobach finansowych wspólnot 
lokalnych. Wspólnoty lokalne mają prawo, w ra-
mach krajowej polityki ekonomicznej, do wy-
starczających własnych zasobów, którymi mogą 
swobodnie dysponować w wykonywaniu swoich 
kompetencji. Zasoby finansowe wspólnot lokal-
nych powinny być proporcjonalne do kompeten-
cji przewidzianych przez konstytucję lub prawo, 
zaś systemy finansowe, na których opierają się 
zasady, jakimi dysponują wspólnoty lokalne, 
powinny mieć charakter wystarczająco uroz-
maicony i ewolucyjny, tak by pozwalały im trzy-
mać się, o ile to jest możliwe w praktyce, realnej 
ewolucji kosztów wykonywania ich kompetencji. 
Wspólnoty lokalne powinny być objęte właści-
wym konsultowaniem co do sposobu przydziela-
nia im redystrybuowanych zasobów.

Jak wynika z moich rozmów z samorządow-
cami oraz z analizy zapisów Europejskiej Karty 
Samorządu Lokalnego, proponowane zapisy z jed-
nej strony budzą uzasadnione obawy samorzą-
dowców, a z drugiej, jeśli nawet nie stoją w jawnej 
sprzeczności z naszymi międzynarodowymi zo-
bowiązaniami, są niezgodne z ich duchem.

Analizując proponowane zmiany w finanso-
waniu samorządów, mam poważny dyskomfort, 
ponieważ funkcją prawa, o czym często mówię, 
jest czynienie życia bardziej przewidywalnym. 
Tymczasem samorządowcy takiego przekonania 
co do proponowanych zapisów nie mają, choć 
nasz kraj zobowiązał się na forum europejskim 
do tego, że samorządy na realizację swoich za-
dań będą miały zapewnione odpowiednie środki 
finansowe.

Czy możliwe jest poprawienie proponowa-
nych zapisów? Moim zdaniem tak. Czy można je 
zmienić w prosty sposób na takie, które będą czy-
niły funkcjonowanie samorządów bardziej prze-
widywalnym? Tu również moja odpowiedź jest 
twierdząca. Można to oczywiście osiągnąć, ko-
rygując przesłane do nas propozycje i wprowa-
dzając zapisy gwarantujące, że dochody gmin, 
powiatów i województw oraz związków metro-
politalnych nie zostaną uszczuplone w wyniku 
wprowadzenia zmian w systemie podatkowym. 
Proponowana zmiana w przedstawionym nam 
projekcie uczyni życie samorządów bardziej prze-
widywalnym niż wprowadzona w ustawie sub-
wencja rozwojowa. Nowa subwencja nie może 
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ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
oraz niektórych innych ustaw

ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

zastępować stabilnie określonych dochodów sa-
morządów, a może być uzupełnieniem systemu 
ich finansowania, szczególnie w okresie pomię-
dzy zakończeniem jednej a uruchomieniem kolej-
nej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej, 
pod warunkiem oczywiście, że będzie ona bardzo 
uczciwie dystrybuowana.

Na koniec składam, Pani Marszałek, 3 popraw-
ki. Jestem po konsultacji z Biurem Legislacyjnym, 
które w tej chwili je przygotowuje. Dziękuję za 
uwagę.

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczer - 

pana.
Dla porządku informuję, że senatorowie 

Aleksander Szwed, Agnieszka Gorgoń-Komor, 
Janusz Pęcherz, Janusz Gromek i  Agnieszka 
Kołacz-Leszczyńska złożyli swoje przemówienia 
w dyskusji do protokołu*, zaś wnioski o charakte-
rze legislacyjnym złożyli senatorowie Jacek Bury, 
Wojciech Konieczny i Władysław Komarnicki.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować 

się do przedstawionych wniosków? Dziękuję 
bardzo.

Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o cha-
rakterze legislacyjnym, proszę Komisję Budżetu 
i Finansów Publicznych oraz Komisję Samorządu 
Terytorialnego i  Administracji Państwowej 
o ustosunkowanie się do przedstawionych wnio-
sków i przedstawienie wspólnego sprawozdania.

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

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 

czwartego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o podatku akcyzowym.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 502, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 502 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności, senatora Adama 
Szejnfelda, o  przedstawienie sprawozdania 
komisji.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

Senator SPrawozdawca 
adam szeJnfeld

Dziękuję, Pani Marszałek.
Wysoka Izbo!
Wczoraj, czyli 6 października, odbyło się posie-

dzenie połączonych komisji, Komisji Gospodarki 
Narodowej i  Innowacyjności oraz Komisji 
Budżetu i Finansów Publicznych. Rozpatrzyliśmy 
na nim ustawę z druku nr 502. Macie państwo 
z tego sprawozdanie, jest ono zawarte w druku 
nr 502 A.

Pokrótce tylko zarysuję, co jest przedmiotem 
ustawy, ponieważ od razu, na wstępie chcę po-
wiedzieć, iż ustawa nie wywoływała wątpliwości 
i kontrowersji. Na obu posiedzeniach komisji ini-
cjatywa w tym zakresie została zaakceptowana, 
przyjęta i wręcz dobrze oceniona. Mam nadzieję, 
że podczas obecnego czytania będzie podobnie.

Ustawa, o której mówię, wprowadza zmiany 
w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku ak-
cyzowym. Celem ustawy jest wprowadzenie re-
gulacji umożliwiającej kontynuację działalności 
prowadzonej w składzie podatkowym w przy-
padku rezygnacji z prowadzenia tej działalności 
przez dotychczasowy podmiot prowadzący skład 
podatkowy bez konieczności zakończenia proce-
dury zawieszania poboru w stosunku do wyro-
bów akcyzowych znajdujących się w tym składzie 
podatkowym.

Proponowana regulacja wychodzi naprzeciw 
oczekiwaniom podmiotów prowadzących dzia-
łalność w formie składu podatkowego. Należy 
podkreślić, że sygnalizują one brak możliwości 
kontynuacji działalności w składzie podatkowym 
przez inny podmiot, niebędący następcą praw-
nym dotychczasowego podmiotu prowadzącego 
taki skład podatkowy. Trudności te dotyczą wła-
ściwie wszystkich, ale zwłaszcza składów podat-
kowych typu produkcyjnego.

Obecne rozwiązania stanowią barierę w pro-
wadzeniu działalności gospodarczej, gdyż zgodnie 
z ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku ak-
cyzowym zmiana podmiotu prowadzącego skład 
podatkowy wymaga de facto uzyskania nowego 
zezwolenia na prowadzenie składu, oczywiście 
z wyłączeniem sytuacji określonych w ustawie, 
które dotyczą wyłącznie sukcesji podatkowych. 
W innych przypadkach zmiana podmiotu pro-
wadzącego skład podatkowy wymaga cofnię-
cia zezwolenia akcyzowego dotychczasowemu 
podmiotowi, który prowadzi skład podatkowy, 
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ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw

i wydania nowego zezwolenia akcyzowego nowe-
mu podmiotowi. To wszystko powoduje de facto 
przerwę w prowadzeniu działalności. Tak jak po-
wiedziałem, jeżeli to jest działalność ciągła, to de 
facto nie tylko utrudnia to, ale wręcz uniemożli-
wia prowadzenie tej działalności.

Wiele szczegółów mógłbym jeszcze państwu 
podać, jeśli chodzi o tę ustawę i zaproponowa-
ne w niej rozwiązania, ale nie chcę przedłużać, 
zwłaszcza że, tak jak powiedziałem, wszystkie 
zainteresowane strony, rząd, partnerzy społecz-
ni, państwo senatorowie ze wszystkich klubów, 
a więc ponad podziałami i niezależnie od po-
glądów, zaakceptowały i pozytywnie oceniły tę 
ustawę. Wnoszę do Wysokiej Izby o jej uchwale-
nie i myślę, że głębsze uzasadnienie nie jest tu 
konieczne.

Kończąc, chcę tylko powiedzieć, że będzie ona 
służyła – mówię oczywiście o jej pozytywnych 
skutkach społecznych, gospodarczych, finan-
sowych – nie tylko przedsiębiorcom, ale także 
państwu. Państwo zresztą, szczególnie w sekto-
rach strategicznych, też jest tym zainteresowa-
ne. Oprócz tego ustawa wpłynie pozytywnie na 
działalność mikro-, małych i średnich przedsię-
biorstw, gdyż każde zatrzymanie działalności 
wiąże się z dużymi kłopotami. Będziemy mogli 
tego uniknąć, jeśli przyjmiemy tę nowelizację.

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

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

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

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

Projekt ustawy został wniesiony przez posłów, 
ale nie ma i nie będzie pana posła wnioskodawcy.

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy? Nie. Dziękuję 
bardzo.

Senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwają-
ce nie dłużej niż minutę zapytania do przedsta-
wiciela rządu związane z omawianym punktem 
porządku obrad.

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

Otwieram dyskusję.

Proszę o zabranie głosu pana senatora Adama 
Szejnfelda.

Senator 
adam szeJnfeld 

Jeżeli pani marszałek i Wysoka Izba pozwolą, 
to chciałbym się zgodzić ze sprawozdawcą komi-
sji i wyrazić ten sam podgląd. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję za tak szybkie i bardzo kon-
kretne wystąpienie.

(Głosy z sali: Dziękujemy, dziękujemy!)
Bardzo dziękujemy.
(Senator Aleksander Pociej: Adam, rekord!)
Informuję, że lista mówców została wyczer- 

pana.
Dla porządku informuję, że senatorowie 

Aleksander Szwed, Ryszard Świlski, Janusz 
Pęcherz oraz Agnieszka Kołacz-Leszczyńska zło-
żyli swoje przemówienia w dyskusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu. 

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pią-
tego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz 
niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 493, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 493 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji 
Samorządu Terytorialnego i  Administracji 
Państwowej, senator Magdalenę Kochan, o przed-
stawienie sprawozdania komisji.

Senator SPrawozdawca 
maGdalena kochan

Bardzo dziękuję.
Pani Marszałek! Koleżanki i Koledzy Sena- 

torowie!

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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Ustawa, którą mam zaszczyt omawiać w imie-
niu 2 komisji, polityki społecznej i samorządu 
terytorialnego, zmienia realizatora programu 
500+ z jednostek samorządu terytorialnego na 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ogranicza do 
formy wyłącznie elektronicznej sposób składa-
nia wniosków o przyznanie świadczenia, ogra-
nicza wypłacanie świadczeń wyłącznie do formy 
przelewu na konto bankowe, komplikuje – bo bę-
dzie to zadanie realizowane przez 2 instytucje, 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych i wojewodę – 
system wypłat świadczeń w zakresie koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego, zwalnia 
z reżimu ustawy o zamówieniach publicznych 
wszystkie usługi i zamówienia konieczne do re-
alizacji tego programu przez Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych i porządkuje legislacyjnie system 
świadczeń. Wszystko, co dotyczy wypłaty 500+, 
znajdzie się w ustawie o pomocy państwa w wy-
chowaniu dzieci. Tym samym kwestie związa-
ne z pieczą zastępczą zostaną tam przeniesione 
z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
2022 r., z wyjątkiem przepisów dostosowujących 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych do wymogów 
niniejszej ustawy. Te obowiązują od dnia nastę-
pującego po dniu ogłoszenia. 

Sejm uchwalił rządowe przedłożenie 17 wrze-
śnia br. Po pracach w Komisji Polityki Społecznej 
i Rodziny odrzucono 8 poprawek.

W  Senacie połączone komisje, Komisja 
Samorządu Terytorialnego i  Administracji 
Państwowej oraz Komisja Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej, rozpatrywały omawia-
ną ustawę w dniu 6 października br. Wzięliśmy 
pod uwagę nadesłane opinie Rządowego 
Centrum Legislacji, Związku Powiatów Polskich 
i Polskiej Federacji Związkowej Pracowników 
Socjalnych i Pomocy Społecznej oraz opinię Biura 
Legislacyjnego.

W przebiegu dyskusji przeważały głosy kry-
tyczne co do zawartych w ustawie rozwiązań. 
Podkreślano, że zmiana organu przyjmujące-
go wnioski i wypłacającego świadczenia, jakim 
do tej pory były jednostki samorządu teryto-
rialnego, a dokładniej gminne ośrodki pomocy 
społecznej, wydłuży drogę między świadczenio-
biorcą a świadczeniodawcą. Po 6 latach dobrego 
działania programu, który realizowały samo-
rządy… Tego działania nauczyli się pracowni-
cy samorządowi i za to im chwała, bo czasu na 

przygotowanie się do tego zadania mieli bardzo 
niewiele. Potrafili tego dokonać. Urzędnicy sa-
morządowi umieją nie tylko świetnie pomagać 
w  przyjmowaniu wniosków, wypłacaniu 
świadczeń, ale także sprawdzać, w jaki sposób 
te świadczenia są wydatkowane i w niektórych 
przypadkach zamieniać wypłaty gotówkowe na 
świadczenia, albo świadczenia usług, albo rzeczo-
we. Mieszkańcy gmin przyzwyczaili się do miej-
sca, gdzie realizują to zadanie, zresztą bardzo im 
bliskie, bo jeśli chodzi o jeden z rządowych pro-
gramów, który naprawdę zyskuje poklask wśród 
wszystkich, czyli 500+, to wiedzą, do kogo się 
zwrócić w razie trudności z wypełnieniem wnio-
sku. My z dnia na dzień, bo w ciągu 2,5 miesiąca 
zmieniamy zasady gry. Wszystko, co do tej pory 
było dobre, nagle dobre być przestaje. Samorząd, 
do tej pory wychwalany przez rząd, przestał być 
godnym partnerem do realizacji tego programu. 
Kto uwierzy, proszę państwa, że 43 oddziały ZUS, 
nawet z 209 inspektoratami i 70 biurami tereno-
wymi, zastąpią, i to dobrze zastąpią, 2 tysiące 
477 gmin, z ich OPS-ami? Szczególnie że jedyną 
formą składania wniosków będzie wniosek elek-
troniczny. Kto uwierzy, że 12 tysięcy urzędników 
– bo mniej więcej tylu obsługuje w imieniu samo-
rządu ten program – zostanie skutecznie zastą-
pionych przez pracowników ZUS? Tych, którzy 
dzisiaj oprócz swoich ustawowych zadań, zadań 
dotyczących zbierania naszych składek na ubez-
pieczenia społeczne, zbierania składek na NFZ, 
wypłaty zwolnień lekarskich, świadczeń rehabi-
litacyjnych, mają do wykonania inne, bo dodatko-
wo zajmują się bonem turystycznym, programem 
„Dobry start”, za chwilę będą zajmować się ka-
pitałem opiekuńczym, a od 1 stycznia obsługą 
500+. Kto uwierzy, że oni zrobią to skutecznie? 
Nie wierzą w to nawet pracownicy ZUS, którzy, 
nieopłacani najwyżej, już dzisiaj protestują prze-
ciwko nowym zadaniom, które się na nich na-
kłada, bez zwiększania pensji, bez zwiększania 
zatrudnienia.

Polska Federacja Związkowa Pracowników 
Socjalnych i Pomocy Społecznej w swoim pi-
śmie do naszej komisji, Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej, pisze tak: „…nie sposób 
nie zauważyć, iż dostępność dla obywateli ro-
zumiana jako możliwość szybkiego (sprawne-
go) i nieoddalonego od miejsca zamieszkania, 
skontaktowania się z urzędnikiem oraz zała-
twienia sprawy – będzie poważnie ograniczona. 
Powyższego nie zmienia nawet fakt, iż w projekcie 
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ustawy założono realizację programu wyłącznie 
z  wykorzystaniem środków elektronicznych. 
W okresie zasiłkowym 2019/2020 31,5% wszyst-
kich wniosków zostało złożone drogą tradycyjną 
(papierową)”. 

Ja przypomnę, że z tego świadczenia korzy-
sta 4 miliony 300 tysięcy osób. 31,5% to jest po-
nad 1 milion osób. Dalej: „Z tej formy wystąpienia 
o świadczenie dla dzieci korzystali w dużej mie-
rze odbiorcy wrażliwi, a więc rodziny ubogie, 
z mniejszych ośrodków miejskich lub wsi, a tak-
że rodziny wykluczone cyfrowo (bez dostępu do 
komputera lub Internetu). Projektodawcy planu-
jącemu oszczędności w zakresie kosztów obsługi 
programu nie powinno umknąć, iż to właśnie 
te rodziny, szczególnie narażone na skutki wy-
kluczenia, a więc wymagają wsparcia, staną się 
głównie «ofiarami» ograniczonej dostępności 
i stworzonych barier w możliwości np. trady-
cyjnego złożenia wniosku, uzupełniania braków 
w postępowaniu, a także znacznego oddalenia ich 
miejsca zamieszkania od jednostki ZUS, w której 
będzie istniała szansa na kontakt z urzędnikiem”.

No dobrze – powiecie państwo – są pracowni-
cy socjalni, są związki zawodowe dbające o miej-
sca pracy tych 12 tysięcy urzędników. Ale mamy 
opinię Rządowego Centrum Legislacji, w której 
mówi się o tym, że przepisy projektowanej usta-
wy wprowadzają w tym zakresie – czyli skła-
dania wniosków – wyłączność, a nie możliwość 
skorzystania z drogi elektronicznej, przesądza-
jąc jednocześnie o jedynej właściwej drodze do-
ręczania decyzji administracyjnej, tj. w postaci 
elektronicznej na profilu informacyjnym w sys-
temie teleinformatycznym udostępnionym przez 
ZUS. Co więcej, podnosi się także, że nie tylko 
składanie wniosków, ale również odmowa lub 
też decyzja o konieczności uzupełnienia jakichś 
dokumentów będzie się odbywać drogą elektro-
niczną. RCL pisze tak: „Rozwiązanie polegające na 
doręczeniu decyzji administracyjnych z urzędu 
wyłącznie w postaci elektronicznej bez uwzględ-
nienia woli strony, w tym jej prawa do rezygnacji 
z doręczenia elektronicznego, może być również 
oceniane jako asystemowe oraz potencjalnie 
skutkujące ograniczeniem lub naruszeniem za-
sady czynnego udziału strony w postępowaniu 
i w konsekwencji prawa do zaskarżania decyzji 
wydanych w pierwszej instancji”. Chodzi o art. 78 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Czyli to, że 
z dniem 1 stycznia 2022 r. w kwestii programu 
500+ wszyscy będą musieli porozumiewać się 

z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie 
drogą elektroniczną, oznacza, że zmuszamy ludzi, 
bez ich woli, do tego, żeby zakładali konta i umieli 
się tymi kontami informatycznymi posługiwać. 
Ale też mówimy im jeszcze: „Tylko taką drogą mo-
żecie korespondować z Zakładem Ubezpieczeń 
Społecznych. A jak nie odbierzecie koresponden-
cji albo nie macie swojego adresu e-mail, to nie 
otrzymacie świadczenia”. Bo przecież jak inaczej 
się to skończy? To jest niekonstytucyjne. Zatem 
nie tylko związki zawodowe pracowników socjal-
nych, którzy dbają o jakość życia mieszkańców, 
ale także Rządowe Centrum Legislacji ma wąt-
pliwości co do takiego sposobu rozwiązywania 
spraw.

Pozostaje także inna trudna kwestia, a miano-
wicie to, że nie tylko muszę umieć korespondo-
wać z ZUS, ale też nie mogę odebrać świadczenia 
w formie przekazu pocztowego lub gotówkowego. 
Muszę założyć konto bankowe i otrzymam świad-
czenie tylko w drodze przelewu po tej korespon-
dencji elektronicznej. To nie jest zły kierunek, to 
elektroniczny sposób porozumiewania się. Żyjemy 
w czasie rewolucji cyfrowej i to prawda, że wszyscy 
powinniśmy umieć korzystać z tych nowych na-
rzędzi życia, właściwie już takich podstawowych 
jego akcesoriów. Ale to oznacza także, że potrzebu-
jemy czasu na wdrożenie tego rodzaju rozwiązań. 
Powiem państwu, że gdyby te wszystkie zadania 
dotyczące elektronizacji naszego życia wprowa-
dzać w życie przy pomocy samorządu terytorial-
nego, to byłaby to operacja udana, bo w gminach 
jest rozpoznanie, którym rodzinom trzeba pomóc, 
choćby przez system zasiłków, które wypłaca-
my, choćby przez system asysty rodzinnej, którą 
mamy. Wiemy, którym mieszkańcom trzeba po-
móc, a którzy doskonale poradzą sobie bez naszej 
pomocy. Gdybyśmy zostawili to zadanie w jed-
nostkach samorządu terytorialnego, to nie było-
by kłopotu z cyfryzacją w tej dziedzinie. Ale i tak 
potrzebowalibyśmy na to czasu. W uzasadnieniu 
czytamy, że celem tej ustawy jest wyłącznie opty-
malizacja obsługi świadczenia przez wykorzysta-
nie coraz bardziej powszechnych narzędzi, jakimi 
są systemy informatyczne, a także zmniejszenie 
kosztów obsługi programu. I rzeczywiście, 0,85% 
odpisu od całości kosztów programu, które otrzy-
mywały samorządy… Rząd przewiduje zapłacić 
Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych 8 razy mniej. 
To oznacza, proszę państwa, 6 zł za wniosek, 6 zł 
rocznie. Czy jest ktoś, kto uwierzy, że to jest kwo-
ta wystarczająca? Ustawa milczy o kosztach, jakie 



ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw

67

31. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 7 października 2021 r.

zostaną w samorządach, mówił o tym podczas 
obrad komisji przedstawiciel Związku Powiatów 
Polskich, a jest to koszt obsługi świadczeń w formie 
rzeczowej, tzn. wtedy, kiedy odmawia się wypłaty 
500+ w gotówce, a zastępuje się tę kwotę albo for-
mami rzeczowymi, albo usługami świadczonymi 
na rzecz dziecka. To obsługują i w dalszym ciągu 
będą obsługiwały samorządy, choć już o tym, za ja-
kie pieniądze będą to robiły, rząd w ustawie milczy. 
Te koszty to także koszt udostępnienia przez samo-
rządy wszystkich punktów mobilnej obsługi ZUS 
– ta konieczność jest zapisana nawet w rządowym 
uzasadnieniu ustawy – koszty wynikające z ko-
nieczności wydawania ponad 70 tysięcy zaświad-
czeń o dzieciach w pieczy zastępczej, sprawdzania, 
czy dzieci w pieczy zastępczej nie zmieniły adresu 
i miejsca zamieszkania, to koszty przekazywania 
do ZUS dokumentów i informacji. To wszystko bę-
dzie kosztowało, ale o tym nie ma mowy w kosz-
tach przewidzianych dla jednostek samorządu 
terytorialnego.

Jednym słowem, komplikujemy dobrze działa-
jący system, choćby przez to, że część spraw zwią-
zanych ze świadczeniem trzeba będzie jednak 
załatwiać w gminie i w ZUS, w powiecie i w ZUS, 
u wojewody i w ZUS. Po co to robimy?

Art.  16 ustawy brzmi następująco: do za-
mówień na usługi lub dostawy udzielane przez 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w  związku 
z realizacją zadań związanych z określeniem 
warunków nabywania prawa do świadczenia 
wychowawczego oraz zasad przyznawania i wy-
płacania tego świadczenia nie stosuje się przepi-
sów o zamówieniach publicznych. Co na to RCL? 
RCL powiada, że wyłączenie stosowania przepi-
sów zamówień publicznych jest argumentowane 
w uzasadnieniu potrzebą wyeliminowania bez-
pośredniego kontaktu ze względu na epidemię 
COVID. Wskazuje się przy tym, że kluczowe dla 
bezpieczeństwa obywateli jest niezwłoczne imple-
mentowanie proponowanych rozwiązań, a zatem 
podjęcie przez ZUS działań w bardzo krótkim re-
żimie czasowym wyłączającym możliwość stoso-
wania przepisów prawa zamówień publicznych. 
Tak brzmiący przepis oznacza, że to jest regu-
lacja na chwilę, na czas pandemii. Ale z zapisów 
ustawy wynika, że jest to przepis na stałe. I RCL 
zauważa, że te okoliczności… Że wyłączenie stoso-
wania ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych wymaga zaopiniowa-
nia przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów. Pytana przedwczoraj przeze 

mnie pani minister, czy taka opinia jest, odpo-
wiedziała: nie ma.

No, to mało, bo to jest Rządowe Centrum 
Legislacji. Ale legislatorzy senaccy zauważa-
ją: „należy zwrócić uwagę, że w opinii – uwa-
ga! – ministra do spraw Unii Europejskiej art. 16 
ustawy jest niezgodny z dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/24/UE w sprawie za-
mówień publicznych”. I dalej: „Zdaniem mini-
stra do spraw Unii Europejskiej wprowadzenie 
takiego wyłączenia może spowodować wszczęcie 
względem Polski postępowania w sprawie uchy-
bienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. 
Mając na uwadze powyższe, proponuje się rozwa-
żenie wykreślenia art. 16 z ustawy”.

Proszę państwa, do tego, że rząd Prawa 
i Sprawiedliwości nie ma w zwyczaju słuchania 
ani opinii strony społecznej, ani opinii strony 
związkowej, chyba że jest przychylna ich projek-
tom, ani opinii posłów i senatorów już przywykli-
śmy. Ale to, że rząd Prawa i Sprawiedliwości nie 
słucha Rządowego Centrum Legislacji i że w jed-
nym ministerstwie jest inna opinia, a w drugim 
ministerstwie inna, to jest nowość. Nie najlepsza 
to praktyka i moim zdaniem nie trzeba z niej czy-
nić tradycji.

W trakcie debaty podnoszono także, że rzą-
dzący mają prawo do racjonalizowania wydatków 
na obsługę zadań rządowych. Tu absolutna zgoda. 
Tę kwestię podnosił pan senator Janusz Pęcherz. 
Pan przewodniczący senator Majer stwierdzał, 
że rząd ma prawo wyboru organizatora, który 
realizuje programy rządowe. Pełna zgoda. Zgoda 
co do realizacji, racjonalizacji kosztów i sposobu 
organizacji – to są kompetencje rządu. Ale obec-
ne zmiany… Ale czy te kompetencje upoważniają 
rząd do wprowadzania przepisów niezgodnych 
z konstytucją? To mówił RCL. Niezgodnych z pra-
wem unijnym? To mówił minister do spraw Unii 
Europejskiej. Utrudniających życie 4 milionom 
300 tysiącom obywateli będących beneficjentami 
tego programu? Czy te zmiany naprawdę pota-
niają koszty? Nie. Czy oddalają usługodawcę od 
usługobiorcy? Tak.

Rząd jest nieprzemakalny, nie słyszy tych ar-
gumentów. A prawda jest taka, że jeśli chcemy do-
konywać rewolucji cyfrowej i pomagać ludziom 
w racjonalnym korzystaniu z rządowych pienię-
dzy w sposób prosty i nieskomplikowany, to na to 
potrzebujemy czasu i mądrego, bliskiego obywa-
telowi realizatora tych programów, czyli jednostki 
samorządu terytorialnego.
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Czy wobec tego po takiej debacie można się 
było spodziewać innego wniosku niż wniosek 
o odrzucenie tej ustawy? Nie, nie można się było 
spodziewać. W imieniu obu komisji wnoszę o od-
rzucenie tej ustawy. Bardzo dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

wiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Pani Senator.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Pani senator Ewa Matecka. Proszę bardzo.

Senator 
ewa maTeck a 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Szanowna Pani Senator, mam pytanie. Otóż 

wszystkie zmiany proponowane w tej ustawie 
mają bardzo wiele negatywnych skutków. Wśród 
nich jest to, o czym pani senator była uprzejma 
powiedzieć, czyli utrata pracy przez tysiące osób 
zatrudnionych w organach, które dotychczas pro-
wadziły to zadanie; najczęściej były to ośrodki po-
mocy społecznej. 

Czy przedstawiciele rządu referujący tę usta-
wę podczas posiedzenia komisji przedstawili ja-
kiś plan, który wychodziłby naprzeciw skutkom 
związanym z zapowiadanymi falami zwolnień 
bądź przesunięć kadrowych osób dotychczas re-
alizujących to zadanie?

Senator 
maGdalena kochan 

Nie, Pani Senator, nie przedstawiono takiej 
propozycji dla tych blisko 12 tysięcy osób. Jestem 
jednak przekonana, że ich kompetencje, umie-
jętności, zaangażowanie w pracę to jest ten kapi-
tał, który każdy mądry samorząd zagospodaruje. 
Polski, samorządu polskiego, nas wszystkich nie 
stać na takie marnotrawstwo. Ale nie, nie ma 
specjalnych programów osłonowych. Przy czym 
chciałabym powiedzieć, że ta kwestia była pod-
noszona przez pana senatora Janusza Pęcherza, 

który trochę uspokajał nasze nastroje w kwestii 
przyszłości osób obsługujących dzisiaj program 
500+ w samorządach, mówiąc, że samorządy na 
pewno znajdą zatrudnienie dla większości tych 
osób.

Jednak chciałabym zwrócić uwagę na rzecz 
istotniejszą, bo przy całym ogromnym szacun-
ku dla tych osób, które zajmują się najtrudniej-
szą dziedziną naszego życia społecznego, jaką 
jest praca z ludźmi, którym w życiu się różnie 
działo, które najczęściej nie z sukcesem to ży-
cie przechodzą… Ale dzisiaj nie o tych 12 tysią-
cach osób mówimy – choć powiadam: nie wolno 
marnotrawić ich kapitału – mówimy o 4 milio-
nach 300 tysiącach osób, które są beneficjentami 
programu 500+. I nawet jeśli wśród nich… Pani 
minister kręci głową, kiedy czytam liczby do-
tyczące wniosków wypełnianych w sposób tra-
dycyjny – 30,5%. To pracownicy socjalni o tym 
mówią i związki zawodowe, rząd w swoich pro-
gnozach przedstawiał 20%. Wyliczcie państwo 
– tak czy siak albo ponad milion osób nie radzi 
sobie w życiu z cyfryzacją, albo blisko milion 
osób z tym sobie nie radzi. Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych nie jest do wypłaty świadczeń 500+. 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie jest miej-
scem, w którym powinno się dokonywać wy-
płaty bonu turystycznego, środków z „Dobrego 
startu” czy pan Bóg wie jeszcze jakiego progra-
mu rządowego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
ma zapewniać zbieranie naszych składek na 
nasze emerytury, obsługiwać składki zdrowot-
ne, obsługiwać system dopłaty dotyczący pra-
cowników niepełnosprawnych, ma także nam 
zapewnić terminową wypłatę rent, emerytur 
i zasiłków rehabilitacyjnych. Nie jest od rządo-
wych programów, które miały służyć głównie 
demografii czy poprawie życia. Od tego są służ-
by społeczne, socjalne – te, które umieściliśmy 
w gminach, bo tam są najbliżej obywatela i tam 
potrafią skutecznie pomagać.

(Senator Ewa Matecka: Dziękuję bardzo.)

wiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Nie ma więcej pytań…
(Głos z sali: Nie, są jeszcze…)
A, jest pytanie.
Pan senator Jerzy Czerwiński, proszę bardzo.
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Senator 
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ta ustawa rzeczywiście zmienia wiele rze-

czy, m.in. sposób wypłaty świadczeń dla osób, 
które były dotychczas pozbawione świadczenia 
albo pobierały je w obniżonej wysokości z uwa-
gi na przepisy o koordynacji systemów zabez-
pieczenia społecznego. To w rejonie, w którym 
mieszkam, ma szczególne znaczenie. Tam po 
prostu dużo osób wyjechało za pracą, wcze-
śniej jeszcze, poza granice Polski. Co się zmie-
nia w tym wypadku…

Senator 
maGdalena kochan 

W tym wypadku… Przepraszam…
(Senator Jerzy Czerwiński: Bardzo proszę.)
W  tym wypadku zmieniają się 2  rzeczy. 

Po pierwsze, można przyznać to świadczenie 
w wysokości przewidzianej w Polsce po uzy-
skaniu informacji od odpowiednich służb, od-
powiadających naszym służbom socjalnym czy 
odpowiadających za wypłatę świadczeń rodzin-
nych w kraju, w którym być może są one po-
bierane lub pobierane przez jednego z rodziców. 
W naszym systemie, w tym systemie koordy-
nacji polega to na tym, że jeżeli w kraju, w któ-
rym pracuje mama, poza granicami Polski, 
to świadczenie jest wyższe niż w Polsce i tam 
się zdecydowała je pobierać, no to oczywiście 
z 500+ ta mama nie skorzysta. Ale jeżeli tam to 
świadczenie jest niższe, to my dosypiemy róż-
nicę. Problem w tym, że w systemie koordynacji 
zabezpieczeń nie zawsze służby socjalne kraju 
pracy jednego z rodziców są zobligowane lub 
chcą odpowiadać na pytania kierowane w tej 
sprawie ze strony polskiej. Długi czas trwały 
korespondencje… Bardzo długo czeka się na 
takie świadczenie. I tu w tym kontekście rząd 
proponuje rozwiązanie dobre. Skrócimy czas… 
Przyznamy to świadczenie. Jeśli ono będzie 
z nadwyżką i trzeba będzie tę nadwyżkę zwró-
cić, to w ciągu 2 lat będziemy mieli prawo się 
o tę nadwyżkę upominać, a jeśli nie, to dziecko 
dostanie wyższe świadczenie…

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

wiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Proszę bardzo.

Senator 
Jerzy czerwiński 

Dopytam, bo to na pewno dla wielu osób, 
przynajmniej z mojego okręgu, jest ważne. To 
oznacza, że… Myśmy w ogóle przenieśli te kom-
petencje z poziomu marszałków, jak pamiętam, 
czy jednostek podległych marszałkowi na poziom 
wojewody…

Senator 
maGdalena kochan 

Nie. Przenosiliśmy te zadania… One były za-
daniami z zakresu zadań zleconych samorządowi 
wojewódzkiemu. Tak, i z regionalnych ośrodków 
polityki społecznej poszło do wojewodów bodaj 
w 2017 r., choć już wtedy obowiązywały przepisy 
unijne, które pozwalały na wprowadzenie tego 
rodzaju rozwiązań, jak są dzisiaj wprowadzane… 
Powiem szczerze, Panie Senatorze, że to nie była 
dobra zmiana, pomimo że pan minister, podse-
kretarz stanu w ówczesnym ministerstwie pracy, 
polityki społecznej i rodziny zapewniał, że prze-
niesienie tej koordynacji z poziomu samorządu 
województwa do wojewodów przyspieszy proces. 
Nie tylko nie przyspieszyło, a wręcz przedłużyło…

(Senator Jerzy Czerwiński: Ale tutaj…)
A dzisiaj mówimy tak: część zostawiamy u wo-

jewody, te sprawy ciągnące się, a część przenosi-
my do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

(Senator Jerzy Czerwiński: Tu się różnimy co 
do…)

wiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dobrze, ale pytanie… Proszę bardzo, minuta.

Senator 
Jerzy czerwiński 

…oceny tego, czy to przyspieszyło… W moim 
regionie na pewno przyspieszyło, mogę to powie-
dzieć, w województwie opolskim…
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(Senator Magdalena Kochan: Okej.)
Ale wracając do meritum, chcę zapytać… Ten 

przepis według mnie jest korzystny…
(Senator Magdalena Kochan: Tak.)
…bo jest oświadczenie rodzica… My, tzn. pań-

stwo sprawdza i rodzic dostaje – i nie jest uza-
leżniony od, ogólnie rzecz biorąc, sprawności 
urzędniczej. No to dlaczego państwo, przepra-
szam, wywalacie całą ustawę, a nie próbujecie ją 
poprawić, skoro tu są przepisy korzystne? To jest 
dla mnie podstawowa kwestia. Jeśli są, no to albo 
ją, przepraszam, wywalacie i przepisy korzystne 
w nowej, nie wiem inicjatywie ustawodawczej… 
Były takie szare druki dołączane od razu do dru-
giego czytania…

(Senator Magdalena Kochan: Tak, art. 69 na-
szego Regulaminu Senatu…)

No, to albo ta droga, trochę dłuższa, albo po 
prostu poprawki, które to, co dobre, zostawiają 
w ustawie, po dyskusji, a to, co złe, ewentualnie 
usuwają. Proszę zauważyć, że taki sposób proce-
dowania w Senacie, czyli tylko zgłoszenie wnio-
sku o odrzucenie ustawy, powoduje, że albo ona 
zostanie odrzucona i dobre rozwiązania nie przej-
dą, albo ten wniosek zostanie odrzucony, nie zo-
stanie poparty w Sejmie. No, i co wtedy? Wtedy 
te ewentualne zastrzeżenia do ustawy pozostają. 
To jest pewną niekonsekwencją.

wiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Czy było to omawiane na posiedzeniu komisji?
(Głos z sali: Tak.)

Senator 
maGdalena kochan 

Raczej nie… Podobny sposób myślenia doty-
czący procedowania ustaw prezentował pan sena-
tor Janusz Pęcherz, który jest zwolennikiem, jak 
mówił, poprawiania niedobrych ustaw poprzez 
poprawki, a nie ich odrzucania. Ale ja przedstawi-
łam państwu argumenty, z powodu których połą-
czone komisje zdecydowały się poprzeć wniosek 
o odrzucenie tej ustawy w całości. I nawet jeżeli te 
rozwiązania, o których pan przypomniał, w sys-
temie koordynacji systemów zabezpieczenia spo-
łecznego są dobre, to nic nie stoi na przeszkodzie, 
żeby rząd wniósł je w trybie szybkim, przyspie-
szonym do Sejmu. I jestem przekonana, że tam 

je uchwalimy, popierając rozwiązania zgodne 
zresztą z obowiązującym od 2016 r. prawem Unii 
Europejskiej.

wiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Są jeszcze jakieś pytania? Nie ma.
Dziękuję, Pani Senator.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez 

rząd. Do prezentowania stanowiska rządu w toku 
prac parlamentarnych został upoważniony mini-
ster rodziny i polityki społecznej.

Czy pani wiceminister Barbara Socha pragnie 
zabrać głos w sprawie tej ustawy?

Proszę uprzejmie.

PodSekretarz Stanu  
w MiniSterStwie rodziny  
i Polityki SPołecznej 
BarBara socha

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam przyjemność przedstawić państwu usta-

wę, a może nawet nie tyle przedstawić ustawę, ile 
bardziej odnieść się bezpośrednio, w miarę moż-
liwości, po kolei do tych wszystkich informacji 
i stwierdzeń, które padły z ust pani senator.

Przede wszystkim: po co ta ustawa, która 
zmienia sposób operacjonalizacji wypłaty świad-
czenia 500+ od nowego roku? Celem tej zmiany, 
celem tej nowelizacji jest wprowadzenie opty-
malizacji, a co za tym idzie, oszczędności, i to 
oszczędności znaczących dla budżetu państwa, 
związanych z wypłatą świadczenia 500+, bez żad-
nych niekorzystnych zmian dla beneficjentów 
tego programu, czyli bez żadnych niekorzyst-
nych zmian dla rodziców, którzy pobierają dzisiaj 
świadczenie 500+. Te oszczędności to jest kwo-
ta… Porównujemy tutaj na przestrzeni dekady, bo 
tak ocena skutków regulacji to przewiduje. Czyli 
w najbliższej dekadzie mówimy o kosztach ta-
kich, jakie mamy dzisiaj, czyli 3 miliardy 100 mi-
lionów zł, lub 457 milionów zł przy założeniu, 
że program zacznie być realizowany przez ZUS. 
To jest 2,5 miliarda zł oszczędności na kosztach 
obsługi programu – nie na kosztach programu, 
my nie zmieniamy programu, zmieniamy sposób 
jego wypłacania – w ciągu 10 lat. To jest bardzo 
znacząca kwota. I my w trosce o finanse publicz-
ne… Uważamy, że jest to wystarczający powód do 
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tego, by taką zmianę przeprowadzić. Dzięki temu 
jedną z kolejnych ustaw, którymi Wysoka Izba 
się zajmie, będzie ustawa o rodzinnym kapitale 
opiekuńczym. To są kolejne programy, których 
beneficjentami są rodzice, możliwe m.in. dlate-
go właśnie, że racjonalizujemy wydatki, które są.

Oczywiście, zgadzam się z tym, że samorządy 
w bardzo dobry sposób realizowały wspomniany 
program. Niemniej jednak to jest metoda opera-
cjonalizacji, która wyklucza automatyzację, dlate-
go że… Automatyzacja polega na tym, że… Dzisiaj 
w ZUS jest już realizowany program „Dobry 
start”, to jest bardzo podobny program, z punk-
tu widzenia technicznego analogiczny. Opiera się 
na tych samych rozwiązaniach i dotyczy tej samej 
grupy osób. Wymaga weryfikacji z praktycznie 
tymi samymi danymi, które mamy w przypadku 
programu „Rodzina 500+”. To jest program, który 
jest już dzisiaj realizowany przez ZUS. Ponad 90% 
wniosków złożonych w tym programie jest reali-
zowanych automatycznie, bez udziału żadnego 
urzędnika, bez udziału żadnego pracownika ZUS. 
Na tym polega automatyzacja i stąd te oszczęd-
ności. To jest możliwe dzięki temu, że wnioski 
są składane elektronicznie i automatycznie po-
równywane z innymi bazami danych. To jest też 
poniekąd odpowiedź na pytanie, dlaczego ZUS 
zajmuje się nie tylko emeryturami.

Szanowni Państwo, postulowanie… Nie wiem, 
czy dobrze rozumiem perspektywę, pogląd pani 
senator Kochan. Czy z państwa punktu widzenia 
optymalne byłoby budowanie drugiego, podobne-
go centrum, takiego, jakim jest ZUS, do wypłaty 
świadczeń rodzinnych? Zastosuję analogię do ko-
rzystania z energii elektrycznej. To jest tak, jakby 
zbudować drugą elektrownię po to, żeby urucho-
mić 2 kolejne gniazdka. ZUS ma infrastrukturę, 
którą budował i buduje od wielu lat, której koszty 
są państwu znane. To nie jest tania infrastruktu-
ra. Naszym zadaniem, z punktu widzenia gospo-
darności i optymalizacji wykorzystania zasobów, 
jest korzystanie z  istniejącej infrastruktury. 
Podłączamy tu kolejne rozwiązanie, kolejne za-
danie, które z technicznego punktu widzenia ni-
czym nie różni się od poprzednich. To jest właśnie 
podłączenie kolejnego gniazdka do elektrowni, 
która ma ogromne moce prądotwórcze. My dzi-
siaj musimy tylko – kontynuuję z tym porówna-
niem – doprowadzić kabelek, żeby móc podłączyć 
kolejne gniazdko. I będziemy podłączać kolejne. 
Rodzinny kapitał opiekuńczy jest kolejnym roz-
wiązaniem, które będziemy mogli realizować, 

bazując na tych samych danych, na tych samych 
systemach. To tyle, jeśli chodzi o ZUS i sposób re-
alizacji programu.

Czy po zmianie ten program, to świadcze-
nie oddali się od beneficjentów? Nie ma takiego 
ryzyka. Dzisiaj rzeczywiście jest mniej oddzia-
łów ZUS niż urzędów gminnych. To jest oczy-
wiste. Tak jak w przypadku programu „Dobry 
start” ZUS podpisał umowy z Pocztą Polską 
i z innymi jednostkami po to, by w konkretnych 
miejscach móc na początku pomagać osobom, 
które będą miały problem. Zrobiliśmy wspólnie 
z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych analizy 
dotyczące tego, w których gminach był relatyw-
nie duży odsetek osób korzystających z wnio-
sków papierowych, i szczególnie tam nasze siły 
są kierowane.

Tak dla przykładu podam kilka liczb. Na prze-
strzeni kilku miesięcy, kiedy został uruchomiony 
program „Dobry start”, poza siedzibą ZUS odbyło 
się 5 tysięcy 55 wizyt pracowników ZUS. Chodziło 
o to, żeby pomagać w różnych miejscach osobom, 
które mogą mieć kłopot ze składaniem wnio-
sków elektronicznych. Na przykładzie progra-
mu „Dobry start” widzimy, że takich problemów 
nie ma. Przypomnę, że ten program już działa. 
Wnioski są zbierane do listopada. Na koniec wrze-
śnia liczba rodziców korzystających ze świadcze-
nia wyniosła 4 miliony 360 tysięcy z 4 milionów 
400 tysięcy uprawnionych. Czyli do końca na-
boru wniosków… Brakuje nam 40 tysięcy wnio-
sków. Porównując to tempo składania wniosków 
do tempa z lat poprzednich, powiem, że jest ono 
dużo wyższe, tak więc zupełnie nieuzasadnione 
są obawy związane z cyfryzacją.

Na marginesie dodam, że z  danych GUS 
opublikowanych w tym tygodniu wynika, że 
wskaźnik dostępu do Internetu rodzin z dziećmi 
poniżej szesnastego roku życia w Polsce to 99,5%. 
To jest jeden z najwyższych odsetków w tej gru-
pie. Co więcej, na terenach popegeerowskich, 
na tych terenach, w przypadku których są zgła-
szane największe obawy, przeznaczamy kolejne 
środki. Teraz trwa drugi nabór wniosków doty-
czących wyposażania w komputery dzieci z ro-
dzin mieszkających na terach popegeerowskich. 
Tak samo było w czasie pandemii w przypadku 
dzieci będących w pieczy zastępczej. Oczywiście 
to było wtedy robione przede wszystkim z myślą 
o zdalnej nauce w szkole, ale dzisiaj to oznacza, że 
mamy do tego o wiele lepszą bazę i infrastruktu-
rę. Tak jak powiedziałam, to, jak wygląda dzisiaj 
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realizacja programu „Dobry start”, a wcześniej 
bonu turystycznego, pozwala nam twierdzić, że 
również z tym programem ZUS sobie poradzi.

Odpowiadając na pytania dotyczące prawa 
zamówień publicznych i opinii RCL rekomen-
dującej zasięgnięcie opinii UOKiK, informuję, 
że rzeczywiście takie rekomendacje były zgła-
szane, ale RCL przyjął nasze wyjaśnienia, które 
polegały m.in. na wskazaniu, że w poprzednim 
rozwiązaniu, w poprzednim projekcie dokład-
nie to samo rozwiązanie było stosowane – mam 
na myśli regulacje wprowadzające bon tury-
styczny. Wtedy takiej opinii UOKiK zasięgali-
śmy i przez analogię RCL uznał, że rzeczywiście 
w tym momencie ta opinia nie jest potrzebna. 
Jeśli chodzi o prawo zamówień publicznych, 
to my oczywiście znamy regulacje unijne. 
Chciałabym podkreślić, że dyrektywa, która do-
tyczy stosowania prawa zamówień publicznych, 
daje w swoich motywach, motywach szczegóło-
wych 5, 6 i 7, o ile się nie mylę, możliwości pew-
nej swobody organizowania zamawiania usług, 
które są usługami na rzecz społeczności. I my 
tak rozumiemy te rozwiązania, tę regulację 
i świadczenie 500+.

Na koniec chcę jeszcze się odnieść do tej in-
formacji o tysiącach zwalnianych pracowników 
w samorządach. Szanowni Państwo, na początku, 
kiedy był wprowadzany, oczywiście z udziałem 
samorządów, program „Rodzina 500+”, rzeczywi-
ście było zatrudnionych przy realizacji, przy ob-
słudze tego programu 12 tysięcy osób. Ta liczba się 
zmniejszyła, zmniejszyła się w momencie, kiedy 
zostało zniesione kryterium dochodowe i obsłu-
ga tych wniosków była obsługą o wiele prostszą 
niż na początku. Z naszych danych wynika, że 
w tej chwili jest to nie 12 tysięcy, ale 9 tysięcy 600 
osób, przy czym w przeliczeniu na pełne etaty to 
jest liczba 4 tysięcy 900 osób. To oznacza, że więk-
szość tych osób to nie są osoby, które pracują tyl-
ko w związku z obsługą tego rozwiązania. Mam 
jeszcze inną liczbę pracowników, którą chciała-
bym państwu podać, oczywiście ona się mieści 
w tej przed chwilą podanej. 1 tysiąc 736 osób to 
osoby, które otrzymują wyłącznie dodatki lub na-
grody z tytułu realizacji zadań wynikających z tej 
ustawy. To oznacza, że te 1 tysiąc 700 osób w tej 
grupie to są osoby, dla których to jest zadanie do-
datkowe i w związku z tym korzystają wyłącznie 
z dodatków. 

Oczywiście ta zmiana wymaga reorgani-
zacji w samorządach, jak najbardziej tak. Ale 

absolutnie nie oznacza ona zwalniania 12 tysię-
cy osób. Zresztą dociera do nas wiele informacji 
z różnych stron, z różnych miast, że ci pracownicy 
w ogóle nie będą zwalniani, bo już mają propozy-
cje zmiany realizowanych zadań i będą absolut-
nie potrzebni w swoich gminach. Nie oznacza to, 
tak jak powiedziałam, że te 12 tysięcy osób będzie 
zwalnianych.

I to chyba wszystko z mojej strony. Jeżeli coś 
pominęłam, to oczywiście jestem gotowa do od-
powiedzi na pytania. Bardzo dziękuję.

wiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Pani Minister.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miej-

sca… Może niech pani minister na chwilę tu po-
zostanie, bo będą pytania.

Czy są pytania w tej kwestii? Tak.
Zgłosiła się pani senator Ewa Matecka. Proszę 

bardzo.

Senator 
ewa maTeck a 

Szanowna Pani Minister, jednak jest pewna 
grupa osób, która będzie zagrożona zwolnienia-
mi z pracy bądź koniecznością poszukania innej 
formy zatrudnienia. 

Proszę powiedzieć, czy wobec tego przeprowa-
dzaliście państwo jakieś konsultacje z samorzą-
dami w tej kwestii nie tylko w formie zbierania 
informacji. Czy były jakieś innego rodzaju kon-
sultacje z samorządami?

Po drugie, czy jest drugi plan, plan na, bądź co 
bądź, zlikwidowanie wykluczenia czy zminimali-
zowanie wykluczenia cyfrowego? Bo takowe jest.

Proszę odpowiedzieć na te pytania.

PodSekretarz Stanu  
w MiniSterStwie rodziny  
i Polityki SPołecznej 
BarBara socha

Tak. Jeśli chodzi o samorządy i pracowników 
zatrudnionych w samorządach, to prowadzili-
śmy takie rozmowy z samorządami i oczywi-
ście – to też jest kwestia, która mi wcześniej 
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umknęła – jak najbardziej koszty tej zmiany 
obejmują również koszty związane z reorganiza-
cją w samorządach, koszty odpraw dla pracowni-
ków, którzy będą zwalniani. Co więcej, również 
nadal finansowana będzie obsługa samych 
wypłat. Od stycznia już nie będzie naborów no-
wych wniosków w samorządach, ale samorządy 
do końca okresu rozliczeniowego, czyli do koń-
ca maja, będą korzystały… będą się zajmowały 
wypłatami, samymi wypłatami przyznanych 
świadczeń i na to oczywiście też są przeznaczo-
ne środki.

wiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Pan senator Janusz…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny 

i Polityki Społecznej Barbara Socha: Przepraszam, 
było jeszcze drugie pytanie.)

(Senator Ewa Matecka: Tak, jeszcze drugie py-
tanie, związane…)

A, proszę bardzo. Tak.
(Senator Ewa Matecka: …z minimalizacją wy-

kluczenia cyfrowego.)
Proszę bardzo, Pani Minister.

PodSekretarz Stanu  
w MiniSterStwie rodziny  
i Polityki SPołecznej 
BarBara socha

Tak. Jeśli chodzi o wykluczenie cyfrowe, to, 
tak jak powiedziałam, nie mamy takich sygnałów, 
żeby stanowiło to problem. Tam, gdzie te rozwią-
zania już działają, mam na myśli „Dobry start”, 
ZUS wykonuje dużą pracę i wkłada duży wysi-
łek w to, żeby dotrzeć do tych osób. Podpisywane 
są również umowy z samorządami po to, aby 
samorządy udostępniały miejsca, w  których 
pracownicy ZUS mogliby pomagać osobom ma-
jącym problem z pierwszym złożeniem wniosku, 
z założeniem profilu PUE ZUS itd.

Jeszcze co do powiadomień, które później 
przychodzą, bo to też było podnoszone, to te po-
wiadomienia, powiadomienia o tym, że są decy-
zje, lub inne, o tym, że jest potrzebna jakiekolwiek 
interakcja z ZUS, mogą być wysyłane SMS-ami. 
Tak więc to wcale nie oznacza, że osoba, która 

nie śledzi na co dzień PUE ZUS, nie dowie się, że 
np. z jakiegoś powodu świadczenie nie zostało jej 
przyznane.

wiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Pan senator Janusz Gromek.

Senator 
Janusz Gromek 

To ja, Pani Minister.
(Wesołość na sali)
Ja obawiam się tylko jednej sprawy. Przez 

12 lat byłem prezydentem miasta, więc wiem, 
jak była robiona obsługa pewnych zadań rządo-
wych, jakoś sobie radziliśmy. Ale to, co pani po-
wiedziała, że prawie 100% elektronicznie będzie 
zabezpieczone przez wnioskodawców… Zgadza 
się? Pani powiedziała coś o  99%. Teraz tak. 
Wiadomo, że jeśli tu nie przejdzie, to i tak to 
potem wróci do Sejmu i przejdzie w tej formie, 
o jakiej pani mówi, jeśli chodzi o ZUS. I mam 
takie pytanie. Gdzieś tam miałem kontakty 
z ludźmi z ZUS i oni mówili nie o tym rozwią-
zaniu dotyczącym 500+, które ma wejść w tej 
chwili, tylko o tym, że już mieli braki kadrowe 
do obsługi czegokolwiek. To jest absolutnie nie-
złośliwe pytanie. 

Ja po prostu mówię to, co usłyszałem w ZUS, 
dlatego pytam: czy robiliście analizę i obliczenia, 
z których wynika, że nie będzie z tym problemu? 
Dziękuję bardzo.

wiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Proszę bardzo, Pani Minister.

PodSekretarz Stanu  
w MiniSterStwie rodziny  
i Polityki SPołecznej 
BarBara socha

Tak, oczywiście, ta zmiana jest przygotowy-
wana razem z ZUS, jak najbardziej, od samego 
początku. Są też na sali przedstawiciele ZUS, więc 
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jeżeli jest taka wola, to ja bardzo chętnie oddam 
im głos.

Jeśli chodzi o  zabezpieczenie kadrowe, to 
z  tego, co wiem, wynika, że np. programem 
„Dobry start”, obsługą tych wniosków, które z ja-
kichś powodów nie mogły być zrealizowane auto-
matycznie, mówię tu o kilku procentach, zajmuje 
się jeden z oddziałów, oddział w Białymstoku, a do 
obsługi tego zadania zostało wyznaczonych kil-
kudziesięciu pracowników. Myślę, że dokładne 
liczby są w stanie podać przedstawiciele ZUS. 
Podobnie będzie z  programem 500+. Tak jak 
powiedziałam, z punktu widzenia techniczne-
go, z punktu widzenia organizacji pracy to jest 
analogiczne zadanie, które jest bardzo proste do 
automatyzacji.

wiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Pan senator Krzysztof Słoń.

Senator 
krzyszTof słoń 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Minister, czy nowy system dystrybucji 

tych środków nie zaburzy systemu monitoro-
wania wydatkowanych środków, sprawdzania, 
czy nie są marnotrawione, czy nie są wydawa-
ne niezgodnie z celem? Pytam o to, bowiem w tej 
ustawie znalazłem dosyć krótki artykuł o tym, 
że w takich przypadkach kierownicy będą wy-
płacać w naturze albo zamawiać jakieś usługi. 
Dotychczas to wyglądało tak, że te środki były pod 
dosyć dużym nadzorem społecznym. Ludzie, są-
siedzi, obserwowali, jak to jest wydawane w da-
nej rodzinie. W placówkach pomocy społecznej 
byli pracownicy, którzy to monitorowali, bo byli 
do tego zadania szczególnie predysponowani. Oni 
byli zatrudnieni po to, żeby te środki przekazy-
wać. Jak to będzie wyglądało od tej chwili? Czy 
ten proces monitorowania i ewentualnego podej-
mowania decyzji nie będzie zbyt wydłużony? Kto 
będzie podejmował decyzje o tym, że środki w for-
mie pieniężnej zostaną wstrzymane, a kierownik 
ośrodka będzie je wypłacał w naturze? Jak to teraz 
będzie wyglądało? Którzy konkretnie pracownicy 
będą za to odpowiedzialni?

wiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Pani Minister.

PodSekretarz Stanu  
w MiniSterStwie rodziny  
i Polityki SPołecznej 
BarBara socha

Jeśli chodzi o kwestie związane z marnotra-
wieniem środków, to w tym procesie w zasadzie 
nic się nie zmienia. Na podstawie ustawy o po-
mocy społecznej pracownicy pomocy społecznej 
wykonują zadanie związane z monitorowaniem 
wydatkowania tych środków, jeżeli istnieje oba-
wa, podejrzenie, że one mogą być marnotrawione. 
I tu nie ma różnicy, jakiego rodzaju to są środki. 
To dotyczy tak samo świadczeń rodzinnych, jak 
i wszelkich innych świadczeń. Z tego punktu wi-
dzenia nic się nie zmienia. 

Różnica polega na tym, że w momencie, kie-
dy zaistnieje uzasadnione podejrzenie, mogą oni 
złożyć wniosek – ale tym razem już nie do gmi-
ny, tylko do ZUS – o wstrzymanie wypłaty tego 
świadczenia i przekazanie go na konto wskazane 
przez ośrodek, przez kierownika czy dyrektora 
ośrodka pomocy społecznej. I za te środki zostaną 
zakupione jakieś rzeczy, pomoc materialna.

(Senator Krzysztof Słoń: Mogę dopytać, Panie 
Marszałku?)

wiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, może poprosimy członka za-

rządu ZUS, żeby… Ja poproszę za chwilę.
Pan senator Jerzy Czerwiński.

Senator 
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pani Minister, mam 2 pytania, w tym jedno 

dotyczące składania wniosków i przygotowa-
nia ZUS do tego. Mnie nie chodzi o te wnio-
ski, które będą składane na następny okres, 
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czyli od 1 czerwca. No, one mogą być od 1 lute-
go składane. 

Chodzi mi o migrację danych z gmin do ZUS, 
ale w zakresie bieżących wniosków. Bo ja to tak 
rozumiem, że te bieżące wnioski obowiązują 
do 1 czerwca, a kasa jest wypłacana co miesiąc. 
Czyli 1 stycznia tam muszą być pełne dane. Za 
2,5 miesiąca – właściwie za 2 miesiące, bo jesz-
cze będziemy się borykali z tą ustawą – pełne 
dane muszą się znaleźć w ZUS. Czy ZUS po pro-
stu czasowo się z tym wyrobi? Czy jest w stanie 
to wszystko zrobić? Nie pytam o gminy, tylko 
o  ZUS właśnie. Bo dany oddział ZUS będzie 
przyjmował wnioski, praktycznie rzecz biorąc, 
z całego województwa.

A drugie pytanie dotyczy z kolei wypłaty, obo-
wiązku wypłaty na konto. Ale utrzymanie kon-
ta kosztuje. Ja wiem, że to jest teraz, praktycznie 
biorąc, uważane za standard, ale nie wiem, czy do 
końca tak jest. A w tej chwili rosną gwałtownie, 
właśnie ze względu na kwestie inflacyjne, kosz-
ty wypłaty gotówki w bankomacie czy po prostu 
w okienku w danym banku. Czy pani zna taki 
bank, w którym można wybrać gotówkę bez opła-
ty? Pomijam już koszty prowadzenia konta. Mam 
na myśli opłaty w bankomacie czy też w okienku. 
Tu nie chodzi o kryptoreklamę. Proszę tylko po-
wiedzieć, czy jest taki bank.

wiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Pani Minister.

PodSekretarz Stanu  
w MiniSterStwie rodziny  
i Polityki SPołecznej 
BarBara socha

Odpowiem krótko, żeby nie robić kryptore-
klamy. Są takie banki, są rachunki prowadzone 
bezkosztowo. To jest bezpłatny rachunek, podsta-
wowy rachunek… Nie pamiętam, jak dokładnie 
się to nazywa, ale istnieją takie rachunki.

A jeśli chodzi o tę ciągłość i migrację danych, 
tak jak mówiłam, samorządy będą się zajmowały 
wypłatą tego świadczenia do końca okresu rozli-
czeniowego, czyli do końca maja. Wnioski, które 
zostały złożone w tym roku, do końca maja będą 

realizowane, zgodnie z umowami, przez samo-
rządy. I stąd te koszty przeniesiono częściowo na 
przyszły rok.

Jeśli zaś chodzi o migrację danych, to tak na-
prawdę tych danych nie trzeba przenosić, dla-
tego że one już w ZUS są. One zostały, można 
powiedzieć, przeniesione do ZUS przy reali-
zacji bonu turystycznego, bo on opiera się na 
tym samym rozwiązaniu. To są te same dane. 
My mówimy tak naprawdę o bazie PESEL, do 
której ZUS ma taki sam dostęp jak samorządy. 
Informacje o przyznanych świadczeniach 500+ 
są znane ZUS i te dane w ogóle nie muszą być 
przenoszone.

A jeżeli chodzi o szczegółowe informacje na ten 
temat, to ja oddam głos przedstawicielom ZUS.

wiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Pani senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska 
zadaje pytanie.

Senator 
aGnieszk a kołacz-leszczyńsk a 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Pani 

Minister!
Chciałabym dopytać, jakby kontynuując wą-

tek poruszony przez pana senatora Gromka. 
Docierają do nas informacje, że niestety nie było 
solidnego zapytania ze strony rządu odnośnie 
do dodatkowych obowiązków nakładanych na 
pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
i nie było wyrażonej troski o to, czy rzeczywi-
ście udźwigną kolejny obowiązek, który państwo 
na nich nałożycie. Otrzymujemy informacje, 
że w  tej chwili istnieje zagrożenie strajkiem 
ostrzegawczym. 

Chciałabym zapytać, czy jest to rzeczywiście 
prawda i czy wobec tego terminy wypłat kolej-
nych świadczeń mogą być zagrożone. Dziękuję 
bardzo.

wiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Proszę bardzo, Pani Minister.
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PodSekretarz Stanu  
w MiniSterStwie rodziny  
i Polityki SPołecznej 
BarBara socha

Nie są zagrożone terminy kolejnych wypłat.
A co do sporów zbiorowych czy też zagrożenia 

podjęciem strajku – bardzo bym prosiła o odpo-
wiedź obecnych tutaj przedstawicieli ZUS.

wiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Czy są jeszcze jakieś pytania do pani minister? 
Bo zaraz poproszę przedstawiciela ZUS. Pani mi-
nister oczywiście nie musi wszystkiego wiedzieć.

Nie ma pytań.
Dziękuję, Pani Minister.
Poproszę pana Mariusza Jedynaka, który jest 

członkiem zarządu ZUS.
Rozpoczyna pan senator Krzysztof Słoń.

Senator 
krzyszTof słoń 

Bardzo dziękuję.
Panie Marszałku! Panie Prezesie!
Ja będę kontynuował kwestię, która mnie in-

teresuje, a mianowicie dotyczącą środków, które 
ewentualnie będą marnotrawione bądź wyda-
wane niezgodnie z przeznaczeniem. Teraz, jak 
praktyka wskazuje, jest to niewielki ułamek 
wszystkich przekazywanych dotychczas środków, 
ale moim zdaniem sytuacja zmieni się diametral-
nie, dlatego że zniknie armia ludzi, którzy byli 
żywotnie zainteresowani tym, żeby ten system 
funkcjonował. Byli to, ogólnie mówiąc, pracow-
nicy pomocy społecznej. A w tej chwili, owszem, 
pomoc społeczna będzie funkcjonowała, ale, że 
ujmę to kolokwialnie, mogą już nie mieć serca 
do tego, żeby tak skrupulatnie przyglądać się tej 
sprawie, tak jak np. nie przyglądają się skrupu-
latnie temu, jak są wydawane inne świadczenia 
wypłacane przez ZUS, typu renty czy emerytury. 

Czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest 
przygotowany na falę zainteresowania czy tro-
ski społecznej co do tego, jak są wydawane te 
środki? Kto będzie to monitorował? I na czym 
będzie polegała – bo nie jest to dokładnie zapi-
sane w przepisach – współpraca w tej dziedzinie 

między Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a jed-
nostkami pomocy społecznej czy centrami usług 
społecznych? Jest zapisane, że kierownik będzie 
wypłacał w naturze albo będzie zamawiał usługi, 
ale jak to się będzie działo? Obawiam się właśnie 
tego, że marnotrawienie tych środków nie będzie 
szybko i skutecznie powstrzymywane, a środki 
wypłacane dla dobra dzieci…

(Rozmowy na sali)

wiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Pani Senator…
Pytanie jest jasne. Dziękuję bardzo.
(Rozmowy na sali)
(Senator Krzysztof Słoń: Pytanie jest jasne, 

tak? Pan marszałek mnie uspokoił. Dziękuję 
bardzo.)

Tak, tak.
Proszę bardzo.

członek zarządu  
zakładu ubezPieczeń SPołecznych 
mariusz Jedynak 

Bardzo dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni 

Państwo!
Odniosę się do pytania i wypowiedzi pani 

minister, która już zajęła stanowisko w tym za-
kresie. Mnie pozostaje potwierdzić, że Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych w zakresie związanym 
z marnotrawieniem środków, czy to będą środki 
wynikające z 300+, czy choćby z 500+, tj. właśnie 
z projektu tej ustawy, ewentualnie z kolejnych 
ustaw, de facto będzie podlegał tym samym re-
gulacjom, które funkcjonowały dotychczas, i na 
pewno będzie współpracował z  samorządem 
i z opieką społeczną w tym zakresie. To znaczy, 
że wszystkie informacje, które ewentualnie po-
wodowałyby konieczność zawieszenia wypła-
ty świadczenia, będą przez zakład niezwłocznie 
realizowane.

Odnoszę się tutaj również do wypowiedzi 
pani minister w  kontekście np. centralizacji 
usługi, czyli de facto powołania takiego zespo-
łu, który obsługuje świadczenia 300+. Jest to jed-
no miejsce w Polsce, a w związku z tym nie ma 
tutaj ewentualnych problemów z rozproszeniem 
czy z dotarciem do struktur, które odpowiadają 
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za bezpośrednią obsługę świadczenia. I jedno-
cześnie zakład będzie mógł zlecić, tak jak to jest 
dotychczas, np. przeprowadzenie wywiadu śro-
dowiskowego, a w konsekwencji również spowol-
nienie zawieszalności.

Tak jak pan senator wspomniał, faktycznie 
skala de facto marnotrawienia środków… O ile do-
brze pamiętam dane, z którymi się zapoznałem, 
to było mniej więcej ok. 100 przypadków. I myślę, 
że w tym zakresie absolutnie zakład jest przygo-
towany do tego, aby taką zawieszalność wykony-
wać, praktycznie ad hoc, w momencie pozyskania 
informacji i przekazywania środków na rzecz 
i rachunek wskazany przez danego kierownika 
jednostki opieki społecznej.

wiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Czyli to będzie taka sytuacja, że jedna instytu-
cja będzie wypłacała, a inna będzie kontrolowała? 
Bo tak zrozumiałem.

członek zarządu  
zakładu ubezPieczeń SPołecznych 
mariusz Jedynak 

To znaczy, że będzie dokładnie taka sama sy-
tuacja jak w tej chwili. Czyli że wydatkowanie 
środków, np. w formie materialnej, będzie reali-
zowane przez…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: ZUS 
będzie wypłacał, samorząd będzie kontrolował 
czy też służby samorządu. Tak będzie, Panie 
Ministrze?)

Taka jest…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Idea.)
Dokładnie tak.

wiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Jerzy Czerwiński.

Senator 
Jerzy czerwiński 

Panie Dyrektorze, myśmy uzyskali informa-
cje, że jesteście państwo przygotowani i że te dane, 
które są potrzebne, macie już u siebie. Ale jest ten 

problem zabezpieczenia społecznego i styku z or-
ganami poza granicami kraju. Borykały się z tym 
urzędy marszałkowskie, znaczy ROPS-y, i pole-
gły. Wojewodowie lepiej się z tego wywiązywa-
li, a teraz to przechodzi na was tak naprawdę. Ja 
wiem, że wojewodowie będą w tym uczestniczyć, 
że będziecie się wymieniać informacjami itp., ale 
ja nie kojarzę ZUS jako instytucji pracującej w te-
renie, czyli wymieniającej się, proszącej o doku-
mentację itd. Być może wojewodowie dalej będą 
to realizować dobrze czy też lepiej, ale obawiam 
się, że dołożenie kolejnego ogniwa w tym procesie 
spowoduje, że on będzie po prostu nieefektywny. 
Na szczęście nie odczują tego – bo mamy zmianę 
w tekście ustawy – ci, którzy są beneficjentami 
czy powinni potencjalnie być.

Pytanie: czy to będzie efektywne? O  to 
mi chodzi. Chodzi o  ten styk z  instytucjami  
zewnętrznymi. Tak jak powiedziałem, nie 
wyobrażam sobie ZUS, który walczy w  tym 
zewnętrznym terenie, poza Polską, o dokumen-
tację, o zaświadczenie.

wiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.

członek zarządu  
zakładu ubezPieczeń SPołecznych 
mariusz Jedynak 

Szanowny Panie Senatorze, jeżeli chodzi 
o kwestie, jak pan słusznie zauważył, ewentu-
alnej wypłaty świadczenia w kwocie gwaranto-
wanej, to na pewno jest to bardzo istotna zmiana 
wynikająca z optymalizacji i poprawy warunków, 
jeżeli chodzi o ustawę. W tym kontekście myślę, 
że to będzie bardzo zauważalne przez obywateli, 
a w zasadzie przez dzieci, które są beneficjenta-
mi tej ustawy.

W  kontekście współpracy międzynarodo-
wej… ZUS na pewno ma bardzo duże doświad-
czenie we współpracy. Jeśli chodzi o koordynację 
świadczeń emerytalnych, to współpracujemy 
z wieloma krajami. Mamy też do tego specjalne 
komórki. Wiemy, jakie są ewentualne wady, ale 
wiemy też, jakie rozwiązania są wdrożone w sys-
tem wymiany elektronicznej informacji, EESSI. 
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Jesteśmy tutaj, myślę, liderem na skalę europejską 
we wdrażaniu tego rozwiązania. I w tym kontek-
ście wymiana informacji w sposób elektronicz-
ny, uważam, powinna być. Zresztą zasilanie bazy 
danych powinno przyspieszyć ten proces, a nie 
spowolnić.

wiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Pani senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska.

Senator 
aGnieszk a kołacz-leszczyńsk a 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie 

Dyrektorze!
Ja przepraszam, ale powielę pytanie, które za-

dałam pani minister. Być może nie będę stawiała 
pana w kłopotliwej sytuacji i nie zapytam o to, czy 
ministerstwo konsultowalo z państwem podjęcie 
tych kolejnych wyzwań, składając je na państwa 
barki, na państwa kark, ale chcę podpytać o sytu-
ację i niepokoje, które panują wśród pracowników 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Chcę zapytać o to, czy prawdą jest, że rze-
czywiście istnieje zagrożenie strajkiem ostrze-
gawczym. Czy macie państwo tę wiedzę i czy 
podejmujecie jakiekolwiek działania, aby zapo-
biec… Myślę tutaj przede wszystkim o tym, by do-
trzymać terminów wypłaty świadczeń. Bardzo 
proszę o informację.

wiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo.

członek zarządu  
zakładu ubezPieczeń SPołecznych 
mariusz Jedynak 

Bardzo dziękuję za te pytania. Po kolei… 
Jesteśmy absolutnie…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Jeżeli 
pan nie jest w stanie w tym momencie odpowie-
dzieć na jakiekolwiek…)

Jestem w stanie odpowiedzieć.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: …pyta-

nie, będziemy prosić o odpowiedź na piśmie.)

Postaram się w sposób wyczerpujący odpo-
wiedzieć, tak aby nie było żadnych wątpliwości.

Po pierwsze, strona rządowa absolutnie infor-
muje nas o planach przekazania zadań do realiza-
cji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jest to, 
jak pani minister zauważyła, taki plan długofa-
lowy, wskazujący, że kolejne świadczenia wspie-
rające rodzinę są pewnego rodzaju elementami 
serii… Jeżeli mówimy o 300+, to rozwinięciem 
tego projektu jest pięćsetka, później ewentualnie 
projekty typu RKO itd.

Jeżeli chodzi o kwestie dociążania… Szanowni 
Państwo, mogę powiedzieć, w tej chwili ta 1 ko-
mórka, która realizuje zadania związane z 300+, 
a w zasadzie kończy je, tak jak pani minister też 
zauważyła, to jest 25 osób. Szanowni Państwo, 
98% wniosków – to są dane z dzisiaj – zostało ob-
służonych, że tak powiem, bez dotknięcia palcem 
przez człowieka, to były automatyczne rozstrzy-
gnięcia. To jest ta przewaga technologiczna, któ-
rą w tej chwili zakład stosuje. Założenia ustawy 
w tym zakresie dają podstawę do tego, aby 98% 
wniosków o świadczenie 500+ również było roz-
patrywanych w sposób w pełni zautomatyzowa-
ny. Mam świadomość tego, że uchwalenie kolejnej 
ustawy może spowodować potrzebę zwiększenia 
liczebności takiej komórki, komórki powstałej 
specjalnie w ramach struktur zakładu ubezpie-
czeń właśnie do obsługi świadczeń, ale, Szanowni 
Państwo, my jako zakład musimy zwracać uwa-
gę na efektywne określenie zasobów. Wdrażamy 
kolejne e-ustawy, kolejne usługi e-państwa, choć-
by e-ZLA, choćby e-Składka, które powodują, 
że tej pracy w pewnych obszarach nam ubywa. 
W związku z tym my w tym zakresie wykorzy-
stujemy dostępne zasoby i w tym zakresie wy-
korzystujemy technologię i infrastrukturę, którą 
posiadamy. Ponieśliśmy nakłady i ta infrastruk-
tura jest gotowa do służby w interesie państwa.

Jeżeli chodzi o trzecią sprawę, o kwestię za-
grożenia strajkiem… Szanowni Państwo, mamy 
11 organizacji związkowych. Jest prawdą, że część 
tych organizacji wystosowała pozew i roszczenia, 
jednocześnie wchodząc w spór zbiorowy z nami. 
Mamy łącznie 3 spory zbiorowe, z tym że chciał-
bym zaznaczyć, że wszystkie te spory są na etapie 
absolutnie wstępnym. Z każdą ze stron społecz-
nych prowadzimy rozmowy, prezes ZUS, pani 
profesor prowadzi również rozmowy… No, nie 
oszukujmy się, jeżeli chodzi o kwestię postula-
tów związków, to one dotyczą przede wszystkim 
wynagrodzeń. Te wynagrodzenia w Zakładzie 
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Ubezpieczeń Społecznych w  ostatnich latach 
w  sposób bardzo istotny wzrosły. Pamiętam 
okres, kilka lat, w którym te wynagrodzenia były 
absolutnie zamrożone i po prostu wzrostu nie 
było. To, co się w tej chwili dzieje, te kolejne pod-
wyżki w kolejnych latach, to jest efekt tak napraw-
dę uzupełnienia budżetu finansowego zakładu, 
budżetu wynagrodzeń, który został zaniedbany 
w latach poprzednich. I cały czas ku temu pani 
profesor, pani prezes ZUS dąży. W tym roku, 
również w ramach oszczędności, zostało podpi-
sane porozumienie z naszymi związkami, któ-
re w jakiś sposób zaspokają potrzeby, być może 
w niewielkim zakresie, ale to jest droga ku temu, 
aby ten spór rozwiązać i dążyć do konsensusu ze 
związkami. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o za-
grożenie strajkiem, to jest ono naprawdę na mi-
nimalnym poziomie. 

Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o kwestię 
wypłaty świadczeń, to wypłata świadczeń jest re-
alizowana w sposób zautomatyzowany poprzez 
bankowość elektroniczną, niezależnie od bieżącej 
obsługi osób, które przyznają świadczenia, jeże-
li chodzi o obsługę wniosków pierwszorazowych 
albo zamiennych.

wiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo.
Ja jednak na wszelki wypadek chcę pana zapy-

tać… Obsługiwaniem wniosków dotyczących 500+ 
w samorządzie zajmowało się 12 tysięcy osób. 
U wojewodów, jak myślę, tak szacuję, na pewno 
kilkaset tysięcy… Kilkaset osób, przepraszam. 
Tak więc sądzę, że ok. 13 tysięcy osób zajmowało 
się wypłacaniem 500+. Mówi pan o zautomatyzo-
waniu i cieszę się z tego. 

Ale czy pan potwierdzi, że te wszystkie obo-
wiązki, którymi zajmowało się ok. 13 tysięcy osób 
w samorządzie i u wojewody, zostaną zrealizowa-
ne przez ZUS, zostaną przejęte bez problemów dla 
świadczeniobiorców?

członek zarządu  
zakładu ubezPieczeń SPołecznych 
mariusz Jedynak 

Absolutnie potwierdzam, jeżeli chodzi o kwe-
stię realizacji zadania, to zadania są… To nie są 
zadania, Szanowni Państwo, które będą dołożone 

pracownikom obsługującym świadczenia, zasiłki 
czy też świadczenia długoterminowe. To są oso-
by… w tej chwili 300+, a w przyszłości 500+, jeżeli 
oczywiście rząd o tym zdecyduje… To będą wy-
dzielone stanowiska pracy, do obsługi tylko i wy-
łącznie tych świadczeń. I absolutnie nie odbędzie 
się to kosztem świadczeń krótko- i długotermi-
nowych, czyli tych podstawowych obowiązków, 
które zakład realizuje.

wiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo panu.
I więcej pytań nie ma.
(Członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych Mariusz Jedynak: Dziękuję 
uprzejmie.)

Otwieram dyskusję.
I proszę pana senatora Ryszarda Majera o za-

branie głosu.

Senator 
ryszard maJer 

Wielce Czcigodny Panie Marszałku! Wysoka 
Izbo! Państwo Ministrowie!

Program, który zawiera się w ustawie o zmia-
nie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu 
dzieci oraz niektórych innych ustaw, na posie-
dzeniu połączonych komisji uzyskał negatyw-
ną rekomendację ze strony państwa senatorów 
opozycji. I głównym grzechem było w istocie 
– tak powiem, sumując dyskusję – że przecho-
dzi to z samorządu terytorialnego do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych. Ale ja, ponieważ by-
łem sprawozdawcą tej ustawy jeszcze w poprzed-
niej kadencji, pragnę przypomnieć, że to nie 
jedyny grzech tego programu. Bo ten program 
ma wiele grzechów. 

A pierwszym jego grzechem, który również 
wybrzmiał na tej sali, był formułowany jeszcze 
właściwie przed tym programem… Bo kiedy my-
śmy w 2015 r. zapowiedzieli taki program, że 
kiedy dojdziemy do władzy, będziemy pomagać 
rodzinom z dziećmi, to wtedy zarzucano nam, że 
na to nie ma środków, że nie ma na to środków 
finansowych. A myśmy ten program wdrożyli 
i znaleźliśmy środki finansowe. I to był grzech 
pierworodny. I okazało się, że coś, co w kampanii 
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zostało zadeklarowane, może zostać zrealizo-
wane, co w polskiej polityce nie było, Drodzy 
Państwo, takie powszechne.

Ale ten program miał więcej grzechów. Na tej 
sali padały głosy, że program doprowadzi do dez-
aktywizacji zawodowej kobiet, że kobiety nie będą 
pracowały, tylko będą siedziały w domach i wy-
chowywały dzieci, zajmowały się tylko i wyłącz-
nie dziećmi. Tutaj padały też głosy, że program, 
który nie jest osadzony w kryterium dochodo-
wym, nie może być programem dobrym. A my-
śmy zakładali od początku jego powszechność. 
Również padały głosy, że – i to był kolejny grzech 
programu – wydatkujemy środki na drugie dziec-
ko, a nie na pierwsze. Co po pewnym czasie zmie-
niliśmy, i to też było niedobrze, bo wtedy trzeba 
było wprowadzać kryterium dochodowe. I tak, 
Drodzy Państwo, dochodzimy w związku z tym 
grzesznym programem do sytuacji, w której obec-
nie ponad 6,5 miliona dzieci w Polsce otrzymuje 
dofinansowanie w wysokości 500 zł na miesiąc. 
I dochodzimy do sytuacji, w której w sumie na 
przestrzeni lat 2016–2020 na ten program prze-
znaczyliśmy 134 miliardy zł. A z tej kwoty na ob-
sługę – co podkreślę – przeznaczyliśmy ponad 
1,5 miliarda zł.

Drodzy Państwo, jedną z cech polityki społecz-
nej, którą każdy rząd, niezależnie od tego, czy on 
będzie z prawej, czy z lewej strony, musi się kie-
rować i którą musi brać pod uwagę, jest, Drodzy 
Państwo, poszanowanie interesu ogólnego i sza-
cunek dla efektywności. Czyli cały czas ocenianie 
tego, jak środki, które wkładamy w rzeczywistość 
społeczną, przekładają się na nią. I jeżeli możemy 
gdzieś koszty administracyjne redukować, to to 
robimy. Bo jeśli tego, Drodzy Państwo, nie zrobi-
my, to wówczas z pełną słusznością Najwyższa 
Izba Kontroli oskarży rządzących o rozrzutność. 
I będzie miała rację. Tak więc to dzisiaj robimy. 
Dzisiaj redukujemy te środki na obsługę admi-
nistracyjną. Bo, Drodzy Państwo, przetarliśmy 
drogę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, tam 
już jest wyprawka, tam za chwilę będzie rodzinny 
kapitał opiekuńczy. I tam, Drodzy Państwo, będą 
te świadczenia, które nie wymagają zbyt wielkich 
operacji i działań ze strony zarówno urzędników, 
jak i samych obywateli, którzy się zwracają po 
pomoc.

Drodzy Państwo, w polityce społecznej jest 
tak, że bardzo często jest w ten sposób, że ktoś 
inny daje środki, a ktoś inny ocenia ich wydat-
kowanie. Drodzy Państwo, cały system pomocy 

społecznej jest tak skonstruowany, że w ramach 
tego systemu pomocy społecznej nie sprawdza 
się wszystkich rodzin, które dzisiaj otrzymują 
500+. Sprawdza się ich część, gdy się podejrze-
wa, że może dochodzić do nieprawidłowości. Bo 
jest, Drodzy Państwo, tak, że program 500+ jest 
programem nieopartym na kryterium dochodo-
wym, jest programem powszechnym, w związ-
ku z czym świadczenie otrzymuje o wiele więcej 
osób niż te, które przychodzą do pomocy spo-
łecznej albo znajdują się w polu zainteresowa-
nia systemu pomocy społecznej. Bo przypomnę, 
że w systemie pomocy społecznej ta część, która 
jest obsługiwana przez pracowników systemu 
pomocy społecznej, przez pracowników socjal-
nych… Drodzy Państwo, to maleje, w tej chwili 
to jest w granicach 2%, 3%, 4% w zależności od 
gminy, od miasta, od środowiska. Tak że to nie 
jest środowisko bardzo szerokie, tylko raczej wą-
skie i zwężające się dzięki temu, że podnieśliśmy 
w sposób wyraźny, bardzo wyraźny dochody 
w rodzinach. Drodzy Państwo, sam ten pro-
gram na przestrzeni ostatnich lat spowodował, 
że Polska w rankingach socjalnych w ramach 
Unii Europejskiej przesunęła się z dwudzieste-
go siódmego, dwudziestego szóstego miejsca do 
pierwszej dziesiątki krajów, które łożą na wspar-
cie rodzin. O tym, Drodzy Państwo, musimy pa-
miętać, rozważając to, o czym dzisiaj mówimy. 
W poszanowaniu interesu ogólnego efektywność 
jest kluczowa.

Ale, Drodzy Państwo, to nie wszystko. Bo pa-
dały tutaj głosy, i to mnie bardzo cieszy, gdyż 
to świadczy o tym, że państwo senatorowie są 
zainteresowani losem pracowników, którzy 
wykonują te zadania, na których barkach spo-
częło 500+… Ich los rzeczywiście budzi nasze 
zainteresowanie. Ale, Drodzy Państwo, jest też 
tak, i o tym trzeba pamiętać, że już w tej chwili 
w systemie pomocy społecznej brakuje kadr, bra-
kuje pracowników socjalnych. I nie tak dawno, 
zmieniając ustawę o pomocy społecznej, skon-
struowaliśmy rozwiązanie, które pomaga oso-
bom niemającym wykształcenia pracownika 
socjalnego w ciągu roku tę sytuację zmienić za 
pomocą studiów podyplomowych. Nam rzeczy-
wiście, Drodzy Państwo, w ośrodkach pomocy 
społecznej, zarówno małych, gminnych, miej-
sko-gminnych, jak i dużych ośrodkach pomocy 
społecznej, brakuje rąk do pracy, brakuje pra-
cowników socjalnych. I ta niedawna nowela, któ-
rą też zainicjowało ministerstwo rodziny, nowela 
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ustawy o pomocy społecznej tę zmianę umożli-
wia. Jednoroczne studia podyplomowe osobom, 
które do tej pory wykonywały szereg czynności, 
ale nie były z wykształcenia pracownikami so-
cjalnymi, umożliwiają, Drodzy Państwo, naby-
cie nowych umiejętności, nowych kwalifikacji 
i wkroczenie w obszar bardzo potrzebnej w na-
szej rzeczywistości pracy socjalnej.

Stąd, Drodzy Państwo, zachęcałbym do roz-
ważenia tego, czy na pewno, tak jak komisja, 
większością głosów senatorów z opozycji, to 
rekomenduje, chcemy odrzucić tę konstrukcję. 
Zachęcam do ref leksji, bo jest to program do-
bry. Jest to program, który pomaga rodzinom, 
który cieszy się powszechnym uznaniem spo-
łecznym. I jestem głęboko przekonany, że Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych, jako z kolejnym kom-
ponentem systemu wspomagania rodzin, także 
z tym systemem sobie poradzi. Bardzo dziękuję.

wiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców…
Aha, jeszcze pan senator Tyszkiewicz. Proszę 

bardzo.
I jeszcze pani senator zapisuje się do głosu?
(Głos z sali: Tak.)
Proszę zapisać.

Senator 
wadim Tyszkiewicz 

Spróbuję krótko.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja chciałbym powiedzieć coś z własnego do-

świadczenia. W 2016 r. byłem prezydentem mia-
sta, samorządowcem z województwa lubuskiego, 
z którego pochodzi pani Elżbieta Rafalska. Mimo 
tego, że jesteśmy po różnych stronach barykady 
politycznej, kolegowaliśmy się i bardzo się lubili-
śmy z panią Elżbietą Rafalską, która była nieja-
ko twarzą programu 500+. Kiedy program 500+ 
miał trafić do samorządów, do naszych OPS-ów, 
myśmy się bronili przed tym, mówiąc, że nie 
jesteśmy przygotowani, że to jest kolejne zleco-
ne zadanie, które będzie niedofinansowane. Ale 
wtedy pani minister Rafalska przekonywała nas, 
że ten program 500+ powinien trafić właśnie do 

samorządów, po to, żeby był bliżej ludzi, po to, 
żeby urzędnicy wykonujący tu swoje zadanie, 
trudne zadanie, w środkach pomocy społecznej 
rzeczywiście mogli mieć kontrolę nad tym i być 
bliżej ludzi. Ja generalnie jestem oczywiście za 
tym, o czym pani minister mówiła, tj. za uprosz-
czeniami, za cyfryzacją, jestem za tym całym 
sercem, zawsze za tym byłem. Jednak przy tych 
oszczędnościach… No, brakuje mi tego argumen-
tu używanego przez panią minister Rafalską, że 
w OPS-ach te pieniądze rzeczywiście będą pod ja-
kimś nadzorem i rzeczywiście nie będzie to pro-
ste rozdanie pieniędzy, ale rozdawanie pieniędzy 
tak, żeby te pieniądze były efektywnie wykorzy-
stane. Myśmy wtedy w samorządach bronili się 
przed tym, ale daliśmy się przekonać pani mini-
ster Rafalskiej, a potem stanęliśmy na wysokości 
zadania i stworzyliśmy komórki i placówki, które 
realizowały to chyba nieźle. I tutaj zgadzam się 
z senatorem Słoniem, który mówił właśnie o tym 
monitorowaniu, o tym, że w OPS-ach można było 
zdecydowanie lepiej to nadzorować i dbać o to, 
żeby te pieniądze były dobrze wydawane. Bo tu 
jest taka kwestia: czy rozdać pieniądze – sko-
ro mówimy, że sukcesem rządzących było to, że 
ogromna ilość pieniędzy została rozdana – czy 
efektywnie wykorzystać.

Możemy teraz dyskutować, czy pracę straci 
5 tysięcy ludzi… Pani minister mówiła, że są nie-
pełne etaty, że nie wszyscy byli do tej pory wy-
korzystywani tylko i wyłącznie do obsługi 500+. 
Możemy więc dyskutować, czy to będzie 11 tysię-
cy ludzi, czy 5 tysięcy ludzi, ale cały czas to jest 
spora grupa ludzi, którzy wcześniej przez samo-
rządowców, przez nas, zostali przekonani do tego, 
żeby mocno się w to zaangażować, a którzy w tej 
chwili tę pracę stracą. Aczkolwiek rzeczywiście 
macie państwo rację co do tego, że w tej chwili są 
niedobory, jeśli chodzi o pracowników OPS-ów, 
więc myślę, że te osoby w jakiś sposób zostaną 
zagospodarowane. Ale jeśli chodzi o to, że pra-
cownicy OPS-ów obecnie są przygotowywani do 
tego, żeby pełnić swoją funkcję w OPS-ach, że są 
przeszkalani, wysyłani na roczne szkolenia, żeby 
móc realizować te zadania… Proszę państwa – 
tu apeluję do rządzących – trzeba zwiększyć pulę 
pieniędzy dla tych pracowników, bo oni pracują 
za marne grosze. Ja w ogóle jestem pełen podziwu 
dla pracowników OPS-ów, że za tak marne pie-
niądze chcą się angażować. Pracownik społeczny 
ma pod swoją pieczą 80 rodzin, z których część to 
są rodziny patologiczne. Ja zawsze, kiedy szedłem 
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do ośrodka pomocy społecznej i mówiłem, że chy-
lę czoła przed pracą tych ludzi, słyszałem, bo oni 
tuż przed moim wyjściem pytali: panie prezyden-
cie, no dobrze, ale kiedy podwyżki? Tak że apeluję 
też do państwa, żeby docenić pracę pracowników 
pomocy społecznej i zwiększyć dofinansowanie 
czy środki, które płyną do OPS-ów, tak żeby po-
zwalały na podwyżkę płac. Ci ludzie rzeczywiście 
wykonują bardzo ważną, trudną pracę i samo wy-
słanie kogoś na roczne szkolenie, żeby taką pracę 
wykonywał, to jest trochę za mało. Ci ludzie po-
winni po prostu zarabiać godnie, i o to apeluję.

Na koniec chciałbym powiedzieć, że mam 
wrażenie, że samorząd został wykorzystany tro-
chę instrumentalnie, bo kiedy był potrzebny, to 
wtedy był do dyspozycji, a dzisiaj… Mam nadzieję, 
że wspólnie z samorządem spowodują państwo 
to, że ci pracownicy nie będą potraktowani tak, 
że poczują się wykorzystani i że pozbawi się ich 
pracy. Mam nadzieję, że zostaną w tym systemie 
i nadal będą pełnić bardzo ważną funkcję.

I na koniec już chciałbym się zwrócić do se-
natora Majera, ale chyba go tutaj nie ma. Pan se-
nator mówił o pomyśle na program 500+. O ile 
się nie mylę, a nie chciałbym tu wchodzić w zbyt 
dużą debatę, to nie był pomysł PiS. Tam się mówi-
ło o 300+, 500+… Przyznaję, że osobiście też mia-
łem wątpliwości co do tego, ale dzisiaj, po latach, 
oceniam ten program pozytywnie, mimo że je-
stem po drugiej stronie, jeśli chodzi o poglądy po-
lityczne. Rzeczywiście mogę przyznać, że wtedy 
się myliłem, negatywnie podchodziłem do tego. 
Dzisiaj, z perspektywy czasu, oceniam to pozy-
tywnie. Rzeczywiście partia PiS wtedy zaryzy-
kowała, bo to, że pieniędzy na to nie było, było 
prawdą. Nie było tych pieniędzy, ale państwo za-
ryzykowali, weszliście w program 500+ i chwa-
ła wam za to, bo się udało. Rozwój gospodarczy 
Polski, na który pracowało wiele osób i instytucji 
– w tym m.in. samorząd, który pracował na to od 
roku 2004 – rzeczywiście spowodował większe 
wpływy do budżetu państwa, a to pozwoliło na 
to, żeby ten program realizować. A więc to nie jest 
wyłącznie zasługa PiS, to nie był tylko pomysł PiS. 
No ale wyszło okej.

Głównym celem tego programu, jeśli się nie 
mylę, było zwiększenie dzietności. Tutaj jest po-
rażka, ale nie będę się nad tym rozwodził. Jest 
zwiększona dzietność? Więcej dzieci się rodzi? 
Nieprawda, nie rodzi się więcej dzieci. Wprost 
przeciwnie, jest ich mniej, tak że to zadanie nie 
zostało zrealizowane.

Jeśli chodzi o kobiety i ich wykluczenie, jeśli 
chodzi o dezaktywizację kobiet, to według mojego 
rozeznania rzeczywiście tak jest, że wiele kobiet 
niestety zostaje w domach. Pani Minister, ja też 
mam swoje dane, jeśli chodzi o dezaktywizację 
kobiet. Ja nie mówię, że… Spodziewałem się zde-
cydowanie większej dezaktywizacji, przyznaję. 
Myślałem, że zdecydowanie więcej kobiet będzie 
chciało zostać w domu, i tutaj też się pomyliłem, 
ale rzeczywiście sporo osób zostaje w domach 
−o kobietach mówię. One będą miały ogromny 
problem. Jeżeli w wieku 30, 40, 50 lat będą chcia-
ły wrócić do pracy, będzie z tym problem, ale nie 
będę się nad tym rozwodził.

I jeszcze jedna sprawa, dosyć ważna. Proszę 
państwa, w  roku 2016 zrealizowaliście swój 
sztandarowy projekt. Udało wam się, chylę za to 
czoła. Ale ile dzisiaj, w roku 2021, jest warte 500 zł 
z roku 2016? Ja mogę się założyć, że za chwilę, kie-
dy będziemy zbliżać się do kolejnych wyborów, 
państwo podniesiecie tę kwotę do 700 albo 1 ty-
siąca zł. To też jest narzędzie walki politycznej, to 
też jest instrumentalnie wykorzystywane. Dzisiaj 
ówczesne 500 zł to jest – porównuję to do roku 
2016 – 350, może 400 zł.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: 420.)
Okej, 420.
Tak że program 500+, tak jak powiedziałem, 

z perspektywy lat oceniam pozytywnie. Nie jest 
aż tak kolorowo, jak to podkolorował senator 
Majer, no ale gdzieś tam kompromis możemy zna-
leźć. Dziękuję bardzo.

wiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu panią senator Dorotę 

Tobiaszewską.
(Senator Dorota Tobiszowska: Tobiszowską.)
Tobiszowską, przepraszam najmocniej.
(Senator Dorota Tobiszowska: Tobiszowską, 

tak, tak. Ja z miejsca.)
Proszę uprzejmie.
(Senator Dorota Tobiszowska: Ja mogę z miej-

sca, jeżeli pan pozwoli, Panie Marszałku.)
No ale…
(Senator Dorota Tobiszowska: To mogę po-

dejść, dobrze.)
Bo inaczej senatorowie słuchaliby osoby sie-

dzącej tyłem.
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Senator 
doroTa ToBiszowsk a 

Panie Marszałku! Szanowni Państwo 
Ministrowie i Senatorowie!

Ja chciałabym na zakończenie o takiej sprawie 
powiedzieć. Ze względu na to, że od 1 lipca tego 
roku wnioski o świadczenie „Dobry start” można 
było składać wyłącznie elektronicznie, zrobiłam 
coś, o czym chciałabym powiedzieć, bo to jest po-
zytywne. W moim biurze senatorskim udostępni-
łam miejsce, żeby ewentualnie pomóc wszystkim 
tym osobom, które chciałyby uzyskać informa-
cje, jak taki wniosek można złożyć, jak to przez te 
ePUAP-y pozałatwiać itd. No, myślałam, że rze-
czywiście będzie problem z komunikowaniem się, 
z wykorzystaniem tego ePUAP-u itd. Szanowni 
Państwo, w moim biurze nawiązałam współ-
pracę z ZUS-em. Takich spotkań z ZUS-em było 
6 i chciałabym państwu powiedzieć, że ani jedna 
osoba się nie zgłosiła. Ani jedna osoba nie zgłosiła 
się do mojego biura senatorskiego z prośbą o po-
moc w wypełnieniu wniosku o „Dobry start”. Ja 
to mówię, ponieważ na posiedzeniu komisji rodzi-
ny, jak również tu, na sali, padały podobne głosy, 
była ogromna troska o to, że osoby, które takie 
wnioski będą składać, nie poradzą sobie. No więc 
ja z własnego doświadczenia… A jestem z miasta 
górniczego, mój zakład pracy liczy 6 tysięcy osób. 
My nawet zrobiliśmy reklamę, były różnego ro-
dzaju plakaty. Naprawdę myślałam, że ludzie nie 
będą potrafili złożyć tego wniosku. I chciałabym 
tu powiedzieć, że nie ma takiej obawy. Ani jedna 
osoba nie zgłosiła się do mojego biura, które jest 
w centrum miasta, dostępne, z windą. Myślę, że 
to, co pani minister powiedziała…

(Głos z sali: Czyli to jest…)
Tak, Panie Senatorze. Jak pani minister mówi, 

że 99,9% osób ma dostęp do Internetu, to może 
brzmi to zbyt ogólnie, ale kiedy powiem to ja 
i podam przykład z mojego miasta, to zabrzmi to 
bardzo, bardzo wiarygodnie. Tak naprawdę jest. 
Dziękuję pięknie.

wiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję pani senator Dorocie Tobiszowskiej.
Informuję, że lista mówców została wyczer- 

 pana.
Dla porządku informuję, że państwo senato-

rowie Alicja Chybicka, Aleksander Szwed, Halina 

Bieda, Maciej Łuczak, Agnieszka Gorgoń-Komor, 
Mariusz Gromko, Janusz Gromek, Ewa Matecka, 
Beniamin Godyla, Janusz Pęcherz, Robert 
Mamątow, Aleksander Pociej, Agnieszka Kołacz-
Leszczyńska i Joanna Sekuła złożyli swoje prze-
mówienia w dyskusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szó-
stego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz 
w niektóre inne dni.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 499, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 499 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej i  Innowacyjności oraz Komisji 
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, pana 
senatora Wojciecha Piechę, o  przedstawienie 
sprawozdania komisji.

Senator SPrawozdawca 
woJciech Piecha 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 
Ministrze!

Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności o uchwalonej przez 
Sejm w dniu 17 września 2021 r. ustawie o zmia-
nie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele 
i święta oraz w niektóre inne dni.

W toku dyskusji na posiedzeniu komisji zgło-
szono 4 poprawki, które zostały przyjęte przez 
Wysokie Komisje. Komisje wnoszą, aby Senat 
uchwalić raczył załączony projekt uchwały.

Teraz uzasadnienie. Ustawa z dnia 10 stycznia 
2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta 
oraz w niektóre inne dni weszła w życie z dniem 
1 marca 2018 r. Przepisy w niej zawarte prze-
widywały stopniowe ograniczanie handlu oraz 
wykonywania czynności związanych z handlem 
w placówkach handlowych w niedziele i święta 
oraz w dniu 24 grudnia i sobotę bezpośrednio po-
przedzającą święta Wielkiej Nocy.

Początkowo ocena funkcjonowania przepisów 
ustawy, dokonana z wykorzystaniem doświad-
czeń Państwowej Inspekcji Pracy zebranych 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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podczas przeprowadzenia czynności kontrolnych 
związanych z przestrzeganiem przepisów usta-
wy przez przedsiębiorców wykonujących zarob-
kową działalność handlową, wskazała na wysoki 
stopień respektowania przepisów ustawy przez 
przedsiębiorców. Niemniej jednak inspektorzy 
pracy ocenili, iż niektóre przepisy ustawy nie 
funkcjonują zgodnie z intencjami ustawodawcy, 
postulując konieczność wprowadzenia do ustawy 
kilku zmian.

Warto przy tym zaznaczyć, iż na forum pu-
blicznym coraz rzadziej pojawiały się głosy 
kwestionujące cel, jaki przyświecał projekto-
dawcom rozwiązań prawnych, które ogranicza-
ją działalność placówek handlowych w niedziele 
i święta.

Z kompleksowej oceny wpływu ograniczenia 
handlu w niedziele dokonanej przez Ministerstwo 
Przedsiębiorczości i Technologii na początku 
2019 r., czyli rok po wejściu w życie ustawy, wy-
nikało, że wprowadzenie ograniczenia handlu 
w niedziele nie wywołało negatywnych skutków 
dla handlu detalicznego. Zaobserwowano nie tyl-
ko pozytywne aspekty związane z sytuacją mi-
kroprzedsiębiorców oraz małych sklepów, ale 
także większe zadowolenie pracowników i ich ro-
dzin, rozwój usług turystycznych, noclegowych, 
restauracyjnych i szeroko rozumianej ekono-
mii czasu wolnego. Należy wyraźnie stwierdzić, 
że ograniczenie handlu w niedziele to wsparcie 
dla wielu innych branż, w tym turystyki, agro-
turystyki, gastronomii, hotelarstwa, rekreacji 
i kultury. Taka regulacja przynosi korzyści całej 
gospodarce kraju, co więcej, ta sprawa dotyczy też 
naszego modelu życia, a więc kwestii społecznych 
i kulturowych, wręcz cywilizacyjnych. To właśnie 
tego rodzaju względy przesądzają o ogranicze-
niach handlu stosowanych już dawno w Europie 
w krajach starej Unii.

Niestety w miarę upływu czasu nasiliły się 
przypadki nieprawidłowego stosowania wy-
łączeń przewidzianych w art. 6 ust. 1 ustawy, 
pozwalających na prowadzenie handlu i wy-
konywanie czynności związanych z handlem 
w niedziele i święta. Dotyczy to w szczególności 
przypadków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkty 
6, 7 i 27 ustawy, tj. wyłączenia zakazu handlu 
w placówkach handlowych, w których przeważa-
jąca działalność polega na handlu prasą, biletami 
komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, 
kuponami gier losowych i zakładów wzajem-
nych, w placówkach pocztowych w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r., w placówkach 
handlowych, w których handel jest prowadzo-
ny przez przedsiębiorcę będącego osobą fizycz-
ną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu, na 
własny rachunek. Czynności kontrolne przepro-
wadzone przez inspektorów pracy wykazują, iż 
przedsiębiorcy stosują wymienione wyłączenia 
w sytuacji, gdy w faktycznie w prowadzonych 
przez nich placówkach handlowych, w sklepach 
ogólnospożywczych lub sprzedających alkohol, 
prowadzona jest także sprzedaż wyrobów tyto-
niowych. W celu skorzystania z wymienionych 
wyłączeń przedsiębiorcy zmieniają rodzaj prze-
ważającej działalności w CEIDG i w rejestrze 
REGON, pomimo braku faktycznych podstaw 
do dokonania zmian. Może to być spowodowane 
czynnikiem… Wypada podkreślić, że inspektor 
pracy nie posiada uprawnień do badania, czy 
działalność wskazana przez przedsiębiorcę jako 
przeważająca ma taki charakter w rzeczywisto-
ści. W konsekwencji nie ma możliwości spraw-
dzenia, czy sprzedaż danych towarów faktycznie 
ma charakter przeważający. Nie bez znaczenia 
pozostaje fakt, iż działalność przeważającą okre-
śla przedsiębiorca dla całej prowadzonej przez 
siebie działalności, zaś wyłączenia dotyczą po-
szczególnych placówek handlowych. Po wejściu 
w życie ustawy pojawił się też problem omijania 
zakazu handlu w niedziele przez powoływanie 
się przedsiębiorców prowadzących placów-
ki handlowe, początkowo głównie sklepy ogól-
nospożywcze, na wyłączenie, o którym mowa 
w art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy, tj. posiadanie statusu 
placówki pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 
23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. Z czasem 
tę lukę prawną zaczęły wykorzystywać także 
duże sieci handlowe, jak również mali przedsię-
biorcy, czyniąc ograniczenie handlu w niedziele 
coraz większą fikcją. Nie ulega wątpliwości, że 
w takich przypadkach mamy do czynienia ze zja-
wiskiem łamania zasady uczciwej konkurencji 
i interwencja staje się konieczna. W przypadku 
sklepów spożywczych posiadających podpisaną 
umowę agencyjną sądy, do których inspektorzy 
pracy kierują wnioski o ukaranie, uznają, że nie 
doszło do naruszenia zakazu handlu z uwagi na 
zawarcie przez obwinionych przedsiębiorców 
umów agencyjnych z operatorem pocztowym, 
co skutkuje uzyskaniem przez przedsiębiorcę 
statusu agenta pocztowego, przy czym, zdaniem 
sądu, bez znaczenia jest to, jaki udział mają usłu-
gi pocztowe w prowadzeniu działalności. W celu 
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rozwiązania tego problemu interwencja ustawo-
wa była nieodzowna.

Moim zdaniem zakaz handlu w niedziele jest 
już przyjęty w Polsce i coraz więcej osób zdaje so-
bie sprawę, że ten skok cywilizacyjny nas też do-
tyczy, bo jesteśmy w Europie, mamy coraz więcej 
środków finansowych w portfelach i ten czas wol-
ny trzeba inaczej wykorzystywać. Dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Gabriela Morawska-Stanecka)

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pan senator Bogdan Borusewicz, proszę 
bardzo.

Senator 
BoGdan Borusewicz 

Panie Senatorze Sprawozdawco, czy do tych 
wyłączeń, które umożliwiają handel w niedziele, 
należy handel dewocjonaliami?

Senator 
woJciech Piecha 

Muszę zerknąć do ustawy, bo takich wyłączeń 
mamy 32, i nie wiem, czy… Na posiedzeniu komi-
sji takiego problemu nie omawialiśmy i nie odpo-
wiem panu w tej chwili.

(Senator Bogdan Borusewicz: To ja zapytam 
pana ministra. Dziękuję, Panie Senatorze.)

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
(Senator Wojciech Piecha: No, nie znalazłem 

tego…)
Pan senator Wadim Tyszkiewicz, proszę 

bardzo.

Senator 
wadim Tyszkiewicz 

Panie Senatorze, nie wiem, czy kojarzy pan 
pkty 28, 29 i 30. Chodzi o sprzedaż ewiden-
cjonowaną. Nie ukrywam, że mam sygnały… 
Nawet przed chwilą rozmawiałem z ludźmi, 
którzy prowadzą małe sklepiki rodzinne. Idea 
jest taka, że te małe sklepiki rodzinne mogą 
funkcjonować…

(Senator Wojciech Piecha: Tak.)
Ta ustawa przede wszystkim miała uderzyć 

w duże sieci handlowe, czemu jestem przeciwny, 
żeby było jasne. Jestem przeciwny zakazowi han-
dlu w niedziele, ale tu nie o to chodzi. Jest ustawa, 
trudno. Ale błagalne głosy od przedsiębiorców, 
którzy prowadzą piekarnie i małe sklepiki… Nie 
ma szans, żeby oni uzyskali tylko i wyłącznie ze 
sprzedaży pieczywa 50% swoich obrotów. I ci mali 
przedsiębiorcy, te małe firmy rodzinne błagają 
o to, żeby wykreślić pkty 28–30, jeśli chodzi o ten 
limit – mówimy cały czas o małych sklepikach – 
lub przynajmniej zmniejszyć ten próg z 50% do 
20% w przypadku sprzedaży pieczywa. To jest 
nierealne, żeby tylko i wyłącznie ze sprzedaży 
pieczywa mały sklepik mógł się utrzymać, pro-
wadząc sprzedaż w niedziele. 

Czy rozważaliście to państwo i co pan o tym 
sądzi? Nie wiem, czy pan dobrze mnie zrozumiał…

Senator 
woJciech Piecha 

Tak, tak. Ale nie przypominam sobie tego pro-
blemu. To minister powinien na te pytania nam 
odpowiedzieć i projektodawca tej ustawy.

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
To może pan minister…
Pan senator Adam Szejnfeld:

Senator 
adam szeJnfeld 

Dziękuję bardzo.
Chciałbym zapytać, Panie Senatorze Spra-

wozdawco, jaka jest różnica między żoną, synem 
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czy córką przedsiębiorcy od poniedziałku do piąt-
ku i w sobotę a żoną, synem czy córką przedsię-
biorcy w niedzielę. Czy jest jakaś różnica?

Senator 
woJciech Piecha 

To jest tu zapisane tak: przedsiębiorca, o któ-
rym mowa w ust. 1 pkt 27, może korzystać z nie-
odpłatnej pomocy małżonka, dzieci własnych, 
dzieci małżonka, dzieci przysposobionych, ro-
dziców, macochy, ojczyma, rodzeństwa, wnu-
ków i dziadków. Jeżeli jest niezatrudniony w tym 
przedsiębiorstwie czy w tym sklepie…

Senator 
adam szeJnfeld 

Chciałbym dopytać, jeżeli pani marszałek po-
zwoli, czy uważa pan, Panie Senatorze, że takie 
rozgraniczenie i taka restrykcja są właściwe. Nie 
pytam już o to, czy wpisuje się w politykę pro-
rodzinną… Jeżeli przedsiębiorca mały, bo mówi-
my o małych, bo tylko oni mogą wtedy otwierać 
sklepy, może zatrudniać syna albo żonę od po-
niedziałku do soboty… Ale jak chce pracować 
w niedziele, to musi, że tak powiem w przenośni, 
wyrzucić z pracy żonę czy córkę, bo państwo, pro-
jektodawcy ustawy i zwolennicy tego prawa, tak 
sobie życzycie, żeby przedsiębiorca żonę albo cór-
kę wyrzucał ze sklepu w niedziele.

Senator 
woJciech Piecha 

Ale ja nie przypominam sobie, żeby w tym te-
macie poprawka została złożona…

(Senator Adam Szejnfeld: Ale czy…)
No ale pan teraz pyta… Był pan na posiedzeniu 

komisji i mógł pan złożyć poprawkę…
(Senator Adam Szejnfeld: Rozmawialiśmy 

o tym, ja podnosiłem ten temat.)
…żeby to można było inaczej uregulować.

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

To ja w takim razie mam pytanie. 
Może zaskoczę pana senatora, bo ja złożyłam 

taką poprawkę, jest taka złożona. M.in. ja i pan 
senator Kwiatkowski…

(Senator Wojciech Piecha: To dobrze, Pani 
Marszałek.)

(Senator Adam Szejnfeld: Ja też złożyłem…)
Ja chciałabym zapytać, czy państwo rekomen-

dujecie nieodpłatną pracę członków rodziny, np. 
żony. Dlaczego ona ma pracować nieodpłatnie 
w niedziele?

Senator 
woJciech Piecha 

Ale to nie jest pytanie do mnie, tylko do usta-
wodawcy. Ja jestem sprawozdawcą komisji. Skoro 
jest taka poprawka, to będziemy nad tą poprawką 
debatowali.

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

I drugie pytanie, które chcę zadać. 
A co się stanie w przypadku takiej pomocy, bo 

w ustawie jest określenie „pomoc”…
(Senator Wojciech Piecha: „Pomoc”, tak.)
…jeżeli ktoś ulegnie wtedy wypadkowi przy 

pracy? Jak to będzie traktowane wówczas przez 
organy?

Senator 
woJciech Piecha 

No, tego nie rozważaliśmy. Nie wiem, jak do 
tego podejść, bo to jest jednak przedsiębiorstwo…

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Czy ktoś jeszcze ma pytania?
Bardzo dziękuję.
Projekt tej ustawy został złożony przez posłów. 

Do prezentowania stanowiska wnioskodawców 
poselskiego projektu ustawy został upoważniony 
poseł Janusz Śniadek, jednak pana posła nie ma.

W związku z tym chciałabym zapytać…
(Senator Bogdan Borusewicz: Jak to? Znowu 

nie ma posła?)
…pana ministra Stanisława Szweda, który jest 

obecny, czy pragnie zabrać głos w sprawie rozpa-
trywanej ustawy.
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Tak, nie ma posła.
Pan minister pragnie zabrać głos.
Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
w MiniSterStwie  
rodziny i Polityki SPołecznej 
sTanisław szwed

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Chciałbym przeprosić za nieobecność pana 

posła Janusza Śniadka, ale dzisiaj z przyczyn ro-
dzinnych nie mógł uczestniczyć w posiedzeniu 
Senatu. Na wczorajszym posiedzeniu komisji 
przedstawiał projekt, bardzo szczegółowo go oma-
wiał, odpowiadał też na pytania, tak że myślę, że 
wszyscy zainteresowani, którzy byli wczoraj na 
posiedzeniu komisji, mogli zapoznać się z przy-
czyną tej nowelizacji.

Oczywiście rozmawiamy o handlu w niedziele, 
o ograniczeniu handlu w niedziele. Jest to temat, 
który od wielu, wielu lat wywołuje emocje. Mamy 
zwolenników i przeciwników handlu w niedzie-
le. Ustawa, którą wprowadzaliśmy w życie, przy-
pomnę, była pokłosiem obywatelskiego projektu 
ograniczenia handlu w niedziele, zebrano ponad 
560 tysięcy podpisów. Na podstawie tego projektu 
zrodziła się ustawa o ograniczeniu handlu w nie-
dziele. Oczywiście w trakcie prac w Sejmie ona 
zmieniała kształt, wprowadzaliśmy różne wy-
jątki od tej ustawy, wynikające też z tego, żeby 
po prostu w sytuacjach, kiedy jest konieczne pro-
wadzenie handlu, ten handel mógł funkcjonować. 
I wydawało się, że osiągnęliśmy konsensus.

W  czasie obowiązywania ustawy, w  tym 
pierwszym okresie, również z inicjatywy mini-
sterstwa odbywaliśmy spotkania z organizacjami 
pracodawców, które zrzeszają organizacje handlo-
we, oraz ze związkami zawodowymi. Pojawiały 
się pewne problemy, ale wydawało się, że te pro-
blemy można rozwiązać w drodze dialogu, a także 
w drodze doprecyzowania intencji samej ustawy, 
która została przyjęta.

Okazało się, że jednak znalazły się w tej usta-
wie takie przepisy, które wykorzystywano do 
omijania tej ustawy. Jednym z takich przepisów, 
wyjątków, była zmiana, którą wprowadziliśmy 
w trakcie prac w Sejmie, zmiana dotycząca prawa 
pocztowego. Ona wynikała z rozwiązań unijnych. 
Chodziło o to, że zgodnie z prawem pocztowym 
nie możemy ograniczyć prowadzenia takiej 

działalności. Dlatego to się pojawiło. Tymczasem 
na tej podstawie zaczęły się pojawiać różne pró-
by omijania przepisów. W ostatnim czasie przy-
brało to na sile. Stąd też posłowie, bo projekt jest 
poselski, przygotowali nowelizację ustawy, aby to 
w znaczny sposób ograniczyć.

W tym przypadku, tak jak w przypadku in-
nych wyjątków, wprowadzono zasadę przeważa-
jącej działalności, w tym przypadku jest to 50%. 
W sumie są 32 wyjątki, łącznie z tym, który by-
śmy teraz wprowadzili, i 7 wyjątków ma przewa-
żającą działalność. Mieszczą się w tym piekarnie 
i cukiernie, o które pan senator wcześniej pytał. 
Zatem w przypadku, gdy jest w ustawie zapisana 
przeważająca działalność, musiałby być spełnio-
ny warunek 50% tej działalności. W tej ustawie 
pojawił się również zapis o ewidencji, jeżeli któryś 
z pracodawców chciałby z tego skorzystać. Chodzi 
o to, żeby inspekcja pracy mogła te sprawy spraw-
dzać i kontrolować.

W trakcie posiedzenia komisji pan senator 
Majer zgłosił poprawkę prowadzącą do tego, aby 
próg tej przeważającej działalności obniżyć do 
40%. Komisja tę poprawkę zaakceptowała. W tym 
zakresie ta zmiana jest istotna.

Pojawiał się też wątek dotyczący prowadzenia 
działalności i pomocy rodzinie, która sama pro-
wadzi handel. My mówimy tak, jak jest w ustawie 
o pomocy… Jeżeli ktoś kogoś zatrudnia, to ta osoba 
staje się pracownikiem i wtedy podpada pod tę 
ustawę, a jeżeli jest pracownikiem, to ma wolny 
dzień w niedzielę, bo tak stanowi ustawa o ogra-
niczeniu handlu w niedziele. W tym zakresie też 
pojawiały się propozycje.

Jest też zbiór poprawek przygotowany przez 
partnerów społecznych, którzy podpisali się pod 
wnioskiem. To już od Senatu zależy, czy te po-
prawki będą procedowane, czy nie.

Ze strony naszego ministerstwa jest poparcie 
dla zmian uszczelniających tę ustawę. Stanowiska 
rządu w sprawie tej nowelizacji ustawy nie ma.

Dziękuję, Pani Marszałek.

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miej-

sca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do 
przedstawiciela rządu związane z omawianym 
punktem porządku obrad.
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Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pan senator, pan marsza łek Bogdan 
Borusewicz.

Senator 
BoGdan Borusewicz 

Czy możliwość handlu w placówkach handlo-
wych nadal będzie w tych placówkach, które han-
dlują dewocjonaliami, czyli jakimiś elementami 
potrzebnymi do kultu religijnego?

Sekretarz Stanu  
w MiniSterStwie  
rodziny i Polityki SPołecznej 
sTanisław szwed

Panie Marszałku, tak. Art. 6 pkt 5: „w pla-
cówkach handlowych, w których przeważająca 
działalność polega na handlu pamiątkami lub de-
wocjonaliami” – w tych dokładnie placówkach 
będzie taka możliwość, ale tu jest ten warunek 
dotyczący przeważającej działalności, czyli w tym 
przypadku również będzie musiał być zachowa-
ny, jeżeli poprawka zostanie przyjęta, ten 40-pro-
centowy udział w przeważającej działalności.

(Senator Bogdan Borusewicz: Jaki?)
Taka jest poprawka przyjęta przez komisje. 

Jeżeli Wysoki Senat taką poprawkę przyjmie, to 
wtedy będzie 40%. Taka jest poprawka po posie-
dzeniu komisji.

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Czy ktoś jeszcze…
Ja mam pytanie, co się stanie, kiedy ta osoba 

pomagająca ulegnie wypadkowi przy pracy. Jak 
to będzie traktowane, czy to będzie traktowane 
jak wypadek przy pracy, czy inaczej?

Sekretarz Stanu  
w MiniSterStwie  
rodziny i Polityki SPołecznej 
sTanisław szwed

To nie będzie traktowane jako wypadek przy 
pracy, bo on nie jest pracownikiem.

(Senator Janina Sagatowska: To nie jest umo-
wa o pracę.)

Będzie mógł normalnie skorzystać ze zwolnie-
nia lekarskiego, ale to nie będzie traktowane jako 
wypadek przy pracy.

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Ja nie chcę z panem ministrem dyskutować, 
ale w takiej sytuacji człowiek może wnieść do 
sądu pozew o uznanie istnienia stosunku pra-
cy, ustalenie istnienia stosunku pracy. I jeżeli to 
będzie…

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

…każda niedziela, to może się okazać, że sąd 
go ustali. I co wtedy?

Sekretarz Stanu  
w MiniSterStwie  
rodziny i Polityki SPołecznej 
sTanisław szwed

Jeżeli sąd by go ustalił…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-

Stanecka: Bo tu jest jakaś luka, prawda?)
Jeżeli sąd by go ustalił, to wtedy tak.

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Czyli w indywidualnych przypadkach.
Dziękuję bardzo.
Pan senator Wadim Tyszkiewicz.

Senator 
wadim Tyszkiewicz 

Panie Ministrze, czy rozważaliście państwo 
na posiedzeniu komisji – bo ja nie uczestniczyłem 
w posiedzeniu komisji, miałem inne posiedzenia 
komisji – umożliwienie mikroprzedsiębiorcom, 
którzy osobiście prowadzą handel, zatrudniania 
w sklepie np. studentów i emerytów?

Sekretarz Stanu  
w MiniSterStwie  
rodziny i Polityki SPołecznej 
sTanisław szwed

Była dyskusja na ten temat, ale taka poprawka 
nie została ostatecznie zgłoszona.

(Senator Wadim Tyszkiewicz: Nie została?)
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To była poprawka z bloku poprawek, które 
partnerzy społeczni przedstawiali na posiedze-
niu komisji.

(Senator Wadim Tyszkiewicz: Nie została 
przyjęta?)

Jeżeli ona będzie zgłoszona i  przegłosowa 
w Senacie, to wtedy oczywiście będzie… Była kwe-
stia… kwestia…

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Emerytów i rencistów…)

…tak, emerytów, studentów…
(Senator Wadim Tyszkiewicz: Studentów, eme-

rytów i rencistów.)
Tak, dokładnie tak.
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Jest zgłoszona.)

Senator 
wadim Tyszkiewicz 

Tam jeszcze były chyba wymienione osoby 
bezrobotne, ale to zostawmy.

To co, mogę złożyć taką poprawkę?
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-

Stanecka: Ja może odpowiem, Panie Senatorze. 
Taka poprawka jest teraz złożona.)

Jest złożona, okej.
I drugie pytanie. Chodzi o członków rodziny, 

o możliwości jednak odpłatnego wykorzystywa-
nia ich pracy.

Sekretarz Stanu  
w MiniSterStwie  
rodziny i Polityki SPołecznej 
sTanisław szwed

Była też taka dyskusja na posiedzeniu komi-
sji. Wyjaśnialiśmy, że jeżeli mówimy o pomocy, 
to jest to pomoc bezpłatna, że tak powiem. A jeśli 
chodzi o pomoc płatną, to wchodzimy już w sferę 
pracowniczą i jest pewien kłopot, powiedziałbym, 
dotyczący prawa pracy. Jeżeli jest pracownik, to 
i on korzysta z ograniczenia handlu w niedzie-
le. Jeżeli ustawodawca zdecyduje, żeby włączyć tę 
grupę, to ją włączymy, ale tu, tak jak mówię, jest 
kolizja z prawem pracy.

(Senator Wadim Tyszkiewicz: Dziękuję.)

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny 
i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: Dzię - 
kuję…)

A, jeszcze pan senator, pan marszałek 
Borusewicz. Proszę bardzo.

Senator 
BoGdan Borusewicz 

Panie Ministrze, może być tak, że jeżeli chodzi 
o dewocjonalia, to ta przeważająca działalność to 
40%, a w pozostałych przypadkach to 50%, tak?

Sekretarz Stanu  
w MiniSterStwie  
rodziny i Polityki SPołecznej 
sTanisław szwed

Nie, nie. W każdym przypadku, w którym bę-
dzie… Panie Marszałku, w każdym przypadku, 
gdy chodzi o wyjątek dotyczący przeważającej 
działalności, będzie 40%. W innych przypadkach 
nie ma takiego zastrzeżenia. Jeżeli w pkcie 1 jest 
powiedziane „na stacjach paliw płynnych”, to każ-
da działalność na stacji paliw płynnych jest do-
zwolona, bo tak stanowi ustawa. Tam, gdzie jest 
przeważająca działalność, będzie obowiązywał 
ten warunek 40%.

(Senator Bogdan Borusewicz: Myślałem, 
że przeważająca działalność to jest więcej niż 
połowa.)

(Głos z sali: Było tak.)
Było.
(Senator Bogdan Borusewicz: Dlatego zadaję 

to pytanie.)
(Senator Jadwiga Rotnicka: No, logika tak by 

wskazywała.)
(Senator Bogdan Borusewicz: Ale to jest zmia-

na, tak? Bo było 50%.)
W projekcie ustawy było 50%…
(Senator Bogdan Borusewicz: Rozumiem.)
…a poprawka mówi o 40%.
(Senator Bogdan Borusewicz: Obniża to do 40% 

i zachowuje pojęcie „przeważająca działalność”.)
Tak jest. Tak.
(Senator Bogdan Borusewicz: Dziękuję.)

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Nie ma…
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Dziękuję, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny 

i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
Proszę o  zabranie głosu senatora Adama 

Szejnfelda.

Senator 
adam szeJnfeld 

Dziękuję, Pani Marszałek.
Wysoka Izbo!
Na wstępie, zanim przejdę do meritum, kilka 

refleksji i przypomnień. Wydaje się, że to jest te-
mat bardzo ważny, skoro tak często pojawia się 
w parlamencie, i w Sejmie, i w Senacie, ważny 
i pewnie kontrowersyjny. Tak jak pan minister 
powiedział, ludzie w Polsce dzielą się na tych, 
którzy są zwolennikami zakazu handlu w nie-
dzielę, i tych, którzy są przeciwnikami. Ja i moja 
formacja jesteśmy przeciwnikami. To jest wia-
dome, ale podkreślam to i przypominam jeszcze 
raz, zwłaszcza że będzie to także uzasadnienie do 
złożonych wniosków i poprawek, które za chwilę 
zaprezentuję. 

Mało tego, przypomnę, że jako Koalicja 
Obywatelska złożyliśmy tu, w Senacie projekt 
ustawy o zawieszeniu zakazu handlu w niedzie-
le. Ten projekt ustawy został przyjęty przez Senat, 
z początkiem tego roku trafił do Sejmu i w tym 
Sejmie w sposób nieuprawniony – przynajmniej 
jeżeli chodzi o zasady parlamentaryzmu, a nie 
przepisy regulaminu – jest zamrożony, tkwi 
w tzw. zamrażarce sejmowej. Nie jest rozpatry-
wany ani na tak, ani na nie, tak jakbyście pań-
stwo, którzy macie większość w Sejmie, wstydzili 
się czy bali się podjąć ten temat. A warto go pod-
nieść i np. głosować przeciwko, jeśli się nie podo-
ba, a nie zostawiać w szafie na dolnej półce. Ale 
przypominam to nie tylko po to, żeby znów po-
wiedzieć, iż określone rozstrzygnięcia już tu za-
padły, ale że taki kierunek jest obrany w debacie 
publicznej i legislacyjnej, parlamentarnej.

Kolejna kwestia, jeśli chodzi o te podnoszone 
często „prawdy” – słowo „prawdy” ujmuję w cu-
dzysłów – dotyczące zakazu handlu w niedziele, 
to… Bo ciągle się mówi, że we wszystkich krajach 
albo w większości krajów… itd., itd. No to chcę po-
wiedzieć, że w Europie, w 63% państw w Europie 
nie ma żadnego zakazu. I nie tylko zakazu – nie 
ma żadnego ograniczenia. W 63% państw nie ma 

ani jednego ograniczenia handlu w niedziele, 
w 37% państw są niektóre ograniczenia, jednak 
nie ma ani jednego państwa, gdzie byłby zakaz. 
Mówię to, żeby pokazać, jak nieprawdziwe są 
twierdzenia i tezy, że w większości państw jest za-
kaz, że w niektórych państwach są ograniczenia 
itd. Jest odwrotnie – nie ma ani jednego państwa, 
gdzie jest taki zakaz, i tylko w 37% państw jest ta-
kie ograniczenie. Gdybyśmy wzięli pod uwagę nie 
całą Europę – bo powiedziałem o Europie – tylko 
samą Unię Europejską, to okaże się, że tylko w 9 
państwach na 28… Wielkiej Brytanii już tu nie 
ma, czyli w 9 na 27 państw są ograniczenia, a we 
wszystkich pozostałych nie ma żadnych ograni-
czeń. Ciągle wmawia się obywatelom w Polsce, że 
jest odwrotnie, a to kłamstwo. Polacy non stop są 
karmieni kłamstwem.

Dalej. Mógłbym przytoczyć dane o świecie, ale 
o tym już nie będę mówił, bo pewnie nie wszyst-
kich interesuje, co się dzieje w Azji, w Ameryce 
Północnej, Południowej, już nie mówię o Afryce. 
W tym kraju, w naszym kraju tamte rejony świa-
ta, a zwłaszcza ich obywatele często są traktowa-
ni nierówno, jeżeli chodzi o pogląd, w stosunku 
do naszych obywateli czy obywateli Europy. Ale 
chcę powiedzieć, że w tych prawie 200 państwach 
– łącznie ze wszystkimi katolickimi, chrześci-
jańskimi państwami, łącznie z tymi, w których 
przestrzeganie reguł religijnych jest na znacznie 
wyższym poziomie niż w Polsce – nie ma żadnego 
zakazu handlu w niedziele.

Kończąc, chcę jeszcze powiedzieć, że jeżeli 
chodzi o te 37%, czyli zdecydowaną mniejszość, 
państw w Europie, gdzie są ograniczenia, to bar-
dzo często w ogóle przepisy nic nie mówią o nie-
dzieli, tylko mówią: 1 dzień w tygodniu. Owszem, 
w większości krajów, ale nie we wszystkich, wy-
biera się niedzielę, ale nie mówi się o niedzie-
li w przepisach, tylko mówi się o dniu wolnym 
w tygodniu od handlu. Ale i tak, jak powiedzia-
łem, dotyczy to zupełnej mniejszości. Mało tego, 
w tych krajach najczęściej to nie jest prawo pań-
stwowe czy prawo federalne, tylko lokalne. To sa-
morządy – ci włodarze, którzy są blisko obywateli 
– decydują, czy u nich ma być jakieś ograniczenie, 
czy nie, a jeżeli tak, to jakie. Nie władza krajowa.

Pozostawiając ten zarys, ten wstęp, chcę 
przejść konkretnie do tej ustawy i powiedzieć, że 
złożyłem już na ręce pani marszałek wnioski i po-
prawki do tej ustawy. Zasadniczy wniosek dotyczy 
odrzucenia tej ustawy, a gdyby wniosek o odrzu-
cenie nie uzyskał większości, to zgłosiłem kilka 



ustawa o zmianie ustawyo ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

91

31. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 7 października 2021 r.

zasadniczych poprawek. Ich tematyka przewijała 
się tutaj także w części dotyczącej pytań.

Pierwszy pakiet poprawek będzie dotyczył 
właśnie kwestii odpłatności i nieodpłatności po-
mocy w sklepie, że tak powiem, przedsiębiorcy, 
który ma prawo, bo spełnia wymogi tej restryk-
cyjnej ustawy, prowadzić działalność w niedziele.

Przede wszystkim proponujemy, żeby moż-
na było zatrudniać te osoby zarówno w formie 
odpłatnej, jak i nieodpłatnej, a szczególnie żeby 
zlikwidować ten absurd, który zaprezentowałem 
w pytaniu, polegający na tym, że jak żona jest za-
trudniona na umowę o pracę, to nie będzie mogła 
pracować w niedzielę, ma być wyprowadzona ze 
sklepu, a w jej miejsce musi być zatrudniony ktoś 
inny na ten 1 dzień, bo ona jest zatrudniona. To 
jest kompletny absurd.

Ponadto proponujemy tutaj rozszerzenie ka-
talogu osób uprawnionych, bo mówi się o wstęp-
nych, zstępnych, małżonkach, dzieciach etc., ale 
zapomina się o 2 bardzo ważnych grupach ludzi.

Po pierwsze, o osobach, które są we wspólnym 
pożyciu – to jest pojęcie prawnicze, wynikają-
ce z ustawy, a nie potoczne. W wielu przepisach 
prawa w Polsce uwzględnia się takie same upraw-
nienia osoby będącej we wspólnym pożyciu jak 
małżonka. I ja chciałbym rozumieć, że to jest po 
prostu błąd, przeoczenie, a nie celowe działanie 
typu: jak chcesz pracować u swojego partnera, to 
wpierw idź na ślubny kobierzec, weź ślub, obrącz-
ka na palec. Albo: jak pokażesz kontroli, że masz 
obrączkę, to możesz pracować, nie masz obrączki 
– nie możesz pracować, pomagać. I to jest zasadni-
cza rzecz, jeżeli chodzi o pierwszą sferę poprawek.

Druga dotyczy właśnie tego, o czym wspo-
mniał pan senator. A mianowicie możliwości za-
trudniania studentów czy uczniów, ale nie tylko, 
bo w tym przypadku chodzi o jakby 2 dobra, bym 
powiedział. Jedno dobro to jest danie możliwo-
ści pomocy mikroprzedsiębiorcom. Podkreślam: 
chodzi o mikroprzedsiębiorców, nie chodzi o duże 
firmy, mające sieci handlowe etc. Mówimy o ma-
łej, polskiej, rodzinnej firmie. Jeden przedsiębior-
ca nie jest w stanie sam obsługiwać cały dzień 
sklepu bez pomocy. A więc chodzi o to, żeby miał 
pomoc. I to jest pomoc dla polskich, małych czy 
drobnych firm handlowych.

Ale też dla tych osób, które mogły sobie do tej 
pory, a teraz nie mogą, dorobić, żeby np. opła-
cić uczelnię, czesne, wynająć stancję, jak są na 
studiach. To są uczniowie, studenci. Tutaj wpro-
wadzamy również limit wieku, do 26 lat, żeby 

nie było nadużyć, żeby student, który ma 40 czy 
50 lat, nie mógł być zatrudniany. To także ci, któ-
rzy na ogół są ludźmi niezamożnymi – nie chcę 
powiedzieć: ubogimi – a którzy też sobie dora-
biali, a teraz nie mogą dorabiać w handlu, a więc 
renciści, emeryci i bezrobotni.

Kolejna poprawka dotyczy 2 kwestii, w tym 
jednej, która tu była podnoszona, i drugiej, któ-
ra jakoś umknęła w debacie, ale była omawiana 
w komisjach. Chodzi mianowicie o obniżenie pu-
łapu przychodów, które upoważniają do prowa-
dzenia handlu w niedziele, z 50 do 40%. Dlaczego 
40%, a nie postulowane 20%? No bo mam nadzie-
ję, że chociaż to przejdzie, a przypuszczam, że 20% 
znowuż by zostało wywalone. Przy czym to doty-
czy tylko udziału w sprzedaży detalicznej. Jeżeli 
firma ma jakieś inne przychody, np. jednocześnie 
wynajmuje część jakiejś nieruchomości, dzierża-
wi coś itd., czy prowadzi jakąś inną działalność, 
która się sumuje w ogólnej kwocie przychodów, 
to nie wchodzi to w rachubę, no bo wtedy w ogó-
le nikt by nie osiągnął tego pułapu przychodów.

Druga kwestia – najważniejsza, powiem 
szczerze – to wyeliminowanie tego sakramenc-
kiego, niewyobrażalnego pomysłu, żeby nało-
żyć znowuż worek kamieni na przedsiębiorców, 
żeby nałożyć na nich nowe obowiązki kontrolne, 
sprawozdawcze, ewidencyjne. Tu, w tej ustawie, 
proponuje się, żeby przedsiębiorca, który chce 
sprzedawać w niedziele, a ma takie uprawnienia, 
możliwości, bo przekracza te wymagane limity, 
prowadził sprawozdawczość, założył ewidencję, 
obliczał co miesiąc, ile sprzedaje tych produk-
tów, które podlegają limitowi, a ile tych, które 
nie podlegają…

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Panie Senatorze, czas…)

Już kończę, to jest ostatnia poprawka.
…Itd., itd. Pomijam ten ciężar następnych ewi-

dencji i sprawozdań, które by trzeba było robić, 
ale powiem jeszcze o absurdach, które będą mo-
gły zaistnieć w praktyce. Mianowicie jeżeli to ma 
być obliczane miesięcznie, a nie np. rocznie, no 
to może być tak, że w jednym miesiącu ktoś osią-
gnie te 40% i będzie mógł sprzedawać, a w drugim 
miesiącu będzie miał 39% i nie będzie mógł sprze-
dawać. W końcu już nikt nie będzie wiedział, czy 
ten sklep będzie w przyszłym miesiącu otwarty, 
czy nie będzie otwarty. No, takich przepisów nie 
możemy wprowadzać w życie.

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Panie Senatorze, to już jest 11 minut, nawet 12.)
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Już się zbliżam… Ostatnie 2 zdania, Pani 
Marszałek.

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
…Też pan mówił, że ostatnie.)

A więc te kwestie będziemy chcieli uregulo-
wać, ale oczywiście zapewnimy możliwość kon-
trolowania przez właściwe państwowe inspekcje, 
czy te limity są osiągane, czy też nie. Dziękuję 
uprzejmie.

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Pan marszałek Bogdan Borusewicz. Bardzo 

proszę.

Senator 
BoGdan Borusewicz 

Pani Marszałek, ja tutaj tym razem wystę-
puję w roli konsumenta, nie senatora. Otóż są 
coraz większe ograniczenia handlu w niedziele, 
a ja chcę pójść do sklepu, do pobliskiego sklepu, 
i kupić to, co mi jest potrzebne. Nie zawsze mam 
czas w dzień powszedni. Jeżeli słyszę, że w związ-
ku z tym rozwija się gospodarka, rozwijają się 
inne dziedziny życia, no to myślę, że właśnie takie 
uzasadnienie zamknięcia sklepów tego 1 dnia… 
W ciągu 7 dni to jest mniej więcej 14% czasu. 
Usunięcie tej możliwości… No, jeżeli ktoś faktycz-
nie uważa i mówi, że to wzmacnia gospodarkę, to 
chyba tych ludzi, którzy słuchają i tak jak ja od-
bijają się od zamkniętych drzwi, ma za durniów. 
Bo tu nie chodzi tylko o ograniczony czas. Chodzi 
także o ograniczony obrót pieniędzmi, o ograni-
czony obrót towarami. Z tego robi się wartość do-
datkową, z tego tworzy się dochód narodowy.

Jest tu także wzrost cen. Bo jeżeli mamy moż-
liwość kupowania w niedziele i w święta na sta-
cjach paliwowych Orlen i w jeszcze kilku innych 
miejscach, ale szczególnie na stacjach paliwo-
wych, to jest zrozumiałe, że tam ceny zwyżku-
ją. Taka jest gra gospodarcza, takie są zasady 
handlu. Jeżeli ogranicza się dostępność, to ceny 
idą w górę. I państwo mówicie, że to jest rzecz 
pozytywna?

Ja przede wszystkim chcę powiedzieć, że mnie 
to ograniczenie dotyka osobiście. Jest uzasadnie-
nie, że pracownicy będą mieli lepiej. No dobrze. 

Ale dlaczego konsumenci mają mieć gorzej? 
Pracownikom trzeba dodatkowo zapłacić za pracę 
w niedziele i wprowadzić zasadę dobrowolności. 
A wasza droga jest drogą coraz większych ogra-
niczeń. I zadaję sobie pytanie: o co chodzi? Tutaj 
pan senator sprawozdawca lekko zaznaczył, o co 
chodzi. Mówił, że dotyczy to także modelu życia 
i spraw kulturowych. Tak, ja się zgadzam, o to 
chodzi. O to chodzi, żeby w niedziele świętować 
i żeby iść do kościoła. Żeby iść do kościoła – o to 
chodzi.

(Głos z sali: Kto tak powiedział?)
I to oczywiście… To jest przeciwskuteczne. Już 

zamknięto wszystkie sklepy, zamknięto galerie, 
o których mówiono, że to są takie nowoczesne ko-
ścioły, a nadal jest spadek liczby ludzi chodzących 
do kościoła, uczestniczących w mszach itd. To jest 
po prostu droga donikąd.

Jakie są zwolnienia z zakazu handlu w nie-
dziele? To nie jest tak, proszę państwa, że usta-
wą, kolejną można uregulować życie społeczne. 
Widać, jakie są problemy. Pozostawiono moż-
liwość funkcjonowania placówek pocztowych 
i teraz jest normalne, że placówki pocztowe są 
w większości sklepów spożywczych.

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Szanowni Państwo, ja bardzo bym prosiła o spo-
kój na sali, bo to bardzo przeszkadza.)

Mnie to nie przeszkadza. Ja mówię głośno.
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Ale mnie przeszkadza.)
Dziękuję, Pani Marszałek, ale to, że ktoś nie 

chce słuchać, naprawdę mi nie przeszkadza. Chcę 
powiedzieć to, co mam do powiedzenia.

Gdzie można handlować? Ja pokażę, co bę-
dzie. Nie wiem… Oczywiście uważam… Mówię 
o tym, co będzie, bo wiem, że za chwilę moi byli 
koledzy ze związku przyjdą z następną noweliza-
cją, że zbiorą bez problemu 100 tysięcy podpisów, 
bo jest 130 tysięcy członków. Dostępny będzie 
handel w sklepach internetowych i na platfor-
mach internetowych. Tu zamykamy, więc tam 
ten handel pójdzie. I oczywiście będzie w tych 
sklepach internetowych drożej. No, nie sądzę, że-
bym musiał kupować jakieś towary w zakładach 
pogrzebowych. Bo nie wprowadzono zasady, że 
w zakładach pogrzebowych handel jest możliwy, 
ale w sytuacji, kiedy przeważająca działalność 
to będzie działalność zakładu pogrzebowego. 
Tak więc są różne takie możliwości. I takimi 
uregulowaniami nie zablokuje się tego, co jest 
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potrzebne. A ludziom zakupy w niedziele są po-
trzebne, a nieraz niezbędne. Państwo uważacie, 
że wszystkie dziedziny życia, także takie, powin-
ny być regulowane. No, zobaczymy, jakie będą 
następne konsekwencje. Jeżeli to dotyczy mode-
lu życia i spraw kulturowych, to modelem ży-
cia Polaka jest niedziela w kościołach. Co, będzie 
przymus za chwilę, następna ustawa? 

Ja może idę za daleko, ale wyrażam niezgodę 
na tę ustawę, głęboką niezgodę. I odrzucam to, 
co wprowadziliście niejako pod pretekstem po-
mocy tym, którzy pracują w sklepach. To nie jest 
pomoc. Bo ci, którzy okresowo tam pracują, mu-
sieli wylecieć. I jeżeli będą dalsze tego typu ogra-
niczenia, to będzie drożej, trzeba będzie w tych 
sklepach, których te ograniczenia dotkną, a któ-
re dotychczas jakoś sobie dawały radę, ograni-
czyć działalność i w związku z tym ograniczyć 
zatrudnienie. W tym kierunku idziecie. No, gra-
tuluję bardzo.

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Zamykam dyskusję…
(Głos z sali: Jest jeszcze 1…)
A, jeszcze pan senator Rafał Ślusarz. 

Przepraszam bardzo, Panie Senatorze.
Proszę bardzo.

Senator 
rafał Ślusarz 

Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Ja z góry przepraszam, że moje argumenty 

będą może bardziej kolorowe niż merytorycz-
ne, ale będą w klimacie wystąpień poprzednich 
dyskutantów na tej mównicy. Nie wysyłajmy do 
pracy, do sklepów sklepikarzy, jeżeli sami nie 
przychodzimy do Senatu w niedziele. Tutaj po-
patrzmy na to równą miarą.

A  jeśli chodzi o  ten wspomniany podział, 
67% krajów, które dopuszczają handel niedziel-
ny, to, jak myślę, to się nie rozkłada parytetem 
ludnościowym. Bo nie dopuszczają Norwegia, 
Niemcy i Hiszpania, znacznie ograniczają Francja 
i Wielka Brytania. A handel niedzielny jest bez 
problemów dostępny w Turcji Erdoğana i w Rosji 
Putina. Dziękuję, Pani Marszałek.

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Wadim Tyszkiewicz.

Senator 
wadim Tyszkiewicz 

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Ja, tak jak wcześniej wspomniałem, też je-

stem kompletnym przeciwnikiem zakazu han-
dlu w niedziele, dlatego że uważam, że to ludzie 
powinni decydować, czy robią zakupy, i ludzie 
powinni decydować, czy chodzą do pracy. Dzisiaj 
argument taki, że to w trosce o pracowników skle-
pów jest wprowadzana ta ustawa, mnie komplet-
nie nie przekonuje. Według mnie to jest ideologia 
i nic więcej. Ktoś sobie wbił do głowy, że w tro-
sce o rodzinę… że ileś tam tysięcy osób zostanie 
w domach, a nie wziął pod uwagę, ile osób stra-
ciło czy straci pracę. I mam takie dane, że w cią-
gu 3 lat od wprowadzenia niedzielnego zakazu 
ubyło 6,5 tysiąca sklepów. 6,5 tysiąca, w tym gros 
tych małych, którym zakaz miał rzekomo pomóc. 
Nie pomógł. Te firmy zniknęły z rynku. W sa-
mym tylko 2020 r. upadło 1 tysiąc 670 sklepów. 
Według danych firmy Nielsen liczba placówek 
handlowych dziś wynosi ok. 99,4 tysiąca, nato-
miast gdy wprowadzano zakaz, w roku 2018, było 
ich 106 tysięcy. Jeszcze raz powtarzam: gros tych 
upadłych firm, tych małych sklepików to firmy 
rodzinne. I nie wierzę, i nie przekonuje mnie to – 
jeszcze raz powtarzam – że to jest troska o ludzi, 
którzy w tych sklepach pracują, dlatego że w nie-
dziele pracują przecież i kierowcy autobusów, i lu-
dzie w różnych miejscach, chociażby na Orlenie, 
sprzedając alkohol. Jeżeli państwo rzeczywiście 
podchodzicie do tego w sposób taki, że to troska 
przemawia przez państwa, żeby społeczeństwo 
było chronione w jakiś sposób, to zakażcie handlu 
alkoholem na stacjach Orlenu, na stacjach benzy-
nowych, złóżcie taki wniosek. Ja wtedy go poprę, 
obiecuję. I wtedy rzeczywiście pokażecie, że to jest 
troska o ludzi, m.in. o to, żeby nie ogłupiali się al-
koholem w niedziele. A tak to jest według mnie, co 
jeszcze raz powtarzam, tylko i wyłącznie sprawa 
ideologiczna.

Nie ukrywam, że miałem złożyć poprawkę – 
na wniosek osoby, która napisała do mnie wczo-
raj. Ja państwu odczytam ten list.
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Piszę do pana, bo ustawa o handlu w nie-
dziele sprawi, że będę musiał zwolnić 5, 6 osób. 
Prowadzimy piekarnię od ponad 20 lat. W dobie 
epidemii nie braliśmy tarcz, płaciliśmy podat-
ki na czas. Teraz jestem w stanie płacić większą 
składkę zdrowotną, ale nie kosztem zamknięte-
go sklepu w niedziele. Problem polega na tym, 
że rykoszetem dostaliśmy my, a nie poczta. 50% 
pieczywa w sklepie… Taka sprzedaż w sklepie 
przy piekarni jest nierealna. Proszę o wykreśle-
nie pktów 28 i 30 lub limitu 50%  i zmniejszenie 
do 20%… Wiem, że mój głos się nie liczy, ale… 
Pracujemy z żoną od 20 lat i grozi nam w tej chwi-
li zamknięcie naszej firmy.

Takich głosów jest, jak myślę, w Polsce całe 
mnóstwo. Tak jak wcześniej wspomniałem, jeże-
li państwo chcecie utrzymać ten projekt, to za-
głosujcie za obniżeniem tego limitu chociażby do 
tych 40%. Tu chodzi o obronę małych firm ro-
dzinnych, małych przedsiębiorców, którzy przez 
tę ustawę mogą stracić swoje biznesy i zwolnić 
ludzi. Te 5, 6 osób też straci pracę. Pomimo tego, 
że jestem przeciwko zakazowi handlu w niedziele, 
to, jeżeli te poprawki będą wprowadzone i pań-
stwo zagłosujecie za nimi, ja zagłosuję za tą usta-
wą. Dziękuję.

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
I  tym sposobem lista mówców została 

wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senatorowie 

Aleksander Szwed, Janusz Gromek, Beniamin 
Godyla, Janusz Pęcherz, Agnieszka Kołacz-
Leszczyńska i Władysław Komarnicki złożyli 
swoje przemówienia w dyskusji do protokołu*.

Wnioski o charakterze legislacyjnym złoży-
li senator Adam Szejnfeld… Czy senator Wadim 
Tyszkiewicz złożył tę poprawkę? Nie. …Senator 
Adam Szejnfeld i senator Krzysztof Kwiatkowski 
razem z senatorem Wojciechem Koniecznym i se-
nator Gabrielą Morawską-Stanecką.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować 

się do przedstawionych wniosków?
Dziękuję bardzo.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

Ponieważ zostały złożone wnioski o charak-
terze legislacyjnym, proszę Komisję Gospodarki 
Narodowej i  Innowacyjności oraz Komisję 
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej o usto-
sunkowanie się do przedstawionych wniosków 
i przygotowanie wspólnego sprawozdania.

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

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 

siódmego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych 
innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 496, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 496 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Infrastruktury 
oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 
i  Administracji Państwowej, senator Halinę 
Biedę, o przedstawienia sprawozdania komisji. 

Senator SPrawozdawca 
halina Bieda 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Połączone komisje na swoim posiedzeniu 

zajmowały się zawartą w druku nr 496 ustawą 
o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz 
niektórych innych ustaw. Wszyscy ze zrozumie-
niem przyjęli ten projekt i popierają to, aby go 
wprowadzić. Co ważne, korzystanie z usług, któ-
re są wprowadzane w tej ustawie, będzie wolne od 
opłat. Były propozycje drobnych zmian ze strony 
legislatora, lecz one nie dotyczyły zmian meryto-
rycznych, a jedynie zapisów w treści ustawy, i po 
ustaleniach ze stroną rządową pan legislator i my, 
członkowie komisji, zrezygnowaliśmy z tego, aby 
wprowadzać te zmiany.

Obydwie komisje jednogłośnie proszą Wysoką 
Izbę o przyjęcie tej ustawy bez poprawek. Dziękuję 
bardzo.

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

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

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

Czy ktoś z państwa chce zadać takie pytanie? 
Nie widzę chętnych.
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Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku 

prac parlamentarnych został upoważniony mi-
nister cyfryzacji.

Witamy pana ministra Adama Andruszkie - 
wicza.

Czy pan… Przedstawiciel rządu pragnie zabrać 
głos w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedsta-
wić stanowisko rządu. Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
w kancelarii  
PrezeSa rady MiniStrów 
adam andruszkiewicz

Bardzo serdecznie dziękuję.
Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Na wstępie chciałbym bardzo serdecznie po-

dziękować połączonym komisjom za merytorycz-
ną współpracę i za jednogłośnie przyjęcie ustawy 
bez poprawek. Zresztą podobnie, bez sprzeciwu 
ten projekt przeszedł przez Sejm, za co również 
dziękujemy państwu parlamentarzystom.

Chciałbym skorzystać z okazji i jeszcze raz 
przybliżyć treść ustawy, ponieważ rozwiązania 
tam zawarte są bardzo proobywatelskie. Celem 
ustawy jest wprowadzenie podstaw prawnych 
do udostępniania pakietu usług elektronicznych 
w obszarze spraw obywatelskich, których wspól-
nym mianownikiem jest transakcyjne zautoma-
tyzowanie procesów i usług przy wykorzystaniu 
rejestrów państwowych i pieczęci elektronicznej. 
Najważniejsze korzyści z wprowadzonych roz-
wiązań to: ułatwienie obywatelom załatwiania 
spraw urzędowych, przyspieszenie i ułatwienie 
realizacji spraw przez urzędy, obniżenie kosztów 
finansowania niektórych zadań zleconych z ob-
szaru spraw obywatelskich.

Wprowadzone ustawą rozwiązanie to m.in. 
usługa transakcyjnego zameldowania się i wy-
meldowania się w lokalu, realizowana w syste-
mie bez udziału urzędnika. Obecnie właściciele 
nieruchomości, meldując się przez internet, do 
elektronicznego wniosku muszą dołączać elek-
troniczną wersję lub skan odpisu z księgi wieczy-
stej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej. 
Dzięki nowym przepisom e-usługa zostanie zin-
tegrowana z systemem ksiąg wieczystych. Po 
wdrożeniu tych zmian osoby, które są właści-
cielami nieruchomości i chcą zameldować się 
w niej online, nie będą już musiały udowadniać, 

że są właścicielami, weryfikacja nastąpi automa-
tycznie, bez udziału urzędnika rozpatrującego 
wniosek. Dzięki temu cały proces będzie jeszcze 
szybszy i wygodniejszy.

Wprowadzona zostanie usługa pobrania za-
świadczenia z rejestru stanu cywilnego o stanie 
cywilnym, o danych przetwarzanych w rejestrze 
stanu cywilnego, opatrywanego kwalifikowaną 
pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do 
spraw informatyzacji. Taki dokument przydaje 
się w trakcie załatwiania wielu spraw, np. podat-
kowych, ubezpieczeniowych, socjalnych lub ta-
kich, które są potrzebne do uzyskania kredytu. 
Za granicą takiego zaświadczenia mogą wymagać 
m. in. pracodawca lub instytucja socjalna. Dzięki 
nowym przepisom łatwiej i szybciej będzie można 
pobrać takie zaświadczenie.

Będzie też dostępna usługa pobrania z reje-
stru PESEL zaświadczenia zawierającego pełny 
lub częściowy odpis danych dotyczących danej 
osoby oraz jej dzieci przy użyciu transakcyjnej 
usługi elektronicznej. Po wejściu w życie nowych 
regulacji uzyskanie takiego zaświadczenia będzie 
możliwe od ręki. Obecnie możliwe jest jedynie 
sprawdzenie swoich danych w rejestrze PESEL, 
a umożliwia to e-usługa „Sprawdź swoje dane 
w rejestrze PESEL”.

Wprowadzona zostanie też usługa umożli-
wiająca pobranie informacji o odbiorcach da-
nych z rejestru dowodów osobistych i rejestru 
PESEL. Obecnie uzyskanie takich informacji nie 
jest zautomatyzowane i pomimo złożenia o nie 
wniosku elektronicznie wymaga udziału urzędni-
ka. Nowa usługa będzie umożliwiać sprawdzenie 
zdarzeń, które miały miejsce w ciągu 5 lat od ich 
zaistnienia. Co ważne, tylko my będziemy mogli 
sprawdzić, kto odbiera nasze dane lub dane doty-
czące dziecka pozostającego pod naszą władzą ro-
dzicielską. Takiej możliwości nie będzie miał nikt 
postronny. Po wejściu w życie nowych przepisów 
nie dość, że prościej będzie uzyskać informacje 
o odbiorcach danych, to jeszcze dużo krócej niż 
obecnie trzeba będzie na nie czekać, dostaniemy 
je praktycznie od ręki.

Kolejna usługa to możliwość opatrywania 
pieczęcią ministra odpisów aktów urodzenia 
wydawanych z urzędu na skutek elektroniczne-
go zgłaszania urodzenia dziecka. Wprowadzenie 
takiego technicznego rozwiązania umożliwi kie-
rownikom urzędów stanu cywilnego przyspie-
szenie i uproszczenie ich pracy bez wpływu na 
wiarygodność samego dokumentu.
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Następna sprawa to zapewnienie możliwości 
wnoszenia o udostępnienie danych z rejestru do-
wodów osobistych oraz rejestru PESEL w trybie 
ograniczonej transmisji danych przy użyciu de-
dykowanej usługi oraz przedkładania w formie 
elektronicznych dokumentów potwierdzających 
spełnienie przesłanek ustawowych do przyzna-
nia dostępu.

Dalej. Zgłaszanie wyjazdu z kraju z zamiarem 
stałego pobytu lub powrotu. W przypadku zgło-
szenia wyjazdu lub powrotu osoby niepełnoletniej 
czynności może dokonać jeden z rodziców, jeżeli 
w rejestrze PESEL widnieje informacja o nume-
rze PESEL rodzica dokonującego wymeldowania.

Mając na uwadze bardzo pozytywne założe-
nia, które przewiduje ustawa, i wcześniejsze po-
parcie komisji oraz Sejmu, bardzo proszę państwa 
senatorów o przyjęcie ustawy.

Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

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

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

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

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów Adam Andruszkiewicz: Dziękuję 
bardzo.)

Otwieram dyskusję.
Informuję, że…
Pan senator Wadim Tyszkiewicz. Bardzo 

proszę.

Senator 
wadim Tyszkiewicz 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Zawarte w niniejszej ustawie rozwiązania bez 

wątpienia są słuszne i potrzebne. Wprowadzenie 
do obrotu prawnego usług elektronicznych umoż-
liwiających obywatelom bezpośrednie pobieranie 
danych z rejestrów publicznych jest bardzo ocze-
kiwane zarówno przez społeczeństwo, jak i przez 
organy administracji publicznej.

Oczekiwać należy, że dzięki tym usługom 
zmniejszą się koszty funkcjonowania admini-
stracji publicznej w Polsce. Należy jednak zwrócić 
uwagę na istotny fakt, że wszystkie wprowadzone 
usługi zasadniczo dotyczą obywateli. Oznacza to, 
że ustawodawca nie dostrzega celowości wdraża-
nia zupełnie nowego podejścia do cyfryzacji i usług 
publicznych. Wyjaśnić należy, że konieczność 
pobrania zaświadczeń oraz odpisów aktu stanu 
cywilnego nie jest celem samym w sobie. To cel 
instrumentalny, który służy do realizacji innych 
celów. Mimo że dzięki omawianym usługom elek-
tronicznym obywatel będzie mógł szybciej i taniej 
pobrać dokumenty z rejestru publicznego, nadal 
będzie zmuszony do pośredniczenia w procesie 
przekazywania danych czy dokumentów z in-
stytucji A do instytucji B. Nowoczesne podejście 
polega na tym, aby tam, gdzie jest to możliwe, eli-
minować konieczność udziału obywatela w pro-
cesach wymiany danych. Wzorem, do którego 
należy dążyć, jest sytuacja, kiedy to obywatel za-
inicjuje jakąś czynność administracyjną, np. złoży 
wniosek, a wszystkie lub większość niezbędnych 
danych do realizacji usługi podmiot publiczny po-
zyska sam. Ten model, mimo iż w przypadku od-
pisów aktu stanu cywilnego funkcjonuje od ponad 
roku, nie jest wykorzystywany. Stwierdzić należy, 
że dopiero taki model będzie stanowił istotny po-
stęp w rozwoju e-administracji w Polsce.

Proponuję poprawki, które będą miały na 
celu zrealizowanie w zakresie odpisów aktów 
stanu cywilnego moich poprzednich wniosków. 
Aktualnie funkcjonuje usługa sieciowa pozwala-
jąca na bezpośrednie pobranie z rejestru stanu 
cywilnego odpisu aktu stanu cywilnego. Z usłu-
gi tej mogą korzystać osoby, których dany akt 
dotyczy, oraz uprawnione instytucje publiczne, 
ZUS, KRUS, sądy, prokurator i organy admini-
stracji publicznej. Mimo że usługa ta funkcjonuje 
od kwietnia 2020 r., do chwili obecnej nie sko-
rzystał z jej funkcjonalności żaden podmiot pu-
bliczny. Wykorzystywana jest ona jedynie przez 
obywateli. Wynika to z faktu, że analizowane roz-
wiązanie ma charakter fakultatywny, co oznacza, 
że objęte nim podmioty publiczne mogą z niego 
korzystać wyłącznie, jeżeli wykażą taką wolę.

Aby przepis art. 45 ust. 3 ustawy o – Prawo 
o aktach stanu cywilnego był rzeczywiście reali-
zowany, proponuję zmianę zapisów w ustawie. 
Nie ukrywam, że te zapisy były konsultowane 
również z ministerstwem cyfryzacji.

Przeczytam poprawki, które przygotowałem.
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W art. 4 w pkcie 2 po lit. a dodaje się lite-
rę w brzmieniu: „Ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
«Organy administracji publicznej, w tym pod-
mioty, o których mowa w art. 5 ust. 1, Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego, prokurator i nota-
riusz, do prowadzonych przez nich postępowań 
pobierają odpis skrócony aktu stanu cywilne-
go z  rejestru stanu cywilnego za pośrednic-
twem usług sieciowych»”. Po lit. b dodaje się 
literę w brzmieniu: „W ust. 5 dodaje się zda-
nie drugie w brzmieniu: «Podmioty, o których 
mowa w ust. 3, składają wniosek o wydanie od-
pisu aktu stanu cywilnego wyłącznie w postaci 
elektronicznej»”.

Proponowane zmiany analizowanego przepi-
su spowodują, że pobranie z rejestru stanu cywil-
nego odpisu aktu stanu cywilnego przez wybrane 
podmioty co do zasady będzie możliwe wyłącz-
nie za pomocą usługi sieciowej. Jedynie w przy-
padku, kiedy nie będzie możliwe wydanie odpisu 
aktu stanu cywilnego w sposób określony powy-
żej, zastosowanie będzie miał art. 45 ust. 5 usta-
wy – Prawo o aktach stanu cywilnego. Wówczas 
otrzymanie odpisu będzie możliwe na podsta-
wie wniosku złożonego do wybranego kierowni-
ka USC. Ważne jest, aby doprecyzować, że taki 
wniosek winien być złożony w postaci dokumentu 
elektronicznego. Zasadne jest zatem, aby zmienić 
art. 45 ust. 5 prawa o aktach stanu cywilnego, co 
zrobiłem.

Uwzględnienie tych poprawek spowoduje, że 
procedowana ustawa będzie kompletna, dzięki 
czemu rzeczywiście osiągnie cel. To są te popraw-
ki dotyczące art. 45 ustawy.

Mam też poprawkę uzgodnioną z minister-
stwem cyfryzacji, a dotyczy ona również reali-
zacji tych usług. Ja ją odczytam: „Po art. 4 dodaje 
się art. 4a w brzmieniu: «Art. 4a. Ust 1. Minister 
właściwy do spraw informatyzacji może dokonać 
zakupu sprzętu komputerowego dla gmin na po-
trzeby realizacji przez nie zadań wynikających 
z ustaw zmienionych w art. 1, w art. 3 i w art. 4. 
Ust. 2. Minister właściwy do spraw informatyza-
cji może powierzyć realizację zadania, o którym 
mowa w ust. 1, jednostce mu podległej lub przez 
niego nadzorowanej. Ust. 3. Zadanie, o którym 
mowa w ust. 1, powierzone do realizacji jednost-
ce, o której mowa w ust. 2, może być finansowane 
w formie dotacji celowej z budżetu państwa z czę-
ści, której dysponentem jest minister właściwy do 
spraw informatyzacji»”. I dalej: „W art. 7 dodaje 

się pkt 4 w brzmieniu: «art. 4a, który wchodzi 
w życie z dniem następnym po dniu ogłoszenia»”.

To są poprawki, które składam. Tak jak po-
wiedziałem, ta ostatnia poprawka, dotycząca 
dosprzętowienia urzędów stanu cywilnego, jest 
uzgodniona z ministerstwem cyfryzacji. 

Proszę o przyjęcie tych poprawek. Dziękuję 
bardzo.

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Dla porządku informuję, że przemówienia 

w  dyskusji do protokołu* złożyli senatorowie 
Aleksander Szwed, Wiktor Durlak, Maciej Łuczak, 
Mariusz Gromko, Janusz Pęcherz, Agnieszka 
Kołacz-Leszczyńska.

Informuję również, że wniosek o charakterze 
legislacyjnym złożył senator Wadim Tyszkiewicz.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować 

się do przedstawionych wniosków?
(Głosy z sali: Nie.)
Nie? Dziękuję bardzo.
Ponieważ zostały złożone wnioski o charakte-

rze legislacyjnym, proszę Komisję Infrastruktury 
oraz Komisję Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej o ustosunkowanie 
się do przedstawionych wniosków i przygotowa-
nie wspólnego sprawozdania.

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

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

wiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
ósmego porządku obrad: ustawa o zmianie usta-
wy o  cudzoziemcach oraz niektórych innych 
ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w  druku 
nr 497, a sprawozdania komisji – w drukach 
nr 497 A i 497 B.

Proszę sprawozdawcę Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i  Petycji, pana 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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senatora Michała Seweryńskiego, o przedstawie-
nie sprawozdania komisji.

Senator SPrawozdawca 
michał seweryński 

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senato - 
rowie!

Przedmiotem rozpatrzenia przez Komisję 
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji była 
zmiana ustawy o cudzoziemcach z dnia 12 paź-
dziernika 1990 r., ustawy o ochronie granicy 
państwowej, a także ustawy z 2003 r. o udzie-
laniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej uwzględniająca aktu-
alną sytuację migracyjną występującą na granicy 
Rzeczypospolitej Polskiej. Chodzi o to, żeby moż-
na było skutecznie przeciwdziałać nadużywaniu 
instytucji ochrony międzynarodowej przez cu-
dzoziemców, którzy dla osiągnięcia innych celów 
niż ochrona przez prześladowaniem lub dozna-
niem poważnej krzywdy przez złożenie wniosku 
o udzielenie ochrony międzynarodowej uzysku-
ją przysługujące wnioskodawcom prawa, w tym 
prawo do przekroczenia granicy i pobytu na tery-
torium państwa, co służy ominięciu konieczno-
ści spełniania warunków przekraczania granicy 
zewnętrznej Unii Europejskiej określonych w ko-
deksie granicznym Schengen.

Prezentowana ustawa ma także usprawnić 
prowadzenie przez organy Straży Granicznej 
postępowania w sprawie nielegalnego przekro-
czenia granicy zewnętrznej Unii Europejskiej 
przez cudzoziemców nieposzukujących ochro-
ny międzynarodowej, zmierzających do szyb-
kiego opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Nowelizacja wprowadza do ustawy o  cu-
dzoziemcach nową regulację, zgodnie z którą 
w przypadku przekroczenia granicy zewnętrznej, 
w rozumieniu kodeksu Schengen, wbrew przepi-
som prawa oraz niezwłocznego zatrzymania cu-
dzoziemca komendant placówki Straży Granicznej 
w ramach prowadzonego postępowania admini-
stracyjnego sporządza protokół przekroczenia 
granicy oraz wydaje postanowienie o opuszczeniu 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W postano-
wieniu określa się nakaz opuszczenia przez cu-
dzoziemca terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz orzeka się zakaz ponownego wjazdu na tery-
torium Rzeczypospolitej i innych państw obsza-
ru Schengen. Postanowienie określa także okres 

obowiązywania tego zakazu jako nie krótszy niż 
6 miesięcy i nie dłuższy niż 3 lata. Ustawa przewi-
duje ponadto, że dane cudzoziemca, wobec którego 
wydano postanowienie dotyczące zakazu ponow-
nego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej i innych państw obszaru Schengen, za-
mieszcza się w wykazie osób, których pobyt na 
terytorium Rzeczypospolitej jest niepożądany, 
oraz przekazuje się do Systemu Informacyjnego 
Schengen.

W ustawie o udzielaniu cudzoziemcom ochro-
ny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
wprowadzono zmianę, która umożliwia szefowi 
Urzędu do Spraw Cudzoziemców pozostawienie 
bez rozpoznania wniosku o udzielenie ochrony 
międzynarodowej w przypadku, gdy przedmio-
towy wniosek zostanie złożony przez cudzoziem-
ca zatrzymanego niezwłocznie po przekroczeniu 
granicy zewnętrznej wbrew przepisom prawa. 
Szef urzędu nie może pozostawić bez rozpozna-
nia wniosku złożonego przez cudzoziemca, który 
przybył bezpośrednio z terytorium, na którym 
jego życiu lub wolności zagraża niebezpieczeń-
stwo, prześladowanie lub ryzyko wyrządze-
nia poważnej szkody, i przedstawił wiarygodne 
przyczyny nielegalnego wjazdu na terytorium 
Rzeczypospolitej oraz złożył wniosek o udziele-
nie ochrony międzynarodowej niezwłocznie po 
przekroczeniu granicy.

Nowela zmienia także ustawę o ochronie gra-
nicy państwowej, wprowadzając odpowiedzial-
ność karną za działanie polegające na zabieraniu, 
niszczeniu, uszkadzaniu, usuwaniu, przesuwaniu 
lub czynieniu niezdatnymi do użycia elementów 
infrastruktury znajdujących się w strefie nad-
granicznej i przeznaczonych do ochrony granicy 
państwowej, w szczególności ogrodzeń, zasieków, 
zapór i rogatek.

Ustawodawca przewidział, iż do postępowań 
w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powro-
tu wszczętych i niezakończonych przed dniem 
wejścia w życie nowelizacji mają zastosowanie 
przepisy ustawy o cudzoziemcach w brzmieniu 
dotychczasowym.

W odniesieniu do treści procedowanej przez 
komisję ustawy Biuro Legislacyjne podniosło 
zastrzeżenia co do tego, że niektóre z przepi-
sów tej ustawy są niezgodne z Kartą praw pod-
stawowych Unii Europejskiej, z orzecznictwem 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
oraz z Konwencją dotyczącą statusu uchodźców, 
sporządzoną w Genewie w 1951 r.
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Ze względu na zastrzeżenia, o których mówi-
łem, w toku prowadzonej dyskusji zostały zgło-
szone 2 wnioski: wniosek najdalej idący, czyli 
wniosek o odrzucenie ustawy, i wniosek o przy-
jęcie ustawy z poprawkami. Chodzi o 2 poprawki, 
które mają charakter czysto technicznolegisla-
cyjny, o dodanie słowa „lub” tam, gdzie go bra-
kowało – dodajemy je ze względu na prawidłową 
składnię – i wyodrębnienie przepisów karnych 
w osobnym rozdziale. Większością głosów przy-
jęty został wniosek o poparcie ustawy z załączo-
nymi 2 poprawkami. Nie został przyjęty wniosek 
o odrzucenie ustawy, jednakże zostanie on przed-
stawiony z poparciem mniejszości.

To tyle, Panie Marszałku. Dziękuję za udzie-
lenie głosu.

wiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
I teraz poproszę o wnioski mniejszości.
Proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji 

Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, panią 
senator Gabrielę Morawską-Stanecką, o przedsta-
wienie wniosku mniejszości komisji.

Senator SPrawozdawca 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić wniosek mniej-

szości komisji. To jest wniosek o odrzucenie tej 
ustawy.

Nie będę opisywała przepisów tej ustawy, po-
nieważ zostały one przez pana senatora spra-
wozdawcę komisji opisane. Chciałabym jedynie 
zwrócić uwagę na to, dlaczego, z jakich powodów 
mniejszość komisji złożyła wniosek o odrzucenie 
ustawy.

Może zaczęlibyśmy od uzasadnienia tej usta-
wy. W uzasadnieniu ustawy wskazano, że projek-
towane przepisy mają pozwolić na sprawniejsze 
prowadzenie postępowań w sprawie nielegalnego 
przekroczenia granicy oraz sprzyjać zapewnieniu 
bezpieczeństwa i ochronie porządku publiczne-
go. Powołano się na masowy napływ do Europy 
migrantów, spośród których wielu to zradyka-
lizowani przedstawiciele wielu kultur, religii, 
a nawet ekstremiści – ja cytuję uzasadnienie. 

W uzasadnieniu wskazano również na zjawisko 
nadużywania procedur uchodźczych przez mi-
grantów ekonomicznych. Nie zawiera ono jed-
nak żadnych konkretnych informacji, z których 
można by wyciągnąć wniosek, że cudzoziemcy 
ubiegający się o ochronę rzeczywiście stwarzają 
zagrożenie. Oczywiście nie będę tu nawiązywała 
do słynnej konferencji prasowej pana ministra 
spraw wewnętrznych, gdzie źródło pochodzenia 
obrazów, które zostały na tej konferencji zapre-
zentowane, to bynajmniej nie była granica pol-
sko-białoruska i nie pochodziły one z tego okresu, 
były zarejestrowane dużo wcześniej. Wobec tego 
argumenty przedstawione w uzasadnieniu usta-
wy, czyli konieczność zapobiegania nielegalnej 
migracji, nadużywanie procedur uchodźczych, 
nie znajdują pokrycia w rzeczywistości.

Ustawę należy jednak ocenić pod ką-
tem jej zgodności z  przepisami Konstytucji 
R zeczy pospol itej  Polsk iej,  prawa Uni i 
Europejskiej, Rady Europy, międzynarodowego 
prawa dotyczącego uchodźców, czyli konwencji 
genewskiej, oraz zobowiązań OBWE. Bez wzglę-
du na fakt, że władze białoruskie, oczywiście 
celowo, ułatwiają cudzoziemcom przyjazd na 
granicę zewnętrzną Unii Europejskiej, Polska 
jest zobowiązana przy ochronie swojej grani-
cy do przestrzegania przepisów prawa między-
narodowego i prawa Unii Europejskiej, również 
z tego względu, że jest to granica zewnętrzna Unii 
Europejskiej. Według tych przepisów podejmujące 
działania związane z kontrolą graniczną i ochro-
ną granic przed powrotami cudzoziemców pań-
stwa są zobowiązane do przestrzegania przepisów 
prawa Unii Europejskiej, w tym Karty praw pod-
stawowych Unii Europejskiej, przepisów między-
narodowego prawa uchodźczego, europejskiej 
konwencji praw człowieka, Międzynarodowego 
paktu praw obywatelskich i politycznych, dy-
rektywy Unii Europejskiej w sprawie wspólnych 
procedur udzielania i cofania ochrony międzyna-
rodowej z 2013 r., zobowiązania OBWE, począw-
szy od aktu końcowego konferencji w Helsinkach 
z 1975 r., a także dokumentu końcowego konfe-
rencji KBWE z Wiednia z 1989 r. oraz zasady 
non-refoulement.

Cudzoziemcy mają prawo do tego, aby wnio-
sek o  udzielenie ochrony międzynarodowej, 
z którym wystąpili na granicy lub na terytorium 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zo-
stał rozpatrzony, zaś państwa członkowskie mają 
obowiązek zezwolić takim wnioskodawcom na 
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pozostanie na ich terytorium do czasu rozpa-
trzenia wniosku. Cudzoziemiec nie może być 
wydalony z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
bez indywidualnego zbadania jego sytuacji, zaś 
prawdopodobieństwo naruszenia jego praw pod-
stawowych w razie wydalenia, w tym zwłaszcza 
zakazu tortur, musi skutkować odstąpieniem 
od takiego wydalenia. Pozostawienie bez roz-
poznania wniosku o udzielenie ochrony mię-
dzynarodowej możliwe jest wyłącznie w ściśle 
określonych przypadkach. Nie należy do nich 
przekroczenie granicy wbrew przepisom pra-
wa. O ile jedną z tych przesłanek jest przyby-
cie z tzw. bezpiecznego kraju trzeciego, o tyle 
prawo Unii Europejskiej nakazuje szczegóło-
wo określić przesłanki do uznania danego kra-
ju za bezpieczny. W tym miejscu przypominam, 
że Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, 
że Białoruś nie posiada skutecznego systemu 
azylowego, a doniesienia o tym, że białoruskie 
służby zmuszają cudzoziemców do przekroczenia 
granicy z Polską i uniemożliwiają im powrót, 
świadczą o tym, że Białoruś nie może być uznana 
za kraj bezpieczny. To jest z uzasadnienia sprawy 
M.K. przeciwko Polsce.

Zmiany w ustawie o cudzoziemcach, któ-
re naruszają te przepisy, to przede wszystkim 
omawiane już wcześniej wprowadzenie no-
wego rodzaju decyzji administracyjnej, wy-
dawanej wobec cudzoziemca – zarządzenia 
o przekroczeniu granicy wbrew przepisom pra-
wa. Jest to inny rodzaj rozstrzygnięcia niż de-
cyzja o zobowiązaniu do powrotu. Zarządzenie 
wydawane w  sytuacji zatrzymania cudzo-
ziemca bezpośrednio po niezgodnym z  pra-
wem przekroczeniu zewnętrznej granicy 
Unii Europejskiej będzie wskazywać powrót 
cudzoziemca z  terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zawierać zakaz ponownego wjazdu na 
teren Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw 
obszaru Schengen, a w konsekwencji wydania 
tego zakazu – wpis do krajowego wykazu cu-
dzoziemców, których pobyt jest niepożądany, 
i do Systemu Informacyjnego Schengen do ce-
lów odmowy wjazdu.

To zarządzenie ma mieć charakter bezwzględ-
ny, czyli bezwarunkowy, a więc może zostać wy-
dane i wykonane pomimo wystąpienia przez 
cudzoziemca z wnioskiem o udzielenie ochrony 
międzynarodowej oraz bez uwzględnienia in-
nych okoliczności leżących po stronie cudzoziem-
ca, które powinny skutkować niewydawaniem 

takiego zarządzenia. Innymi słowy, wystąpienie 
z wnioskiem o udzielenie ochrony międzynaro-
dowej nie będzie miało wpływu na wydanie i wy-
konanie tego zarządzenia. Będzie ono oczywiście 
natychmiast wykonalne, czyli złożenie zażalenia 
nie będzie miało wpływu na wykonanie. Czyli cu-
dzoziemiec będzie po prostu zawracany do gra-
nicy zewnętrznej.

Brak jest regulacji dotyczących podstawy 
do przymusowego wykonania zarządzenia, 
wskazania kraju, do którego cudzoziemiec ma 
być przekazany, wydania cudzoziemcowi do-
kumentów podróży, tak jak jest w przypadku 
decyzji o  zobowiązaniu do opuszczenia kra-
ju w sytuacji, gdy państwo, z którego przybył, 
odmówi jego przyjęcia. Jest to niezgodne z pra-
wem azylowym Unii Europejskiej, ponieważ, jak 
stanowi dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2013/32/UE, cudzoziemiec, który wystą-
pił z wnioskiem o udzielenie ochrony między-
narodowej, jest wnioskodawcą. Wystąpienie 
z wnioskiem to jest pierwszy etap postępowania 
w sprawie o udzielenie ochrony międzynarodo-
wej. I przepisy dyrektywy stanowią, że wnio-
skodawcy zezwala się na pozostanie w państwie 
członkowskim wyłącznie na potrzeby procedu-
ry do czasu podjęcia przez organ rozstrzygający 
decyzji. Europejski Trybunał Praw Człowieka 
potwierdził to w orzecznictwie: należy zapew-
nić zabezpieczenie przed przymusowym powro-
tem do kraju pochodzenia do czasu rzetelnego 
rozpatrzenia wniosku. Przepisy ustawy naru-
szają więc przepisy dyrektywy oraz prawo do 
azylu zawarte w art. 18 Karty praw podstawo-
wych Unii Europejskiej, a gdyby wydalenie na-
stąpiło na terytorium, gdzie życiu lub wolności 
zagrażałoby niebezpieczeństwo, mielibyśmy do 
czynienia również z naruszeniem zasady non-
-refoulement, zawartej w art. 33 ust. 1 konwencji 
genewskiej, w sprawie statusu uchodźców.

Zgodnie z projektowanymi przepisami przed 
wydaniem i wykonaniem zarządzenia nie bę-
dzie prowadzone zindywidualizowane bada-
nie dotyczące konsekwencji wykonania, czyli 
zagrożenia torturami i prześladowaniem, co 
może prowadzić do naruszenia przepisów pra-
wa międzynarodowego oraz zasad wynikających 
z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka. Nie wolno bowiem wydalić cudzo-
ziemca, gdyby wiązało się to z realnym ryzy-
kiem naruszenia zakazu tortur czy okrutnego, 
nieludzkiego lub poniżającego traktowania oraz 
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karania. Zasada ta ma charakter bezwzględny 
i nie ma od niej żadnych wyjątków w prawie 
międzynarodowym.

Wspomniane przepisy mają mieć zastoso-
wanie również w sytuacji, gdy cudzoziemiec 
zostanie zatrzymany niezwłocznie po przekro-
czeniu granicy zewnętrznej wbrew przepisom 
prawa, z czego wynika, że czynności związane 
z wydaleniem i wykonaniem zarządzenia wcho-
dzą w zakres kontroli granicy zewnętrznej Unii 
Europejskiej regulowanej przepisami kodeksu 
granicznego Schengen. To jest art. 2 pkty 10–12 
i art. 13 ust. 1. Z kolei w art. 3 i 4 kodeks gra-
niczny Schengen wyraźnie stanowi, że przy jego 
zastosowaniu państwa członkowskie w pełni 
przestrzegają m.in.: Karty praw podstawowych 
Unii Europejskiej, prawa międzynarodowego, 
w tym konwencji genewskiej, zobowiązań zwią-
zanych z dostępem do ochrony międzynarodo-
wej, a w szczególności zasady non-refoulement 
oraz praw podstawowych. Kodeks graniczny 
Schengen wskazuje również, że decyzje podej-
muje się w sposób zindywidualizowany, a art. 13 
ust. 1 tego kodeksu stanowi, że osoba, która prze-
kroczyła granicę niezgodnie z przepisami pra-
wa, zostaje zatrzymana i poddana procedurze 
spełniającej wymogi dyrektywy 2008/115/WE, 
regulującej normy i procedury stosowanej przez 
państwa członkowskie w odniesieniu do powro-
tów nielegalnych migrantów.

Omawiana ustawa narusza również prawo 
do skutecznego środka odwoławczego gwaran-
towanego przez art. 13 dyrektywy 2008/115/WE 
oraz orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej, które stanowi, że w przypadku za-
grożenia cudzoziemca śmiercią, torturami lub 
prześladowaniem złożenie odwołania powin-
no zawieszać wykonanie decyzji. Dyrektywa 
daje możliwość uzyskania porady prawnej, re-
prezentacji prawnej oraz pomocy tłumacza. No, 
i zażalenie do komendanta głównego nie spełnia 
wymogów prawidłowej kontroli instancyjnej, po-
nieważ jest to kontrola instancyjna organu tej sa-
mej formacji.

Jeżeli chodzi o  wpis danych do Systemu 
Informacyjnego Schengen, to według rozpo-
rządzenia dane cudzoziemca w  wykazie cu-
dzoziemców, których pobyt na terytorium 
Rzeczypospolitej jest niepożądany, i w Systemie 
Informacyjnym Schengen dla celów odmowy 
wjazdu – to jest rozporządzenie Parlamentu 
i  Rady dotyczące Systemu Informacyjnego 

Schengen II… wpis do takiego systemu w celu 
odmowy pozwolenia na wjazd czy pobyt wpro-
wadza się na podstawie wpisu do systemu kra-
jowego, ale wynikającego z decyzji podjętej na 
podstawie indywidualnej oceny przez właściwe 
organy administracyjne lub sądy, zgodnie z za-
sadami proceduralnymi określonymi w prawie 
krajowym. Tak więc jest to niewystarczające.

No i oczywiście w tej ustawie znalazły się rów-
nież przepisy o zmianach w ustawie o udzielaniu 
cudzoziemcom ochrony. Projekt wprowadził moż-
liwość pozostawienia bez rozpoznania wniosku 
o udzielenie ochrony międzynarodowej, gdy zo-
stał on złożony przez cudzoziemca zatrzymanego 
niezwłocznie po przekroczeniu granicy zewnętrz-
nej Unii Europejskiej wbrew przepisom prawa, 
chyba że cudzoziemiec przybył z terytorium, na 
którym groziło mu niebezpieczeństwo, przedsta-
wił przyczyny niezgodnego z przepisami przekro-
czenia granicy i złożył wniosek niezwłocznie po 
jej przekroczeniu.

Projektowane rozwiązanie odnosi się do 2 
osobnych instytucji z dyrektywy 2013/32/UE, 
czyli rozpoznania wniosku w trybie przyspie-
szonym i uznania wniosku za niedopuszczalny. 
Jeżeli chodzi o tryb przyspieszony, to na podsta-
wie dyrektywy przekroczenie granicy wbrew 
przepisom i niezłożenie wniosku bezzwłocznie 
daje jedynie możliwość przeprowadzenia postę-
powania w trybie przyspieszonym, czyli powinno 
dojść do merytorycznego rozpatrzenia wniosku, 
a nie pozostawienia go bez rozpoznania. Decyzja 
co do wniosku musi nastąpić po indywidualnym, 
obiektywnym i bezstronnym rozpatrzeniu oraz 
po precyzyjnej i aktualnej analizie informacji 
o sytuacji w kraju pochodzenia. Dodatkowo art. 10 
ust. 1 dyrektywy 2013/32/UE stanowi, że wnio-
sek o udzielenie ochrony nie może być odrzuco-
ny ani pozostawiony bez rozpoznania wyłącznie 
z powodu niewystąpienia z nim w najkrótszym 
możliwym terminie.

W związku z  tym, że tak krótka ustawa, 
bo to bardzo krótka ustawa, zawiera tyle nie-
zgodności w zasadzie ze wszystkimi umowami 
międzynarodowymi, których sygnatariuszem 
jest Polska, również z tymi przepisami, któ-
re regulują ochronę granicy zewnętrznej Unii 
Europejskiej, no a przede wszystkim z konwen-
cją genewską oraz z polską konstytucją, z prze-
pisami dotyczącymi możliwości ubiegania się 
o azyl, mniejszość komisji wnosi o odrzucenie 
tej ustawy w całości.
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wiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Pani Marszałek.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miej-

sca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do 
senatora…

(Głos z sali: Jeszcze 1 sprawozdawca…)
A kto jeszcze? A, jest jeszcze 1, przepraszam.
(Senator Janusz Gromek: Jeszcze Gromek wy-

trwale czeka.)
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze, że pan cze-

ka wytrwale.
Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu 

Terytorialnego i Administracji Państwowej, pana 
senatora Janusza Gromka, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Senator SPrawozdawca 
Janusz Gromek 

Panie Marszałku! Szanowne Koleżanki 
i Koledzy Senatorowie! Panie Ministrze! Szanowni 
Urzędnicy!

Właściwie to miałem wiele do powiedzenia, 
ale pan profesor, pan marszałek i  pani mar-
szałek mecenas powiedzieli to, co ja chciałem 
powiedzieć.

Panie Ministrze, ja tak patrzę na pana i na 
państwa oraz na siebie i na nas. Bo to tak wy-
chodzi, jakbyśmy my chcieli stawiać mur mię-
dzy nami, między rządzącymi a  senatorami 
czy społeczeństwem polskim. Absolutnie to nie 
jest tak. Ja jestem zdecydowanie za tym, żeby 
zrobić porządek z tym, co się dzieje na granicy 
Polski i Białorusi. Jestem przeciwko reżimowi 
Łukaszenki, przeciwko wojnie hybrydowej, któ-
ra praktycznie od roku zaczęła funkcjonować. Ale 
to jest temat niełatwy dla Polski. Mamy swoje pro-
blemy. Szykuje się czwarta fala pandemii, odpu-
kać w głowę, bo głowa jest niemalowana, żeby nie 
nadeszła. Mamy problemy z pieniędzmi ze środ-
ków unijnych. Dzisiaj Trybunał Konstytucyjny 
orzekł to, co orzekł. Niedobrze dla Polski się dzieje 
i nawet nie wiem, jak mam mówić, że my mamy 
przestrzegać dyrektyw Unii Europejskiej, skoro 
dzisiaj wyrok był taki, jaki był. Ale sprawa do-
tyczy ludzi, którzy tam przybywają. I nie wolno 
wszystkich ujmować razem, potępiać w czam-
buł i mówić, że to są terroryści, chorzy ludzie, 

niebezpieczni. Tam są też dzieci, a z tymi dzieć-
mi są rodzice.

Ja mam tutaj taką teczkę, na tej okładce po-
kazane są te dzieci. Ja sam mam dwójkę dzieci, 
już teraz dorosłych, mam dwójkę wnuków i nie 
wyobrażam sobie, żeby moim dzieciom czy moim 
wnukom, czy państwa dzieciom i wnukom dzia-
ła się krzywda. A tak się dzieje, i to nie do końca 
z przyczyn leżących po naszej stronie. Rezolucja 
brukselska, która nie tak dawno została podjęta 
na temat sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, 
zdecydowanie potępia Łukaszenkę i jego działa-
nia wojny hybrydowej. Ale mniej mówi się o tym, 
co powinna robić Polska zgodnie z konwencją ge-
newską, z dyrektywami Unii Europejskiej i za-
pisami innych instytucji międzynarodowych. 
Dzisiaj na początku naszego posiedzenia, tu wła-
śnie, słuchaliśmy wypowiedzi wysokiego przed-
stawiciela Unii Europejskiej, który powiedział 
bardzo ważną rzecz…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze, ja bym poprosił, żeby skupił się pan 
na sprawozdaniu, jeżeli pan może…)

A to jest sprawozdanie.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: To jest 

sprawozdanie. I to było mówione na posiedzeniu 
komisji. Tak?)

To jest sprawozdanie.
Ja nie przedłużę swojego limitu, proszę uwie-

rzyć, Panie Marszałku.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Nie, nie 

o to chodzi. Chodzi mi o to, żeby pan…)
Ile jeszcze mam minut?
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Nie ma 

limitu, tylko chodzi o to, żeby pan powiedział 
o tym, co było na posiedzeniu komisji.)

Tak, ale to jest sprawozdanie, a ja m.in. o tym 
mówiłem. To, o  czym chciałem powiedzieć 
w  sprawozdaniu, co chciałem omówić, Panie 
Marszałku, to zostało już powiedziane przez pa-
nią marszałek i pana profesora, a ja odnoszę się 
teraz do tej całej sytuacji.

Powiedział on jedną bardzo ważną rzecz, 
a mianowicie, że problem granicy wschodniej to 
jest nie tylko problem Polski, ale też Europy, Unii 
Europejskiej. Jest to granica Schengen. Dlatego 
też zaproponował w pewnych słowach, żeby sko-
rzystać z pomocy różnych instytucji działających 
w Unii Europejskiej, a także instytucji praw czło-
wieka, i żeby wspólnie wypracować taką zmianę 
noweli tej naszej ustawy, która w sposób humani-
tarny będzie traktowała… nie wszystkich, którzy 
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tam są, nie wszystkich, którzy tam przebywają, 
bo jak się okazuje – dzisiaj doczytałem się na 
Onecie – na Białoruś ściąganych jest coraz wię-
cej ludzi z innych krajów i ten problem dalej bę-
dzie ciążył Polsce.

Dlatego też uważam, w związku z tym, co po-
wiedziała pani senator Stanecka o tych zapisach, 
o niestosowaniu się do prawa… Podobnie wczoraj 
na posiedzeniu komisji Biuro Legislacyjne mówi-
ło o złych zapisach. Ja uważam, że jak najbardziej 
jest to do zmiany i do zastosowania. Nie jest to 
łatwy temat, nie są łatwe zapisy, które można za-
stosować do tego wszystkiego, uwzględniając to, 
jak patrzą instytucje, które zajmują się prawami 
człowieka, szczególnie prawami dziecka. Dlatego 
też ja trzymam kciuki, żeby poprawić w taki spo-
sób tę nowelę ustawy, żeby dawała Polsce prawo 
do ochrony naszych granic i ochrony bezpieczeń-
stwa Polek i Polaków. 

I tyle chciałem powiedzieć. Życzę wszystkiego 
najlepszego. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza-
łek Marek Pęk)

wiceMarSzałek 
marek Pęk 

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do se-
natorów sprawozdawców.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pan senator Konieczny.

Senator 
woJciech konieczny 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Szanowni 

Państwo!
Ja mam pytanie do pani marszałkini Gabrieli 

Morawskiej-Staneckiej, jako sprawozdawcy 
mniejszości. 

Pani marszałek wnosi o odrzucenie ustawy 
w całości. Czy odrzucenie tej ustawy w całości po-
gorszy stopień ochrony naszych granic? Czy tu 
istnieje jakieś zagrożenie? Czy pani marszałek się 
tego nie obawia? To pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Czy przepisy umów między-
narodowych, które przytoczyła pani marszałek 
w dużej liczbie… Jeśli ta ustawa zostanie z kolei 
przyjęta, to czy wtedy Polska będzie miała obo-
wiązek wypowiedzieć wszystkie te konwencje 
i umowy międzynarodowe oraz inne akty praw-
ne, które zostały zaakceptowane przez Polskę? 
Czy będzie konieczność przejrzenia tych prze-
pisów i jeżeli będzie jakaś kolizja, to będziemy 
musieli wypowiedzieć te umowy? Jeśli tak, to jak 
będziemy musieli postępować w stosunkach mię-
dzynarodowych, kiedy dojdzie do jakiejś konflik-
towej sytuacji, my wypowiemy tę umowę, a ktoś 
nas będzie skarżył na podstawie przepisów mię-
dzynarodowych? Dziękuję bardzo.

Senator 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję.
Mogę z miejsca, Panie Marszałku?
(Wicemarszałek Marek Pęk: Bardzo proszę.)
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Oczywiście w naszej ocenie nieprzyjęcie tej 

ustawy nie spowodowałoby pogorszenia ochro-
ny granic, bo tutaj chodzi o zupełnie inne kwestie. 
I dlatego ja się tym nie zajmowałam, bo to byłaby 
bardziej kwestia ogólnej sytuacji międzynarodo-
wej. Ale tak naprawdę w każdej sytuacji, kiedy 
chodzi o ochronę granicy, przede wszystkim na-
leży ją oczywiście chronić, ale trzeba przestrzegać 
prawa. I jest takie przekonanie, że być może nie 
doszłoby do tego wszystkiego.

Po pierwsze, gdybyśmy od samego począt-
ku, tak jak Litwa i Łotwa, skupili się na współ-
pracy z Frontexem, czyli Europejską Agencją 
Straży Granicznej, która zresztą ma siedzibę 
w Warszawie. Nie zrobiliśmy tego. Oczywiście na 
posiedzeniu komisji – ja to jako sprawozdawca ko-
misji mogę powiedzieć – pan minister twierdził, 
że współpracujemy. Jest to sprzeczne z tym, co 
komisja otrzymała od Frontexu. Polski rząd nie 
zwracał się do Frontexu. Zresztą ja też rozmawia-
łam z przedstawicielem Frontexu i również taką 
informację otrzymałam. Dopiero 2 czy 3 dni temu 
przedstawiciele Frontexu byli na granicy.

Po drugie, gdybyśmy starali się rozwiązy-
wać te problemy w kooperacji z organami Unii 
czy w ogóle z Unią Europejską. Dlatego że, jak 
się wydaje, politycznie my nie jesteśmy dzisiaj 
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w stanie przeciwstawić się sami, jako Polska 
osamotniona, Białorusi i Łukaszence, który jest 
inspirowany oczywiście przez Rosję. I nikt z nas 
nie ma wątpliwości, że tak jest, ale to na arenie 
międzynarodowej można rozstrzygać poprzez 
instytucje międzynarodowe, a głównie poprzez 
Unię Europejską.

Dlatego dla nas jedynym rozwiązaniem było 
od samego początku po prostu przestrzeganie 
prawa – przestrzeganie prawa międzynarodo-
wego, przestrzeganie prawa humanitarnego.

Ja tutaj nawiązuję do drugiego pytania pana 
senatora: ja sobie nie wyobrażam, żeby Polska 
wypowiedziała np. konwencję genewską. Bo 
pan senator zadał… Panie Ministrze, proszę się 
nie śmiać. Pan senator zadał konkretne pytanie, 
czy my musimy wypowiadać w konsekwencji… 
No, ja sobie takiej sytuacji nie wyobrażam, dla-
tego że te wszystkie przepisy – począwszy od 
konwencji genewskiej – to jest dorobek huma-
nitarny Europy i świata, dorobek, który osią-
gnęliśmy po II wojnie światowej. I faktycznie 
sytuacja, że mamy tak wiele przepisów między-
narodowych – i to nie tylko są przepisy Unii 
Europejskiej, ale też są to przepisy Rady Europy 
– powoduje, że jesteśmy w tej rodzinie państw 
demokratycznych, gdzie prawo człowieka, god-
ność człowieka, przyrodzona godność człowieka 
podlega najwyższej ochronie. I życie człowie-
ka – bez względu na to, kim jest, jaki ma kolor 
skóry i jakiego jest wyznania. Dlatego oczywi-
ście my tych przepisów musimy przestrzegać. 
I mam nadzieję, że nie dojdzie do żadnych tur-
bulencji na tej niwie.

A  co nam grozi? No, na pewno grozi 
nam odpowiedzialność przed Europejskim 
Trybunałem Praw Człowieka. Zresztą już 
w sprawie z Usnarza sprawa była zasygnalizo-
wana Polsce, w związku z czym ta sprawa się 
już toczy. Ja przypominam również, że w ubie-
głym roku zostały wydane w podobnych sytu-
acjach – oczywiście nie na taką skalę ta sytuacja 
była – przez nasze nieprzestrzeganie prawa 
międzynarodowego 2  orzeczenia przeciwko 
Polsce, właśnie przez Europejski Trybunał 
Praw Człowieka. I spodziewam się tego, że pol-
ski obywatel za takie działanie będzie… Bo to 
z pieniędzy polskich obywateli będą płacone od-
szkodowania. I to na pewno nam grozi realnie. 
To jest straszne, ale oczywiście grozi to również 
tym, że ci ludzie będą umierać. A więc to jest też 
odpowiedzialność moralna.

wiceMarSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo.
Proszę o  zadanie pytania pana senatora 

Ujazdowskiego.

Senator 
k azimierz michał uJazdowski 

Panie Marszałku, ja nie przesądzam o zasad-
ności tej inicjatywy ustawy, to jest kwestia deba-
ty i oceny szczegółowej. Chciałbym zapytać pana 
marszałka, pana profesora, czy tego typu wyłą-
czenie… Bo istotą tej ustawy jest tak naprawdę 
wyłączenie z prawa azylowego i z reguł uchodź-
czych tych, którzy nielegalnie przekraczają gra-
nicę, to jest specjalna dyskrecjonalna procedura 
wydalenia poza granice kraju. 

Czy tego typu tak szerokie wyłączenie jest 
obecne w ustawodawstwach krajów Unii – tych, 
które są w naszej sytuacji, tzn. są krajami gra-
nicznymi – czy też wprowadzamy zupełnie nowe 
rozwiązania?

wiceMarSzałek 
marek Pęk 

Bardzo proszę, Panie Marszałku.

Senator 
michał seweryński 

Panie Senatorze, ja nie zajmuję się zawo-
dowo, naukowo prawem azylowym, a był zbyt 
krótki odstęp czasu pomiędzy posiedzeniem ko-
misji a tym posiedzeniem, żeby można było tym 
spokojnie się zająć. Powiem tylko krótko, że dla 
mnie uzasadnieniem dla tej ustawy, pominąw-
szy może niektóre szczegóły czy jakieś kwestie 
redakcyjne, które można było ulepszyć… Dla 
mnie podstawową przesłanką jest to: my zmieni-
liśmy przepisy po to, żeby chronić się szczególnie 
przed osobami, które nielegalnie przekraczają 
polską granicę. Są takie wyjątki, kiedy można 
na to przymknąć oko i stosować normalne po-
stępowanie, tak jakby oni legalnie przedostali się 
do kraju. Dla mnie jest rzeczą oczywistą, że nie 
można wymagać od nas w pełni, 100-procentowo 
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legalnego postępowania wobec takiego cudzo-
ziemca, który nielegalnie do nas wkroczył. On 
pierwszy dopuścił się bezprawia, więc nie może 
liczyć na to, że będziemy stosować wobec niego 
takie same reguły jak wobec jego kolegi, który 
przyszedł tam, gdzie trzeba, gdzie mamy przej-
ście graniczne, i który złożył określone oświad-
czenia, czyli postąpił w sposób zgodny z prawem. 
I to jest dla mnie wyjaśnienie, dlaczego taka 
ustawa jest potrzebna. Obawiam się – ale to już 
moja osobista ref leksja – czy nie będzie trzeba 
za jakiś krótki czas jeszcze bardziej tej ustawy 
zaostrzyć. Nie jestem zwolennikiem takiego za-
ostrzania, ale tu po prostu brak równości. My 
mamy stosować prawo w pełni, a ci, którzy prze-
mocą pokonują naszą granicę i przychodzą do 
naszego kraju, nie muszą za to ponosić odpowie-
dzialności, np. takiej jak przebieg postępowania 
azylowego.

wiceMarSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pytanie zadaje pan senator Wojciech 

Skurkiewicz.

Senator 
woJciech skurkiewicz 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Mam pytanie do pani marszałek Morawskiej-

Staneckiej. Pani tutaj tak ochoczo mówi, że Polska 
będzie musiała tłumaczyć się przed Europejskim 
Trybunałem Praw Człowieka, tak jakby pani już 
ferowała wyroki. Pani była w Usnarzu, więc mam 
do pani pytanie. 

Czy ci nielegalni imigranci są po polskiej 
stronie, czy po białoruskiej stronie? Pytam, 
bo była pani naocznym świadkiem. To jak to 
jest? Po polskiej czy po białoruskiej stronie? 
Jeżeli po białoruskiej, to dlaczego Polska ma 
się tłumaczyć na forum europejskim za reżim 
Łukaszenki, za reżim przestępcy, który spro-
wadza tysiące imigrantów na swój kraj, pró-
bując destabilizować kraje Unii Europejskiej, 
jak również Sojuszu Północnoatlantyckiego. 
To ja się pytam… Była pani naocznym świad-
kiem. Oni byli po stronie polskiej, czy po stro-
nie białoruskiej?

Senator 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Szanowny Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Bardzo dziękuję za to pytanie, bo, po pierw-

sze, wówczas w Usnarzu 500 m od miejsca, gdzie 
jest linia graniczna, ustawiły się służby, umun-
durowane, a nieoznaczone, w kominiarkach, i nie 
dopuszczały w ogóle nikogo do pola, które było 
jeszcze po polskiej stronie, ok. 400 m… Ale z map 
Geoportalu, które są dostępne, i z różnych infor-
macji, nawet dotyczących tego ogniska, które tam 
było palone, wynika, że poprzez Straż Graniczną 
były przesuwane…

(Rozmowy na sali)
To wynika z map, a te mapy widziałam. Nie 

byłam dopuszczona… 500 m od granicy wszyscy 
byli zatrzymywani, w związku z tym nie uzyska-
łam też żadnych informacji na ten temat, po jakiej 
stronie oni się znajdują, a właśnie te informacje 
chciałam uzyskać. I na podstawie ustawy o wyko-
nywaniu mandatu posła i senatora miałam pra-
wo do uzyskania takich informacji. Również do 
ministerstwa, w którym pan minister pracuje, na 
początku września czy z końcem sierpnia wysła-
łam odpowiednie zapytania. Do dzisiaj nie uzy-
skałam żadnej odpowiedzi. W związku ze stanem 
wyjątkowym, który został wprowadzony, wyłą-
czyło się społeczną kontrolę. Przez to, że nie ma 
tam dziennikarzy, nic nie wiadomo. Nie wiadomo, 
kto gdzie jest. Nawet w trakcie działań wojennych 
prowadzonych w różnych miejscach świata dzien-
nikarze są dopuszczani. Tutaj tej społecznej kon-
troli nie ma. To jest moja odpowiedź.

I jeszcze jedna kwestia. Ja się bardzo dziwię, 
że w sytuacji, kiedy naprawdę jest trudno na gra-
nicy… Pan mówi o NATO. Ja nie słyszałam, żeby 
państwo zwoływali jakieś posiedzenie. Nie sły-
szałam również, żeby państwo zwracali się do 
ONZ-u w związku z tym, że sytuacja jest bardzo 
trudna. Oczywiście opozycja… To jest dzisiaj naj-
ważniejsze. Jeżeli nasza granica… My nie kwestio-
nujemy tego, co się dzieje za granicą białoruską, 
ale skoro już jest tak, jak jest, to wszystkie siły po-
lityczne powinny być zaangażowane w to, żeby ten 
problem rozwiązać. Tymczasem państwo znowu 
działają jak Zosia Samosia. Przecież my wszyscy 
chcemy razem – podkreślam: razem – wziąć na 
siebie odpowiedzialność i stworzyć takie zasady, 
reguły, żeby granicy wschodniej strzec. Nie ma 
jednak takiej opcji, ponieważ ustawy są w taki, 
a nie inny sposób uchwalane. Opozycja w Sejmie 
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nie miała możliwości, żeby wprowadzić jakie-
kolwiek poprawki. Nie odbyła się żadna dysku-
sja, która w takiej sytuacji powinna się odbyć. 
Prawda jest taka, że jest to dla nas ostatni mo-
ment, by tutaj, w Senacie taką dyskusję przepro-
wadzić. Powinna to być dyskusja merytoryczna 
i powinniśmy wspólnie zastanowić się nad tym, co 
zrobić, aby z jednej strony chronić granicę, a z dru-
giej strony nie naruszać szeregu przepisów prawa 
międzynarodowego.

wiceMarSzałek 
marek Pęk 

Senator Skurkiewicz chciałby dopytać.

Senator 
woJciech skurkiewicz 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Jedno sprostowanie. Ja bym prosił panią mar-

szałek, żeby może zerknęła do swojej skrzynki 
senatorskiej albo po prostu podjęła interwencję 
w Kancelarii Senatu, bo już dość dawno temu 
udzieliłem odpowiedzi na pani wystąpienie se-
natorskie. To po pierwsze. Proszę zejść do piwnicy 
i zajrzeć do skrzynki senatorskiej. To po pierwsze.

(Senator Gabriela Morawska-Stanecka: 
Ja mam sprawdzaną pocztę. Dostałam wiele 
odpowiedzi…)

Proszę mi nie przerywać.
(Senator Gabriela Morawska-Stanecka: Ja to 

sprawdzę, Panie Senatorze.)
To jest pierwsza rzecz.
Druga rzecz. Pani Marszałek, z całym sza-

cunkiem, pełni pani godny urząd senatora 
Rzeczypospolitej Polskiej. Ba, jest pani nawet wi-
cemarszałkiem Senatu, a niektórzy uważają, że 
wicemarszałkinią Senatu. Ja bym prosił, żeby 
tych funkcji nie kompromitować. Jeżeli pani uwa-
ża, że granice państwa są ustalane na podstawie 
wskazań, nie wiem, Geoportalu, georadaru czy 
innych rzeczy geo… To jest dyskwalifikujące, jeśli 
chodzi o ocenę osoby, która pełni funkcję zastępcy 
trzeciej osoby w państwie.

Senator 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Panie Senatorze, pan nie zadał pytania od-
nośnie do sprawy ustalania przebiegu grani-
cy państwowej. Pan zapytał, w którym miejscu 

znajdowali się uchodźcy. Ja panu powiedziałam, 
że osobiście nie byłam w stanie tego stwierdzić. 
Powiedziałam to panu w pierwszych słowach, 
po czym wytłumaczyłam dlaczego. Potem po-
wiedziałam, jakie były zdjęcia satelitarne 
z Geoportalu.

Poza tym osoby, które były na granicy, twier-
dziły, że ci ludzie znajdowali się jednak na tere-
nie Rzeczypospolitej Polskiej. Proszę nie mieszać 
kwestii politycznych… Ja w tym momencie jestem 
sprawozdawcą komisji i jako sprawozdawca ko-
misji uzasadniam wniosek o odrzucenie ustawy.

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Panie 
Marszałku, ja rezerwuję te pytania, bo chciałbym 
je zadać panu ministrowi. Może pan minister wy-
każe się większymi kompetencjami.)

wiceMarSzałek 
marek Pęk 

Oczywiście. Będzie za chwileczkę do tego 
okazja.

Nie ma więcej pytań do senatorów sprawoz - 
dawców.

Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. 
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 
parlamentarnych został upoważniony minister 
spraw wewnętrznych i administracji.

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

Zapraszam pana ministra Macieja Wąsika, 
sekretarza stanu w  Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji.

Sekretarz Stanu  
w MiniSterStwie  
SPraw wewnętrznych 
i adMiniStracji 
macieJ wąsik

Bardzo dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przysłuchiwałem się tej dyskusji z uwagą i my-

ślę, że powinienem zabrać głos w imieniu rządu. 
Winny jestem tutaj kilka wyjaśnień. Oczywiście 
odpowiem na pytanie pana Skurkiewicza, pana 
senatora Skurkiewicza. Te osoby, które znajdo-
wały się po stronie białoruskiej… Linia granicz-
na jest wyznaczona bardzo precyzyjnie słupkami 
granicznymi, po obu stronach słupków znajdują 
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się znaki – z jednej strony polski, z drugiej biało-
ruski. Ta linia jest wyznaczona w zasadzie co do 
centymetra, tak że nie ma co do tego wątpliwości. 
Nasze służby wielokrotnie podkreślały, że te oso-
by znajdowały się po stronie białoruskiej, czyli nie 
podlegały polskiej jurysdykcji.

Myślę, że winny jestem odpowiedzi na pew-
ne wątpliwości, które się już pojawiły, chociażby 
w pytaniu pana senatora Ujazdowskiego. Panie 
Senatorze, przepisy uchodźcze w Europie były 
oczywiście tworzone w innych warunkach, ale 
te dyrektywy mówiły, że… Np. zacytuję art. 2 
ust. 2 dyrektywy z 2008 r. w sprawie wspólnych 
norm i procedur stosowanych przez państwa 
członkowskie w odniesieniu do powrotów nie-
legalnie przebywających obywateli państw trze-
cich. Te przepisy oczywiście mówią o pewnych 
obowiązkach tych państw, o standardach cywi-
lizacji europejskiej. One mówią o tym, że trzeba 
rozpatrzyć pewne wnioski, że trzeba rozpatrzyć 
wniosek o ochronę międzynarodową, ale mówią 
także o tym, że państwa członkowskie mogą po-
stanowić, że nie będą stosować niniejszej dyrek-
tywy do obywateli państw trzecich, którzy m.in. 
podlegają zakazowi wjazdu zgodnie z art. 13 ko-
deksu granicznego Schengen lub którzy zosta-
li zatrzymani bądź ujęci przez właściwe organy 
w związku z nielegalnym przekroczeniem lądo-
wej, morskiej lub powietrznej zewnętrznej grani-
cy państwa członkowskiego. Można nie stosować 
tych przepisów wobec niektórych, z tych, którzy 
przekraczają granicę.

Oczywiście to jest ograniczone konwencją ge-
newską, bo konwencja genewska mówi, że trzeba 
udzielić schronienia uchodźcom, że nie można ka-
rać za nielegalne przekroczenie granicy uchodź-
ców, jeżeli przekraczają oni tę pierwszą granicę. 
Czyli ta ustawa będzie dotyczyła Irakijczyków, 
ale np. nie będzie tego zakazu… No, to nie jest 
zakaz. Możliwość nierozpatrzenia wniosku 
o ochronę międzynarodową nie będzie dotyczyć 
Białorusinów, którzy będą uciekali przez zielo-
ną granicę do Polski, którzy będą uciekali z kra-
ju, gdzie grożą im represje. I chciałbym uspokoić 
Wysoki Senat, państwa senatorów. W przeciągu 
ostatniego roku udzieliliśmy ochrony 10 tysiąc-
om Białorusinów, którzy uznali, że mogą doznać 
represji w swoim kraju, którzy uciekli do Polski. 
Oni nawet nie musieli uciekać przez zieloną 
granicę, bo my im daliśmy wizy humanitarne. 
Powiedzieliśmy: tak, po sfałszowanych rok temu 
wyborach, po demonstracjach, po biciu ludzi, po 

prześladowaniach, po wyrokach 12 lat więzienia, 
jest to kraj, gdzie Białorusinom grożą represje, 
tortury. I dlatego w zasadzie otworzyliśmy dla 
tych uchodźców z Białorusi granicę państwa.

Ale chciałbym także powiedzieć, że jest wy-
rok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
w Strasburgu z lutego 2020 r., który mówi, że 
Hiszpania w ostatnich latach miała prawo odsy-
łać do Maroka złapanych na nielegalnym prze-
kroczeniu granicy imigrantów z Afryki. Proszę 
zwrócić uwagę na to ogromnie ważne rozróżnie-
nie: imigrantów, nie uchodźców. Ta ustawa nie 
będzie dotyczyła uchodźców, czyli tych, którzy 
potrzebują pomocy. Chciałbym zapewnić Senat, 
że wszyscy uchodźcy, którzy zwrócą się o pomoc 
do Polski, taką pomoc dostaną. Mało tego, wysła-
liśmy samoloty do Kabulu, żeby mogli przylecieć 
do nas ci, którym rzeczywiście grożą represje. 
Tysiąc Afgańczyków przywieźliśmy samolota-
mi do Polski, żeby dać im schronienie, zapewnić 
ucieczkę przed torturami. Chciałbym Wysoką 
Izbę zapewnić, że państwo polskie, rząd polski, 
będzie kontynuować politykę udzielania pomocy 
tym, którym grożą represje.

Jednakże zdajemy sobie sprawę z tego, że sy-
tuacja na granicy białoruskiej jest nadzwyczajna. 
Do niedawna, jeszcze do niedawna, można powie-
dzieć, że kilka miesięcy temu, po obu stronach gra-
nicy były 2 służby współpracujące ze sobą w celu 
zabezpieczenia tej granicy przed przekraczaniem. 
W tej chwili jest 1 służba, która stara się zabez-
pieczyć tę granicę, i jest druga służba, która po-
kazuje, którędy uchodźcy mają przejść na stronę 
polską. Tak to wygląda. Mamy coraz więcej do-
wodów, zgromadzone są olbrzymie ilości mate-
riałów, jawnych, niejawnych, które pokazują, jak 
ten proceder wygląda. Zresztą wystarczy otworzyć 
stronę internetową Biełsatu, żeby zobaczyć jawne 
materiały, które do nas docierają, wystarczy otwo-
rzyć niektóre media społecznościowe irakijskich 
imigrantów, którzy relacjonują swoją podróż sa-
molotem, śmieją się, odwiedzają puby w Mińsku, 
po czym wsiadają do taksówek i jadą na granicę, 
gdzie służby białoruskie wskazują, którędy mają 
tę granicę przekraczać tak, żeby ominąć polskie 
posterunki. Dlatego musimy mieć instrumen-
ty prawne, Wysoki Senacie, do tego, żeby działać 
sprawnie. I podkreślam jeszcze jedno: te działania 
dotyczą osób, które… Inaczej, powiem tak: możemy 
nie rozpatrywać – możemy, nie musimy, ale mo-
żemy, szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców może 
nie rozpatrywać wniosku o udzielenie pomocy 
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międzynarodowej, jeżeli są spełnione równocze-
śnie 2 przesłanki. Pierwsza to przejście przez zie-
loną granicę w sposób nielegalny, wbrew polskim 
przepisom, i druga, która musi być spełniona rów-
nocześnie: ta osoba nie może przekraczać granicy 
z kraju, w którym grożą jej tortury, prześladowa-
nia. Czyli Białorusina nie obejmą przepisy tej usta-
wy, a Irakijczyka czy Afgańczyka, bo może to jest 
lepszy przykład, który w sposób…

(Głos z sali: Obejmą.)
Tak jest. Będzie można je zastosować, ale bę-

dzie możliwość nierozpatrzenia takiego wniosku. 
Powtarzam: możliwość. Bo, Szanowni Państwo, 
przepisy, które zrobiła stara Unia, oczywiście 
oparte na wartościach chrześcijańskich, na pew-
nej wrażliwości, która nam wszystkim jest nieob-
ca, są nadużywane w sposób potężny, w sposób 
potężny są nadużywane przepisy o  ochronie 
międzynarodowej.

Niezwykle częstym argumentem w  obo-
zach dla uchodźców czy dla imigrantów, tym-
czasowych obozach, które prowadzi Straż 
Graniczna, jeśli chodzi o udzielenie pomocy mię-
dzynarodowej, jest argument: może mam brata 
w Niemczech? To oczywiście jest zupełne pomy-
lenie pojęć. Wiadomo, że taka osoba jest zwy-
kłym migrantem ekonomicznym. Jeżeli ma brata 
w Niemczech, ten brat jest tam legalnie, to może 
wysłać zaproszenie, ta osoba musi wykazać, że 
może być utrzymana przez niego. Tak naprawdę 
jest tu problem wygenerowany przez Łukaszenkę, 
problem, z którym musimy się uporać.

Padły tutaj różne słowa, padło hasło: Frontex. 
Chciałbym uświadomić Wysokiemu Senatowi, że 
Frontex w całej Europie liczy 1 tysiąc 300 osób. 
Polska Straż Graniczna liczy 16 tysięcy funkcjona-
riuszy, sam oddział podlaski liczy ponad 2 tysiące 
osób, jest 2 razy większy niż cały Frontex. Pomoc 
Frontexu dla Litwy to 60 funkcjonariuszy, w tym 
kilkunastu polskich.

(Głos z sali: I śmigłowiec.)
I polski śmigłowiec…Są 2 śmigłowce, z czego 1 

polski, śmigłowiec Kania, który pomagał Litwinom 
i pomaga Litwinom, bo Litwa jest małym krajem 
z długą granicą białoruską, te służby nie są tam 
tak mocne jak polskie. Oczywiście w każdej chwili 
możemy zasilić Straż Graniczną i chciałbym panu 
ministrowi za tę niezwykłą pomoc dla straży po-
dziękować. W tej chwili prawie 3 tysiące żołnierzy 
Wojska Polskiego wspiera polskich strażników 
granicznych w ochronie granicy, prawie 600 po-
licjantów. Tym naszym chłopcom, którzy bronią 

naszej ojczyzny, bo tak trzeba to jasno powiedzieć, 
przed tą wojną hybrydową, trzeba pomóc. Trzeba 
dać im też pewne instrumenty. Ta ustawa na pew-
no wzmocni działania polskiej Straży Granicznej. 
Ma ona ogromny wpływ na bezpieczeństwo pol-
skiej granicy, Pani Marszałek, ma ogromny wpływ. 
Dlatego proszę Wysoki Senat o przyjęcie tej usta-
wy, o odrzucenie wniosku mniejszości o odrzuce-
nie ustawy sejmowej.

Chciałbym podkreślić na koniec jeszcze jedną 
rzecz, Pani Marszałek. Otóż w Sejmie odbyła się 
debata, w komisji, której przewodzi pani kolega 
z klubu parlamentarnego, który zresztą prowadził 
tę debatę niezwykle rzetelnie i dobrze. Wszystkie 
organizacje pozarządowe miały okazję się wypo-
wiedzieć, miały okazję złożyć wnioski. Przyjęliśmy 
nawet poprawki, które zostały zgłoszone na jed-
nym z posiedzeń komisji. Myślę, że także niektórzy 
posłowie opozycji, pomimo pewnych decyzji, na-
zwijmy to, politycznych, łaskawym okiem patrzyli 
na te przepisy, zdając sobie sprawę z tego, jak waż-
ne są one dla naszych służb, dla Urzędu do Spraw 
Cudzoziemców, dla rządu, dla Polski. 

Dlatego, Panie Marszałku, jeszcze raz powtó-
rzę: proszę Wysoki Senat o przyjęcie przepisów 
ustawy. (Oklaski)

wiceMarSzałek 
marek Pęk 

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Proszę jeszcze pozostać na mównicy, chyba że 

pan woli tam sobie siąść.
(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik: Jak 
sobie pan marszałek…)

Wolałbym, żeby pan pozostał na mównicy.
(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik: 
Oczywiście, Panie Marszałku.)

Pierwsze pytanie zadaje pan senator Krzysztof 
Kwiatkowski.

Senator 
krzyszTof kwiaTkowski 

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Mam 2 pytania, więc od razu wyczerpię limit, 

zadam też drugie pytanie, będzie ono odrobinę 
dłuższe.

Państwo w  uzasadnieniu projektu usta-
wy mówicie, że jest to uzasadnione względami 
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bezpieczeństwa, troską o bezpieczeństwo nas 
wszystkich. Stąd pytanie: ilu cudzoziemców po-
pełniło przestępstwa przeciwko zdrowiu, mieniu, 
obyczajności – nie chodzi mi oczywiście o za-
rzut nielegalnego przekroczenia granicy – któ-
rzy zostali zatrzymani w strefie objętej stanem 
wyjątkowym? To jest pierwsze pytanie. Proszę 
o precyzyjne informacje, dzisiaj ustne, a dodat-
kowo na piśmie w tym zakresie.

Drugie pytanie. Na konferencji prasowej obu 
panów ministrów, pana ministra Kamińskiego 
i pana ministra Błaszczaka, państwo mówiliście, 
także w kontekście uzasadnienia wtedy przedłu-
żenia stanu wyjątkowego, o zagrożeniu terrory-
zmem. Stąd moje pytanie: ile osób zatrzymały 
polskie służby w związku z podejrzeniem ter-
roryzmu, ilu przedstawiły zarzuty i skierowały 
wniosek o areszt tymczasowy, bo taka jest pro-
cedura w przypadku zarzutów z art. 165 kodeksu 
karnego, w przypadku sprowadzenia niebezpie-
czeństwa powszechnego, czyli terroryzmu bądź 
finansowania terroryzmu? Proszę o precyzyjne 
informacje, bo sądzę, że państwo już je macie. 
Przecież minister Kamiński na tej konferencji 
mówił dokładnie tak: materiały wskazujące na 
radykalizm i powiązania z grupami przestęp-
czymi znaleziono u 50 z 200 zatrzymanych osób, 
które badały służby. U 50 osób znaleziono ma-
teriały świadczące o radykalizmie, świadczące 
o tym, że są to młode osoby, przeszkolone bo-
jowo, które brały udział w różnego typu zbroj-
nych formacjach na Bliskim Wschodzie. Pan 
rzecznik lub dyrektor, bo tu jest przedstawiany 
jako rzecznik ministra koordynatora i jako dy-
rektor bezpieczeństwa narodowego, Stanisław 
Żaryn mówił tak: co dziesiąty zweryfikowany 
imigrant ma możliwe powiązania z organizacja-
mi terrorystycznymi.

W związku z tym proszę o konkretną infor-
mację: ile jest już wniosków o tymczasowy areszt 
wobec osób podejrzanych o terroryzm? Proszę 
też – bo widzę, że nie są to dane nieoficjalne, po-
nieważ na tej konferencji sami się posługiwali-
ście przykładem obywatela Iraku Hushama M. 
H., który posiadał kontakty z osobami mającymi 
związek z Państwem Islamskim, a więc oficjal-
nie te dane podajecie – o precyzyjną informację: 
ile takich wniosków prokuratura już skierowała? 
Pytam o to, bo wszystkim nam zależy na bezpie-
czeństwie polskich granic. Chciałbym, żebyśmy 
wszyscy mieli informację, jaka jest skala tego za-
grożenia w tym wyjątkowo delikatnym obszarze, 

czyli zagrożenia terroryzmem, o czym państwo 
mówiliście. Dziękuję bardzo.

Sekretarz Stanu  
w MiniSterStwie  
SPraw wewnętrznych 
i adMiniStracji 
macieJ wąsik

Panie Senatorze, chciałbym panu powie-
dzieć, że polskie służby zatrzymały ponad 200 
osób, tak, ponad 200 osób, które popełniły prze-
stępstwa. Nie liczę deliktu nielegalnego przekra-
czania granicy. W związku z sytuacją na granicy 
wschodniej ponad 200 osób zostało zatrzymanych 
– głównie przemytników, głównie osób wspoma-
gających nielegalne przekroczenie granicy, osób, 
które przyjechały tutaj udzielić pomocy osobom 
w sposób nielegalny wjeżdżającym do Polski. 
Część z tych osób dobrowolnie poddała się karze 
– to były szybkie postępowania – a część prze-
bywa w aresztach. Chciałbym panu powiedzieć, 
że wedle mojej wiedzy prokuratura prowadziła 
10 postępowań w sprawach dotyczących prze-
szłości… i materiałów, które posiadają imigranci, 
którzy zostali zatrzymani przez Straż Graniczną 
i znaleźli się w polskich obozach dla uchodźców. 
Nie mam dokładnej informacji na temat liczby 
zarzutów i kategorii tych zarzutów. Wiem jed-
no, że apelacja… przepraszam, nie apelacja, tylko 
Prokuratura Regionalna w Białymstoku miała 
scalić te postępowania. Cały materiał, który pol-
skie służby pozyskały, dotyczący powiązań z ter-
roryzmem, dotyczący kontaktów z logistykami 
terrorystycznymi chociażby w Wielkiej Brytanii, 
dotyczący posiadania materiałów, które są niele-
galne w Polsce, czyli dotyczących zoofilii, pedofi-
lii – samo ich posiadanie jest nielegalne – został 
przekazany do prokuratury. Jeżeli pan senator so-
bie życzy, to ustalimy dokładne dane. Oczywiście 
to minister sprawiedliwości jest gospodarzem 
tego, nie minister spraw wewnętrznych, ale usta-
limy i przekażemy dokładne informacje. Powiem 
półoficjalnie, proszę wybaczyć, proszę nie trakto-
wać tego jako pewnika, ale wydaje mi się, że re-
alizacja procesowa tych spraw była bardzo bliska.

wiceMarSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Ujazdowski.
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Senator 
k azimierz michał uJazdowski 

Panie Ministrze, ja nie kwestionowałem sa-
mej idei zmiany prawa, tylko zadałem bardzo 
konkretne pytanie, czy tak daleko idące wyłą-
czenie, które w gruncie rzeczy pozwala niemal 
wszystkich nielegalnie przekraczających grani-
cę nie uwzględnić w porządku prawa azylowego 
– pan prof. Seweryński potwierdził moją ocenę 
– jest już obecne w ustawodawstwach niektó-
rych państw członkowskich. O to mi precyzyjnie 
chodziło.

Przy tej okazji chcę zadać kolejne pytanie, bo 
chcę zrozumieć sens tego instrumentu. To w ta-
kim razie jaka część tych, którzy nielegalnie 
przekraczali granicę, powiedzmy, w ciągu ostat-
niego kwartału, wystąpiła z wnioskami o ochronę 
międzynarodową?

Po drugie, jak wyglądają proporcje między 
tymi, którzy nielegalnie przekroczyli granicę i zo-
stali zidentyfikowani jako nielegalnie przekra-
czający granicę, a tymi, którzy skutecznie dotarli 
do Niemiec albo innych krajów europejskich i nie 
zostali zidentyfikowani? Bo wobec tych drugich 
ten instrument jest neutralny.

Sekretarz Stanu  
w MiniSterStwie  
SPraw wewnętrznych 
i adMiniStracji 
macieJ wąsik

Panie Senatorze, powiem tak, jeśli dobrze zro-
zumiałem to pytanie, wydaje mi się, że ok. 5% 
osób, do 5% tych, którzy przekraczają granicę 
nielegalnie, udaje się ominąć nasze posterun-
ki, do 5%. Oczywiście staramy się tę liczbę mi-
nimalizować. Ostatnio opinię publiczną obiegły 
informacje z Niemiec, które zanotowały między 
700 a 1 tysiąc 500 obywateli, głównie Iraku, któ-
rzy się pojawili w Niemczech. Chciałbym pod-
kreślić, że współdziałamy ze strażą graniczną 
niemiecką w Nadodrzańskim Oddziale Straży 
Granicznej i prowadzimy wspólne działania, bo 
zdajemy sobie sprawę, że gdzieś to… Proszę pa-
miętać, że to jest nie tylko granica polsko-bia-
łoruska. Litwini w lipcu, na początku sierpnia 
zatrzymali ok. 4,5 tysiąca osób, które osadzi-
li w obozach, które są półotwarte. Do niedawna 
mieli zajęcie tych obozów, jeśli dobrze pamiętam, 

na poziomie siedemdziesięciu paru procent, w tej 
chwili mają sześćdziesiąt parę procent. Część 
osób, korzystając z tej półotwartej formuły, po 
prostu wsiadła do busów i przez Polskę starała 
się przedostać do Niemiec. My część osób zatrzy-
maliśmy. Wzmocniliśmy siły na granicy polsko-
-litewskiej i ustawiliśmy tam posterunki, ale gros 
sił jest oczywiście na granicy polsko-białoruskiej.

Chciałbym powiedzieć, że przepisy tego typu 
– nie jestem teraz w stanie, Panie Senatorze, 
przywołać dokładnych rozwiązań prawnych – 
wprowadziły państwa nadbałtyckie, które także 
są przedmiotem ataku ze strony Łukaszenki. Te 
państwa… Jest tak także na Bałkanach. Węgrzy 
w 2015 r. mieli do czynienia z ogromnym pro-
blemem migrantów. Do dziś mają ten problem. 
Musimy to sobie śmiało powiedzieć. Pomimo że 
zbudowali płot na granicy z Serbią, mają rocznie… 
W tym roku, jeśli dobrze pamiętam, było tam kil-
kadziesiąt tysięcy prób przekroczenia granicy. 
Oczywiście instalacje graniczne są tam niezwy-
kle pomocne, ale oni cały czas mają ten problem 
i mają przepisy, które… Sama dyrektywa mówi, 
że państwa mogą wyłączyć niektóre przepisy do-
tyczące osób, które przekraczają granicę w sposób 
nielegalny. Jeszcze raz przypomnę wyrok w spra-
wie Hiszpanii, gdzie Europejski Trybunał Praw 
Człowieka uznał – zacytuję, tak żeby państwo 
mogli to usłyszeć – że natychmiastowe odsyła-
nie imigrantów jest zgodne z ustawodawstwem 
i nie osłabia praw podstawowych. To jest frag-
ment tego wyroku. Dotyczył on właśnie tego, co 
chcemy zrobić.

Szanowni Państwo, zdaję sobie sprawę z róż-
nych wątpliwości, które tu powstają, ale mamy do 
czynienia z sytuacją ekstraordynaryjną. To jest 
rzeczywiście wojna hybrydowa, umyślne dzia-
łanie. Apeluję o to, żebyśmy w tej sytuacji byli 
odpowiedzialni.

Chciałbym podkreślić jedną rzecz. Każda oso-
ba, która rzeczywiście potrzebuje pomocy i która 
znajdzie się na terenie państwa polskiego, chora, 
osłabiona, niezdolna samodzielnie się poruszać, 
dostanie pomoc. Mamy dziesiątki takich przy-
kładów. Caritas codziennie odwiedza wszystkie 
ośrodki uchodźców, pomaga im, patrzy, jak tam 
jest. Są tam być może surowe warunki, ale jest 
ciepło, jest jedzenie, na głowy nie pada, ludzie cze-
kają na decyzje.

Spośród tych, których zatrzymaliśmy w głę-
bi kraju i osadziliśmy w ośrodkach, nieco po-
nad 40% złożyło wnioski o udzielenie pomocy 
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międzynarodowej. Ale z tych 40% pewnie poło-
wa złożyła je po dłuższym zastanowieniu, uzna-
jąc, że jest to warunek niezbędny do tego, żeby nie 
podlegać readmisji. Uznali, że to przedłuży ich 
funkcjonowanie tutaj. Być może sądy po jakimś 
czasie przestaną decydować o tym, że te osoby 
będą w zamknięciu. Wtedy wyjdą i gdzieś uciek-
ną. Tak naprawdę dostaną się do Niemiec.

Szanowni Państwo, w ogromnej większości 
ci, którzy przyjeżdżają do Polski, mają na celu 
Berlin. Jesteśmy krajem tranzytowym, to jest 
oczywiste. Niemniej jednak chciałbym podkre-
ślić, że nasz obowiązek chronienia polskiej gra-
nicy jest także obowiązkiem chronienia granicy 
Unii. Podpisaliśmy traktat graniczny, wywiązuje-
my się z naszych obowiązków, jesteśmy lojalnym 
członkiem Unii Europejskiej w tym zakresie.

wiceMarSzałek 
marek Pęk 

Bardzo dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Skurkiewicz.

Senator 
woJciech skurkiewicz 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Kilka bardzo krótkich pytań.
Panie Ministrze, czy prawdą jest, że osoby, 

które próbują nielegalnie przekroczyć polsko-bia-
łoruską granicę, przebywają na terenie Białorusi 
legalnie, w oparciu o 30-dniową wizę turystycz-
ną? Chodzi o kilkanaście tysięcy osób.

Drugie pytanie. Czy prawdą jest to, że płacą 
one za pobyt, przejazd, przelot na teren Republiki 
Białoruskiej od 3 do nawet 12 tysięcy dolarów? 
Czy prawdą jest, że reżim Łukaszenki w ostat-
nich tygodniach i w ostatnich miesiącach podpi-
sał umowy o tzw. ruchu bezwizowym z szeregiem 
krajów Bliskiego i  Dalekiego Wschodu, m.in. 
z Pakistanem i krajami północnej Afryki? No 
i czy prawdą jest, że Łukaszenka artykułuje jed-
noznacznie swoje oczekiwania, mówiąc, że kry-
zys migracyjny na granicy Unii Europejskiej 
i Białorusi zostanie zakończony wyłącznie w mo-
mencie, kiedy Unia Europejska zdejmie sank-
cje, które zostały nałożone na reżim Łukaszenki 
po sfałszowanych wyborach prezydenckich 
w 2020 r.?

Sekretarz Stanu  
w MiniSterStwie  
SPraw wewnętrznych 
i adMiniStracji 
macieJ wąsik

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Oczywiście to prawda, że sankcje spowodo-

wały reakcję. Gdyby Unia Europejska chciała roz-
mawiać z Łukaszenką i powiedziała: zdejmiemy 
sankcje, pewnie można byłoby uzyskać na jakiś 
czas – żeby była jasność: na jakiś czas, do pewne-
go momentu – złagodzenie tego naporu.

Ale prawdą jest też to, że białoruskie linie la-
tają w wiele miejsc. Prawdą jest to, że są huby 
przesiadkowe, takie jak Stambuł, jak nieste-
ty Dubaj, jak inne miasta. Prawdą jest, że linie 
białoruskie robią nawet po kilkanaście lotów do 
Bagdadu, do Basry, do Iraku. Jak można było 
obejrzeć w materiałach telewizji Biełsat, na ko-
rytarzach lotniska w Mińsku koczują imigranci, 
młodzi ludzie, ubrani często w dresy. Te osoby 
można spotkać na bazarze w Mińsku, gdzie ku-
pują ciepłe ubrania, a te ciepłe ubrania są im 
oczywiście potrzebne do przejścia przez granicę. 
Na forach irakijskich różnego typu można prze-
czytać, co ile kosztuje. Są tam opisy, ile kosztuje 
taksówka z Mińska do granicy – od 200 do 500 
dolarów, w zależności od tego, do którego miejsca 
dojedzie. Mamy informację, że służby białoru-
skie przepuszczają ich przez tzw. strefę nadgra-
niczną, która ma prawie 1 km. W przypadku 
Białorusi jest to teren, gdzie sami Białorusini 
nie mogą przebywać, a wchodzą tam masowo 
imigranci. Mamy także informacje o tym, że za 
chwilę Pakistan i Jordania staną się tymi kraja-
mi, z których będą się ci imigranci wywodzić. 
Robiony jest nabór, zaciąg tych ludzi, którzy 
mają w głowach, że socjal niemiecki jest wyższy 
niż średnia płaca czy nawet wysoka płaca w ich 
kraju. Mało tego, można przeczytać takie zachę-
ty: przyjedź do Białorusi, z Białorusi jest krok do 
Niemiec, a w Niemczech dostaniesz mieszkanie 
i dadzą ci zasiłek. To jest oczywiście biznes, to 
kosztuje tysiące dolarów. Ceny są różne, w za-
leżności od standardu hotelu w Mińsku. Zresztą 
wszystkie hotele mińskie są zajęte, wiele kwa-
ter prywatnych też jest po prostu pozajmowa-
nych. Jesteśmy, Szanowni Państwo, świadkami 
ogromnego naboru. Jeżeli nie postawimy muru, 
jeżeli nie postawimy tamy, to będzie to narzę-
dzie skuteczne. Jedyną szansą na zwycięstwo 
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w tej sytuacji jest zablokowanie tego, pokazanie 
Łukaszence, że nie tędy droga.

Oczywiście te osoby mają wizy białoruskie, 
mamy tego świadomość. Większość z tych, któ-
rzy już tu dotarli, mówi, że nie ma dokumentów. 
Być może mają je gdzieś ukryte, może im je za-
brano, ale tak naprawdę na pewno wolą z jakichś 
względów ukrywać swoją tożsamość. Ustalanie 
tożsamości trwa, te postępowania trwają. To są 
naprawdę długie, wielomiesięczne postępowania, 
które np. w przypadku niektórych tropów afgań-
skich są niezwykle utrudnione ze względu na brak 
państwa w Afganistanie. Bardzo dziękuję.

wiceMarSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Wojciech 

Konieczny.

Senator 
woJciech konieczny 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja mam takie pytanie: ilu 

spośród tych uchodźców czy imigrantów, których 
państwu udało się złapać po stronie polskiej, jako 
powód swojej ucieczki podawało prześladowania 
chrześcijan w krajach muzułmańskich? Jaka to 
jest grupa? Czy sprawdzacie to? Jeżeli pan mini-
ster nie ma wiedzy na ten temat, to proszę o od-
powiedź na piśmie.

Sekretarz Stanu  
w MiniSterStwie  
SPraw wewnętrznych 
i adMiniStracji 
macieJ wąsik

Panie Senatorze, rzeczywiście, nie mam 
wiedzy na ten temat, ale nie słyszałem o tego 
typu przypadkach. Sprawdzimy to i  podamy 
taką informację na piśmie. Ale przyznam, że 
do dziś nie słyszałem o takim przypadku, żeby 
wśród tych uchodźców były osoby, które twier-
dzą, że są prześladowanymi chrześcijana-
mi i z tego względu przybywają na teren Unii 
Europejskiej. Oczywiście, zbadamy to i przeka-
żemy. Oczywiście, zbadamy, ile osób zadeklaro-
wało taki pobyt.

wiceMarSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Janusz Gromek

Senator 
Janusz Gromek 

Panie Ministrze, mamy takie położenie geo-
polityczne, jakie mamy. Cieszymy się z tego. Ale 
ja tak podpowiadam… Nie chciałbym wywoły-
wać wilka z lasu. A co się stanie… Bo mówimy tu 
o wojnie hybrydowej Łukaszenka – Polska, i mówi 
się o Putinie, o Rosji też. Zgadza się? A co się sta-
nie, jak od strony Rosji będą nam przypływały 
statki, zrzucały nam tych imigrantów na plaży 
i uciekały? Ja tylko… Nie oczekuję odpowiedzi. 
Tylko to się może wydarzyć.

Ale teraz tak: Łukaszenka, z racji jakby swoje-
go politycznego charakteru i tego, że gra w hokeja, 
to jest zimny drań. I on potraktuje tych uchodź-
ców tak, jak ich traktuje do dnia dzisiejszego. Ale 
idą przymrozki, idzie zima. I czy jesteście przy-
gotowani, czy my, jako Polacy, jesteśmy przygo-
towani, co zrobić przynajmniej z tymi dziećmi 
i z ich matką czy ojcem? Czy jesteście przygoto-
wani? To jest jedno.

Czy mogą się zdarzyć takie przypadki, że 
wśród tych, co są na granicy, są Afgańczycy, któ-
rzy pomagali Polakom, jak tam funkcjonowali-
śmy przez wiele, wiele lat, a nie załapali się na 
samoloty do Polski i w inny sposób się przedo-
stali? A niestety, nie znając języka, pogranicznik 
nie wie, czy to jest taki człowiek, który mówi: ale 
ja współpracowałem z Polakami i chciałbym sko-
rzystać z tej pomocy. Lub Kurdowie, którzy też 
mogą być prześladowani w Iraku.

Sekretarz Stanu  
w MiniSterStwie  
SPraw wewnętrznych 
i adMiniStracji 
macieJ wąsik

Panie Senatorze, Afgańczycy, którzy pracowa-
li z polskim kontyngentem, zazwyczaj potrafili 
się dogadać z polskim kontyngentem. Dlaczego 
mieliby się ze Strażą Graniczną nie dogadać? 
Jestem przekonany, że zabraliśmy nie jednego 
mniej, a jednego więcej z tych, którzy pracowa-
li z Polakami. Zresztą spośród tysiąca, których 
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przywieźliśmy samolotami z  Afganistanu, 
już mamy 800, bo 200 nie poczekało na rozpa-
trzenie do końca sprawy o udzielenie pomocy 
międzynarodowej, podziękowało. Jako że zna-
liśmy ich personalia… Już są w Niemczech albo 
w  innych krajach Europy Zachodniej. Tak że 
o Afgańczyków, którzy naszemu kontyngentowi 
pomagali, bym się nie martwił, Panie Senatorze.

Pan mówił tutaj o  Putinie, o  Łukaszence. 
No, nigdy by mi przez usta nie przeszło, Panie 
Senatorze, że Putin to nasz człowiek w Moskwie. 
Naprawdę, nie.

(Senator Janusz Gromek: Że co?)
Że Putin to nasz człowiek w Moskwie. Ja znam 

polityków, którzy o takich sprawach właśnie tak 
mówili. I zdaję sobie sprawę, że Łukaszenka nic 
nie robi bez cichej zgody Putina. I musimy po-
kazać tym państwom wschodnim, że będziemy 
stanowić tamę dla ich działań, że nie tędy dro-
ga. Pokazanie słabości w takiej polityce między-
narodowej to jest niemalże samobójstwo, Panie 
Senatorze.

I  dlatego proszę was… I  dlatego mówiłem 
wczoraj na posiedzeniu komisji, prosiłem pana 
o to, żeby wycofać ten wniosek, który pan zło-
żył. Bo uważam, że właśnie spór w tym zakresie, 
właśnie taka gorąca atmosfera, jaką stworzono 
w Sejmie, chociażby przy uchwalaniu przedłu-
żenia stanu wyjątkowego, nie służy Polsce. Nie 
służy Polsce. Te przepisy służą Polsce.

Ja, Panie Senatorze, wiem, że możemy się spie-
rać o wysokość podatków, że możemy się spie-
rać o różne rzeczy, o sposób organizacji państwa, 
centralizację, decentralizację. Bardzo proszę. Ale 
są sprawy, w których nie powinniśmy się spie-
rać. I uważam, że właśnie dzisiaj o takiej sprawie 
rozmawiamy. Dlatego proszę państwa senatorów 
o merytorykę, a nie o odrzucanie tej ustawy.

(Senator Janusz Gromek: O  tych dzieciach 
jeszcze…)

Ja już powiedziałem, Panie Senatorze, że każ-
demu, kto potrzebuje pomocy w Polsce, każdy 
funkcjonariusz polskiej Straży Granicznej, woj-
ska, Policji udzieli takiej pomocy. 

Chciałbym tylko powiedzieć jedno. Dzieci nie 
są same, są z rodzicami. O losie dzieci decydują 
rodzice. Jeżeli rodzice nie składają wniosku o po-
moc międzynarodową w Polsce, tylko mówią, że 
chcą do Berlina… My ich do Berlina nie zawiezie-
my, Panie Senatorze. Może powinni wrócić tam, 
gdzie ich pobyt jest legalny, do kraju, w którym 
mają wizę. Jest taki kraj.

wiceMarSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Tyszkiewicz.

Senator 
wadim Tyszkiewicz 

Panie Ministrze, mam krótkie pytanie, ale 
zanim je zadam, to chciałbym wyraźnie powie-
dzieć, że też uważam Łukaszenkę za bandytę, za 
przestępcę, który, mam nadzieję, kiedyś poniesie 
odpowiedzialność. Też uważam, że granice trze-
ba chronić, i chylę czoła przed naszymi służba-
mi, które robią to na co dzień. To nie wyklucza 
tego, że jako chrześcijanin, jako człowiek cho-
dzący do kościoła i słyszący o miłości do bliź-
niego swego, którego trzeba kochać, jak siebie 
samego, wie pan to dobrze, podając rękę… Mam 
ludzkie odczucia. Nie ukrywam, że 7 lat temu 
przygarnąłem nielegalnie pieska, on też nielegal-
nie był na ulicy, i się nim opiekuję. A co dopiero 
powiedzieć…

(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik: 
Niech pan nie porównuje, Panie Senatorze, ludzi 
do psów…)

Okej, ja tylko mówię, że to, co jest nielegalnie… 
Nie zawsze jest tak, że nie wymaga to jakiejś po-
mocy, więc… Tym bardziej, jeśli chodzi o ludzi. 
Tak? Jeżeli płynąłbym łódką i podpłynąłby do 
mnie uchodźca, to podałbym mu rękę, a nie ude-
rzyłbym go wiosłem, żeby było jasne.

I teraz konkretne pytanie… Jeszcze tylko do-
dam, zanim zadam te 3 pytania, że aspekt eko-
nomiczny, Panie Ministrze, to nie do końca jest 
trafiony… Pamiętam, że kiedy ja wyjeżdżałem do 
Austrii do pracy… Moja mama jako nauczycielka 
zarabiała wtedy 15 dolarów w miesiącu. Wówczas 
Polacy, ja również, uciekali za granicę, żeby zna-
leźć dla siebie lepszy świat. Tam się zarabiało też 
dużo, dużo więcej.

(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik: 
I  przez zieloną granicę pan jechał, Panie 
Senatorze?)

Nie przez zieloną.
(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik: No 
właśnie.)
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Ale chodzi o poszukiwanie lepszego życia i lep-
szego świata.

(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik: Ależ 
każdy jest do tego stworzony…)

Panie Ministrze, powiem jeszcze raz. Granice 
trzeba chronić. W ogóle o tym nie dyskutujemy 
i myślę, że nikt na tej sali tego nie kwestionuje.

Moje pytania. Panie Ministrze, czy zna pan 
przypadki pushbacku? Czy były takie przypad-
ki, czy nie? A jeżeli były, to ile? To jest pierwsze 
pytanie.

Drugie pytanie. Czy uzasadniony był strach 
i argumentacja dotycząca wprowadzenia stanu 
nadzwyczajnego w związku z manewrami po 
stronie białoruskiej, które odbywają się co 2 lata? 
To był jeden z argumentów mówiących o tym…

(Głos z sali: Co 4 lata.)
Co 4, okej, dobrze. One się odbywają i do tej 

pory nie wprowadzano stanu nadzwyczajnego. 
Czy ta argumentacja i to przekonywanie nieprze-
konanych do tego, że te manewry są zagrożeniem, 
były właściwe?

Kolega senator wyprzedził mnie trochę od-
nośnie do prześladowanych chrześcijan. Czy 
w grupie przebywającej na granicy… Czy macie 
państwo wiedzę o tym, że oni, siedzący w tym 
lesie, część z  nich, chociażby jeden, dwóch… 
Przecież oni mówią w obcym języku, nie znają 
języka polskiego, angielskiego też często nie zna-
ją. Czy wiecie o tym, czy ktoś z tych przebywają-
cych w tej strefie na granicy białorusko-polskiej, 
niech będzie, że po stronie białoruskiej… Czy znaj-
dują się tam prześladowani chrześcijanie, którzy 
uciekają z Iraku albo z Państwa Islamskiego? Czy 
macie taką wiedzę? W jaki sposób komunikujecie 
się z nimi? Czy oni mówią: jestem chrześcijani-
nem i uciekam przed prześladowaniami ze strony 
Państwa Islamskiego? Macie taką wiedzę czy nie? 
Komunikujecie się z tymi uchodźcami czy się nie 
komunikujecie? Dziękuję.

Sekretarz Stanu  
w MiniSterStwie  
SPraw wewnętrznych 
i adMiniStracji 
macieJ wąsik

To ja może odpowiem od końca, Panie 
Senatorze. Analiza materiałów w  telefonach 
zatrzymanych uchodźców raczej nie świadczy 

o tym, że mamy do czynienia z chrześcijanami. 
Padają tam raczej wyrazy…

(Senator Wadim Tyszkiewicz: Ale ja nie mó-
wię o…)

…„Allah akbar”, a nie „W imię Ojca”.
(Senator Wadim Tyszkiewicz: Ja nie mówię 

o zatrzymanych. Dzisiaj siedzą na granicy…)
Nie mamy…
(Senator Wadim Tyszkiewicz: Czy macie 

takie…)
Nikt nie siedzi na granicy, Panie Senatorze! 

Granica jest cienką linią. Osoby, o których pan 
mówi, to, jak rozumiem, te, które siedzą po stro-
nie białoruskiej i czekają na słaby punkt w pol-
skim systemie ochrony granicy po to, żeby się 
tamtędy przemknąć, żeby rzucić drabinę na płot, 
który zbudowało wojsko w trybie szybkim. Nie 
mamy takiej wiedzy, żeby osoby, które znalazły 
się w polskich obozach, składały wniosek o ochro-
nę międzynarodową właśnie dlatego, że są prze-
śladowanymi chrześcijanami. Nie mam takiej 
wiedzy. To sprawa pierwsza.

Druga sprawa. Każdy, kto zna historię Europy, 
każdy, kto patrzy na historię współczesną, widzi, 
że ogromne manewry są ogromnym zagrożeniem 
dla bezpieczeństwa państw i że całe sojusze przy-
gotowują się do manewrów. A jeżeli mamy jeszcze 
spójnik pomiędzy kryzysem migracyjnymi i ma-
newrami, to wprowadzenie stanu wyjątkowego 
w celu zapobieżenia…

(Głos z sali: Czemu?)
…prowokacjom na granicy… Np. zastrzelenie 

dziennikarza…
Rozumie pan? Wie pan, że padły strzały na 

granicy? Wie pan o tym? Padały strzały. Wie 
pan o tym, że mierzono do polskich żołnierzy? 
Łukaszenka czekał na okazję do prowokacji i na-
dal pewno czeka.

Uważam, że wprowadzenie stanu wyjątkowe-
go jest jedynym wyjściem, żeby wzmocnić nasze 
siły na granicy, żeby wzmocnić skuteczność na-
szych działań, żeby nie dać Łukaszence okazji do 
prowokacji.

I jeszcze powiem jedną rzecz: każda legalna 
metoda – czy pan ją nazywa push, czy pull – która 
doprowadza do ochrony granicy, jest metodą, któ-
rą będziemy stosować. Tak samo jak Hiszpania 
stosuje odsyłanie migrantów z Maroka na drugą 
stronę i jest wyrok, że działa w sposób prawidło-
wy, zgodny z ustawodawstwem i nie osłabia praw 
podstawowych. Ale mówimy o migrantach, nie 
o uchodźcach.
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(Głos z sali: A skąd pan wie, kto jest kim?)
Wie pan co, Panie Senatorze, bo jeżeli nie 

wiem, kto jest kim… Można przyjąć w takim ra-
zie, że jeżeli pan powie, że pan jest uchodźcą, to 
będzie pan mógł każdą granicę na świecie prze-
kroczyć w sposób nielegalny? Nie, bo wiem, że 
w Polsce nie ma prześladowań, wiem także, że 
nie ma wojny w Iraku, wiem też… Oczywiście 
być może poziom życia nie jest tak wysoki, ale 
nie ma w tym nic złego, że ludzie chcą poprawić 
sobie budżet, że chcą żyć lepiej. Pan mówił, że 
jeździł do Austrii. Ale nie przechodził pan przez 
zieloną granicę, prawda? Korzystał pan z dobro-
dziejstwa tego, że Austriacy chcieli pana do pra-
cy. Może i my chcielibyśmy do pracy ludzi, którzy 
złożą stosowne wnioski i powiedzą: chcemy pra-
cować. Tak jak przyjeżdżają do nas Białorusini 
czy Ukraińcy w  celach zarobkowych. Bo nie 
wszyscy Białorusini, którzy do nas przyjeżdża-
ją, przyjeżdżają w celu ucieczki przed systemem. 
Takich jest z 10 tysięcy, ale jeszcze mamy tysiące 
Białorusinów, którzy przyjeżdżają tutaj pracować, 
pomagać w produkcji naszego PKB. Z tym że – 
proszę uwierzyć – nasza wiedza i doświadczenie 
pokazują, że osoby, które są po drugiej stronie 
granicy, naprawdę nie szukają pracy przez agen-
cje pośrednictwa. Proszę uwierzyć.

wiceMarSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Mróz.

Senator 
krzyszTof mróz 

Panie Ministrze, ja mam 4 pytania.
(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik: 
O Jezu!)

Pierwsze pytanie. Było już tutaj mówione 
i przez pytających, i przez pana ministra, że liczba 
imigrantów przebywających na terenie Białorusi 
jest duża i ona rośnie, bo cały czas przyjeżdżają 
nowe osoby. Czy my jako państwo polskie mamy 
jakieś szacunki, ile to jest osób? Bo od tego zale-
ży presja, jaka tam będzie, na naszą granicę. Ja 
rozumiem, że to pewnie się zmienia. Czy nasze 
służby dysponują takimi szacunkami, jak to wy-
gląda, jaka jest perspektywa? To jest jedna rzecz.

Druga rzecz. Dzisiaj pan premier Jarosław 
Kaczyński, a kilka dni wcześniej pan minister 
Mariusz Kamiński mówili o budowie nowych in-
stalacji granicznych. Kiedy możemy się spodzie-
wać ukończenia tego typu instalacji docelowych? 
Bo, jak rozumiem, ten płot, który został szybko 
postawiony, jest jakimś takim rozwiązaniem ra-
tunkowym, a czekamy na to rozwiązanie, że tak 
powiem, docelowe.

Trzecia kwestia. Bo tu koleżanki i koledzy mó-
wili o Fronteksie. Z mediów wiem, że był u nas 
szef Frontexu, wizytował tę granicę. Jakie są 
konkluzje?

I ostatnie moje pytanie. Czy w tej sytuacji, któ-
ra jest na granicy, mamy wsparcie ze strony Unii 
Europejskiej? Jeżeli tak, to jakie jest to wsparcie? 
Dziękuję.

Sekretarz Stanu  
w MiniSterStwie  
SPraw wewnętrznych 
i adMiniStracji 
macieJ wąsik

Panie Senatorze! Wysoka Izbo!
Mamy wsparcie Unii Europejskiej. Na razie 

jest to wsparcie werbalne, ale bardzo mocno wy-
rażane, i ze strony Komisji, i ze strony państw 
członkowskich. To jest oczywiste, bo chronimy 
granicę schengenowską. Oczywiście przygotowu-
jemy stosowne wnioski, żeby skorzystać ze środ-
ków unijnych na ochronę polskiej granicy.

Według szacunków polskich służb – mam 
dane sprzed kilku dni – jest 8–12 tysięcy migran-
tów… tzn. osób, które chcą w sposóbnielegalny 
przekroczyć polską granicę, bo na Białorusi one 
są legalnie. Ta sytuacja zmienia się codziennie, 
codziennie przylatują nowe samoloty, codziennie 
mamy do czynienia z nowymi kierunkami, o któ-
rych się dowiadujemy.

Jeśli chodzi o zaporę techniczną, to rzeczywi-
ście dzisiaj także Wysoki Senat miał okazję zaj-
mować się projektem zmiany budżetu i w tym 
projekcie w wydatkach niewygasających znaj-
dują się środki dla Straży Granicznej na prze-
prowadzenie tej inwestycji. Oczywiście to są 
prawdopodobnie środki wstępne, pierwsze, być 
może będziemy potrzebować więcej, będziemy 
te środki zabezpieczać różnymi metodami. Nie 
będzie z tym problemu, to chciałbym podkre-
ślić. I chciałbym też jeszcze raz podkreślić, że 
gdyby nie współdziałanie tej drugiej strony, to 
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te umocnienia czy zapory, które zrobiło wojsko, 
byłyby absolutnie wystarczające. Byłyby wystar-
czające, gdyby nie pomoc ze strony służb biało-
ruskich. Nie potrzebowalibyśmy niczego innego, 
gdyby to była normalna granica, która jest na-
rażona na presję. A gdyby było jeszcze współ-
działanie 2 służb, to w zasadzie nie trzeba byłoby 
niczego budować, nie byłoby to potrzebne, jeżeliby 
obie służby działały na rzecz ochrony tej granicy.

Powiem, że rzeczywiście na granicy w po-
niedziałek był szef Frontexu, zapoznał się z wa-
runkami, które tam panują, widział granicę, 
rozmawiał z naszymi służbami, był pod bardzo 
dużym, pozytywnym wrażeniem. Zapewnia 
nas o wsparciu, ale my też liczymy na pomoc 
Frontexu w jednej istotnej sprawie. Chodzi o re-
admisję, czyli pomoc w przeprowadzeniu po-
wrotu do kraju pochodzenia osób, w przypadku 
których już te wszystkie postępowania w Polsce 
się zakończyły, chociaż i Frontex miewa proble-
my, ostatnio samolot Frontexu nie dostał zgody 
na lądowanie w Tadżykistanie, mieliśmy sporą 
grupę Tadżyków, których chcieliśmy tam wysłać 
z powrotem. Ale rzeczywiście w tej kwestii liczy-
my na mocne wsparcie Frontexu. Rzeczywiście 
w tym zakresie jest ono niezwykle istotne, dużo 
istotniejsze niż fizyczna obecność funkcjonariu-
szy Frontexu na granicy.

wiceMarSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Czerwiński.

Senator 
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Mini - 
strze!

3 krótkie pytania.
Pierwsze. Przy wydaniu postanowienia zbie-

racie państwo, jak rozumiem, jakieś dane na te-
mat cudzoziemca, jeśli on nie ma dokumentów, 
jakieś dane biometryczne oprócz fotografii. To 
powinno być dołączane do tego postanowienia, 
a potem w jakiś sposób gromadzone i upowszech-
niane w Europie, bo przecież taki cudzoziemiec 
może ponownie próbować przekroczyć nielegal-
nie granicę zewnętrzną, niekoniecznie w Polsce…

Sekretarz Stanu  
w MiniSterStwie  
SPraw wewnętrznych 
i adMiniStracji 
macieJ wąsik

Wydaje mi się, Panie Senatorze – że tak 
wpadnę w  słowo – że obecne przepisy już to 
umożliwiają…

(Senator Jerzy Czerwiński: Już to dają, tak?)
…tak że zbieramy te dane biometryczne. Moi 

koledzy ze Straży Granicznej to potwierdzają.

Senator 
Jerzy czerwiński 

Dobrze.
Druga kwestia. No, Łukaszenka w jakiś spo-

sób zanęca, tak bym to określił, w poszczegól-
nych państwach osoby, które chcą lepiej żyć na 
koszt socjalu, na ogół niemieckiego, i przy tym 
nęceniu pewnie w jakiś sposób przekazuje także 
niewłaściwy czy też fałszywy obraz rzeczywi-
stości. Czy państwo próbujecie w tych samych 
miejscach pokazać, jak to rzeczywiście jest, że 
za 10 tysięcy dolarów otrzymują tak naprawdę 
transport w jedną stronę i możliwość uczestni-
czenia w surwiwalu, i to długotrwałym? Czy my 
będziemy próbowali podjąć jakąś akcję propa-
gandową – a może już to robimy – w krajach, 
z których pochodzi większość osób chcących nie-
legalnie przekroczyć granicę?

I ostatnia kwestia. Ta sprawa musi się ja-
koś skończyć, a może się skończyć tak naprawdę 
dwojako. Może być tak, że Łukaszenka zrezygnu-
je i w pewnym momencie wstrzyma przywoże-
nie tych osób. A co zrobi z tymi, którzy będą na 
jego terytorium, to trudno stwierdzić, ale może 
dojść do takiej sytuacji, że będzie próbował siłowo 
i grupowo, nazwałbym to, przetransportować je 
przez naszą granicę, wymusić przejście. 

Pytanie jest takie: czy biorąc pod uwagę taką 
sytuację, nie ograniczamy się zbytnio, wprowa-
dzając ust. 1a do art. 33, w którym mówimy, że 
możemy pozostawić bez rozpoznania wniosek 
o udzielenie ochrony międzynarodowej, chyba 
że cudzoziemiec przybył bezpośrednio z teryto-
rium, na którym jego życiu lub wolności zagra-
żało niebezpieczeństwo itd., itd. Nasuwa się takie 
pytanie, bo na końcu może być tak, że to niebez-
pieczeństwo będzie faktyczne i ten przepis jak 
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gdyby wyłączy możliwość oceny sytuacji przez 
naszych pograniczników.

Sekretarz Stanu  
w MiniSterStwie  
SPraw wewnętrznych 
i adMiniStracji 
macieJ wąsik

Panie Senatorze, na pierwsze pytanie odpo- 
wiedziałem.

Jeśli chodzi o akcję propagandową, to pozwo-
li pan, że odpowiem, ale tak enigmatycznie. Na 
forach znajdują się różne materiały, które po-
kazują, że Łukaszenka oszukuje tych, których 
zaprasza. Często w materiałach, które biura po-
dróży współdziałające oczywiście z reżimem… 
Bo pragnę powiedzieć, że te osoby, które latają 
za pośrednictwem pewnych biur podróży, mają 
szybszą odprawę na lotniskach, także na lotnisku 
w Mińsku idą inną ścieżką. Tak że ewidentnie 
służby białoruskie współpracują z tymi biura-
mi, które robią ten, nazwijmy to, zaciąg, chociaż-
by w Iraku czy w innych krajach. Oni oszukują 
tych nieszczęsnych ludzi, bo część z nich często 
jest przekonana, że za granicą białoruską są już 
Niemcy, że Białystok to jest Berlin. Oni rzeczy-
wiście nie zdają sobie sprawy z tego, że grani-
ca jest mocno strzeżona. Takie materiały tam 
się pojawiają. Proszę pamiętać, ci ludzie mają 
Internet, mają smartfony, komunikują się ze 
swoimi rodzinami, mają z nimi kontakt, wysy-
łają informacje o warunkach pogodowych, o wa-
runkach klimatycznych, o różnych sprawach. 
Wydaje mi się, że niedługo może dojść do takiej 
sytuacji, w której już nikt nie będzie chciał się 
nabrać na te rzeczy. Ale znajdują się tam także 
materiały propagandowe, w mojej ocenie pro-
pagandowe, o tych, którym rzekomo udało się 
dostać do Berlina, o tym, że jest fajnie, że bliziut-
ko, jak po maśle, szybciutko, w stylu: tu jest fan-
tastyczne życie, Niemcy są nasze. Te materiały 
są różne i różnej proweniencji. To tyle powiem, 
Panie Senatorze.

Ja powiem tak: oczywiście może dojść do takiej 
sytuacji, że reżim zacznie używać przemocy wo-
bec tych osób, ale wówczas skończy się nabór. Nikt 
nie będzie latał dobrowolnie. Ja zdaję sobie spra-
wę, że Łukaszenka pozostanie z problemem, i nie 
byłoby to dla Polski złe rozwiązanie, gdyby zro-
zumiał, że nie sprowadził problemu dla Europy, 
tylko dla siebie.

wiceMarSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Skurkiewicz.

Senator 
woJciech skurkiewicz 

Panie Ministrze, pytanie dotyczące samych 
osób, które przekraczają granicę. 

Jaki jest przekrój społeczny tych osób, które 
przekraczają granicę? Pytam, bo śledząc media, 
mam nieodparte wrażenie, że to są w głównej 
mierze kobiety z małymi dziećmi albo kobiety 
w ciąży czy inne osoby, które są… A rzeczywi-
stość jest chyba zupełnie inna. To jest jedna rzecz.

I druga rzecz. Gorąca prośba, pytanie o wy-
jaśnienie jednej kluczowej kwestii. Jak to jest 
możliwe, że tysiące imigrantów napływają na 
polsko-białoruską granicę, skoro w niedalekiej 
odległości od samej linii granicznej jest dość wy-
soki płot…

(Głos z sali: „Sistema”.)
…bardzo dobrze zabezpieczony, nazywany „si-

stema”, który za miliony euro został sfinansowa-
ny przez Unię Europejską jeszcze kilka lat temu? 
Jak to jest, że „sistema” jest naruszana przez tych 
imigrantów bez jakichkolwiek represji w stosun-
ku do tych osób ze strony reżimu Łukaszenki?

(Rozmowy na sali)

Sekretarz Stanu  
w MiniSterStwie  
SPraw wewnętrznych 
i adMiniStracji 
macieJ wąsik

Jeśli mogę odpowiedzieć na to pytanie… Tak, 
rzeczywiście jest tam „sistema”, w odległości 
800 m, może kilometr od linii granicznej, na-
szpikowana elektroniką. Przekraczają te osoby, 
imigranci ten system tylko dlatego, że przepro-
wadzają je służby białoruskie. Co do tego nie ma 
żadnej wątpliwości.

Jaki jest przekrój społeczny? W ogromnej 
większości są to młodzi mężczyźni w wieku, 
nazwijmy to, poborowym, w ogromnej więk-
szości. Rodziny też są, ale stanowią mniejszość, 
chociaż wśród osób zatrzymanych i umiesz-
czonych w naszych obozach, a to ze względów 
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oczywistych humanitarnych, jest mniej więcej 
1/3 dzieci, 1/3 kobiet i 1/3 mężczyzn. Ale tych, 
którzy próbują do nas wejść… Ten przekrój jest 
zupełnie inny.

wiceMarSzałek 
marek Pęk 

Bardzo dziękuję.
Pani senator Hibner.

Senator 
JolanTa hiBner 

Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, na konferencji pan minister 

pokazywał bardzo drastyczne filmy z komórek 
tych osób, które przekraczały granicę. To były 
filmy pedofilskie, zoofilskie. Ja chciałabym się 
dowiedzieć, czy osoba, która takie filmy pedofil-
skie miała, czy inna, która miała treści zoofilskie, 
została zatrzymana. Czy one są już w więzieniu? 
Czy są im postawione jakiekolwiek zarzuty? Ile 
takich osób miało takie filmy?

I jeszcze jedno. Czy ten pedofil, bo należy po-
dejrzewać, że osoba, która takie filmy ma, jest 
pedofilem… Czy ona została odesłana na grani-
cę? No, należy się teraz spodziewać, że ona może 
zgwałcić nawet dzieci białoruskie czy inne, jeżeli 
została odesłana na granicę…

(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik: 
Podzielam pani obawę, Pani Senator.)

…bez uprzedzenia straży po stronie białoru-
skiej… A ten zoofil, jeżeli został wypuszczony na 
granicę… Jakie jest prawdopodobieństwo, że on 
nie będzie teraz uszkadzał naszych zwierząt, któ-
re się gdzieś tam… owieczki czy krowy, czy inne 
zwierzęta… Nie wiadomo, to jest zboczenie, to są 
zboczeńcy. Czy te osoby zostały zatrzymane, czy 
one zostały odesłane na granicę i stwarzają nie-
bezpieczeństwo? Dziękuję.

Sekretarz Stanu  
w MiniSterStwie  
SPraw wewnętrznych 
i adMiniStracji 
macieJ wąsik

Pani Senator, bardzo cieszę się, że pani za-
daje te pytania, ale muszę tutaj pani wypowiedź 
skorygować. Żaden minister na konferencji nie 

puszczał żadnego filmu. Pokazaliśmy drobny wy-
bór tego, ale nie było żadnego filmu, po to, żeby-
śmy mieli wiedzę i żeby walczyć z dezinformacją…

(Rozmowy na sali)
Chciałbym panu, Panie Senatorze, powiedzieć 

jedną rzecz. Te osoby są zatrzymane przez polskie 
służby. Materiał został udostępniony prokuratu-
rze i za chwilę, taką mam wiedzę, jeśli już tak się 
nie stało, te osoby za to właśnie otrzymają zarzu-
ty. Jeżeli to się nie stało, ja oczywiście odpowiem… 
Żadna z tych osób, która popełniła przestępstwo, 
nie została w żaden sposób przekazana stronie 
białoruskiej. Mogę panią zapewnić, że strona bia-
łoruska nie odbiera telefonów od naszej Straży 
Granicznej.

(Senator Jolanta Hibner: A  ile takich osób 
było?)

Ja powiem tak. Na 200 zbadanych przypadków 
było kilka tego typu osób, które miały materiały 
pedofilskie i zoofilskie…

(Senator Jolanta Hibner: A czy…)
Kilka. No, nie wiem, czy to były 3, czy 4… 

Kilka. Tak że można powiedzieć, że kilka procent.

wiceMarSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo. To było już ostatnie pytanie.
(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik: 
Mogę już usiąść, Panie Marszałku?)

Tak.
(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik: 
Bardzo dziękuję.)

Bardzo dziękuję panu ministrowi.
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał 

się do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania 
zadane przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego 
i senatora Wojciecha Koniecznego.

Otwieram dyskusję.
Jako pierwszy wystąpi… Czy pan senator 

Kwiatkowski jest na sali? Nie ma go.
Pan senator Konieczny będzie w takim razie 

pierwszy.

Senator 
woJciech konieczny 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Szanowni 

Państwo!
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Widzimy od dawna, jak rząd Prawa i Spra- 
wiedliwości przekracza wiele granic w polskiej 
polityce. Teraz rząd premiera Morawieckiego za-
brał się za niszczenie innych granic. Chodzi tu 
o porządek prawny regulujący zarządzanie gra-
nicami terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Autorzy projektu ustawy z MSWiA proponują 
pozwolić Straży Granicznej wydać postanowie-
nie o opuszczeniu terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej każdej osobie, którą komendant uzna za 
cudzoziemca. Rozwiązanie to jest skrajnie nie-
właściwe. Każde państwo jest odpowiedzialne za 
własne terytorium. Jeśli ktoś wkroczy na tery-
torium naszego państwa, nie możemy tej osoby 
wypchnąć i udawać, że jej tu nigdy nie było. To 
po pierwsze.

Po drugie, w pełni ujawnia się tu nieludzkie 
podejście naszego rządu. Jeśli osoba wypychana 
z terytorium Polski na podstawie proponowanej 
ustawy będzie chciała wnieść odwołanie od decy-
zji komendanta Straży Granicznej, taka decyzja 
i tak zostanie natychmiast wykonana. Prawda jest 
taka, że nawet jeśli osoba wydalona z Polski wy-
gra odwołanie, nigdy się o tym nie dowie. Będzie 
to odwołanie bez faktycznej mocy.

Wiem, że jeśli czyjeś życie jest zagrożone, to 
trzeba takiej osobie pomóc. Dziś w nocy w okoli-
cach Usnarza Górnego jest ok. 0ºC. Minister o tym 
wie, otrzymuje regularne raporty, a jednak pro-
ponuje tym marznącym, umierającym osobom 
wydalenie z terytorium Polski i bezskuteczne 
apelacje. Tymczasem rzeczywistość jest taka, że 
wszyscy przebywający na granicy są prawdopo-
dobnie w stanie zagrożenia życia.

Jak można zakładać, że osoby marznące na 
granicy, wypchnięte poza granicę kraju z po-
gwałceniem prawa międzynarodowego będą 
miały możliwość dowiedzieć się czegoś o aktual-
nym statusie swojej apelacji? Przypominam, że 
ze względu na, można powiedzieć, rządową cen-
zurę nawet nasi obywatele i obywatelki nie mogą 
się obecnie dowiedzieć, jaka jest sytuacja na gra-
nicy polsko-białoruskiej, a co dopiero uchodźcy, 
którzy są w lesie.

Istnieje jeszcze poważne zastrzeżenie na-
tury prawnej. Jak wiemy, wszyscy poza mini-
strem i autorami projektu, polskie akty prawne 
są uszeregowane w hierarchii od najważniejsze-
go do najmniej ważnego: konstytucja, umowy 
międzynarodowe, ustawy itd. Dzisiaj być może 
znajdujemy się właśnie w okolicznościach, w któ-
rych ta kolejność jest inna. W naszym porządku 

prawnym jest umowa międzynarodowa, która 
stoi wyżej w hierarchii prawnej niż proponowana 
ustawa. Ratyfikowaliśmy ją w 1991 r. i jej zapisy 
obowiązują. Te zapisy są sprzeczne z założeniami 
proponowanej ustawy.

Aktem prawnym, o którym mówię, jest kon-
wencja genewska dotycząca statusu uchodźców. 
Czytamy w niej: „Umawiające się Państwa nie 
będą nakładały kar za nielegalny wjazd lub po-
byt na uchodźców przybywających bezpośrednio 
z terytorium, na którym ich życiu lub wolno-
ści zagrażało niebezpieczeństwo w rozumieniu 
art. 1, i weszli lub przebywają na ich terytorium 
bez zezwolenia, pod warunkiem że zgłoszą się 
bezzwłocznie do władz i przedstawią wiarygod-
ne przyczyny swojego nielegalnego wjazdu lub 
pobytu”.

Jak mówi dobra praktyka prawna, w przypad-
ku niezgodności aktu prawnego niższego rzędu 
z aktem wyższego rzędu, akt niższego rzędu trze-
ba znowelizować. W tym momencie jesteśmy w tej 
komfortowej sytuacji, że błąd nie został jeszcze 
popełniony i nie musimy nic zmieniać. Wystarczy 
odrzucić proponowane zmiany i uniknąć bałaga-
nu prawnego. Szkoda, że nie można w taki prosty 
sposób przekonać niektórych do podstawowych 
zasad humanitaryzmu.

Na zakończenie: trudno nazwać uczucia, jakie 
teraz nam towarzyszą. W kraju Janusza Korczaka 
procedujemy prawo pozwalające na niehumani-
tarne traktowanie uchodźców, w tym małych 
dzieci. Do głosowania za taką ustawą nic mnie 
nie przekona. Dziękuję bardzo.

wiceMarSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Krzysztof Kwiatkowski. Zapra - 

szam.
(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Dziękuję. 

Rezygnuję z zabrania głosu.)
Dziękuję bardzo.
Informuję, że lista mówców została wyczer- 

pana.
Dla porządku informuję, że senatorowie Szwed, 

Chybicka, Gorgoń-Komor, Gromko, Matecka, 
Kołacz-Leszczyńska, Pęcherz i Tyszkiewicz zło-
żyli swoje przemówienia w dyskusji do protokołu*.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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Informuję, że wnioski o charakterze legisla-
cyjnym na piśmie złożył senator Marek Borowski.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować 

się do przedstawionego wniosku legislacyjnego?
Dziękuję bardzo.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charak-

terze legislacyjnym, proszę Komisję Samorządu 
Terytorialnego i  Administracji Państwowej 
oraz Komisję Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji o ustosunkowanie się do przedstawio-
nych wniosków i  przygotowanie wspólnego 
sprawozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
dziewiątego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych 
ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 495, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 495 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji, senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator SPrawozdawca 
krzyszTof kwiaTkowski 

Panie Marszałku! Panie i  Panowie Sena - 
torowie!

W  imieniu połączonych komisji, Komisji 
Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji, chciałbym przedstawić 
sprawozdanie z rozpatrzenia zmiany ustawy – 
Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, za-
wartej w druku nr 495.

Projekt ustawy dotyczy spraw związanych 
z ograniczeniem szeroko rozumianych zjawisk 
korupcyjnych, w tym projekcie jest szereg rozwią-
zań takich jak np. pozbawienie praw publicznych 
osób skazanych za korupcję, zakaz ubiegania się 
przez takie osoby o pieniądze publiczne w ramach 
przetargów czy też zakaz zatrudniania w spół-
kach, w których Skarb Państwa lub jednostki sa-
morządowe posiadają co najmniej 10% akcji lub 
udziałów, samorządowców i parlamentarzystów, 
czy też w ramach podniesienia standardu jaw-
ności życia publicznego nałożony na partie po-
lityczne obowiązek prowadzenia i aktualizacji 

rejestrów wpłat i umieszczania ich w Biuletynie 
Informacji Publicznej.

Szanowni Państwo, połączone komisje w toku 
swoich prac na posiedzeniu w  dniu 21  wrze-
śnia wprowadziły szereg poprawek, po wcze-
śniejszym zapoznaniu się z głosami ekspertów, 
którzy przygotowali opinie do omawianego pro-
jektu. Mogliśmy zapoznać się z opiniami pana 
prof. Ryszarda Piotrowskiego, pana prof. Artura 
Nowaka-Fara czy pana dr. Marcina Waleckiego. 
Opinie te oceniały zgodność przedstawionych 
regulacji z przepisami prawa krajowego, w tym 
z ustawą zasadniczą, czyli konstytucją, przepisa-
mi prawa wspólnotowego, które wiążą Polskę jako 
kraj członkowski Unii Europejskiej, czy z reko-
mendacjami takich organów jak GRECO czy Rada 
Europy, instytucji wyspecjalizowanych w zakre-
sie ograniczania zjawisk korupcji i podnoszenia 
standardów jawności życia publicznego.

W toku prac komisja przyjęła poprawki, któ-
re zostały zgłoszone przez senatorów Burego, 
Kwiatkowskiego i Szejnfelda. Wśród tych popra-
wek są następujące.

Pierwsza to poprawka, która, nie negując za-
sadności wprowadzenia do kodeksu karnego nowe-
go środka karnego w postaci zakazu zajmowania 
stanowisk lub wykonywania pracy bądź świadcze-
nia usług na rzecz organów i instytucji publicznych 
w kontekście osób naruszających przepisy doty-
czące ograniczenia korupcji, wprowadziła zasadę, 
że środkiem do zastosowania w przypadku szcze-
gólnie oburzających przestępstw korupcyjnych 
i urzędniczych będzie środek, o zastosowaniu któ-
rego będzie podejmował decyzję sąd na zasadzie fa-
kultatywności zastosowania tego środka karnego, 
a nie obligatoryjności, czyli to sąd będzie decydo-
wał o jego zastosowaniu lub nie. Dyskrecjonalność 
w podejmowaniu decyzji dotyczącej kary oraz 
środków karnych w ocenie wnioskodawców – to 
stanowisko zostało poparte przez członków połą-
czonych komisji – stanowi jeden z najważniejszych 
przejawów konstytucyjnej zasady sędziowskiej 
niezawisłości oraz zasady samodzielności jurys-
dykcyjnej wynikającej z art. 8 kodeksu postępo-
wania karnego, który stanowi jedną z kluczowych 
zasad procesu karnego. Gdyby przyjęto pierwotne 
rozwiązanie, to w praktyce sąd byłby sprowadzony 
do maszynki do stosowania przepisów, nie pozo-
stawiono by nic decyzji sędziego, jaki środek karny 
zastosować w tym zakresie.

Druga poprawka to ta, która do katalogu prze-
stępstw, przy których popełnianiu na sprawcę 
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może zostać nałożony stosowny zakaz, wprowa-
dziła ponownie, zresztą zgodnie z pierwotnym 
przedłożeniem… To niestety później nie znalazło 
poparcia na poziomie prac sejmowych, ale decy-
zją członków połączonych komisji przywrócili-
śmy stosowny zakaz przestępstwa urzędniczego 
opisanego w art. 231, który, tak jak podkreślałem, 
pierwotnie znajdował się w przedłożeniu.

Trzecia poprawka, którą połączone komisje 
uznały za stosowne poprzeć, to jest poprawka, 
w myśl której wykreśleniu ulega przepis dodany 
jako ust. 10, wyłączający spod uregulowań jaw-
nościowych wpłaty poniżej kwoty 10 tysięcy zł 
oraz składki członkowskie. Uznaliśmy – mówię 
o członkach połączonych komisji – że wpłaty tego 
typu powinny być ujawniane.

Czwarta poprawka, która wywoływała naj-
większe emocje szczególnie na etapie prac sej-
mowych, to była poprawka dotycząca tego, kiedy 
mają wejść ograniczenia dla posłów i senatorów 
w zakresie świadczenia pracy w instytucjach pu-
blicznych i spółkach Skarbu Państwa. Zgodnie 
z decyzją parlamentarzystów podjętą na etapie 
prac Sejmu to ograniczenie miało wejść od ko-
lejnej kadencji parlamentu. Jak wskazało Biuro 
Legislacyjne, jeżeli inicjatorzy ustawy, postulu-
jąc podniesienie standardów stawianych par-
lamentarzystom i piętnując coraz dalej idące 
upolitycznienie np. w spółkach Skarbu Państwa, 
dopuszczaliby świadomie istnienie tego konflik-
tu i tych negatywnych zjawisk do końca kaden-
cji, byłoby to kompletnie niezrozumiałe dla opinii 
publicznej. Czyli mówimy, że tego typu sytuacja, 
że parlamentarzyści pracują w spółkach Skarbu 
Państwa, jest sytuacją patologiczną; ustawo-
dawca widzi potrzebę dokonania uregulowania 
w tym zakresie i wprowadzenia zakazu takiego 
łączenia, a jednocześnie podejmuje świadomą de-
cyzję, że te przepisy wejdą w życie dopiero za po-
nad 2 lata. Stąd decyzja połączonych komisji, żeby 
te przepisy weszły w życie szybciej. W praktyce 
przepis ten wszedłby w życie podobnie jak reszta 
przepisów z nowelizacji, czyli z dniem 1 stycznia 
2022 r. Członkowie połączonych komisji uznali, 
że jest to wystarczający czas, aby zainteresowani 
dostosowali się do nowego brzmienia przepisów. 
Inaczej mogłoby powstać podejrzenie, że więk-
szość parlamentarna przyjmująca te przepisy 
chce dzisiaj chronić swoje interesy, interesy tych 
osób, które łączą funkcję parlamentarzysty z inną 
funkcją, co ustawodawca w tym akcie ewident-
nie ocenia negatywnie. Chodzi np. o zatrudnienie 

w spółce Skarbu Państwa. Usunięcie art. 11 – bo 
do tego sprowadza się ta poprawka – to podzie-
lenie stanowiska zawartego także w opinii Biura 
Legislacyjnego, że nie ma żadnego powodu, aby 
przepis ustawy wprowadzający zasadę niepołą-
czalności stanowisk posła i senatora z szeregiem 
innych funkcji publicznych, wchodził w życie póź-
niej niż reszta przepisów.

Szanowni Państwo, zdecydowana większość 
poprawek została przyjęta zdecydowaną więk-
szością głosów, czasami nawet bez głosu sprze-
ciwu. Czasami ktoś się wstrzymał. Cieszę się, że 
w tak zgodny sposób mogliśmy pracować nad tą 
ustawą.

Jednocześnie parlamentarzyści w toku prac 
legislacyjnych połączonych komisji zaznaczali, 
że nie wykluczają, iż na posiedzeniu plenarnym 
będą zgłaszane kolejne poprawki, np. w kontek-
ście rejestru umów. Ale to już oczywiście od de-
cyzji pań i panów senatorów zależy, czy takie 
poprawki zostaną zgłoszone.

Ja ze swej strony w imieniu połączonych ko-
misji rekomenduję, żeby Wysoki Senat uchwalił 
ustawę zawartą w druku nr 495 zgodnie z wnio-
skami z posiedzenia połączonych komisji, któ-
re odbyło się 6 października tego roku. Dziękuję 
bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Gabriela Morawska-Stanecka)

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

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

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

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

Dziękuję bardzo.
Projekt tej…
(Senator Jerzy Czerwiński: Tutaj…)
Aha, pan senator Czerwiński. Przepraszam 

bardzo, Panie Senatorze.
Proszę bardzo.

Senator 
Jerzy czerwiński 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Mam 2 pytania do pana senatora Kwiat-

kowskiego. Jedno dotyczy wprowadzanej 
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poprawki, w której skreśla się art. 11. Ale podobny 
sens ma art. 12. On nie stosuje się do posłów i se-
natorów, ale do wójtów, burmistrzów, prezyden-
tów miast, czyli do organów wykonawczych gmin. 

Proszę mi powiedzieć, dlaczego państwo nie 
zaproponowaliście skreślenia tego artykułu. 
Dobrze?

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Mogę odpo-
wiedzieć od razu?)

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Proszę, tak.)

Ale jest jeszcze drugie pytanie. To przy okazji…
Druga kwestia to ten art. 12 związany z… To 

właściwie jest przepis przejściowy, związany 
z art. 5. On mówi, że te restrykcje, które są stoso-
wane w art. 5, mają być stosowane tylko do orga-
nów wykonawczych gmin, a nie do kolegialnych 
organów wykonawczych powiatów i województw. 

Dlaczego tutaj nie zaproponowaliście państwo 
poprawki, która by to wyrównywała, dawała po-
czucie sprawiedliwości, że tak samo są trakto-
wane wszystkie organy wykonawcze jednostek 
samorządu terytorialnego?

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator 
krzyszTof kwiaTkowski 

Na pierwsze…
(Głos z sali: Nie masz karty.)
Na pierwsze pytanie odpowiadam: ponieważ 

nie pojawił się taki wniosek.
Na drugie pytanie odpowiadam: tak zdecydo-

wali inicjatorzy ustawy na poziomie prac sejmo-
wych. Dziękuję bardzo.

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez 

posłów.
Do prezentowania stanowiska wniosko-

dawców poselskiego projektu ustawy został 

upoważniony pan poseł Jarosław Sachajko, ale 
pana posła nie ma.

W związku z tym mam pytanie do pana mini-
stra Warchoła, który reprezentuje Ministerstwo 
Sprawiedliwości: czy przedstawiciel rządu pra-
gnie zabrać głos w  sprawie rozpatrywanej 
ustawy?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawied- 
liwości Marcin Warchoł: Dziękuję.)

Dziękuję bardzo.
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 chce zadać takie pytanie?
Pan senator Bogdan Borusewicz. Proszę 

bardzo.
Panie Ministrze, może pan zostać na miejscu, 

jeżeli jest tam mikrofon.

Senator 
BoGdan Borusewicz 

Tak, można zostać na miejscu, bo ja mam bar-
dzo krótkie pytanie. 

Dlaczego ta ustawa w tej części poselskiej ma 
działać od następnej kadencji, a nie od tej?

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
w MiniSterStwie SPrawiedliwości 
marcin warchoł

Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, ze względu na konstytu-

cyjną ochronę praw nabytych. Nie zmienia-
my reguł gry w trakcie jej trwania. Wynika 
to w sposób oczywisty z wyroków Trybunału 
Konstytucyjnego, albowiem zasada ochrony 
praw nabytych jest związana z zasadą zaufa-
nia obywatela do państwa i tworzonego prze-
zeń prawa. Ustawodawca nie może zastawiać 
pułapek na obywateli, zaskakiwać ich, tworzyć 
sytuacji prawnych w trakcie trwania określone-
go stosunku prawnego, które by wprowadzały 



ustawa o zmianie ustawy – kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

123

31. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 7 października 2021 r.

nowe rozwiązania w stosunku do tych, któ-
re nastąpiły przed nawiązaniem stosunku 
prawnego. Podam przykład: wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego z 16 czerwca 2003 r. K 52/02. 
Trybunał zajmował się wnioskiem Solidarności 
dotyczącym zrównania pracowników powoła-
nych na podstawie mianowania z pozostały-
mi, których stosunek pracy wynika właśnie 
z umowy o pracę, i stwierdził, że zmiana reguł 
gry w trakcie trwania stosunku pracy naru-
szałaby właśnie zasadę zaufania obywatela do 
państwa czy ochronę praw nabytych związaną 
z fundamentalną zasadą demokratycznego pań-
stwa prawnego, o której mowa w art. 2. Tak że 
bardzo istotne są zasady, które legły u podstaw 
takiej regulacji. A dodatkowo oddajemy głos 
wyborcom. To wyborcy podczas najbliższych 
wyborów zadecydują, czy chcą, czy też nie chcą 
wybierać konkretnych przedstawicieli, którzy 
mają takie, a nie inne dodatkowe miejsca za-
trudnienia. Tak więc oddajmy głos demokracji 
i konstytucji. To wszystko. Dziękuję.

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Pan senator Jerzy Czerwiński.

Senator 
Jerzy czerwiński 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Ja mam pytanie do pana ministra, nie wiem, 

czy będzie w stanie odpowiedzieć. 
Dlaczego rygorami tej ustawy zostały objęte 

funkcje sprawowane w wyniku powszechnych 
wyborów, czyli organy wykonawcze gmin, a nie 
ci, którzy są wybierani pośrednio, czyli zarzą-
dy powiatów i zarządy województw, a więc np. 
marszałek i wicemarszałkowie? I tu, i tu mamy 
jednostki samorządu terytorialnego.

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w MiniSterStwie SPrawiedliwości 
marcin warchoł

To nie my jako ministerstwo byliśmy wnio-
skodawcami, ale taka była wola projektodawców 
tego przepisu. Wczytując się w aksjologię tego 
projektu, można zauważyć, że większe obowiąz-
ki nałożone są na tych, w przypadku których 
są większe ryzyka nieprawidłowości. Zarząd 
mieniem publicznym jest zdecydowanie więk-
szy w pierwszej grupie wskazanej przez pana 
senatora niż w drugiej grupie. Stąd też takie 
zróżnicowanie w zależności od tego, ile jest kon-
kretnych kompetencji i możliwości powiązań ko-
rupcjogennych, oczywiście abstrakcyjnie rzecz 
ujmując. Stąd też takie zróżnicowanie.

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Pan senator Krzysztof Kwiatkowski.

Senator 
krzyszTof kwiaTkowski 

Chciałbym zapytać pana ministra… Bo pan 
minister mówił, że te regulacje to kwestia ochro-
ny praw nabytych, a jak wiemy, one się wywodzą 
z przepisów konstytucyjnych i brakuje jednak 
jednoznacznego sformułowania tych przepisów 
konstytucji, co powoduje wiele sporów. Tak więc 
chciałbym zapytać tak precyzyjnie, na przykła-
dzie, żeby ci, którzy słuchają naszego posiedze-
nia, mogli to zrozumieć: czyli jeżeli pan poseł 
Lech Kołakowski zostaje doradcą prezesa BGK 
za kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie, to 
jego prawem słusznie nabytym, jak rozumiem, 
jest to wynagrodzenie, które pobiera w banku, 
jako szczególnie chronione dobro, które powinien 
chronić ustawodawca? Czy dobrze zrozumiałem 
pana ministra?

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Proszę, Panie Ministrze.
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Sekretarz Stanu  
w MiniSterStwie SPrawiedliwości 
marcin warchoł

Mówiąc o  konkretach, podałem przykład 
zrównania pracowników na podstawie mia-
nowania z pracownikami na podstawie umo-
wy o pracę. I w myśl zaskarżonego przepisu, na 
który się powołałem… Wnioskodawca wskazał, 
że stosunki pracy określonych w ustawie osób 
zatrudnionych na podstawie mianowania prze-
kształcają się w stosunki pracy na podstawie 
umowy o pracę. I w związku z tym regulacja, 
która wchodziłaby w życie w momencie trwa-
nia tych stosunków, zaskakiwałaby odbiorców 
tego typu norm. Z taką samą sytuacją mamy do 
czynienia tutaj. W związku z tym narusza to, 
powtarzam, zasadę ochrony zaufania obywa-
tela do państwa i stanowionego przezeń prawa. 
Państwo nie może zastawiać pułapek na obywa-
teli, nie może pozbawiać ich określonych ekspek-
tatyw, określonych praw podmiotowych. Może 
to czynić, ale z odpowiednim wyprzedzeniem, 
w taki sposób, żeby mogli sobie poukładać swoje 
stosunki zawodowe, życiowe, społeczne, z odpo-
wiednim dystansem. I dodatkowo jeszcze będzie 
to podlegać ocenie demokratycznej na etapie wy-
borów. Tak więc mamy tu podwójną kontrolę. Po 
pierwsze, kontrola wprowadzona przez ustawo-
dawcę właśnie tym rozwiązaniem, a po drugie, 
kontrola dokonywana przez samych wyborców. 
Nie ma lepszego systemu.

Unikamy wszystkich tych pułapek, o których 
mowa we wspomnianym wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego – powtórzę: K52/02 – i wielu 
innych wyrokach. Orzecznictwo jest tutaj jedno-
znaczne: nie można zmieniać reguł gry w trakcie 
jej trwania. To tak, jakby nagle w trakcie meczu 
dopuścić możliwość wymiany 10 zawodników na 
boisku.

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Panie Ministrze, aż mi się nasuwa i muszę to 
powiedzieć: szkoda, że państwo o tym nie pamię-
tali 16 grudnia 2016 r. przy uchwalaniu ustawy 
represyjnej.

Proszę bardzo, Panie… Pan senator Kwiat-
kowski chciał jeszcze raz zabrać głos. Potem pan 
marszałek Borusewicz.

Senator 
krzyszTof kwiaTkowski 

Tak, tak, ja chciałbym dopytać… Bo orzecznic-
two, wbrew temu, co mówi pan minister, nie jest 
jednolite. Mogę przywołać konkretne orzeczenie, ale 
nie mam czasu w tej formule. Ale bym powiedział… 
Żeby obywatele na konkretnym przypadku mogli to 
przeanalizować. Mówił pan, że tu szczególnie chro-
nimy to, żeby obywatel nie był zaskoczony w tym 
zakresie. Ja mam wrażenie, że to poseł Kołakowski 
był zaskoczony, że w wieku sześćdziesięciu paru lat, 
jako administratywista, okazał się wybitnym me-
nedżerem bankowości. I w związku z tym bym po-
wiedział, że, jak myślę, to zaskoczenie było raczej 
po jego stronie, w związku z tą nominacją. Tak więc 
tutaj mam wrażenie, że raczej ochrony by wyma-
gało zaskoczenie obywateli, że tak bym powiedział. 
Przykład – no, trudno to nazwać inaczej – powie-
działbym, kupowania poparcia politycznego, to 
nastąpiło w tym wypadku… Jeżeli mówimy o ochro-
nie pewnych praw, to pewnym prawem obywatela 
i wyborcy jest prawo, żeby takimi decyzjami nie był 
zaskoczony. Tak więc ja jestem zaskoczony pana za-
skoczeniem, że chronimy tutaj zaskoczenie kogoś, 
kto był zaskoczony, że został powołany.

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w MiniSterStwie SPrawiedliwości 
marcin warchoł

To było, wydaje się, stwierdzenie, z którym się 
oczywiście nie zgadzam. Stwierdzenie pana sena-
tora. To nie było pytanie. Dziękuję.

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję.
Pan senator Bogdan Borusewicz.

Senator 
BoGdan Borusewicz 

Panie Ministrze, mówił pan o  powołaniu, 
o osobach, które mają funkcję z powołania albo 
w normalnym trybie umowy o pracę. 
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Czy posłowie i senatorowie pełnią funkcję 
z powołania, czy z wyboru, czy w ramach ja-
kiejś innej formy zatrudnienia? To po pierwsze. 
Pytam, bo mówi pan o paru przypadkach, które, 
jak mi się wydaje, akurat nie dotyczą posłów ani 
senatorów. Czy mam rację, czy nie mam racji? 
Takie mam do pana pytanie.

Po drugie, chcę jeszcze powiedzieć, że były 
uchwalane ustawy, które naruszały tę świę-
tą zasadę, o której pan wspomina. To dotyczyło 
pracowników telewizji publicznej, których umo-
wy o pracę zostały rozwiązane, w całości były 
rozwiązane, w ciągu 3 miesięcy. To dotyczyło 
też ostatnio pracowników Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych, gdzie wprowadzono tę samą 
zmianę. 

Czy nie uważa pan, że wprowadzenie tej usta-
wy w stosunku do posłów i senatorów z wybo-
ru spowoduje, że będą zmuszeni składać decyzję 
albo o rezygnacji z dodatkowego zatrudnienia, 
albo o rezygnacji z mandatu?

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w MiniSterStwie SPrawiedliwości 
marcin warchoł

Dla mnie kryterium jest jedno – wola wybor-
ców. To oni wybierają, oni decydują. Oddajmy głos 
wszystkim tym, którzy w najbliższych wyborach 
będą głosować i sami ocenią, czy wolą i chcą po-
sła lub senatora zatrudnionego w spółce, czy też 
niezatrudnionego, czy zaangażowanego w jakąś 
dodatkową działalność, czy też nie. Oni oceniają 
pracę posła w zakresie ustawodawstwa, tworze-
nia prawa, interpelacji, oceniają całokształt i do-
skonale znają swojego posła, wiedzą, czy gdzieś 
pracuje, czy nie pracuje. A ten poseł czy senator 
– powiadam – będzie mógł ułożyć swoje stosunki 
osobiste i zawodowe w następnej kadencji w taki 
sposób, który zagwarantuje mu odpowiedni czas 
do podjęcia takich decyzji. I to jest coś oczywiste-
go. No więc jeżeli będzie negatywna ocena wy-
borców, to ten poseł nie pojawi się w najbliższej 
kadencji Sejmu, a senator w kadencji Senatu. Dla 
mnie jest kryterium ostateczne: wola suwerena.

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Dziękuję…)

Senator 
BoGdan Borusewicz 

Chodzi o to, Panie Ministrze, jak jest w tej 
chwili, tzn. jest procedura w tej chwili i teraz. 
Jeżeli pan uważa, że wola suwerena w tej kwestii 
jest sprawą zasadniczą, to po co w ogóle jest ta 
ustawa? Pan może piastować dodatkową pracę za 
wynagrodzenie wielokrotnie wyższe niż uposa-
żenie poselskie czy senatorskie także w następnej 
kadencji, jeżeli będzie wola wyborców. Pana uza-
sadnienie nie trzyma się kupy, Panie Ministrze.

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Pan senator Janusz Pęcherz.

Senator 
Janusz Pęcherz 

Nie wiem, czy kontynuować, ale zadam to 
pytanie.

Jak w tym kontekście, o którym dzisiaj mó-
wimy, wytłumaczyć obniżkę wynagrodzeń po-
słów, senatorów burmistrzów czy prezydentów 
miast o 20% sprzed kilku lat? No, takie jest pyta-
nie: czy można to wytłumaczyć? Chyba nie moż-
na w tym rozumieniu tego wytłumaczyć, a jeżeli 
już, to możemy sobie zadać kolejne pytanie. Skoro 
wiemy, że za 2 lata pensja czy wynagrodzenie – 
może lepiej wynagrodzenie – parlamentarzy-
sty będzie wynosić tyle, ile wynosi, to możemy 
świadomie przyjąć, że idziemy, bo wiemy, czyli 
nie będziemy niczym zaskoczeni. Ale gdyby mi 
obniżyli w trakcie, byłbym zaskoczony. A w myśl 
tego, co pan minister tu mówi, ja nie powinienem 
być zaskoczony, że mi ktoś po raz kolejny obniży 
wynagrodzenie.

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Pan senator Wadim… Bo pan minister, widzę, 
nie ma…

(Głos z sali: Nie umie odpowiedzieć.)
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(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Spra-
wiedliwości Marcin Warchoł: To nie były pytania.)

No, nie było to pytanie.
Pan senator Wadim Tyszkiewicz.
(Senator Janusz Pęcherz: Było: jak wytłu - 

maczyć…)

Senator 
wadim Tyszkiewicz 

Panie Ministrze, to ja mam pytanie.
Jednak będę dalej brnął, jeśli chodzi o te prawa 

nabyte, bo państwa ministerstwo się tym zajmo-
wało. Chodzi mi o prawa nabyte dotyczące człon-
ków KRS, którym kadencja została przerwana 
w czasie jej trwania.

(Senator Bogdan Borusewicz: A były jakieś 
prawa nabyte?)

Tak, mieli oni prawa nabyte.
I dlaczego państwo ich tych praw nabytych po-

zbawili? To jest moje pierwsze pytanie.
Drugie – prawa nabyte emerytów wojsko-

wych, którym odebrano emerytury. Mieli prawa 
nabyte, zostały odebrane.

Tak że 2 pytania.
A, jeszcze chciałbym jedno… Może pan mini-

ster… Ale to już jest zupełnie inne, merytoryczne. 
Chodzi mi o skalę korupcji

Co spowodowało, że państwo tę ustawę wpro-
wadzacie? Czy wzrosła korupcja? Jaka to jest 
skala? Ile jest przypadków korupcyjnych w samo-
rządzie? Nie wiem, 10, 20, 100… Macie państwo 
dane na temat skali korupcji?

Te 3 pytania.

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w MiniSterStwie SPrawiedliwości 
marcin warchoł

Dziękuję bardzo.
Rozpoczynając od ostatniego pytania… 

Przedstawimy na piśmie te statystyki. W uza-
sadnieniu są zresztą podane ogólne dane. Tak że 
my je sprecyzujemy i zaktualizujemy.

(Senator Wadim Tyszkiewicz: Ale ta skala 
wzrosła, czy nie?)

Udzielimy odpowiedzi na piśmie.
A  odnosząc się do pierwszej części… 

Zajmujemy się w tej chwili nie ustawą o KRS, 
nie jakąś ustawą, którą pan zacytował, o emery-
turach, zajmujemy się ustawą o zmianie kodek-
su karnego, tzw. ustawą antykorupcyjną. O tym 
dyskutujemy.

O KRS dyskutowaliśmy swego czasu. Sytuacja 
była zupełnie inna w przypadku ustawy o KRS, 
dlatego że zmienialiśmy sposób powoływania. 
Demokratyczna Krajowa Rada Sądownictwa za-
stąpiła wcześniejszą korporacyjną. Czyli zmiana 
ustrojowa towarzyszyła tamtej istotnej zmianie. 
To zupełnie 2 inne historie. Ale nie wracamy do 
tamtej dyskusji, tylko zajmujemy się tą ustawą. 
Powiadam: ochrona praw nabytych i zakaz zmia-
ny reguł gry w trakcie jej trwania. Dziękuję.

(Senator Wadim Tyszkiewicz: Panie Ministrze, 
czyli prawa nabyte…)

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Panie Senatorze, momencik. Bardzo bym pro-
siła o zgłoszenie się do zadawania pytań.

Pan jeszcze chce zadać…

Senator 
wadim Tyszkiewicz 

Tylko uzupełnić, bo pan nie odpowiedział na 
pytanie. Prawa nabyte, rozumiem, mają różne 
definicje w zależności od sytuacji. Prawa nabyte 
to prawa nabyte, a państwo tak to traktujecie, że 
w KRS są inne prawa nabyte, a teraz są inne pra-
wa nabyte. Tak?

Sekretarz Stanu  
w MiniSterStwie SPrawiedliwości 
marcin warchoł

Jeszcze raz powiadam: ci sędziowie nie prze-
stali być sędziami w  tym momencie. Tylko 
ze względu na zmianę ustroju Krajowej Rady 
Sądownictwa – poprzez stworzenie tego wybo-
ru bardziej demokratycznym, w miejsce wcze-
śniejszego korporacyjnego – tego typu regulacja 
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musiała mieć miejsce. To naturalna konsekwen-
cja. Przecież nikt ich nie pozbawił funkcji sę-
dziego, dalej mogli sobie orzekać, dalej mogli być 
sędziami. Tutaj jest miejsce na prawa nabyte.

Tymczasem w tej sytuacji, o której my mówi-
my, konkretny poseł czy senator swoje stosunki 
życiowe zawodowe planuje z pewnym wyprzedze-
niem. Ktoś bierze kredyt, ktoś się przeprowadza, 
wynajmuje mieszkanie po to właśnie, żeby można 
było podjąć decyzję. I w ostateczności kto o tym 
decyduje? Wyborca w wolnych, demokratycznych 
wyborach. I ten wyborca osądzi takiego posła czy 
senatora. Osądzi, czy on może dorabiać, czy nie, 
i albo go wybierze, albo go nie wybierze. To jest 
najlepsze kryterium weryfikacji.

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Jestem naprawdę pod wrażeniem pana 

odpowiedzi. Znam pana tytuły naukowe. 
Dowiedziałam się od pana dzisiaj, że w zasadzie 
ci sędziowie sobie mogli orzekać, przecież ich nikt 
nie wywalił.

A wie pan, co to jest tzw. zasada nieusuwal-
ności sędziów? Ona nie ma nic wspólnego z pra-
wami nabytymi.

Pan senator Marcin Bosacki.

Senator 
marcin Bosacki 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, ja powiem szczerze, że nie 

wiem, czy bardziej mnie rozbawił, czy oburzył 
pana wykład o trwałości prawa i o prawach na-
bytych. Przypomnę panu – oprócz tych przykła-
dów, które już koledzy podawali, czyli sędziów 
KRS, nagłej obniżki dla wójtów, burmistrzów 
i  parlamentarzystów przed paroma laty czy 
dziennikarzy TVP – jeszcze 2 przykłady ustaw, 
za którymi pana formacja i pana klub parla-
mentarny głosowali. To jest ustawa o służbie za-
granicznej, która zabierała przywileje kobietom 
wychowującym małe dzieci, nagle, bez żadnego 
ostrzeżenia, oraz tzw. piątka Kaczyńskiego, która 
w efekcie zmuszałaby do zamykania natychmiast 
legalnie funkcjonujących biznesów, niektórych 
wartych dziesiątki milionów złotych. No, przed 

tą ostatnią katastrofą na szczęście Wysoki Senat 
Rzeczpospolitą uchronił.

Ja mam do pana takie pytanie. Skoro państwo 
głosowaliście za wszystkimi takimi rozwiązania-
mi, które inne grupy społeczne – od dziennikarzy 
przez dyplomatów po mundurowych – pozbawia-
ły praw nabytych, a teraz chcecie je utrzymywać 
tylko dlatego, że setki waszych kolegów i kole-
żanek chapią na państwowym grube dziesiątki 
i setki tysięcy, to czy pan się wycofuje ze swojego 
stwierdzenia, że chodzi o stabilność prawa, czy 
też zgodzi się pan z moim stwierdzeniem, że pana 
wypowiedź jest przykładem daleko idącej hucpy 
i bezczelności?

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w MiniSterStwie SPrawiedliwości 
marcin warchoł

Nie, nie wycofuję się. I fundamentalnie się nie 
zgadzam z panem senatorem. Dziękuję.

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań.
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał 

się do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pyta-
nie zadane przez senatora Wadima Tyszkiewicza.

Otwieram dyskusję.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Krzysztofa Kwiatkowskiego.

Senator 
krzyszTof kwiaTkowski 

Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie.
Ja muszę powiedzieć, że jako sprawozdawca 

komisji początkowo nie planowałem zabierania 
teraz głosu, ale uważam, że my naprawdę musi-
my docenić doniosłość faktu, który miał miejsce 
na tej sali. Mamy oto przełomowe na płaszczyźnie 
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prawnej – nawet bym powiedział, że kopernikań-
skie – odkrycie. Od dzisiaj musimy wiedzieć, że 
prawa nabyte są wszędzie tam, gdzie dotyczą 
członków i sympatyków Zjednoczonej Prawicy, 
członków Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej 
Polski i innych środowisk politycznych je wspie-
rających. Wszędzie tam, gdzie członek PiS lub 
partii wspierających dostanie posadę w spółce 
Skarbu Państwa, to jest to jego prawo nabyte. 
I według pana ministra powinno być chronione. 
Za to jeśli obywatel był pracownikiem służby za-
granicznej – mówimy o tysiącach ludzi – służby 
cywilnej, członkiem Krajowej Rady Sądownictwa, 
skądinąd na kadencję powołanym… Bo urzędnicy 
służby cywilnej czy służby zagranicznej świado-
mie wybierali zawód i mieli do czynienia z zawo-
dem, którego etos był związany ze służbą, która, 
przynajmniej w zamierzeniu twórców tych ustaw, 
miała wiązać te osoby z uwagi na wyjątkowy 
charakter pracy dla państwa polskiego na cały 
okres ich aktywności zawodowej. No ale okazuje 
się, że to nie są prawa nabyte – w myśl defini-
cji, którą przed chwilą przedstawiono na tej sali. 
Oczywiście Trybunał Konstytucyjny tutaj mówi 
co innego, bo Trybunał Konstytucyjny w różnych 
swoich orzeczeniach – one nie są jednolite, warto 
tu przytoczyć różne – mówi tak. Mając na wzglę-
dzie – tak mówił swego czasu trybunał – prze-
miany społeczno-polityczne i ustrojowe, należy 
przyjąć, że zasada ochrony praw nabytych jest 
swoistych hamulcem dla pozbawienia praw na-
bytych bez mocnego uzasadnienia, ograniczają-
cym tym samym ustawodawcę i jego ingerencję 
w sferę praw obywatelskich.

Okazuje się, że są obywatele pierwszej i dru-
giej kategorii. Są obywatele, których prawa oby-
watelskie według tej definicji, która padła na tej 
sali, mają być chronione szczególnie. Rozumiem, 
że pan poseł Kołakowski, mimo że go nikt posel-
skiego mandatu by nie pozbawił, gdyby weszły 
w życie te przepisy… Suweren podjął decyzję – 
poseł Kołakowski jest parlamentarzystą i będzie 
nim do końca kadencji, na którą został wybra-
ny. Ale to nie suweren go wybierał na prezesa 
Banku Gospodarstwa Krajowego. Jak wiemy, tę 
posadę dostał po wspólnej konferencji z prezesem 
Jarosławem Kaczyńskim i stwierdzeniu, jak waż-
ną rolę pan poseł odgrywa dla budowania więk-
szości parlamentarnej. Tak, to dotyczy przepisów 
tej ustawy. Właśnie po to ustawodawcy przygoto-
wali projekt, który mówi wyraźnie o zakazie łą-
czenia tych stanowisk. My popieramy państwa 

w tej inicjatywie. Na posiedzeniu komisji senac-
kiej nie było głosów sprzeciwu. Wręcz przeciw-
nie, uznaliśmy, że ochrona zasady dotyczącej tego, 
żeby nie było takich związków, że łączy się funk-
cję parlamentarzysty z pracą w spółkach Skarbu 
Państwa, jest tak ważna, że nie można czekać z jej 
wejściem w życie. Nie ma tutaj ochrony praw na-
bytych doradcy prezesa BGK czy pracownika do-
wolnej spółki Skarbu Państwa. Prawem nabytym, 
chronionym, związanym z konstytucyjną zasadą 
kadencji, na jaką był wybrany parlamentarzysta, 
jest jego mandat poselski czy senatorski. Nikt tych 
osób mandatów nie pozbawia.

Panie Ministrze, ja proszę i  apeluję, żeby 
podobnej argumentacji nie przedstawiał pan 
w Sejmie. My na tej sali podeszliśmy do tego 
w troszkę humorystyczny sposób. Ułatwia nam 
to fakt, że jest już po godzinie 22.00. W Sejmie 
godzina może być wcześniejsza. Może pan nie 
wzbudzić równie żartobliwej sympatii swoimi 
wypowiedziami, jeżeli będzie się pan tak wy-
powiadał w godzinach wcześniejszych niż teraz 
w Senacie. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została…
Senator Tyszkiewicz. Proszę bardzo.

Senator 
wadim Tyszkiewicz 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Pocieszę państwa. Miałem przygotowane po-

prawki, ale się z nich wycofuję. Wybaczcie mi 
w związku z tym to, że zabrałem głos. Nie będę 
już składał poprawek.

Szanowni Państwo, w związku z ustawą, która 
ma zabezpieczać przed korupcją, chciałbym za-
dać retoryczne pytanie panu ministrowi. O jakiej 
korupcji mówimy? Tutaj na sali prof. Piotrowski 
mówił o tym, że nie powinniśmy dzielić korup-
cji na korupcję zwykłą i korupcję polityczną. 
Szczególnie powinno dotyczyć to tych, którzy 
rzeczywiście pilnują przestrzegania prawa. Jest 
to też adresowane do pana ministra. Z korupcją 
trzeba walczyć, nikt tego nie kwestionuje. Ale jak 
ma się korupcja w wykonaniu prezydenta Sopotu, 
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o którą został oskarżony, taka, że w warsztacie 
samochodowym ktoś mu taniej wyremontował 
samochód, do korupcji politycznej, w przypadku 
której za lojalność wobec partii, za głos wyborczy 
dostaje się funkcję, która jest jak gdyby nagra-
dzana wypłatą na poziomie 50 tysięcy zł, 30 ty-
sięcy zł czy 40 tysięcy zł? Gdzie tu jest proporcja? 
Powinniśmy…

(Senator Bogdan Borusewicz: Miesięcznie.)
Miesięcznie, oczy wiście miesięcznie. 

Powinniśmy, Panie Ministrze, walczyć przede 
wszystkim z korupcją polityczną, chociaż, tak 
jak powiedziałem, prof. Piotrowski prosił, żeby 
takiej nazwy nie używać. To jest korupcja naj-
gorsza z możliwych, dlatego że partie polityczne 
za publiczne pieniądze kupują głosy. Może tak się 
działo po 1989 r., tego nie wiem, ale skala tego, co 
się dzieje dzisiaj, jest porażająca. Powtarzam: jest 
porażająca.

Nie ukrywam, że byłem skłonny zgłosić po-
prawki do ustawy, ale w  związku z  tym, że 
przekonano mnie, że te poprawki byłyby niekon-
stytucyjne, nie będę ich składał. Liczę, że dożyje-
my takich czasów, kiedy będzie można, być może 
poprzez zmianę konstytucji, która, mam nadzie-
ję, nastąpi, doprowadzić do tego, że będzie do-
chodziło do delegalizacji partii politycznej, która 
dopuszczałaby się znacznych rozmiarów korup-
cji politycznej. Nie mówimy o jakichś drobnych 
przejściach z jednego klubu do drugiego. Mówimy 
o korupcji politycznej, która powoduje, że partia 
utrzymuje władzę za wszelką cenę, płacąc za gło-
sowania, za przynależność do partii ogromnymi 
publicznymi pieniędzmi.

Chciałem złożyć poprawkę, która zmierzałaby 
do tego, że następowałaby utrata mandatu parla-
mentarzysty za zmianę barw klubowych. Proszę 
mi wierzyć – mam wyniki badań na ten temat 
– że oczekiwania społeczne są w tym zakresie 
gigantyczne. Polacy chcieliby, żeby parlamenta-
rzyści sprzedający swoje poparcie, które uzyskali 
w trakcie wyborów, gdy startowali w wyborach 
z określonej partii politycznej, pod określonymi 
sztandarami, parlamentarzyści, którzy te barwy 
zmieniają, tracili mandat. I mam nadzieję, że tego 
też doczekamy.

Mam przygotowaną poprawkę, która zaka-
zuje łączenia funkcji sekretarza stanu z funkcją 
parlamentarzysty. Nie złożę tej poprawki, bo gdy 
wczytamy się dokładnie w konstytucję… Kiedy 
tworzona była konstytucja, zapisano tam, że je-
śli chodzi o łączenie tych funkcji, to wyłączeni są 

ministrowie i sekretarze stanu. Tylko że kiedy 
tworzono konstytucję, nikomu nie przyszło do 
głowy, że dojdzie do takiej patologii, z jaką dzisiaj 
mamy do czynienia, że sekretarzy stanu jest kil-
ku. Łamane jest prawo, Panie Ministrze. Skoro 
mówicie o przestrzeganiu prawa – ja kieruję to też 
do prawej strony sali, na której jest tylko, i dzię-
kuję wam za to, 2 senatorów…

(Senator Wiktor Durlak: 3.)
…przepraszam, 3 – to art. 37 ustawy o Radzie 

Ministrów mówi o tym, że sekretarz stanu po-
winien być 1. A ilu w tej chwili jest sekretarzy 
stanu? Nie jestem w stanie nawet policzyć. Ale 
to, że w ministerstwach jest ich 2, 3, 4, już stało 
się normą. Dlaczego? Dlatego, że partia rządząca 
uprawia korupcję polityczną. I mógłbym zadać 
pytanie… Bo wielu parlamentarzystów i sena-
torów z prawej strony mównicy to są porządni 
ludzie. Ja się zastanawiam, jak tym ludziom nie 
wstyd stać po stronie tych, którzy uprawiają ko-
rupcję gorszą od kradzieży kiełbasy czy kradzieży 
wiertarki, czy kradzieży chleba, bo za pieniądze 
publiczne dochodzi do korupcji politycznej na-
prawdę wielkich rozmiarów.

Jak wytłumaczyć to, że projektodawcy tej usta-
wy mówią o walce z korupcją, a jednocześnie po-
seł Żuk z partii Kukiz może nie dostał żadnej 
funkcji, ale jego syn nagle się znalazł w radzie 
nadzorczej spółki PGE, tuż przed głosowania-
mi, w momencie, kiedy ważyły się losy tego, czy 
będzie większość parlamentarna, czy tej więk-
szości nie będzie? Czy jest to korupcja, czy nie? 
Oczywiście w majestacie prawa dzisiaj trudno 
udowodnić, że to jest korupcja w najczystszej po-
staci. Dla mnie jest. Więc jak to jest z tą korupcją? 
Czy to jest hipokryzja? Według mnie to jest hipo-
kryzja największych rozmiarów.

Kiedyś, pamiętacie państwo, była wielka afe-
ra, bo przyłapano poseł Beger, jak próbowała 
handlować głosem. To już dzisiaj historia. Tamte 
wydarzenia to była taka drobna zabawa w stosun-
ku do tego, co dzisiaj się dzieje. Czy Ministerstwo 
Sprawiedliwości ma pomysł na to, żeby walczyć 
z korupcją, która dzisiaj przybiera naprawdę gi-
gantyczne rozmiary?

Ostatni przykład państwu podam. Poseł Mejza 
– nie wiem, czy państwu coś mówi to nazwisko. 
Poseł Mejza to jest człowiek, który wyszedł spod 
moich skrzydeł, po czym poseł Mejza w wieku 24 
lat z mojej listy, przeze mnie stworzonej dostał się 
do sejmiku województwa lubuskiego, został rad-
nym, a później, po śmierci pani minister Fedak, 
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został parlamentarzystą. Proszę państwa, z tego, 
co przeczytałem, wynika, że poseł Mejza w wieku 
30 lat zostanie wiceministrem sportu. Jaki miał 
związek pan poseł Mejza ze sportem? Ano taki, że 
w klubie sportowym, koszykarskim klubie spor-
towym Zastal był stewardem, czyli rozsadzał 
gości, wskazywał, gdzie mają usiąść. To są jego 
kompetencje, żeby zostać wiceministrem sportu. 
Dlaczego ma nim zostać? Dlatego, że brakuje 1 czy 
2 głosów partii rządzącej i po to, żeby zdobyć tę 
większość, partia rządząca dopuszcza się korupcji 
politycznej w najgorszym wydaniu.

Kończę już. Jak to się ma do kradzieży kieł-
basy, wiertarki czy do korupcji związanej z tym, 
że komuś coś ktoś pomógł załatwić? To jest hipo-
kryzja. Ta ustawa proponowana przez państwa 
jest szczytem hipokryzji. Ona jest tylko po to, żeby 
wytłumaczyć, dlaczego się sprzedaliśmy. Ja mó-
wię o kilku posłach z partii, która dzisiaj w sonda-
żach ma poparcie na poziomie 1–2%, ale ma kilka 
głosów, żeby drogo się sprzedać. To jest korupcja 
na skalę gigantyczną, dotąd niespotykaną i z taką 
korupcją powinniśmy walczyć. Mam nadzieję, że 
dożyjemy takich czasów, że za uprawianie takiej 
korupcji partia, która się takiej korupcji dopusz-
cza, będzie delegalizowana. Dziękuję. (Oklaski)

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
(Rozmowy na sali)
Panie Ministrze, pan w tym momencie nie ma 

głosu.
(Rozmowy na sali)
Momencik.
Pan senator Bogdan Borusewicz, pan 

marszałek.

Senator 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo.
Ja chciałem powiedzieć…
(Senator Jadwiga Rotnicka: Samoobrona…)
…tak naprawdę obronić Samoobronę, bo 

Samoobrona nie może się bronić. Otóż panią poseł 
Beger usiłowano skorumpować, nie ona korum-
powała, i ona się nie dała skorumpować. Tak że 
muszę to powiedzieć, żeby to wybrzmiało.

(Senator Wadim Tyszkiewicz: Jasne.)

Tu akurat pan senator się pomylił i powiedział 
odwrotnie.

(Senator Wadim Tyszkiewicz: Za co przepra - 
szam.)

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Czy jeszcze ktoś się zapisał do dyskusji?
Pan senator Wiktor Durlak. Proszę bardzo.

Senator 
wikTor durlak 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Panie Senatorze, proszę być spokojnym, ja 

śpię spokojnie. To wszystko, co pan powiedział, to 
może być tylko pańskie odczucie. Odczucie może 
być błędne. Nie założył pan, że może się pan my-
lić, że nie pan racji w tym, co pan mówi. A jeśli 
jest pan pewny tego, co pan mówi, to proszę złożyć 
doniesienie do prokuratury, że gdzieś jest upra-
wiana korupcja.

(Rozmowy na sali)
Co do posła Brejzy… Nie, nie. Jak on się 

nazywa?
(Głos z sali: Mejza.)
Tak, Mejza.
Nieładnie się pan w stosunku do niego za-

chował. Skoro, jak pan mówił, wyszedł on spod 
pana skrzydeł, to może dobrze go pan przygoto-
wał do funkcji, którą prawdopodobnie będzie albo 
której nie będzie, tego jeszcze nie wiemy, pełnił. 
Dziękuję.

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Informuję, że…
Momencik, Panie Ministrze, tu jest Senat.
Informuję, że lista mówców została wyczer  

pana.
Dla porządku informuję, że przemówie-

nia na piśmie w dyskusji do protokołu* złożyli 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.



131

31. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 7 października 2021 r.

ustawa o zmianie ustawy – kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

senatorowie Aleksander Szwed, Ryszard Świlski 
i Janusz Pęcherz. 

Wnioski o  charakterze legislacyjnym zło-
żyli senator Ryszard Bober i senator Krzysztof 
Kwiatkowski.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować 

się do wniosków legislacyjnych, które zostały 
złożone?

Sekretarz Stanu  
w MiniSterStwie SPrawiedliwości 
marcin warchoł

Dziękuję bardzo.
Szczytem korupcji jest przetrzymywanie pra-

wie przez rok, bo rok minie w grudniu 2021 r. 
od momentu rozpoznawania, wniosku o uchy-
lenie immunitetu pani senator Kochan, Panie 
Senatorze.

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Panie Ministrze, ja chciałabym zapytać…
(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Spra-

wiedliwości Marcin Warchoł: Ponad pół roku…)
…czy pan chce się ustosunkować do wniosków.
(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Spra-

wiedliwości Marcin Warchoł: Tak.)
To proszę ustosunkować się do wniosków, któ-

re zostały złożone.

Sekretarz Stanu  
w MiniSterStwie SPrawiedliwości 
marcin warchoł

Ponad pół roku leży w państwa Izbie wnio-
sek o  uchylenie immunitetu pana marszałka 
Grodzkiego. To jest, Panie Senatorze Tyszkiewicz, 
szczyt hipokryzji. Dziękuję.

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Czy pan chce się ustosunkować do tych wnio-
sków, czy nie?

(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Spra-
wiedliwości Marcin Warchoł: Dziękuję bardzo.)

Dziękuję.
Ponieważ zostały złożone wnioski o charakte-

rze legislacyjnym, proszę Komisję Ustawodawczą 
oraz Komisję Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji o ustosunkowanie się do przedstawio-
nych wniosków i  przygotowanie wspólnego 
sprawozdania.

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

Dziękuję, Panie Ministrze, za przybycie do 
Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
dziesiątego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych 
innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 498, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 498 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Infrastruktury, 
senatora Artura Dunina, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator SPrawozdawca 
arTur dunin 

Bardzo serdecznie dziękuję.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Infrastruktury chciałbym 

przedstawić sprawozdanie dotyczące zmiany 
ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych 
innych ustaw.

Najpierw może 2 słowa o ustawie. Głównym 
celem projektu ustawy o  zmianie ustawy 
o transporcie drogowym oraz innych ustaw jest 
dostosowanie polskiego prawodawstwa do dy-
rektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii 
Europejskiej o nr 2018/645 z 18 kwietnia 2018 r. 
oraz dyrektywy 2006/126/WE w sprawie praw 
jazdy. Zmiany w ustawie dotyczą m.in. dopre-
cyzowania i rozszerzenia stosowania wyjątków 
w zakresie dyrektywy w sprawie wstępnej kwa-
lifikacji i okresowego szkolenia kierowców nie-
których pojazdów drogowych do przewozu rzeczy 
lub osób, ustanowienia nowego dokumentu w po-
staci karty kwalifikacyjnej kierowcy jako doku-
mentu potwierdzającego uprawnienia kierowcy 
do wykonywania pracy na stanowisku kierow-
cy, wymiany informacji o wydanych i cofniętych 
świadectwach kwalifikacji kierowcy, wprowadze-
nia profilu kierowcy zawodowego, rozszerzenia 
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instytucji zawieszenia uprawnień do kierowania 
pojazdami. To są główne kwestie wynikające ze 
zmian wprowadzonych do tej ustawy.

Szanowni Państwo, wczoraj odbyliśmy posie-
dzenie komisji, na którym pan minister przedsta-
wił założenia ustawy. Uważam, że dyskusja była 
dobra i merytoryczna, za co bardzo serdecznie 
dziękuję w imieniu wszystkich członków komi-
sji. Dziękuję wam za to, że faktycznie podeszli-
ście do sprawy bardzo poważnie i merytorycznie. 

Zostało wprowadzonych 12 poprawek, wszyst-
kie one zostały przyjęte przez komisję. Komisja 
rekomenduje przyjęcie tej ustawy z poprawkami.

Jeżeli pani marszałek pozwoli, to nie będę już 
o tak późnej godzinie zajmować czasu w trakcie 
dyskusji. Otóż ja byłem autorem 2 poprawek, ale 
po rozmowach toczonych po posiedzeniu komi-
sji, ale przed posiedzeniem plenarnym i tym wy-
stąpieniem, chciałbym wprowadzić dodatkową 
poprawkę.

Ja może w skrócie powiem, że ustawodawca 
przewidział, że kandydaci na instruktorów muszą 
mieć co najmniej 10-letni staż. Poprawka, którą 
zaprezentowałem i która została przegłosowana, 
dotyczyła tego, żeby zmienić ten 10-letni staż na 
staż 5-letni. Nie było w tym zapisie odniesienia 
do stażu w zakresie kursów międzynarodowych. 
Chciałbym zmienić tę poprawkę, czyli przedłożyć 
na pani ręce, Pani Marszałek, poprawkę, w któ-
rej zostawiam ten 5-letni staż, ale liczę go razem 
z wykonywaniem międzynarodowego przewozu. 

Panie Ministrze, jeżeli będzie pan mógł się do 
tego odnieść, to będę bardzo wdzięczny. W takim 
razie ja już nie będę zabierał głosu. 

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Dziękuję.)

Dziękuję bardzo.
Jeszcze raz zadeklaruję w imieniu komisji 

i swoim własnym, jak również mojego klubu, że 
będziemy głosować za przyjęciem tej ustawy z po-
prawkami. Dziękuję uprzejmie.

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa pragnie zadać takie pyta-
nie? Nie widzę chętnych.

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

Witamy na naszym posiedzeniu pana mini-
stra Rafała Webera.

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

(Sekretarz Stanu Ministerstwa Infrastruktury 
Rafał Weber: Tak, Pani Marszałek.)

To bardzo prosimy, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w MiniSterStwie inFraStruktury 
rafał weBer

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Pan senator sprawozdawca dosyć precy-

zyjnie określił założenia tej ustawy, tak że nie 
będę tego powielał. Jest późna godzina, a wiem, 
że kolejne punkty przed nami. Odniosę się do 
poprawki, którą pan senator tutaj przedstawił. 
Wczoraj faktycznie była dyskusja na ten temat. 
Założeniem Ministerstwa Infrastruktury jest 
to, aby instruktorem, czyli osobą szkolącą przy-
szłych kierowców zawodowych, kierowców, któ-
rzy prowadzą zarówno autobusy, jak i pojazdy 
ciężkie – nie tylko w kraju, ale również za grani-
cą – była osoba doświadczona, mająca doświad-
czenie zarówno w transporcie krajowym, jak 
i właśnie międzynarodowym. I ten wymóg do-
świadczenia w transporcie międzynarodowym 
chcemy utrzymać. Uważam, że jest to ważne, 
przede wszystkim ze względu na potrzebę prze-
kazania tego doświadczenia osobom młodszym, 
które dopiero aspirują do tego, żeby być kierowcą 
zawodowym. I to jest coś, co chcielibyśmy utrzy-
mać w tym projekcie.

Jeżeli chodzi o skrócenie tego stażu z 10 do 
5 lat, to jesteśmy otwarci. Kiedy Wysoka Izba 
przyjmie tę poprawkę i będzie ona częścią usta-
wy przekazywanej między Senatem a Sejmem, 
to przyjrzymy się temu dokładniej. Jeżeli tam nie 
ma żadnego wytrychu, jeżeli tam nie ma jakiejś 
pułapki, jeżeli tam nie ma czegoś, jak to się mówi, 
zapisanego drobnym druczkiem, to będę reko-
mendował, aby ta poprawka została utrzymana 
w ustawie na poziomie Sejmu. Powiedziałem to, 
odnosząc się do kwestii, którą pan senator spra-
wozdawca poruszył w swoim wystąpieniu. 
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ustawa o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz ustawy o Straży granicznej

Jeżeli będą inne pytania państwa senatorów, 
to jestem do dyspozycji. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje marszałek 
Tomasz Grodzki)

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pani senator Rotnicka, bardzo proszę.

Senator 
JadwiGa roTnick a 

Dziękuję, Marszałku.
Bardzo krótko zapytam pana o coś, żeby do-

brze przekazać informację, którą pan teraz 
przedstawił. 

Międzynarodowe doświadczenie, ale w okre-
sie 5 lat, tak?

Sekretarz Stanu  
w MiniSterStwie inFraStruktury 
rafał weBer

Tak, dokładnie. Rozumiem, że taka jest inten-
cja w przypadku tej poprawki. Jeżeli ta intencja 
jest wyrażona w samym przepisie, który w for-
mie poprawki został złożony, to tak, taką intencję 
jesteśmy w stanie przyjąć.

(Senator Jadwiga Rotnicka: Czyli nie likwi-
dujemy tego doświadczenia zagranicznego, tylko 
skracamy czas?)

Po raz kolejny potwierdzam.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Więcej pytań nie widzę.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie 

zapisał się do głosu.

Z kolei przemówienia do protokołu* złożyli ple-
no titulo senatorowie Aleksander Szwed, Ryszard 
Świlski, Mariusz Gromko i Janusz Pęcherz oraz – 
to w tej chwili – pan senator Wadim Tyszkiewicz.

Informuję, że wnioski o charakterze legislacyj-
nym złożyli państwo senatorowie Jan Hamerski 
oraz – również niedawno – Artur Dunin.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Zostały złożone wnioski legislacyjne.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunko-

wać się do przedstawionych wniosków? Pan 
minister…

(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Infra- 
struktury Rafał Weber: Do tych, które zostały zło-
żone teraz na posiedzeniu plenarnym? Już to zro-
biłem, tak że dziękuję bardzo.)

Dziękuję bardzo.
Proszę Komisję Infrastruktury o ustosunko-

wanie się do przedstawionych wniosków i przygo-
towanie sprawozdania. Dopiero potem będziemy 
mogli przystąpić do procedury głosowania nad 
projektem. Zostanie ono przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu je-
denastego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy – Prawo lotnicze oraz ustawy o Straży 
Granicznej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 500, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 500 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 
Komisji Infrastruktury, panią senator Jadwigę 
Rotnicką, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator SPrawozdawca 
JadwiGa roTnick a 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić w imieniu komi-

sji, które wymienił pan marszałek, informację 
o przebiegu posiedzenia komisji. 

Omawiana ustawa ma na celu dostosowanie 
przepisów ustawy – Prawo wodne z lipca 2002 r. 
do prawa Unii Europejskiej. Dotyczy głównie roz-
porządzenia nr 2019/103, które będzie stosowane 
od 31 grudnia br. To rozporządzenie wprowadziło 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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ustawa o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz ustawy o Straży granicznej

istotne zmiany w zapisach dotyczących wspól-
nych podstawowych norm ochrony lotnictwa 
cywilnego. Dotyczy sprawdzania przeszłości 
osób wykonujących zadania związane z ochro-
ną lotnictwa cywilnego. Ustawa określa zakres 
czynności podejmowanych w ramach standar-
dowego i rozszerzonego sprawdzania przeszłości, 
kategorie osób podlegających owemu sprawdza-
niu, podmioty odpowiedzialne za owo spraw-
dzenie, a także częstotliwość dokonywania tych 
sprawdzeń. 

Dalej. Ustawa określa także nowy katalog 
przesłanek negatywnych i nowy katalog prze-
stępstw, wprowadza wiele zmian dotyczących 
uprawnień Straży Granicznej do sprawdzania 
przeszłości, określa wysokość administracyj-
nych kar pieniężnych za nieprzestrzeganie na-
łożonych nowych obowiązków, a także podmioty 
odpowiedzialne za ich nakładanie. Brzmi to, 
proszę państwa, trochę zawile, ale taki jest ję-
zyk, powiedzmy, ustaw europejskich, Komisji 
Europejskiej.

W konsekwencji zmian dokonanych w usta-
wie – Prawo lotnicze wprowadzona została także 
zmiana w ustawie o Straży Granicznej z 12 paź-
dziernika 1990 r., bowiem rozszerzony został za-
kres jej kompetencji.

Ustawa ma wejść w życie 31 grudnia 2021 r. 
z wyjątkiem przepisu, który nakłada na komen-
danta głównego Straży Granicznej obowiązek 
utworzenia dostępu do aplikacji WNP-SG, co na-
leży tłumaczyć jako Weryfikacja negatywnych 
przesłanek – Straż Graniczna, który ma wejść 
w życie do 15 października tego roku.

Tak jak wspomniałam na początku, 2 senackie 
komisje, samorządu terytorialnego i infrastruk-
tury, rozpatrywały ustawę na wczorajszym po-
siedzeniu. Nie wniosły do niej żadnych poprawek 
i przedkładają ją Wysokiej Izbie do przyjęcia w po-
staci, w jakiej przyszła z Sejmu. 

Bardzo proszę Wysoką Izbę o przyjęcie tej 
ustawy. Dziękuję bardzo.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pani 
senator sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa pragnie zadać takie pyta-
nie? Nie widzę chętnych.

(Senator Jadwiga Rotnicka: Dziękuję.)
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku 

prac parlamentarnych został upoważniony mi-
nister infrastruktury.

W tym momencie chciałbym powitać pana se-
kretarza stanu Marcina Horałę.

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

Sekretarz Stanu  
w MiniSterStwie inFraStruktury 
marcin horała

Panie Marszałku, pani senator sprawozdawca 
niezwykle syntetycznie, a zarazem wyczerpująco 
przedstawiła materię ustawy. Tylko drobniutkie 
sprostowanie… 

Na początku swojego wystąpienia pani senator 
była łaskawa mówić o zmianie ustawy – Prawo 
wodne. To jest, jak rozumiem, oczywiste przeję-
zyczenie i chodzi o prawo lotnicze.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Lapsus lingue. To z racji specjalizacji pani 
senator.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miej-
sca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do 
przedstawiciela rządu związane z omawianym 
punktem porządku obrad.

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

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

do głosu, ale przemówienia do protokołu* złożyli 
państwo senatorowie Aleksander Szwed, Ryszard 
Świlski i Janusz Pęcherz.

Nie złożono wniosków legislacyjnych.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
dwunastego porządku obrad: ustawa o zmianie 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 503, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 503 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Infrastruktury 
oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 
i  Administracji Państwowej, pana senatora 
Janusza Pęcherza, o przedstawienie sprawozda-
nia komisji.

Senator SPrawozdawca 
Janusz Pęcherz 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Myślę, że teraz tak szybko nie będzie.
Mam zaszczyt przedstawić sprawozda-

nie połączonych komisji, Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 
Komisji Infrastruktury, o uchwalonej przez Sejm 
ustawie o zmianie ustawy – Prawo budowlane 
oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym; druk sejmowy nr 1534, druk se-
nacki nr 503.

Marszałek Senatu skierował ustawę do wy-
mienionych komisji. Posiedzenie połączonych 
komisji odbyło się w dniu wczorajszym. Po roz-
patrzeniu ustawy połączone komisje wnoszą, by 
Wysoki Senat uchwalić raczył załączony projekt 
uchwały.

Główny cel i potrzeba zmian w ustawie z dnia 
7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wynika z ko-
nieczności zapewnienia prostych rozwiązań 
prawnych umożliwiających budowę domów jed-
norodzinnych w  celu zaspokojenia własnych 
potrzeb mieszkaniowych. Ustawa wprowadza 
możliwość budowy domów jednorodzinnych 
bez uzyskania pozwolenia na budowę, bez usta-
nowienia kierownika budowy oraz bez prowa-
dzenia dziennika budowy w  procedurze tzw. 
zgłoszenia z projektem budowlanym. W przypad-
ku braku miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego przewiduje się wydanie decyzji 
o warunkach zabudowy, tzw. wuzetki, dla tego 
typu obiektów w terminie 21 dni. Przedmiotem 
zgłoszenia ma być budynek o powierzchni za-
budowy do 70 m2. Chociaż z założenia obiekty 
te mają być niewielkie i o prostej konstrukcji, to 
jednak dopuszcza się, aby były one nie więcej niż 
dwukondygnacyjne.

Ustawa za k łada , że domy budowa-
ne o  powierzchni do 70  m2 będą budynkami 

wolnostojącymi, oraz określa dopuszczalną gę-
stość zabudowy, wskazując, że liczba tych budyn-
ków nie może być większa niż 1 na każde 500 m2 
powierzchni działki.

Do zgłoszenia budowy wolnostojących, nie 
więcej niż dwukondygnacyjnych, jednorodzin-
nych budynków mieszkalnych o powierzchni 
do 70 m2 inwestor będzie zobowiązany dołączyć 
oświadczenie, składane pod rygorem odpowie-
dzialności karnej, że planowana budowa jest pro-
wadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb 
mieszkaniowych, oraz oświadczenie, że przyj-
muje odpowiedzialność za kierowanie budową 
w przypadku nieustanowienia kierownika bu-
dowy. Organ administracji architektoniczno-
-budowlanej zamieszcza, na okres nie krótszy 
niż 30 dni i nie dłuższy niż 60 dni, w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ob-
sługującego go urzędu stosowne informacje.

Ponadto budowa domów do 70 m2 w celu za-
spokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych 
będzie wymagała zawiadomienia organów nad-
zoru budowlanego oraz projektanta sprawującego 
nadzór autorski nad zgodnością realizacji budowy 
z projektem o zamierzonym terminie rozpoczęcia 
prac. Na inwestorze będzie też spoczywał obowią-
zek dotyczący wymogu geodezyjnego wyznacze-
nia terenu, a po wybudowaniu domu – dokonania 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Ustawa przewiduje zróżnicowane wymogi dla 
realizacji domu o powierzchni zabudowy do 70 m2 
i budynku rekreacji indywidualnej, przy czym 
zwiększa się do 70 m2 dopuszczalną powierzch-
nię zabudowy wolnostojących parterowych bu-
dynków rekreacji indywidualnej o rozpiętości 
elementów konstrukcyjnych nie większej niż 6 m 
i wysięgu wsporników ograniczonym do 2 m.

Projekt omawianej dzisiaj ustawy został wnie-
siony przez Radę Ministrów w dniu 8 września 
2021 r. – druk sejmowy, tak jak wcześniej powie-
działem, ma nr 1534. Jego pierwsze czytanie miało 
miejsce w Komisji Infrastruktury oraz w Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. 
W drugim czytaniu posłowie zgłosili wniosek 
o odrzucenie projektu ustawy w całości oraz 11 
poprawek, ale zarówno wniosek o odrzucenie, jak 
i poprawki nie znalazły poparcia w trzecim czyta-
niu. Sejm uchwalił ustawę 17 września. Za przy-
jęciem ustawy głosowało 248 posłów, przy 178 
głosach przeciw i 20 wstrzymaniach się od głosu.

Projekt ustawy był poddany konsultacjom pu-
blicznym, jednak strona samorządowa ubolewa, 
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że strona rządowa nie czekała na opinię Komisji 
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego 
i skierowała projekt ustawy do Sejmu, narusza-
jąc tym standardy współpracy oraz konsultacji 
między rządem i samorządem.

Jednocześnie strona samorządowa zwróciła 
uwagę na fakt, że zaplanowany do procedowania 
projekt zawierał tak daleko idące zmiany w po-
równaniu z projektem udostępnionym w ramach 
konsultacji publicznych i opiniowania, że jest on 
w zasadzie nowym projektem i jako taki powinien 
zostać poddany ponownemu opiniowaniu i kon-
sultacjom publicznym. Tych różnic między pro-
jektami strona społeczna wymienia aż 15 i są to 
różnice dosyć poważne.

We wspólnym posiedzeniu połączonych komi-
sji uczestniczyli m.in. Piotr Uściński, sekretarz 
stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, 
wraz ze swoimi współpracownikami, pani Dorota 
Cabańska, pełniąca obowiązki głównego inspek-
tora nadzoru budowlanego, ze współpracowni-
kami, oraz pan Leszek Korczak z Departamentu 
Infrastruktury Najwyższej Izby Kontroli.

W długiej dyskusji, która przebiegała w rze-
czowej i dobrej atmosferze, głos zabierali senato-
rowie Zygmunt Frankiewicz, Wadim Tyszkiewicz, 
Janusz Pęcherz, a ponadto Andrzej Porawski, 
dyrektor biura Związku Miast Polskich, Adam 
Korgul, przedstawiciel gmin i powiatów war-
mińsko-mazurskich, który przedstawił zarów-
no stanowisko gmin i powiatów, jak i stanowisko 
zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, 
prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa, przedstawiciel Izby Architektów 
Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawiciel Związku 
Gmin Wiejskich RP, przedstawiciel Związku 
Powiatów Polskich RP, ekspert planowania 
przestrzennego Ryszard Kowalski oraz Michał 
Olszewski, wiceprezydent Warszawy.

Główne problemy poruszone w dyskusji doty-
czyły zagadnień, które się powtarzały praktycz-
nie w wystąpieniach, ale one są na tyle istotne, 
że kilka z tych głównych problemów wymienię.

Po pierwsze, zgodnie z zaproponowanymi roz-
wiązaniami to inwestor będzie musiał wziąć na 
siebie odpowiedzialność karną, która dotychczas 
spoczywała na kierowniku budowy, mającym od-
powiednie wykształcenie, doświadczenie i przede 
wszystkim ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej w przypadku błędów czy katastrof, czego 
oczywiście prywatny inwestor nie będzie posia-
dał. Tutaj padały różne szacunki, że oszczędności 

wynikające z braku konieczności zatrudnienia 
kierownika budowy będą tak naprawdę niewiel-
kie. Różne kalkulacje przewidują zmniejszenie 
kosztów z tego tytułu rzędu od 0,5% do maksy-
malnie 2%. To 2% jest nawet trochę przesadzone.

Omawiana ustawa otwiera furtkę do stawia-
nia domów praktycznie bez żadnej kontroli. Co 
prawda wprowadza zapis, że domy te będą mo-
gły być budowane jedynie na własne potrzeby 
mieszkaniowe inwestora, na podstawie oświad-
czenia. Ale jak będzie to weryfikowane? Kto za-
broni sprzedaży takiego domu za rok, 2 lata czy 
5 lat po wybudowaniu? Kto sprawdzi, czy wybu-
dowany dom ma rzeczywiście 70 m2? Co prawda 
tutaj przedstawiciel ministerstwa czy minister 
wyjaśniał, że to będzie weryfikowalne, ale z we-
ryfikacją na pewno będzie sporo kłopotów. To jest 
duża luka prawna, korzystna dla inwestorów, któ-
rzy będą chcieli szybko zarobić pieniądze. Takie 
były sugestie.

Należy podkreślić, że przy zgłoszeniu takiego 
domu do 70 m2 trzeba składać praktycznie taką 
samą liczbę dokumentów jak w przypadku wy-
dawania decyzji o pozwoleniu na budowę, a roz-
poczęcie budowy może nastąpić nawet w dniu 
złożenia dokumentacji. I jest pytanie: czy zatem 
organ architektoniczno-budowlany będzie miał 
możliwość zapoznania się z tą dokumentacją, 
albo, tym bardziej, czy będzie mógł zareagować 
w przypadku braków w dokumentacji?

Efektem tej ustawy, na co zwracali uwa-
gę występujący, będzie architektoniczny cha-
os, podobnie jak to się dzieje dzisiaj na terenach 
ogrodówdziałkowych, gdzie zmiany… w wyniku 
takiego działania powstają różnego rodzaju ar-
chitektoniczne twory itp.

Oczywiście, były także inne poważne zastrze-
żenia, m.in. takie, że brakuje możliwości wnie-
sienia sprzeciwu przez organ nawet w sytuacji 
sprzeczności z prawem. Nie będę tu do końca 
wnikał w szczegóły, wymienię tylko podstawo-
we uwagi.

Kolejną uwagą jest uwaga dotycząca nałożenia 
kary za przekroczenie terminu wydawania decy-
zji o warunkach zabudowy oraz skrócenia cza-
su uzgodnień i milczącej zgody. Tutaj nałożenie 
kary za przekroczenie terminu… Wprowadzono 
nowy termin, 90-dniowy, przy wydawaniu de-
cyzji o warunkach zabudowy dla wszelkich ro-
dzajów obiektów. To poważna zmiana przepisów, 
niezwiązana z podstawowym celem proponowa-
nej zmiany ustaw, jakim zgodnie z uzasadnieniem 
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jest konieczność zapewnienia prostych narzędzi 
prawnych umożliwiających budowę domów jed-
norodzinnych dla zaspokojenia własnych potrzeb 
mieszkaniowych. Zmiana ta prowadzi do wyraź-
nego priorytetu decyzji o warunkach zabudowy 
względem miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego. Z kolei skrócenie terminu 
wydawania decyzji o warunkach zabudowy dla 
domów, o których tutaj głównie mówimy, czy-
li domów do 70 m2 powierzchni, tylko do 21 dni 
oraz czasu uzgodnień do 7 dni… Według wystę-
pujących tutaj osób jest to w praktyce właściwie 
niemożliwe.

Kolejna zmiana to wprowadzenie nowych 
przepisów w odniesieniu do budynków rekreacyj-
nych. Jak wspomniałem wcześniej, jest to zmiana 
w zakresie dopuszczalnej powierzchni zabudowy 
budynków wolnostojących. Proponowana tutaj 
zmiana zakłada, że moglibyśmy wybudować dom 
do 70 m2, który miałby być jednokondygnacyjny. 
Według ekspertów łatwiejsza i bezpieczniejsza 
byłaby budowa obiektu, który ma 2 kondygna-
cje, niż obiektu, który ma 1 kondygnację i 70 m2 

zabudowy.
Pragnę zwrócić uwagę na jeszcze kilka ele-

mentów, które były podnoszone. W  sytuacji 
wyłączenia kontroli organów administracji ar-
chitektoniczno-budowlanej odpowiedzialność za 
przestrzeganie przez inwestora przepisów usta-
wowych i wykonawczych powinna spoczywać na 
organach nadzoru budowlanego. Zwracano uwagę 
na fakt, że szczególnie w powiatach służby, cho-
ciaż są bardzo, bardzo dobrze przygotowane me-
rytorycznie, są tak mocno kadrowo osłabione, że 
nie są w stanie spełnić tych wymogów.

Kolejna rzecz, na którą zwracano uwagę, to 
właśnie kwestia 70-metrowego budynku rekre-
acyjnego, gdzie jest rozpiętość elementów kon-
strukcyjnych do 6 m i wysięgu wsporników do 
2 m. Ten przepis też może tworzyć kolejne pole do 
nadużyć, gdyż pozwoli na łatwe obejście zarówno 
prawa budowlanego, jak i ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym.

Kwestia 21 dni i kary. To jest poważne za-
strzeżenie ze strony wszystkich zaintereso-
wanych, szczególnie przedstawicieli powiatów 
i gmin, którzy uważają, że w obecnej sytuacji 
stan zatrudnienia w urzędach jest na tyle nie-
wystarczający, że często nie będą one w stanie 
wydać takiej decyzji w ciągu 21 dni. To jest zwią-
zane z karą 500 zł za 1 dzień opóźnienia, jeżeli 
zostanie to zgłoszone przez zainteresowanego 

inwestora. To są najpoważniejsze rzeczy, które 
zostały podniesione.

Pan przewodniczący, senator Zygmunt 
Frankiewicz na koniec długiej, merytorycznej 
dyskusji wniósł wniosek o odrzucenie ustawy 
i ten wniosek był przegłosowywany. Było 10 gło-
sów za przyjęciem wniosku o odrzucenie ustawy, 
6 senatorów było przeciw. Wniosek o odrzucenie 
ustawy został przegłosowany. Dziękuję za uwagę.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Nie widzę chętnych.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku 

prac parlamentarnych został upoważniony mi-
nister rozwoju, pracy i technologii.

W tym momencie witam przedstawiciela rzą-
du, pana sekretarza stanu Piotra Uścińskiego.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju 
i Technologii Piotr Uściński: Witam.)

Witam pana.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić 
stanowisko rządu?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju 
i Technologii Piotr Uściński: Tak.)

Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w MiniSterStwie  
rozwoju i technologii 
PioTr uŚciński

Panie Marszałku! Panie i  Panowie Sena - 
torowie!

Jest mi niezmiernie miło i jest to dla mnie za-
szczyt, że mogę przed państwem zaprezentować 
ten projekt ustawy, który jest częścią Polskiego 
Ładu.

Szanowni Państwo, pan poseł… przepraszam, 
pan senator sprawozdawca przedstawił tak na-
prawdę treść tej ustawy, wobec czego ja tego nie 
będę powtarzał. Powiem tylko, że tą ustawą my 
chcemy dać ludziom szansę budowy własnego 



ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym

138

31. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 7 października 2021 r.

domu. Ludzie do tej pory czasami mieli problemy 
administracyjne, były przeciągające się procedu-
ry, wielomiesięczne, czasami musieli przekładać 
na kolejne sezony budowlane swoją inwestycję. 
My chcemy, żeby nie stawali przed dylematem, 
czy podejmować się trudnej procedury admini-
stracyjnej, aby wybudować swój wymarzony dom 
o powierzchni… Jak mamy powierzchnię zabudo-
wy wynoszącą 70 m2, to przy 2 kondygnacjach to 
może być sto kilkanaście metrów, a nawet więcej 
powierzchni użytkowej. Czy mają wybudować taki 
dom, w którym będą mogli wychowywać swoje 
dzieci – nawet wielodzietną rodzinę wyobrażamy 
sobie w domu ponad 100-metrowym – czy mają za 
te same pieniądze kupić w prosty sposób kawaler-
kę, powiedzmy, w dużym mieście? My nie chcemy 
im mówić: nie kupujcie kawalerki, budujecie dom. 
My chcemy im dać wolność, chcemy im dać wolny 
wybór. Chcemy im dać prostą procedurę admini-
stracyjną, która spowoduje, że w ciągu kilku tygo-
dni będą w stanie załatwić niezbędne formalności, 
żeby wybudować własny dom.

Stąd pomysł na to, żeby uprościć gminie, 
znacznie uprosić gminie wydawanie warunków 
zabudowy. W tej procedurze dla domków 70-me-
trowych, które mają być tak zaprojektowane, że 
nie oddziałują na działki sąsiednie, nie będzie in-
nych stron postępowania niż tylko inwestor. To 
znacznie uprości procedurę gminy, nie będzie 
wysyłania zawiadomień, czekania na zwrotki. 
Zdecydowanie krócej to będzie trwało.

Upraszczamy również postępowanie w przy-
padku WZ i ograniczamy takie niekontrolowane 
rozprzestrzenianie się zabudowy… Ograniczamy 
obszar analizowany w analizie urbanistycznej, 
to jest maksymalnie 200 m. Teraz często mamy 
taką sytuację, że te analizy są wykonywane na 
dużo większym obszarze. My chcemy, żeby gmina 
miała mniej pracy, wobec czego ten obszar mak-
symalny ograniczamy i to jest do 200 m, ale też 
powodujemy, że ten nieład przestrzenny, który 
gdzieś w Polsce czasami się wdziera przez WZ… 
My go ograniczamy do zupełnego minimum. Czyli 
nie da się wybudować w tej procedurze budynku, 
który będzie stał gdzieś w szczerym polu. Można 
wybudować go tylko w pobliżu innej zabudowy 
lub tam, gdzie przewiduje to miejscowy plan, bo 
przecież nie wszędzie na podstawie WZ się budu-
je. Ale kompetencja gminy w zakresie planowania 
przestrzennego jest tutaj wysoce poszanowana. 
Ta ustawa nie powoduje żadnego nieładu archi-
tektonicznego. Powiedziałem o tych 21 dniach, bo 

skracamy termin na wydanie WZ często właśnie 
z wielu miesięcy czy nawet roku, a zdarzają się 
przypadki, że trwa to jeszcze dłużej, skracamy 
do 3 tygodni. Może być tak, że to będzie trwało 
fizycznie dłużej niż 3 tygodnie, bo jeśli będzie to 
np. obszar Natura 2000 czy jakiś obszar chronio-
nego krajobrazu, to wtedy gmina musi wystąpić 
o opinię do odpowiednich organów i to oczywiście 
przedłuży nieco tę procedurę, ale zasadniczo to 
nie potrwa więcej niż kilka tygodni.

Następnie chcemy, żeby ludzie mogli w prosty 
sposób zaprojektować ten budynek, swój nowy 
dom. Tego nie ma w ustawie, ale Główny Urząd 
Nadzoru Budowlanego już ogłosił konkurs i ten 
konkurs, mamy nadzieję, niedługo się rozstrzy-
gnie. Zostanie wyłonionych w nim kilkadziesiąt 
projektów takich domków – 70 m2 zabudowy, 
maksymalnie 2 kondygnacje – takich, które będą 
do pobrania za darmo lub za złotówkę ze strony 
GUNB. I taki projekt po adaptacji przez projektanta 
będzie można dołączyć do tego zgłoszenia. To też 
zmniejszy koszty po stronie inwestora. Po zgłosze-
niu będzie można od razu pójść do PINB-u i zgłosić 
rozpoczęcie prac budowlanych. Tak proponujemy 
i mamy do tego bardzo dobre uzasadnienie. Myślę, 
że również państwo zgodzicie się z tym, że projek-
tanci, architekci to jest grupa zawodowa najlepiej 
przygotowana do tego, żeby dobrze zaprojekto-
wać projekt takiego domu, zgodnie z przepisami, 
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowa-
nia albo zgodnie z tzw. wuzetką,. Nie chcemy, żeby 
w tym przypadku trzeba było niepotrzebnie cze-
kać kolejne tygodnie na to, aż urzędnik w staro-
stwie sprawdzi ten projekt. Nie ma takiej potrzeby 
– to projektant odpowiada, już w myśl obecnych 
przepisów, za to, żeby projekt był zaprojektowany 
zgodnie z przepisami. I jest na tę okoliczność ubez-
pieczony. Tak że jeśliby się okazało, że zaprojekto-
wał niezgodnie z miejscowym planem, to ponosi za 
to odpowiedzialność i zawodową, i cywilną, czyli 
finansową również, wobec inwestora.

Te inwestycje będą kontrolowane w takim za-
kresie, w jakim są teraz kontrolowane, przez po-
wiatowych inspektorów nadzoru budowlanego. 
Tak że odpowiadając na to pytanie, którego ja nie 
wychwyciłem wczoraj na posiedzeniu komisji, ale 
pan sprawozdawca je dzisiaj zadał, dotyczące tego, 
co wtedy, gdy się okaże, że dom jest większy niż 
70 m zabudowy… No, jeśli dom ma więcej niż 70 m 
zabudowy i taki projekt inwestor przyniesie do 
starostwa, to inwestor ten nie będzie mógł sko-
rzystać z tej ułatwionej ścieżki. Po prostu starosta 
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wtedy zastosuje tryb dotychczasowy. Jeżeli będzie 
ponad 70 m zaprojektowane, to będzie miał zasto-
sowanie dotychczasowy tryb. Może wnieść sprze-
ciw, jeśli coś jest nie tak, a jeśli nie…

(Głos z  sali: Ale jak już się buduje, Panie 
Ministrze?)

Jeżeli ktoś wybuduje niezgodnie z projektem, 
a takie sytuacje się niestety zdarzają także teraz… 
Nie ma tutaj żadnej różnicy. Nie wolno tego ro-
bić, ale zdarza się, że ludzie budują swoje obiekty 
niezgodnie z projektem. Jak ktoś buduje niezgod-
nie z projektem, to są na to określone procedury. 
Nic się nie zmienia w tym zakresie. Prawo działa, 
prawo budowlane jest w tym momencie święte 
i powiatowy inspektor nadzoru budowlanego ta-
kie inwestycje kontroluje. One są potem zgłaszane 
do odbioru i jeśli… Tutaj prawo działa tak samo, 
tutaj nie ma żadnej różnicy.

Jeśli chodzi zaś o odstąpienie od konieczności 
ustanowienia kierownika budowy i posiadania 
dziennika budowy, to w tym zakresie my też pod-
chodzimy wolnościowo. Niektórzy Polacy mają 
dobre umiejętności, dobre wykształcenie czy do-
świadczenie w zakresie budowania. I jeśli takie 
mają, to mają prawo sami nadzorować i kierować 
budową według tych przepisów. Ale nie jest to ża-
den obowiązek. Jesteśmy przekonani, że ci inwe-
storzy, którzy się nie znają na budownictwie, po 
prostu zatrudnią kierownika budowy. I tutaj nie 
ma żadnych przeszkód, żeby tego kierownika za-
trudnili. Będą mieli do podpisania oświadczenie, 
jeśli zrezygnują z kierownika, w którym wypisa-
na zostanie cała odpowiedzialność, którą ewen-
tualnie biorą na swoje barki. Jestem przekonany, 
że Polacy są na tyle mądrzy, że jeśli nie mają od-
powiednich kwalifikacji, wiedzy, doświadczenia, 
jeśli nie potrafią kierować budową, to wezmą so-
bie kierownika budowy. Podejdźcie państwo se-
natorowie do tego wolnościowo. My chcemy, żeby 
Polacy mieli wolność w tym zakresie.

Szanowni Państwo, to chyba tyle. Jeśli będą 
jakieś pytania, to chętnie na nie odpowiem. 
Dziękuję.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

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

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

Czy ktoś z  państwa pragnie zadać takie 
pytania?

Pani senator Jazłowiecka, a potem pan sena-
tor Tyszkiewicz.

Senator 
danuTa Jazłowieck a

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, powiedział pan, że rządo-

wi bardzo zależy na tym, by polska rodzina we 
własnym domu szczęśliwie wychowywała swo-
je dzieci. Tu, w Senacie, nie ma ani jednej osoby, 
która by takich życzeń nie chciała spełnić polskiej 
rodzinie. Macie państwo bardzo dobre intencje, 
niemniej jednak, jak to bywa w życiu, intencjami 
piekło jest wybrukowane. I takie piekło państwo 
fundujecie polskim rodzinom. Mówicie państwo, 
że dzisiaj te rodziny napotykają problemy admi-
nistracyjne, przeciągające się procedury.

Generalnie jest tak na świecie, że jeżeli chcesz 
coś dobrze wybudować, to właśnie ten okres przy-
gotowania jest najistotniejszy, bo on pozwala na 
to, żeby potem realizować inwestycje w sposób 
sprawny, bezpieczny, odpowiedzialny. A państwo 
chcecie, by ta procedura była załatwiona w kilka 
tygodni. Chcecie, żeby nasi obywatele budowali 
domy bez kierowników budowy. I mówicie, że to 
jest najlepsze rozwiązanie, że to daje wolność na-
szym obywatelom.

Szkoda, że w tych kategoriach wolności nie 
myślicie też o praworządności czy o wolności sło-
wa i wolności mediów.

Jak pan słyszał na posiedzeniu komisji, zarów-
no eksperci, jak i…

(Marszałek Tomasz Grodzki: Pani Senator, mi-
nuta minęła. Bardzo proszę o pytanie.)

Jak pan słyszał na posiedzeniu komisji, zarów-
no eksperci, jak i samorządowcy wyrażali się bar-
dzo negatywnie, oceniając, że państwo fundujecie 
chaos i koszmar po wybudowaniu tego domu.

Odniósł się pan tylko do kilku elementów 
wskazanych przez pana senatora Pęcherza. 
Proszę odpowiedzieć na wszystkie uwagi, które 
komisja złożyła, a które były również powodem 
odrzucenia tej ustawy. Dziękuję.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Bardzo proszę, Panie Ministrze.
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Sekretarz Stanu  
w MiniSterStwie  
rozwoju i technologii 
PioTr uŚciński

Szanowni Państwo! Panie Marszałku!
Musiałbym wyciągnąć notatki z posiedzenia 

komisji, bo tam było dużo różnych uwag. Ale na 
szczęście wziąłem te notatki. Mam je przed sobą, 
więc omówię uwagi, które pojawiły się wczoraj 
podczas posiedzenia komisji, oprócz tych, które 
już przed chwilą omówiłem.

Pan prezydent Olszewski np. zwrócił uwagę, że 
ograniczamy możliwość wydawania wuzetki do 
90 dni dla pozostałych inwestycji. Otóż, Szanowna 
Pani Senator, obecnie k.p.a. przewiduje wydanie 
wuzetki w ciągu 30 dni, a w szczególnie uzasadnio-
nych przypadkach gmina może przedłużyć proce-
durę o kolejne 30 dni. I to jest taki instruktażowy 
termin z k.p.a., który teoretycznie nie powinien 
być przedłużany, te 60 dni. My tutaj proponujemy 
dopiero po 90 dniach restrykcje, jeśli…

(Senator Danuta Jazłowiecka: Przed chwi-
lą mówił pan coś zupełnie odwrotnego: kilka 
tygodni.)

Droga Pani, chciała pani, żebym się odniósł 
do wszystkich uwag, które padły wczoraj na po-
siedzeniu komisji, więc ja się staram odnieść do 
tych uwag. Przypomniałem uwagę…

(Senator Danuta Jazłowiecka: Ale uczciwie.)
…pana prezydenta Olszewskiego i do tej uwa-

gi się odnoszę. Ta uwaga nie dotyczyła terminu 
21 dni. Odnoszę się do uwagi, która była wczoraj 
na posiedzeniu komisji.

Tych uwag było dużo, więc ja po prostu, odpo-
wiadając pani na pytania, chcę po kolei…

(Rozmowy na sali)
Słucham?
(Rozmowy na sali)
(Marszałek Tomasz Grodzki: Panie Ministrze, 

proszę o  te punkty, które jeszcze nie były 
omówione.)

Wie pani, pan senator omawiał wczorajsze po-
siedzenie komisji. Mam te wszystkie uwagi, które 
wczoraj były zgłoszone. Jeśli pani zauważyła jakąś 
uwagę, która panią konkretnie interesuje, to może 
by pani sprecyzowała. Bo ja mogę je wszystkie 
z wczorajszego posiedzenia komisji opowiedzieć, 
ale trudno mi teraz powiedzieć, o jaką pani uwagę 
chodzi, o jaką część…

(Senator Danuta Jazłowiecka: Panie Mar - 
szałku…)

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Tylko państwo nie prowadźcie dialogu, bo cze-
ka pan senator Tyszkiewicz.

(Senator Danuta Jazłowiecka: Nie, nie.)
Czyli pan senator Tyszkiewicz zada pytanie, 

a potem znowu pani senator Jazłowiecka.

Senator 
wadim Tyszkiewicz 

Panie Ministrze, czy odmowa wydania wu-
zetki jest wiążąca? Jak gmina odmówi wydania 
wuzetki z jakiegoś powodu, to co się wtedy dzieje? 
To jest moje pytanie. Czy będzie jakiś określony 
czas? To za chwilę, tak? Czyli…

Sekretarz Stanu  
w MiniSterStwie  
rozwoju i technologii 
PioTr uŚciński

Już panu odpowiadam. Gdy gmina odmówi 
wydania wuzetki… Ma takie prawo, żeby odmó-
wić wuzetki, ale musi oczywiście to odpowiednio 
uzasadnić, musi odmówić wydania tej wuzetki 
zgodnie z prawem. Jeśli zgodnie z prawem odmó-
wi wydania wuzetki, to inwestor nie ma wyjścia, 
nie może budować, nie może dokonać zgłoszenia 
budowy, nie może wystąpić o decyzję budowla-
ną. To jest oczywiste, naturalne. Aczkolwiek może 
teoretycznie zaskarżyć taką decyzję. Ja nie pamię-
tam teraz… Aha, do SKO w pierwszej kolejności. 
A potem, jeśli SKO nie przyzna mu racji, może 
pójść do sądu.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Pytanie zadaje pani senator Jazłowiecka.
(Senator Wadim Tyszkiewicz: …Jeszcze 2.)
A, no to dobrze.

Senator 
wadim Tyszkiewicz 

Czy będzie czas na zakończenie budowy?
(Głos z sali: Mikrofon!)
Przepraszam.
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Czy będzie czas na zakończenie budowy? 
Bo ja mam przed oczyma domy w Grecji, domy 
w Turcji, domy z wystającymi drutami. Czy tu-
taj będzie czas na to, żeby ktoś… Ja chciałbym też 
przypomnieć, Panie Ministrze, że tu nie będzie 
wydawania zezwoleń. Samo zgłoszenie wystar-
czy, prawda? Ktoś zgłasza i rozpoczyna budowę. 
Czy ma czas na zakończenie tej budowy?

Sekretarz Stanu  
w MiniSterStwie  
rozwoju i technologii 
PioTr uŚciński

Tutaj nic się nie zmienia w tym zakresie. To 
jest dokładnie taka sama procedura jak w dotych-
czasowym trybie zgłoszenia.

(Senator Wadim Tyszkiewicz: Ale przecież nie 
ma normalnego odbioru. Tu odbioru budowlane-
go nie ma.)

(Głos z sali: Oświadczenie…)
Jest normalny odbiór, trzeba zgłosić odbiór do 

PINB-u.
(Senator Wadim Tyszkiewicz: Pierwsze 

słyszę.)
Proszę przeanalizować ustawę w całości.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Proszę panów, nie jesteśmy na posiedzeniu 
komisji, jesteśmy na obradach. Nie prowadzicie 
tutaj sporu, to jest czas zadawania pytań. Pytanie 
było zasadne, bo dotyczyło tych okropnych dru-
tów, które sterczą od Chorwacji po Egipt. Ludzie 
tam mieszkają, ale nie kończą budowy, bo to przy-
nosi jakieś tam korzyści ekonomiczne. I to szpeci 
połowę basenu Morza Śródziemnego. Taka była 
intencja pytania pana senatora. Rozumiem, że 
w tej materii przepisy się nie zmieniły i są takie, 
jakie były. Tak? Dobrze zrozumiałem?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju 
i Technologii Piotr Uściński: Tak.)

Dziękuję bardzo.
Pani senator Jazłowiecka.

Senator 
danuTa Jazłowieck a 

Dziękuję, Panie Marszałku.

Ponieważ, jak widzimy, pan minister nie jest 
gotowy na udzielenie nam odpowiedzi, ja popro-
szę o odpowiedzi na piśmie. Dziękuję.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Czy pan minister zobowiąże się do udzielenia 

odpowiedzi na piśmie na te uwagi wymienione 
w sprawozdaniu pana senatora Pęcherza? Bo to 
do tego się odnosiło.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju 
i Technologii Piotr Uściński: Oczywiście. Mogę 
odpowiedzieć teraz, mogę odpowiedzieć na pi-
śmie – jak państwo sobie życzą.)

No to prosimy na piśmie.
Dziękuję bardzo.
Rozumiem, że nie ma więcej…
A, pan senator Pęcherz.

Senator 
Janusz Pęcherz 

Panie Marszałku, ja chcę tylko wyjaśnić, że to 
nie jest tak, jak tutaj pan minister odpowiedział, 
bo zakończenie budowy… Ja mam powiadomić 
o zakończeniu zgodnie z projektem budowlanym 
i obmiarami, których dokonam. Czyli ja sam jako 
inwestor mam powiadomić nadzór budowlany 
o tej sprawie. Czy ten nadzór przyjdzie do mnie, 
to ja nie wiem. To jest właśnie to pytanie, które 
było zadawane także na posiedzeniu komisji.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dobrze, poczekamy na odpowiedź na piśmie.
Rzeczywiście jest to jedno z istotnych pytań, 

tak że…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju 

i Technologii Piotr Uściński: Mogę odpowiedzieć.)
To bardzo proszę, tylko krótko.

Sekretarz Stanu  
w MiniSterStwie  
rozwoju i technologii 
PioTr uŚciński

Szanowni Państwo, procedura odbioru jest 
opisana w ustawie. Zgodnie z procedurą odbioru 
w przypadku nieustanowienia… Bo w przypadku, 
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kiedy kierownik jest ustanowiony, robi to kie-
rownik. W przypadku, kiedy nie jest ustanowio-
ny, robi to inwestor. Wszelkie obowiązki, które 
normalnie spoczywałyby na kierowniku budo-
wy, muszą być zrealizowane przez inwestora. 
Dziękuję bardzo.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
Do głosu zapisał się pan senator Tyszkiewicz, 

tak?
Bardzo proszę.

Senator 
wadim Tyszkiewicz 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Szkoda, że ta debata odbywa się tak późno, że 

jest tak mało ludzi na sali, bo to jest ważna usta-
wa, bardzo ważna ustawa. Powiem szczerze, że 
kiedy dostałem ją do ręki, kiedy dowiedziałem 
się o tym, że będziemy rozpatrywać taką usta-
wę, bardzo się ucieszyłem. Uznałem, że to fajna 
sprawa, bo będzie można dużo łatwiej wybudo-
wać dom. Też mam działkę na wsi, nad jeziorem, 
prawie 60 arów, więc pomyślałem, że wybuduję 
sobie taki domek, bez wielkich zezwoleń, w pro-
cedurze uproszczonej, może to zrobię, nie wiem. 
Ale jak zacząłem czytać tę ustawę, zacząłem się 
w nią wgłębiać, jako samorządowiec z dużym sta-
żem, to powiem szczerze, że przeszły mnie ciar-
ki. Im dłużej się wczytywałem, tym więcej pytań 
się rodziło i tym bardziej byłem tym przerażony.

Pierwsze takie bardzo negatywne wrażenie 
wynika stąd, że my, samorządy, przez lata wal-
czyliśmy o jakiś ład przestrzenny, o to, żeby była 
jakaś jednolita zabudowa. Moje miasto nie jest 
dużym miastem, obecnie liczy 40 tysięcy miesz-
kańców, bo liczba mieszkańców spadła, kiedyś 
było ich blisko 50 tysięcy, ale ja w swoim mie-
ście miałem architekt miejską, mam do dziś… To 
znaczy nie mam, dzisiaj jestem senatorem, a nie 
prezydentem, ale przez wszystkie lata w stosun-
kowo niedużym mieście funkcjonowała architekt 
miejska, która pilnowała ładu przestrzenne-
go. Większą część miasta mieliśmy objętą pla-
nem i staraliśmy się, żeby to miasto wyglądało 

przyzwoicie. Po wczytaniu się w tę ustawę moż-
na zauważyć, że doprowadzimy do tego, czego 
się strasznie baliśmy – że będą powstawać takie 
koszmarki, nad czym nie będziemy mogli pano-
wać, i ten ład, o który walczyliśmy przez tyle lat, 
zostanie tutaj, że tak powiem, zmiażdżony. Ja po-
służę się przykładem, Panie Ministrze. Jest uli-
ca w moim mieście, gdzie zabudowa jest jeszcze 
poniemiecka, domek obok domku, wszystko jest 
ładne, symetryczne. Zgłaszali się do nas ludzie, 
którzy chcieli z tyłu, za tymi domkami, budować 
kolejne domki, nawet z zezwoleniem na budo-
wę. Myśmy nie wydawali takich zgód, dlatego że 
uważaliśmy, że ważny jest ten ład przestrzenny, 
że oczekujemy od miasta, żeby nie było chaosu, 
żeby nie było tego, co widzimy w Grecji, Turcji 
czy w innych miastach, gdzieś w mniej cywili-
zowanych państwach, żeby nas to nie spotkało. 
Rozumiem, że po wprowadzeniu tej ustawy już 
nie będziemy mogli tego zabronić, czyli…

(Głos z sali: Będziemy mogli.)
Będziemy mogli odmówić? No, ciekaw jestem, 

zobaczymy, ale okej.
Panie Ministrze, ja protestuję też przeciwko 

czemuś takiemu, że państwo przyjmujecie taką 
narrację, że zły urzędnik np. przedłużał wydanie 
decyzji albo czegoś nie zrobił i z jakiegoś powo-
du te terminy były takie długie. To nie wynika-
ło z tego, że zły urzędnik chciał zrobić komuś na 
złość. Mówił pan o nadzorze budowlanym, który 
będzie odgrywał bardzo ważną rolę, bo jeżeli te 
domki zaczną się budować, to nadzór budowlany 
będzie miał ogromną pracę do wykonania. Panie 
Ministrze, czy wie pan, jak funkcjonują powiato-
wi inspektorzy nadzoru budowlanego? Wie pan, 
ilu oni mają ludzi, ile mają pracy, jak są obciąże-
ni? Oni dzisiaj nie są w stanie wywiązać się ze 
swoich obowiązków, bo dzisiaj są niedofinanso-
wane urzędy powiatowe i inspektorzy nadzoru 
budowlanego. Brakuje ludzi, brakuje pieniędzy, 
brakuje środków. Ja spotykałem się z tymi ludźmi 
wielokrotnie. Tam brakuje pieniędzy na papier do 
drukarki. No więc mówienie o tym, że te nadzo-
ry budowlane będą ogrywać bardzo ważną rolę… 
Tak że to nie z tego powodu, że im się nie chce pra-
cować, tylko dlatego, że mają bardzo dużo pracy, 
są bardzo obciążeni. Jeżeli dzisiaj mówimy, że to 
jest wina urzędnika, to ja przeciwko czemuś ta-
kiemu protestuję, bo tak nie jest, i proszę tego nie 
robić, Panie Ministrze. Jeżeli te terminy z jakie-
goś powodu są przesuwane, to nie ze złośliwości, 
tylko z zupełnie innych powodów.
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Pan minister mówił, że w końcu będzie wol-
nościowo. Panie Ministrze, ja jestem liberałem 
z krwi i kości, ja jestem za tym, żeby było mak-
symalnie, jak się da, wolnościowo, im więcej 
wolności, tym lepiej. Ale wie pan, że taka total-
na wolność to już jest anarchia. I teraz pytanie: 
czy są gdzieś granice wolności, czy nie? Mówimy, 
że 70 m to jest granica wolności, a czemu nie 80 
albo 50 m, albo 100 m? Zróbmy 100 m, to ta wol-
ność będzie jeszcze szersza i jeszcze łatwiej bę-
dzie można budować kolejne budynki. No więc 
tutaj kompletnie się z panem nie zgadzam, że to 
jest objaw wolności. Wydaje mi się niestety, że 
tu jest więcej propagandy niż rzeczywistych re-
aliów. Ja panu trochę współczuję, powiem szcze-
rze. Szczerze współczuję, bo wygląda pan na 
przyzwoitego człowieka, a dostał pan żabę do po-
łknięcia i musi pan ją po prostu połknąć, bo jest 
hasło, jest potrzeba: budujmy na potęgę. Nie uda-
ło się wybudować 1,5 miliona mieszkań, to teraz 
ludzie zaczną budować domy, które mogą – może 
tak być, ja oczywiście stawiam znak zapytania – 
mogą się zacząć zawalać. I pan teraz mówi, że ten, 
kto wybuduje, bierze na siebie odpowiedzialność, 
pełną odpowiedzialność. Tak? A co, gdy sprzeda 
ten dom? Bo chyba będzie mógł sprzedać. Tak czy 
nie? Przecież to będzie jego własność. Załóżmy, 
że sprzeda ten dom. Od kogo kupujący dostanie 
gwarancję, że mu ten dom na głowę się nie zawa-
li? Przecież tu nie będzie inżyniera nadzoru, nie 
będzie… Projekt… Daj Boże, to jest dobra informa-
cja, przyznaję. Jeżeli będą darmowe projekty do 
ściągnięcia, takie za złotówkę, to będzie to plus 
dla pana, Panie Ministrze. To jest plus, że ktoś 
będzie mógł przynajmniej ściągnąć za złotówkę 
jakiś projekt takiego domku. Tyle że nie musi tego 
zrobić, może sobie sam ten domek wybudować. 
Tak? Okej.

I teraz, tak jak powiedziałem, jestem przera-
żony. Chodzi o ten ład przestrzenny, o który przez 
tyle lat walczyliśmy, takie miasta jak moje i wiele 
innych miast, przez wiele lat robiliśmy plany za-
gospodarowania przestrzennego, studia itd., itd. 
Dzisiaj niestety mam duże obawy co do tego, że 
tak nie będzie. Z tego, co wyczytałem, wynika, 
że zmniejszyliście państwo z 10 arów do 5 arów 
działkę, na której można postawić taki dom. Ja za-
cząłem się zastanawiać, czy jeżeli ktoś ma dzisiaj 
10-arową działkę i na tej działce stoi już dom, to 
będzie mógł obok postawić drugi dom 70-metro-
wy, czy nie. Pytam, bo spełni te kryteria, będzie 
te 500 m. Ale co to będzie za koszmarek, jak będzie 

wyglądała architektura takiego miasta, wolę nie 
myśleć.

Tak jak powiedziałem, dzisiaj problem 
z mieszkalnictwem, Panie Ministrze, to jest w du-
żej mierze problem terenów pod inwestycje. Ich 
brakuje. I teraz, jeżeli takie miasta jak moje, zno-
wu przepraszam, ale tym przykładem będę się 
posługiwał, gdzie gęstość zaludnienia, gdyby od-
liczyć tereny zalewowe – i znów moje pytanie: czy 
będzie można na nich budować, czy nie? – i od-
liczyć tereny miejskie, to jest ok. 2,5 tysiąca lu-
dzi na 1 km2… Takie miasta jak moje już nie mają 
gdzie się rozepchnąć, żeby budować. I to jest pro-
blem. Pytanie, co zrobić, żeby tych terenów pod 
budownictwo mieszkaniowe było więcej, szcze-
gólnie w gminach miejskich, które rzeczywiście 
tych terenów nie mają.

Zapisałem sobie też taki problem: czy będzie 
można wybudować dom bez mediów? Pytam, bo 
nie wyczytałem w tej ustawie, że będzie obowią-
zek zapewnienia np. drogi dojazdowej do domu 
i dociągnięcia mediów do takiego domu. No, ktoś 
może sobie zrobić studnię głębinową, nie wiem, 
może zrobić badania, nie musi, i może w takim 
domu zamieszkać, nie oddając go do użytku, bo 
takiego obowiązku nie ma. Jeszcze raz powta-
rzam, Panie Ministrze, tutaj chyba coś nie gra. 
Jest obowiązek odbioru domu czy nie ma obo-
wiązku odebrania domu? Z tego, co ja wyczyta-
łem, wynika, że nie ma. Jest, tak? Jest obowiązek. 
Okej. Chciałbym znaleźć taki zapis. Gdzie on jest? 
W którym miejscu? Będę wdzięczny za wskazanie.

Tak jak wcześniej powiedziałem, ja obawiam 
się tego, że te domy będą budowane w takich miej-
scach, w których dzisiaj samorządowcom na-
wet do głowy nie przychodzi, że mogą one tam 
powstawać.

Wrócę jeszcze do tej tzw. wuzetki w 21 dni. 
Panie Ministrze, dlaczego te terminy są dłuższe? 
Jeszcze raz wrócę do początku mojej wypowie-
dzi. Dlatego, że urzędnicy są zawaleni papierami. 
Wydanie decyzji WZ w 21 dni jest nierealne. Ja 
mam opinię Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, 
nie będę przytaczał, nie wiem, czy do państwa 
trafiła ta opinia, mam opinię Zrzeszenia Gmin 
Województwa Lubuskiego, mojego zrzeszenia, 
któremu miałem zaszczyt przewodzić przez bli-
sko 10 lat. Te opinie są druzgocące dla tej usta-
wy albo przynajmniej są w nich wyartykułowane 
ogromne wątpliwości.

Może za szybko procedujecie państwo nad tą 
ustawą, może rzeczywiście trzeba było dłużej nad 
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nią popracować. Z tego, co wiem, wynika – mam 
to tu również zaznaczone – że różnice w proce-
dowanym projekcie ustawy o zmianie ustawy 
– Prawo budowlane… Jest on zupełnie inny od 
tego, który był konsultowany. Projekt tej ustawy 
się zmienił. I znów pytanie: czy on wypełnia za-
sady prawidłowej legislacji? Czy rzeczywiście był 
on konsultowany? Jeszcze raz powtórzę, że opinie 
związków samorządowych są druzgocące dla tego 
projektu.

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

Okej. Dobrze. Kończę.
Zatem pytanie: czy ja – mam działkę 60 arów, 

na wsi, fajną – mogę sobie sam ten dom zaprojek-
tować i mogę sobie sam go wybudować? Nawet 
jeżeli tak, to ja jednak wolę wziąć projektanta. Ja 
to zrobię. Ale czy Polacy tak zrobią? Mam co do 
tego wątpliwości. Dziękuję.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Informuję, że lista mówców została wyczer- 

pana.
Do protokołu przemówienia* zgłosili państwo 

senatorowie: Aleksander Szwed, Wiktor Durlak, 
Beata Małecka-Libera, Agnieszka Gorgoń-Komor, 
Mariusz Gromko, Janusz Gromek, Ryszard 
Świlski, Robert Mamątow, Beniamin Godyla.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju 
i  Technologii Piotr Uściński: Czy ja mogę się 
odnieść?)

Słucham? To znaczy nie było wniosków 
legislacyjnych, bo wniosek komisyjny był 
o odrzucenie…

(Głos z sali: To za chwilę…)
Nie, to były… To była debata, Panie Ministrze. 

Zobowiązał się pan odpowiedzieć na piśmie i my-
ślę, że to wystarczy. Ale przedstawiciele minister-
stwa mogą…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju 
i Technologii Piotr Uściński: Krótko powiem, 
naprawdę.)

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

No, bardzo proszę.
Będziemy mierzyć czas jak każdemu.

Sekretarz Stanu  
w MiniSterStwie  
rozwoju i technologii 
PioTr uŚciński

Bardzo dziękuję za umożliwienie mi zabrania 
głosu, Panie Marszałku.

To była ciekawa wypowiedź, dlatego bardzo 
chciałem ustosunkować się do niej. 

Panie Senatorze, ma pan działkę na Mazurach, 
60 arów…

(Senator Wadim Tyszkiewicz: Nie na 
Mazurach, w Lubuskiem.)

W Lubuskiem, przepraszam. Źle usłyszałem. 
Ma pan tę działkę, 60 arów. Jeśli dla tej działki 
jest stworzony miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego… Gdyby był i umożliwiał budowę 
domu, to mógłby pan planować taką budowę. Jeśli 
nie ma, a chciałby pan skorzystać z tej ustawy, to 
w promieniu 200 m od tej działki musi być jakaś 
inna zabudowa, żeby gmina mogła określić wa-
runki zabudowy. Jeśli uzyska pan warunki za-
budowy dla tej działki… A ta działka oczywiście 
może być, powiedzmy, na terenie zalewowym. 
Jeśli jest na terenie w jakiś sposób chronionym, 
typu obszar chronionego krajobrazu itd., to gmina 
będzie musiała wystąpić do odpowiednich orga-
nów o opinię w tej sprawie, o uzgodnienie wa-
runków zabudowy. Jeśli uzyska pan w końcu te 
warunki… Jest na to 21 dni, może to trwać dłu-
żej, jeśli po drodze będą uzgodnienia. A więc, jeśli 
uzyska pan te warunki, to na ich podstawie bę-
dzie pan mógł wybudować to, co w tych warun-
kach określi gmina. Kompetencja gminy w tym 
zakresie będzie zachowana. To jest to, o czym pan 
też mówił, gdy był pan samorządowcem – budo-
wa, zabudowa w pana miejscowości, domek przy 
domu, wszystko ładnie. Czy ktoś może coś z tyłu 
wybudować? My tej kompetencji ładu przestrzen-
nego i planów zagospodarowania nie odbieramy 
gminom. To gmina decyduje…

(Senator Wadim Tyszkiewicz: Może odmówić.)
To gmina decyduje w planie zagospodarowa-

nia miejscowego lub w warunkach zabudowy, czy 
można wybudować dom z tyłu, czy nie można. 
Jeśli gmina określi, że działka budowlana obej-
mująca 1 tysiąc m może mieć tylko 1 budynek, to 
nie będzie można. My prawem budowlanym nie 
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regulujemy tego w tym zakresie. To jest kompe-
tencja gminy.

(Rozmowy na sali)
Mówi pan o takiej narracji, że zły urzędnik… 

My takiej narracji nie stosujemy. My mówimy, 
że urzędnik ma teraz dużo pracy do wykonania 
przy warunkach zabudowy. Wysyłanie całej ko-
respondencji, czekanie na tzw. zwrotki, w ogóle 
określenie obszaru, czy taki, czy taki… Jest na-
prawdę mnóstwo różnych zadań. My tutaj maksy-
malnie upraszczamy procedurę administracyjną 
do wykonania przy tzw. wuzetce, bo chcemy, żeby 
urzędnik… Wiemy, że urzędnik ma dużo pracy, 
dlatego możliwie to skracamy, zmniejszamy ilość 
pracy, ułatwiamy tę pracę, stosujemy uproszczo-
ną procedurę k.p.a. Wszystkie te kwestie, o któ-
rych mówiłem, są po to, żeby urzędnik mógł 
się wyrobić w te 21 dni. My tego nie mówimy… 
Wiemy, że według dotychczasowej procedury 
tego by się nie dało wykonać w 21 dni, dlatego to 
upraszczamy. Chodzi o to, żeby wykonanie tego 
w 21 dni było możliwe.

Mówił pan o PINB-ach, że jest kłopot… Mam 
nadzieję – to chyba już jest przesądzone – że 
w przyszłym roku w PINB-ach będą dosyć spo-
re podwyżki. Cieszę się bardzo z tego, bo PINB-y 
faktycznie potrzebują wzmocnienia.

Do 70-metrowego domu musi pan mieć pro-
jekt wykonany przez projektanta. Jeśli chce pan 
wybudować dom jednorodzinny wolnostojący – 
70 m zabudowy, maksymalnie 2-kondygnacyjny 
– to musi pan mieć projekt wykonany przez pro-
jektanta. Tak jak powiedziałem, będzie pan mógł 
go ściągnąć ze strony GUNB-u za złotówkę – ale 
adaptację musi pan wtedy i tak zlecić projektanto-
wi – albo to projektant musi panu zaprojektować 
ten dom. Nie ma innego wyjścia.

(Senator Wadim Tyszkiewicz: Ale będzie od-
biór czy nie będzie odbioru?)

Będzie odbiór.
(Senator Wadim Tyszkiewicz: Kto ten odbiór 

będzie robił,− ja tego nie doczytałem.)
Proszę pana, wszystkie przepisy, które są 

w prawie budowlanym, trzeba czytać łącznie. 
Pan dostał ustawę, która jest zmianą. Kiedy my 
ją wprowadzimy, uchwalimy, to opublikowany 
będzie jednolity tekst ustawy i w tym jednolitym 
tekście będzie pan miał wszystkie dotychczaso-
we wymagania, całe prawo. Pozostałe elementy 
prawa budowlanego funkcjonują łącznie, wobec 
czego jeśli chodzi o drogę dojazdową, o media, to 
wszystkie te przepisy, które funkcjonują, dalej 

będą funkcjonowały, my w tym zakresie nic nie 
zmieniamy.

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku. Mam na-
dzieję, że na wszystkie wątki wspomniane przez 
pana senatora odpowiedziałem.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Rzeczywiście wydaje się, że pan minister ma 

dobre chęci. Ale to, jak to wyjdzie w życiu – no, 
senatorowie mają bardzo wiele wątpliwości – roz-
strzygnie się w głosowaniu, które zostanie prze-
prowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
trzynastego porządku obrad: ustawa o ratyfika-
cji Europejskiej Konwencji o ochronie dziedzic-
twa audiowizualnego, sporządzonej w Strasburgu 
dnia 8 listopada 2001 r.

Tekst ustawy zawarty jest w  druku 
nr 501, a sprawozdania komisji – w drukach 
nr 501 A i 501 B.

Proszę sprawozdawcę Komisji Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej, pana sena-
tora Aleksandra Szweda, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Senator SPrawozdawca 
aleksander szwed 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić w  imieniu se-

nackiej Komisji Spraw Zagranicznych i  Unii 
Europejskiej sprawozdanie z prac nad ustawą 
o ratyfikacji Europejskiej Konwencji o ochro-
nie dziedzictwa audiowizualnego, sporządzonej 
w Strasburgu dnia 8 listopada 2001 r., nad któ-
rą komisja obradowała podczas osiemdziesiątego 
drugiego posiedzenia w dniu 6 października br.

Ustawa ma na celu wyrażenie zgody na doko-
nanie przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
ratyfikacji Europejskiej Konwencji o ochronie 
dziedzictwa audiowizualnego.

Celem konwencji, jak zapisano w jej art. 1, jest 
zapewnienie ochrony europejskiego dziedzic-
twa audiowizualnego oraz jego uznania zarów-
no jako formy sztuki, jak i zapisu przeszłości, 
przez gromadzenie, zachowanie i udostępnianie 
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materiałów filmowych dla celów kulturowych, 
naukowych i badawczych w interesie publicznym.

Zasadniczymi obowiązkami, jakie nakła-
da konwencja, jest wprowadzenie ustawowe-
go obowiązku gromadzenia i przechowywania 
materiałów filmowych wyprodukowanych lub 
koprodukowanych na terytorium państwa stro-
ny – mówi o tym art. 5 ust. 1 konwencji – oraz 
wskazanie jednego lub kilku organów, których 
zadaniem będzie pełnienie funkcji narodowego 
archiwum, jak mówi art. 6 ust. 1 konwencji…

(Rozmowy na sali)
(Marszałek Tomasz Grodzki: Panie Ministrze, 

Panowie… Państwo Senatorowie, Panie Ministrze, 
albo zapraszam do kuluarów, albo proszę o ciszę.)

Uzupełnieniem obowiązku powołania pań-
stwowych organów archiwizacyjnych jest ko-
nieczność wdrożenia przez państwo stronę 
konwencji przepisów, które pozwalają organowi 
publicznemu na wykonywanie w praktyce nad-
zoru na działalnością ustanowionego archiwum 
– mówi o tym art. 6 ust. 3 konwencji – oraz obli-
gują organ do zapewnienia technicznych i finan-
sowych środków koniecznych do prowadzenia 
działalności archiwalnej.

Jak podkreślono częściowo w uzasadnieniu, ale 
również w opinii Biura Legislacyjnego Kancelarii 
Senatu, w polskim systemie prawnym nakładane 
przez konwencję obowiązki są już realizowane, 
w szczególności na bazie przepisów ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 r. o kinematografii. Z kolei obo-
wiązki organu archiwizującego pełni Filmoteka 
Narodowa – Instytut Audiowizualny.

W uzasadnieniu projektu ustawy wskazano, że 
przyjęcie konwencji do polskiego porządku praw-
nego będzie sprzyjało ujednoliceniu standardów 
przekazywania i przechowywania dzieł audiowi-
zualnych, w tym utworów kinematograficznych, 
także na poziomie międzynarodowym. Związanie 
Rzeczypospolitej Polskiej konwencją pozwoli na 
uzupełnienie przyjętych umów międzynarodo-
wych o zagadnienia ochrony dziedzictwa audio-
wizualnego. Ponadto wskazano, że ratyfikowanie 
konwencji nie spowoduje konieczności zmiany 
obowiązujących przepisów, jak również skutków 
finansowych dla budżetu państwa.

Konwencja dotyczy spraw uregulowanych 
w ustawie i w związku z tym podlega ratyfikacji 
za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, zgodnie 
z art. 89 ust. 1 pkt 5 konstytucji.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia.

W Sejmie za przyjęciem ustawy opowiedziało 
się 432 posłów, 1 był przeciw, 10 wstrzymało się 
od głosu. 

Komisja Spraw Zagranicznych i  Unii 
Europejskiej podczas osiemdziesiątego drugiego 
posiedzenia w dniu 6 października br., po przed-
stawieniu projektu przez wiceministra spraw za-
granicznych, pana Pawła Jabłońskiego, bez głosów 
w dyskusji, przyjęła jednogłośnie projektowaną 
ustawę ratyfikacyjną. 

Dlatego w imieniu senackiej Komisji Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej wnoszę o przy-
jęcie ustawy o ratyfikacji Europejskiej Konwencji 
o ochronie dziedzictwa audiowizualnego, spo-
rządzonej w Strasburgu dnia 8 listopada 2001 r. 
Dziękuję bardzo.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Proszę sprawozdawcę Komisji Kultury 

i  Środków Przekazu, pan senatora Jana 
Hamerskiego, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Senator SPrawozdawca 
Jan hamerski 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W imieniu komisji kultury mam zaszczyt 

przedstawić Wysokiej Izbie sprawozdanie z wczo-
rajszego posiedzenia Komisji Kultury i Środków 
Przekazu.

Ponieważ mój przedmówca przedstawił pań-
stwu, Wysokiej Izbie, zarówno cel, jak i przed-
miot ustawy, ja pozwolę sobie tylko powiedzieć, że 
Komisja Kultury i Środków Przekazu pozytywnie 
jednogłośnie zaopiniowała przedmiotową usta-
wę o ratyfikacji Europejskiej Konwencji o ochro-
nie dziedzictwa audiowizualnego, sporządzonej 
w Strasburgu dnia 8 listopada 2001 r. Dziękuję 
bardzo.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do se-
natorów sprawozdawców.
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ustawa o ratyf ikacji europejskiej konwencji o ochronie dziedzictwa audiowizualnego,  
sporządzonej w Strasburgu dnia 8 listopada 2001 r.

komunikaty

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

Projekt tej ustawy został wniesiony przez 
rząd. Do prezentowania stanowiska rządu w toku 
prac parlamentarnych zostali upoważnieni mini-
ster spraw zagranicznych oraz minister kultury, 
dziedzictwa narodowego i sportu.

W tym momencie chciałbym przywitać przed-
stawicieli Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu, pana ministra Jarosława 
Sellina, oraz ze strony MSZ pana ministra 
Szymona Szynkowskiego vel Sęka.

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

Jeżeli nie ma takiej potrzeby… Dziękuję bardzo.
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 chce zadać takie pytanie? 
Nie.

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

do głosu.
Dla porządku informuję, że panowie senatoro-

wie Aleksander Szwed i Mariusz Gromko złoży-
li swoje przemówienia w dyskusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Ponieważ nie było wniosków legislacyjnych, 

informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywa-
nej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Proszę o komunikaty.

Senator Sekretarz 
wikTor durlak 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w spra-
wie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych w toku 
debaty nad ustawą o zmianie ustawy o transpor-
cie drogowym oraz niektórych innych ustaw od-
będzie się jutro o godzinie 8.15 w sali nr 182.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
dotyczące rozpatrzenia wniosków zgłoszonych do 
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

niektórych innych ustaw odbędzie się jutro o go-
dzinie 8.00 w sali nr 217.

Wspólne posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności w sprawie rozpa-
trzenia wniosków zgłoszonych na trzydziestym 
pierwszym posiedzeniu Senatu do ustawy o zmia-
nie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele 
i święta oraz w niektóre inne dni odbędzie się ju-
tro o godzinie 8.30 w sali nr 217.

Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 
Komisji Infrastruktury w sprawie rozpatrzenia 
wniosków zgłoszonych na trzydziestym pierw-
szym posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie 
ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych 
innych ustaw odbędzie się również jutro, o godzi-
nie 8.00 w sali nr 176.

Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w spra-
wie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych na trzy-
dziestym pierwszym posiedzeniu Senatu do 
ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego oraz niektórych innych 
ustaw odbędzie się również jutro, o godzinie 8.10 
w sali nr 176.

I  ostatni komunikat. Wspólne posie-
dzenie Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji w sprawie 
rozpatrzenia wniosków zgłoszonych na trzydzie-
stym pierwszym posiedzeniu Senatu do ustawy 
o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektó-
rych innych ustaw odbędzie się także jutro, o go-
dzinie 8.30 w sali nr 176. Dziękuję.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Informuję, że jutro obrady rozpoczniemy o go-

dzinie 9.00 od rozpatrzenia punktu ostatniego, 
tj. informacji Prezesa Najwyższej Izby Kontroli 
w sprawie kontroli w Funduszu Sprawiedliwości.

Ogłaszam przerwę do jutra do godziny 9.00.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 23 minut 21)
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Warunkiem efektywnego gospodarowania 
środkami publicznymi jest jawność. Bez przej-
rzystości nie ma skutecznej i efektywnej reali-
zacji zadań publicznych. Pozwólcie państwo, że 
tymi właśnie słowami rozpocznę przedstawienie 
wyników kontroli w Funduszu Sprawiedliwości, 
kontroli tak ważnej i oczekiwanej społecznie, 
zwłaszcza przez osoby pokrzywdzone przestęp-
stwem oraz ich bliskich.

Kontrola pod nazwą „Realizacja zadań 
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 
Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości” 
była pierwszym tak kompleksowym badaniem 
obejmującym całe spektrum działań Ministerstwa 
Sprawiedliwości jako dysponenta Funduszu 
Sprawiedliwości w okresie od 1 stycznia 2018 r. 
do 30 października 2020 r. Kontrolę przeprowa-
dził Departament Porządku i Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego Najwyższej Izby Kontroli wraz 
z 6 delegaturami NIK, tj. w Bydgoszczy, w Łodzi, 
w  Warszawie, w  Katowicach, w  Opolu oraz 
w Kielcach. Łącznie bezpośrednio zaangażowa-
nych w przeprowadzenie czynności kontrolnych 
było 39 bardzo doświadczonych kontrolerów.

Szanowni Państwo, na wstępie chciałbym 
raz jeszcze wskazać, dlaczego NIK podjęła kon-
trolę. Realizując kontrolę budżetu państwa za 
2017 i 2018 r., negatywnie oceniliśmy działanie 
funduszu, m.in. z uwagi na niezgodne z przepi-
sami prawa przekazanie do CBA 25 milionów zł. 
Przypomnę, że zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy 
o CBA jednostka ta powinna być finansowana 
ze środków pochodzących wyłącznie z budżetu 
państwa. Ten przepis w ustawie budżetowej nie 
znalazł się przez przypadek. Jego celem było unik-
nięcie sytuacji, w której służba odpowiedzialna 
za ściganie przestępstw i tropienie powiązań ko-
rupcyjnych znajdzie się w swoistym konflikcie 
interesów, gdy będzie miała ścigać osoby, które 
wcześniej przekazały znaczne środki finansowe 
na funkcjonowanie CBA. Warto przypomnieć, że 

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 01)

(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Tomasz 
Grodzki oraz wicemarszałkowie Gabriela Morawska- 
-Stanecka i Bogdan Borusewicz)

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Wznawiam posiedzenie.
Szanowni Państwo Senatorowie, przypomi-

nam, że obrady toczą się jednocześnie w sposób 
tradycyjny oraz z wykorzystaniem środków po-
rozumiewania się na odległość.

Państwa senatorów znajdujących się w gma-
chu Senatu proszę o sprawdzenie, czy wszyscy 
państwo mają wyłączone aplikacje do zdalnego 
udziału w posiedzeniu, a państwa senatorów, któ-
rzy biorą udział w posiedzeniu w sposób zdalny, 
informuję, że za 15 minut zablokujemy możliwość 
przyłączania się do posiedzenia.

Szanowni Państwo, w tym momencie przystą-
pimy do głosowania, które ma na celu wyłącznie 
ustalenie listy senatorów biorących udział w po-
siedzeniu. Proszę o oddanie jakiegokolwiek głosu 
w celu potwierdzenia obecności.

Proszę o podanie wyników.
Głosowało 60 senatorów i tylu w tej chwili bie-

rze udział w posiedzeniu.
Przystępujemy do rozpatrzenia punk-

tu czternastego porządku obrad: informacja 
Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie kon-
troli w Funduszu Sprawiedliwości.

Pragnę powitać obecnego na posiedzeniu 
prezesa Najwyższej Izby Kontroli, pana Mariana 
Banasia.

Proszę pana prezesa o zabranie głosu i przed-
stawienie informacji.

PrezeS najwyżSzej izby kontroli 
marian BanaŚ 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
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pomimo zawiadomień złożonych przez Najwyższą 
Izbę Kontroli o możliwości naruszenia dyscy-
pliny finansów publicznych poprzez wydatko-
wanie środków publicznych bez upoważnienia 
albo z jego przekroczeniem przez ówczesnego 
szefa CBA Ernesta Bejdę oraz Michała Wosia, 
pełniącego wówczas z upoważnienia ministra 
sprawiedliwości funkcję dysponenta Funduszu 
Sprawiedliwości, główny rzecznik dyscypliny 
finansów publicznych Piotr Patkowski, obec-
ny wiceminister finansów, postanowieniami 
z dnia 14 września 2020 r., pomimo wyraźnego 
stwierdzenia, że zarzucane przez Najwyższą Izbę 
Kontroli czyny wypełniają znamiona narusze-
nia dyscypliny finansów publicznych, odmówił 
wszczęcia postępowania wyjaśniającego z uwa-
gi, jak uznał, na znikomy stopień szkodliwości 
popełnionego czynu dla finansów publicznych. 
Proszę, sami państwo osądźcie, czy mamy tu do 
czynienia ze znikomą szkodliwością.

Przyczyną podjęcia przedmiotowej kontroli 
było także to, że w roku 2017 doszło do zasadni-
czej zmiany podstawy prawnej funkcjonowania 
Funduszu Sprawiedliwości. W dniu 12 sierpnia 
2017 r. weszła w życie nowelizacja art. 43 kodek-
su karnego wykonawczego, a następnie – nowe 
rozporządzenie ministra sprawiedliwości w spra-
wie funduszu. Ustanowiono wówczas nowy cel 
funduszu, jakim jest bliżej nieokreślone prze-
ciwdziałanie przestępczości, oraz umożliwiono 
finansowanie w szerokim zakresie zadań usta-
wowych jednostek sektora finansów publicznych.

Z uwagi na okoliczności Kolegium Najwyższej 
Izby Kontroli uchwałą z dnia 20 listopada 2019 r. 
postanowiło wprowadzić do planu pracy NIK na 
rok 2020 przedmiotową kontrolę w Funduszu 
Sprawiedliwości.

Zanim przejdę do przedstawienia oceny 
ogólnej opisanej w informacji o wynikach ca-
łej kontroli – informacji zamieszczonej na stro-
nie internetowej Najwyższej Izby Kontroli 
– w  pierwszej kolejności odniosę się do ocen 
sformułowanych wobec dysponenta Funduszu 
Sprawiedliwości, czyli ministra sprawiedliwo-
ści. W  wystąpieniu pokontrolnym skierowa-
nym do ministra sprawiedliwości, dotyczącym 
6 kontrolowanych obszarów funkcjonowania 
funduszu – od uwarunkowań prawnych i orga-
nizacyjnych funkcjonowania funduszu poprzez 
planowanie zadań oraz przygotowanie i wykona-
nie planów finansowych funduszu, powierzanie 
realizacji zadań i przyznawanie dofinansowania 

ze środków funduszu, wykonywanie i rozlicza-
nie umów, porozumień zawartych z beneficjen-
tami na realizację zadań funduszu oraz kontrolę 
realizacji zadań powierzonych przez ministra 
sprawiedliwości, działania promujące aktywność 
funduszu, które od niedawna możecie państwo 
oglądać w mediach, aż po efekty realizacji jego 
zadań – stwierdzono aż 23 nieprawidłowości oraz 
sformułowano aż 18 wniosków pokontrolnych. 
Negatywna ocena Najwyższej Izby Kontroli do-
tyczyła przede wszystkim zadań zleconych przez 
ministra sprawiedliwości w ramach wprowadzo-
nego w 2017 r. nowego celu funduszu, jakim jest 
przeciwdziałanie przyczynom przestępczości. Na 
jego realizację udzielono 25% łącznej wartości do-
tacji celowych, tj. ponad 170 milionów zł.

W związku z brakiem zdefiniowania pojęcia 
„przeciwdziałanie przestępczości”, a także z nie-
rzetelną organizacją konkursów ofert minister 
sprawiedliwości finansował zadania niezwiązane 
z celami funduszu oraz niemające bezpośrednie-
go związku z enigmatyczną tematyką przeciw-
działania przestępczości. Dodatkowo minister 
nadużywał szczególnego, pozanaborowego try-
bu przyznawania dofinansowania. W szerokim 
zakresie zlecał tzw. projekty badawcze, które nie 
odpowiadały standardom naukowo-badawczym 
i których głównym celem okazało się wsparcie sta-
tutowej działalności prowadzących je podmiotów.

Spośród wszystkich 16 zbadanych umów, ma-
jących w założeniu służyć przeciwdziałaniu prze-
stępczości, Najwyższa Izba Kontroli za niecelowe 
i niegospodarne uznała 13 umów, w ramach któ-
rych udzielono dofinansowania na kwotę ponad 
63 milionów zł.

Kontrola wykazała również, że fundusz wspie-
rał w szerokim zakresie realizację zadań, które 
nie miały bezpośredniego związku z pomocą po-
krzywdzonym przestępstwem i służyły w swo-
jej istocie finansowaniu wybranych arbitralnie 
jednostek samorządu terytorialnego. Jako przy-
kład można by wskazać zadania dotyczące dopo-
sażenia ochotniczych straży pożarnych na kwotę 
ponad 140 milionów zł oraz placówek opiekuń-
czo-zdrowotnych na kwotę ponad 35 milionów zł.

Ostatecznie spośród 681 milionów zł dotacji 
przyznanych ze środków funduszu w okresie ob-
jętym kontrolą jedynie 228 milionów zł, tj. 34%, 
przeznaczono na pomoc świadczoną bezpośred-
nio osobom pokrzywdzonym przestępstwem 
i osobom im najbliższym, a 24 miliony zł, tj. tyl-
ko 4%, na pomoc postpenitencjarną.
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W ocenie Najwyższej Izby Kontroli przyjęta 
nowelizacja kodeksu karnego wykonawczego, 
a także wydane na jej podstawie rozporządze-
nie ministra sprawiedliwości w sprawie fun-
duszu, skutkowały w praktyce sprowadzeniem 
Funduszu Sprawiedliwości do pewnego rodza-
ju mechanizmu, narzędzia mającego na celu fi-
nansowanie niczym nieograniczonej kategorii 
działań jedynie według arbitralnego, dowolnego, 
niepoddanego żadnej weryfikacji uznania mini-
stra sprawiedliwości.

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli stworzo-
ny został mechanizm, który m.in. spowodował: 
naruszenie istoty funkcjonowania funduszy 
celowych określonych w treści art. 29 ustawy 
o finansach publicznych; całkowicie dowolne 
i nietransparentne rozdysponowanie środków 
publicznych w łącznej kwocie ponad 350 milio-
nów zł; wydatkowanie środków funduszu nie-
zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 44 
ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, tj. na-
ruszenie zasad celowości i oszczędności oraz uzy-
skiwania najlepszych efektów z danych nakładów, 
a także optymalnego doboru metod i środków 
służących osiągnięciu założonych celów; nie-
przestrzeganie wynikającej z art. 33 i 34 ustawy 
o finansach publicznych zasady jawności gospo-
darki pieniężnej państwa, wyrażające się w nie-
podawaniu do publicznej wiadomości informacji 
o kwotach udzielonych dotacji i ich beneficjentach 
zarówno w przypadku dotacji przyznanych w wy-
niku konkursów, jak i w trybie pozanaborowym.

Aby zobrazować sytuację, posłużę się kilko-
ma przykładami wynikającymi z pozostałych wy-
stąpień pokontrolnych. Minister sprawiedliwości 
udzielił Fundacji „Ex Bono” z Opola dotacji w wy-
sokości blisko 10 milionów zł na realizację zadań 
w  zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym 
przestępstwem, mimo że fundacja ta została zare-
jestrowana w KRS na kilka miesięcy przed złoże-
niem oferty, nie posiadała żadnego doświadczenia 
związanego ze wsparciem osób pokrzywdzonych 
przestępstwem, nie posiadała bazy lokalowej ani 
zasobów kadrowych oraz, wbrew obowiązkowi 
wynikającemu z umowy dotacji, nie uruchomiła 
4 lokalnych punktów pomocy. Doprowadziło to 
do przedterminowego rozwiązania umowy do-
tacji, co skutkowało brakiem dostępności przez 
okres 1 roku świadczeń realizowanych ze środ-
ków Funduszu Sprawiedliwości dla kilkuset be-
neficjentów pomocy na terenie województwa 
opolskiego.

Ponadto w sierpniu 2019 r. fundacja zleciła 
zorganizowanie turnusu profilaktycznego dla 
dzieci. Fundacja nie przekazała jednak orga-
nizatorowi wyjazdu informacji na temat stanu 
zdrowia i szczególnych potrzeb dzieci zakwalifi-
kowanych na turnus – dzieci cierpiały m.in. na 
autyzm, padaczkę, opóźnienie umysłowe, depre-
sję, chorobę dwubiegunową, zaburzenia lękowe – 
a także nie określiła specjalistycznych wymagań 
dotyczących kadry, która miała opiekować się jego 
uczestnikami. Zamiar organizacji wypoczynku 
nie został również zgłoszony opolskiemu kura-
torowi oświaty. Tym samym fundacja spowodo-
wała bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia 
beneficjentów pomocy.

Minister sprawiedliwości ze względu na brak 
nadzoru nad wykorzystywaniem środków fun-
duszu nie dostrzegł, że pomoc pokrzywdzonym 
przestępstwem w wielu przypadkach była reali-
zowana w sytuacji rażącego konfliktu interesów. 
Przykładem tych nieprawidłowości były sytu-
acje łączenia funkcji osoby pierwszego kontak-
tu, która była odpowiedzialna za rozpoznanie 
potrzeb osoby ubiegającej się o pomoc, z funkcją 
specjalisty udzielającego konsultacji. W przy-
padku fundacji „Lex Nostra” te same osoby wy-
stępowały równocześnie w roli osób pierwszego 
kontaktu oraz w roli specjalistów udzielających 
porad prawnych i otrzymywały 2 niezależne wy-
nagrodzenia. W skrajnych przypadkach te same 
osoby były również beneficjentami pomocy, wy-
stępując dodatkowo jako osoby pokrzywdzone 
przestępstwem.

Minister sprawiedliwości ze względu na brak 
nadzoru nad wykorzystywaniem środków fun-
duszu nie dostrzegł odpłatnej realizacji zadań 
w ramach projektów przez osoby kierujące po-
szczególnymi organizacjami pozarządowymi. 
W przypadku Stowarzyszenia „Hojne serca” jej 
wiceprezes pełnił w ramach projektu funkcję 
specjalisty, prawnika udzielającego konsultacji 
osobom pokrzywdzonym przestępstwem, w nie-
wielkiej miejscowości inkasując z tego tytułu 
w ciągu 14 miesięcy przychody w kwocie ponad 
256 tysięcy zł.

W przypadku wspomnianej już fundacji „Lex 
Nostra” pierwszą osobą zaangażowaną do reali-
zacji zadań zleconych temu podmiotowi przez 
ministra sprawiedliwości była prezes zarządu 
fundacji, której powierzono funkcję osoby pierw-
szego kontaktu z wynagrodzeniem za 3 miesią-
ce w wysokości ponad 61 tysięcy zł, pomimo że 
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w  tym okresie fundacja nie udzielała jeszcze 
świadczeń osobom pokrzywdzonym.

Minister sprawiedliwości ze względu na brak 
nadzoru nad wykorzystywaniem środków fun-
duszu nie dostrzegł licznych powiązań rodzin-
no-towarzyskich pomiędzy władzami fundacji, 
stowarzyszenia oraz między osobami sprawu-
jącymi funkcje merytoryczne, jak również mię-
dzy tymi osobami i podmiotami komercyjnymi, 
u których nabywano towary dla potrzeb realizacji 
umowy. Jaskrawym przykładem takich powiązań 
było wspomniane Stowarzyszenie „Hojne Serca”, 
w którym konsultacji prawnych dla beneficjen-
tów pomocy udzielał wiceprezes stowarzyszenia 
będący jednocześnie synem prezes stowarzysze-
nia. Osobą odpowiedzialną za całodobowy dyżur 
telefoniczny był członek komisji rewizyjnej sto-
warzyszenia, będący jednocześnie drugim synem 
prezes stowarzyszenia. Z kolei synowa prezes sto-
warzyszenia pełniła dyżur telefoniczny, a ponadto 
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej 
sprzedawała stowarzyszeniu bony żywnościowe 
i towarowe, które były przekazywane beneficjen-
tom pomocy.

Minister sprawiedliwości ze względu na brak 
właściwego nadzoru nad wykorzystywaniem 
środków funduszu nie dostrzegł niezgodnego 
z przepisami podzlecania zadań powierzonych 
przez dysponenta podmiotowi działającemu 
w celu osiągnięcia zysku. Przykładowo: kontro-
la przeprowadzona w fundacji „Lex Nostra” wy-
kazała, że podmiot ten, zamiast samodzielnie 
realizować powierzone przez ministra zadania 
z zakresu wsparcia prawnego oraz psychologicz-
nego osób pokrzywdzonych przestępstwem, zle-
cił je powiązanej osobowo i kapitałowo spółce Lex 
Nostra, sp. z o.o. Przy czym należy zauważyć, że 
dyrektor fundacji „Lex Nostra” był jednocześnie 
prezesem zarządu Lex Nostra Sp. z o.o., a w dniu 
podpisania umów pomiędzy tymi podmiotami 
prezesem fundacji „Lex Nostra” była jego matka.

(Wesołość na sali)
Doprowadziło to do zawyżenia o blisko 100% 

kosztów porad prawnych świadczonych za po-
średnictwem spółki, w stosunku do faktycznych 
kosztów tej usługi zrealizowanej przez osobę fi-
zyczną zatrudnioną przez spółkę.

Podsumowując, należy stwierdzić, że kontro-
la Funduszu Sprawiedliwości wykazała m.in. to, 
iż fundusz stracił charakter funduszu celowego, 
dublował wydatki ponoszone przez innych kon-
stytucyjnych ministrów z budżetu centralnego. 

Na pomoc świadczoną bezpośrednio pokrzyw-
dzonym przestępstwem minister sprawiedliwo-
ści przeznaczył jedynie 34% środków będących 
w  jego dyspozycji jako dysponenta funduszu. 
Ponadto wyniki kontroli stanowią dowód, że mi-
nister sprawiedliwości nierzetelnie przygotował 
i nadzorował 16 objętych kontrolą konkursów dla 
organizacji pozarządowych, dokonywał uzna-
niowych i niczym nieuzasadnionych zmian re-
komendacji komisji konkursowych, nadużywał 
trybu pozanaborowego i nie podawał do publicz-
nej wiadomości informacji na temat dotacji udzie-
lonych poszczególnym podmiotom oraz wspierał 
dowolnie wybrane przez siebie jednostki sektora 
finansów publicznych.

W  powyższym zakresie pragnę podkre-
ślić, że minister sprawiedliwości, korzystając 
z uprawnień, które sam sobie nadał w rozporzą-
dzeniu w sprawie funduszu – są one określone 
w art. 20 ust. 2 oraz w §22 ust. 2, zdanie drugie 
rozporządzenia – podejmował nieudokumento-
wane, arbitralne decyzje o odmowie przyznania 
dotacji, mimo wskazań komisji konkursowych. 
Przykładowo: działający z upoważnienia mini-
stra ówczesny dyrektor Departamentu Spraw 
Rodzinnych i  Nieletnich w  Ministerstwie 
Sprawiedliwości Mikołaj Pawlak – przypomnę, 
że chodzi o aktualnego rzecznika praw dziecka – 
odręczną adnotacją wykreślił ze sporządzonych 
przez komisje konkursowe protokołów 8 ofert 
rekomendowanych do dofinansowania, w tym 2, 
które w ocenie komisji zasłużyły na najwyższą 
punktację. Informacje o przyczynach odmowy 
udzielenia dotacji nie zostały dołączone do do-
kumentacji konkursowej ani nie zostały poda-
ne w korespondencji przekazanej do oferentów. 
Ten sam Mikołaj Pawlak, reprezentując ministra 
sprawiedliwości jako dysponenta funduszu, zre-
zygnował z zaplanowanych pierwotnie działań 
mających realny wpływ na sytuację ofiar prze-
stępstw, bowiem odstąpił on bez jakiegokolwiek 
uzasadnienia od realizacji zadań dotyczących wy-
budowania lub dostosowania tzw. przyjaznych 
pokoi przesłuchań dla dzieci. Należy przy tym 
zauważyć, że budowa przyjaznych pokoi przesłu-
chań dla dzieci była jednym z głównych argumen-
tów przedstawionych w uzasadnieniu zmiany 
kodeksu karnowykonawczego, która umożliwi-
ła rozszerzenie zakresu zadań realizowanych 
przez fundusz. Ponadto pan Pawlak, pełniący 
w 2018 r. obowiązki dyrektora Departamentu 
Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie 
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Sprawiedliwości, pomagał w przygotowaniu zło-
żonej w  szczególnym trybie pozanaborowym 
oferty Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Raciborzu, a następnie, działając w ramach 
upoważnienia udzielonego mu przez dysponenta 
funduszu, zawarł z tym podmiotem umowę dota-
cji na kwotę ponad 1 miliona zł. Czy można zatem 
w takiej sytuacji mówić o obiektywizmie i rów-
nym dostępie wszystkich podmiotów do środków 
funduszu? Państwo możecie sobie odpowiedzieć 
na to pytanie sami.

Szanowni Państwo, opisując brak właści-
wego nadzoru ministra sprawiedliwości nad 
Funduszem Sprawiedliwości, nie sposób rów-
nież przejść obojętnie obok nagłego przerwa-
nia przez wspomnianą już Fundację „Ex Bono” 
z Opola świadczeń realizowanych na rzecz osób 
pokrzywdzonych przestępstwem oraz braku do-
stępu przez okres 1 roku do wsparcia ze środków 
Funduszu Sprawiedliwości na terenie wojewódz-
twa opolskiego. Bez odpowiedniego wsparcia po-
zostawiono nawet kilkaset osób. Niespodziewane 
przerwanie pomocy, np. w przypadku pokrzyw-
dzonych przemocą domową, mogło utwierdzać 
ofiary w  poczuciu bezradności i  potęgować 
ich uzależnienie od sprawców. Potwierdzają to 
oświadczenia osób. Jedna z  nich stwierdziła: 
„Szukałam pomocy w innej organizacji, jednak 
nie udało mi się nawiązać żadnego kontaktu. Ex 
Bono nie udzieliło nam żadnego wsparcia, tele-
fon nie odpowiadał, zdarzało się, że rozmowa była 
przekierowywana. Ex Bono nigdy nam nie pomo-
gło, nigdy nikogo z tej organizacji nie spotkałam, 
nigdy nie nawiązał z nami kontaktu, zostaliśmy 
pozbawieni pomocy”.

Na tle powyższych ustaleń niezrozumiałe 
i pozbawione racjonalnych argumentów jest za-
chowanie pana Marcina Romanowskiego, który, 
zwłaszcza po opublikowaniu wyników kontro-
li, tak bezkrytycznie wypowiada się o swoim 
udziale w stwierdzonych nieprawidłowościach. 
Raz jeszcze należy wyraźnie podkreślić, że 
przez cały okres realizacji 2 objętych kontrolą 
NIK projektów naukowo-badawczych Instytutu 
Wymiaru Sprawiedliwości oraz Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego jako kierow-
nik tych projektów wskazany był właśnie Marcin 
Romanowski, który w listopadzie 2018 r. został 
powołany na pełnomocnika ministra spra-
wiedliwości do spraw funduszu, a w czerwcu 
2019 r. na podsekretarza stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości, odpowiadającego m.in. za 

nadzór nad funduszem. W przypadku kolejnego 
projektu prowadzonego przez Instytut Wymiaru 
Sprawiedliwości porozumienie w sprawie jego 
realizacji zostało zawarte w tzw. trybie pozana-
borowym przez Marcina Romanowskiego jako 
dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości 
w okresie, gdy zajmował on już stanowisko peł-
nomocnika do spraw funduszu, którego zada-
niem był m.in. nadzór nad dofinansowaniem 
działań proponowanych przez podmioty z sek-
tora finansów publicznych. Pan Romanowski 
reprezentował zatem w tym samym czasie pod-
miot ubiegający się o dotację z funduszu i za-
razem organ, który takiego dofinansowania 
udziela. W świetle powyższego pan Romanowski 
wydaje się ostatnią osobą, która powinna wy-
powiadać się w sprawach etyki i prawidłowości 
działania kontrolerów. Nikt nie może być sędzią 
we własnej sprawie, a w tym przypadku on był 
sędzią we własnej sprawie. Jego nieznajdujące 
uzasadnienia w faktach zarzuty, że działania 
kontrolerów mają charakter polityczny, świad-
czą o niezrozumieniu roli najwyższego organu 
kontroli, jakim jest Najwyższa Izba Kontroli, 
oraz braku innych argumentów. 

Pragnę zauważyć i podkreślić, że wyniki kon-
troli funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości 
to efekt rzetelnej pracy kontrolerów izby, a oma-
wiany raport sam się broni swoją jakością. 
Przecież to nie prezes Najwyższej Izby Kontroli 
dokonywał ustaleń faktycznych i  stwierdzał 
nieprawidłowości opisane w  wystąpieniach 
i  informacji o wynikach kontroli. Podanie do 
wiadomości publicznej wyników kontroli jest 
moim podstawowym ustawowym obowiąz-
kiem jako prezesa Najwyższej Izby Kontroli. 
W przeciwieństwie do ustaleń, popartych do-
wodami zgromadzonymi w aktach kontroli, sta-
nowisko prezentowane publiczne przez pana 
Romanowskiego miało zupełnie niemerytorycz-
ny, wyłącznie polityczny charakter.

Szczególne oburzenie budzi próba instru-
mentalnego wykorzystania szczytnej idei re-
alizowanej przez fundację „Akogo”, jaką jest 
budowa Kliniki „Budzik” dla osób pozostających 
w śpiączce. Pragnę wyraźnie podkreślić, że kon-
trola przeprowadzona przez NIK w fundacji pani 
Ewy Błaszczyk nie wykazała nieprawidłowości, 
a żadne wypowiedzi przedstawicieli NIK nigdy 
nie były wymierzone – wbrew twierdzeniom 
przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości – 
w jej dobre imię.
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Osobnym problemem, którego istoty naj-
wyraźniej nie dostrzegają bądź – motywowani 
politycznie – nie chcą dostrzec przedstawiciele 
resortu, jest kwestia, czy minister sprawiedliwo-
ści mógł takiej dotacji udzielić. Jak wykazała kon-
trola w oparciu o zgromadzone w trakcie kontroli 
fundacji i ministerstwa dowody, odpowiedź jest 
negatywna. Jest to jednak tylko i wyłącznie wina 
ministerstwa, a nie fundacji. Jeżeli już ktoś pró-
buje godzić w dobre imię fundacji, to jest to pan 
minister Romanowski, który zorganizował swoją 
konferencję na terenie budowy kliniki, próbując 
wykorzystać tę szczytną ideę jako swoistą tarczę 
mającą przykryć liczne nieprawidłowości stwier-
dzone w trakcie kontroli funduszu. Budzi to mój 
osobisty sprzeciw.

Może warto, aby pan Romanowski podczas 
konferencji pozował także na tle pustej nieru-
chomości na obrzeżach Wilanowa, gdzie Fundacja 
„Profeto” zamierza za ponad 43 miliony zł otrzy-
mane z Funduszu Sprawiedliwości wybudować 
placówkę, w której mieścić się będą m.in. sala wi-
dowiskowa, studio nagraniowe i 3 reżyserki.

Jaka jest generalna ocena funkcjonowania 
Funduszu Sprawiedliwości? Najwyższa Izba 
Kontroli negatywnie oceniła działania ministra 
sprawiedliwości w zakresie zapewnienia właści-
wych uwarunkowań prawnych i organizacyjnych 
funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości, a tak-
że sposób wykorzystania będących w jego dyspo-
zycji środków publicznych. Gospodarka finansowa 
funduszu prowadzona była z naruszeniem podsta-
wowych zasad finansów publicznych, tj. jawności 
oraz celowości i oszczędności wydatków publicz-
nych. Nie odpowiadała również wynikającemu 
z ustawy o finansach publicznych reżimowi praw-
nemu funkcjonowania funduszy celowych, tj. re-
alizacji wyodrębnionych i ściśle określonych zadań 
państwowych. Działania ministra sprawiedliwości 
oraz znacznej części organizacji, które otrzyma-
ły dotacje, skutkowały niegospodarnym i niece-
lowym wydatkowaniem środków publicznych, 
a także sprzyjały powstawaniu mechanizmów ko-
rupcjogennych w przypadku osób podejmujących 
decyzje w zakresie wydatkowania oraz rozlicza-
nia środków funduszu. Łączna wartość efektów 
finansowych kontroli NIK, czyli kwot środków wy-
datkowanych niezgodnie z przepisami, niecelowo 
i niegospodarnie lub nierzetelnie, wyniosła ponad 
280 milionów zł.

Panie i Panowie Senatorowie, przedmioto-
wa kontrola w oczywisty sposób wykazała, jak 

wielkie niebezpieczeństwo dla interesów osób 
pokrzywdzonych przestępstwem, ale także dla 
finansów publicznych, może wynikać z braku 
odpowiedniego nadzoru nad realizacją zadań 
funduszu celowego. Wyposażenie ministra spra-
wiedliwości w dyskrecjonalne uprawnienia w za-
kresie stanowienia prawa, przy jednoczesnym 
niedookreśleniu przez ustawodawcę znaczenia 
nowego celu i zadania funduszu na poziomie usta-
wowym, przerodziło się wręcz w roszczenie do 
niczym nieograniczonego dysponowania środka-
mi publicznymi przez ministra sprawiedliwości.

Wysoka Izbo, ze względu na skalę i  rangę 
stwierdzonych nieprawidłowości, w tym także zi-
dentyfikowanie mechanizmów korupcjogennych, 
jako prezes Najwyższej Izby Kontroli, działając 
na podstawie art. 62 ustawy o NIK, powiadomi-
łem o tych ustaleniach prezesa Rady Ministrów, 
pana Mateusza Morawieckiego, wiceprezesa Rady 
Ministrów, pana Jarosława Kaczyńskiego, oraz 
szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, pana 
Andrzeja Stróżnego. W pismach do nich skiero-
wanych podkreśliłem, że stwierdzone przez NIK 
nieprawidłowości dotyczą kwot wielomiliono-
wych i mogą być one traktowane w kategorii 
działalności godzącej w  interesy ekonomicz-
ne państwa i powodującej co najmniej znaczną 
szkodę w rozumieniu art. 115 §7 kodeksu karne-
go. Podjąłem taką decyzję, gdyż NIK nie posiada 
niezbędnych uprawnień ustawowych, w szcze-
gólności o charakterze śledczym, pozwalających 
wyjaśnić wszystkie powiązania i mechanizmy, 
które mogły stać za podejmowaniem takich, a nie 
innych decyzji o sposobie wydatkowania środ-
ków Funduszu Sprawiedliwości. Chciałbym wie-
rzyć, że w poczuciu odpowiedzialności za dobro 
państwa i obywateli organy te podejmą wszelkie 
niezbędne działania w celu wyjaśnienia okolicz-
ności powstania ujawnionych przez NIK niepra-
widłowości, a osoby winne zostaną pociągnięte 
do odpowiedzialności. 

Niezależnie od powyższego pragnę poinfor-
mować, że w ramach kontroli funkcjonowania 
Funduszu Sprawiedliwości NIK sformułowa-
ła łącznie 74 wnioski pokontrolne zmierzające 
do usunięcia najistotniejszych nieprawidłowo-
ści, z tego aż 18 z nich skierowano do ministra 
sprawiedliwości.

W sposób szczególny pragnę zwrócić uwagę 
na jeden z tych wniosków, w którym zawarto po-
stulat zainicjowania pracy legislacyjnej na rzecz 
zmiany kodeksu karnego wykonawczego oraz 
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rozporządzenia w sprawie funduszu, zmierzają-
cej do ograniczenia celów funduszu do 2 przypisa-
nych mu pierwotnie zadań, to jest wsparcia osób 
pokrzywdzonych przestępstwem, członków ich 
rodzin oraz świadków, a także pomocy postpeni-
tencjarnej. W powyższym zakresie zdecydowałem 
o wystąpieniu do Trybunału Konstytucyjnego 
z  wnioskiem o  stwierdzenie niezgodności 
z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i usta-
wami przepisów rozporządzenia ministra spra-
wiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie 
Funduszu Sprawiedliwości. Z uzyskanych przeze 
mnie informacji wynika, że wniosek mój został 
przez trybunał przyjęty do rozpatrzenia. 

Bezpośrednim skutkiem przeprowadzenia 
przedmiotowej kontroli jest także złożenie 5 za-
wiadomień o podejrzeniu popełnienia przestęp-
stwa przez osoby związane z Fundacją „Ex Bono” 
z Opola oraz 2 zawiadomień o naruszeniu dys-
cypliny finansów publicznych, w tym 1 odnoszą-
cego się wprost do ministra sprawiedliwości. To 
ostatnie obejmuje szereg naruszeń obowiązują-
cych przepisów.

Szanowni Państwo, Wysoka Izbo, Fundusz 
Sprawiedliwości stanowi niebezpieczny w swo-
jej istocie przykład wychodzenia danego funduszu 
poza ramy wytyczone ogólnie pojmowaną istotą 
danego funduszu celowego, poza pierwotny cel, 
dla którego fundusz został powołany – o czym 
świadczy pełny tytuł tego funduszu. Mechanizm 
ten jest o tyle groźny, że pozwala na bardzo in-
strumentalne traktowanie funduszu celowego 
jako dodatkowego źródła finansowego dla działań 
i operacji o wydźwięku nie tyle ekonomicznym, 
co politycznym. W konsekwencji fundusz ten nie 
ma już obecnie związku z pierwotnym celem, dla 
którego został powołany, a który miała wyzna-
czać choćby pełna jego nazwa: Fundusz Pomocy 
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej 
– Fundusz Sprawiedliwości.

Wysoka Izbo, na konferencji prasowej w dniu 
30  września przedstawiono wyniki kontroli 
Funduszu Sprawiedliwości. Ze strony dzienni-
karzy padło wówczas pytanie, czy kontrolerzy 
NIK któreś z tych działań promocyjnych urzęd-
ników Ministerstwa Sprawiedliwości zakwalifi-
kowali np. jako finansowanie czyjejś kampanii 
wyborczej. W kontekście tego pytania chciałbym 
podkreślić, że CBA w swojej publikacji z 2016 r. 
pod tytułem „Korupcja polityczna. Wskazówki 
dla przedstawicieli organów władzy wybieranych 
w wyborach powszechnych” wprost określiło, 

czym jest korupcja polityczna, wskazując, że ko-
rupcja jest, ogólnie rzecz ujmując, nadużywaniem 
stanowiska lub funkcji dla osiągnięcia prywat-
nych korzyści. W badanym okresie blisko 3 lat mi-
nister sprawiedliwości na działania informacyjne 
i promocyjne przeznaczył ze środków Funduszu 
Sprawiedliwości ponad 95 milionów zł. I w tym 
miejscu chcę państwa poinformować, jako prezes 
Najwyższej Izby Kontroli, o podjęciu przeze mnie 
decyzji wykonania kontroli specjalnej dotyczą-
cej właśnie wydatkowania środków na promocje 
i pogłębienia dalej obszarów, które nie zostały do 
tej pory zbadane, a wskazują, że tam mogą być 
bardzo poważne nieprawidłowości. Tematyka 
tych działań znacznie wykraczała poza budowa-
nie rozpoznawalności funduszu, zaś wytworzone 
w ich ramach audycje i publikacje nie służyły tyl-
ko edukowaniu potencjalnych beneficjentów, lecz 
również promowaniu działań i koncepcji same-
go ministra sprawiedliwości. Jak już wspomnia-
łem, liczę, że w demokratycznym państwie prawa 
znajdzie się w działaniu organów powołanych do 
ścigania przestępstw, w szczególności CBA, od-
powiedź na słusznie stawiane przez dziennika-
rzy pytania.

Wysoka Izbo, niech mi będzie wolno na przy-
kładzie Funduszu Sprawiedliwości jako fundu-
szu celowego zwrócić państwa uwagę także na 
szerszy problem. Istotnym zagrożeniem dla fi-
nansów publicznych jest bowiem postępująca 
debudżetyzacja finansów publicznych. O zagro-
żeniu tym wspomniałem w dniu 17 września 
br. podczas przedstawiania izbie niższej parla-
mentu sprawozdania z działalności Najwyższej 
Izby Kontroli za rok 2020, sprawozdania, które 
bez żadnego merytorycznego powodu nie jest 
przyjmowane przez Sejm – i tak jest począwszy 
od 2016 r. – co zresztą spotyka się z głębokim 
sprzeciwem kontrolerów, których ciężka praca 
dla Rzeczypospolitej jest w ten sposób deprecjo-
nowana. Wówczas, pomimo lekceważącej posta-
wy części posłów na Sejm, którzy nie szanując 
swojego konstytucyjnego obowiązku wysłucha-
nia prezesa Najwyższej Izby Kontroli, opuścili 
gmach Sejmu, stanowczo podkreśliłem – i czynię 
to dziś ponownie – że istnieje pilna konieczność 
przywrócenia budżetowi państwa odpowiedniej 
rangi, związanej z jego szczególnym charakterem 
oraz z centralną pozycją w systemie finansów pu-
blicznych. Uzasadnieniem takiego stanowiska 
było stwierdzenie znaczącej nierównowagi fi-
nansowej państwa w 2020 r., która spowodowana 
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była m.in. planowaniem i dokonywaniem dużych 
operacji finansowych prowadzących do wzrostu 
długu publicznego z pominięciem budżetu pań-
stwa. Należały do nich w szczególności opera-
cje polegające na przekazaniu w 2020 r. różnym 
podmiotom obligacji skarbowych i udzielaniu 
pożyczek zamiast dotacji, które w normalnej 
sytuacji zwiększyłyby wydatki i deficyt budżetu 
państwa o prawie 30 miliardów zł.

Ponadto o  obniżeniu rangi budżetu pań-
stwa świadczą liczne operacje finansowe skut-
kujące przyrostem zobowiązań państwa, które 
tylko pozornie nie zwiększały państwowego dłu-
gu publicznego zgodnie z metodologią krajową. 
Przykładem takiej praktyki była m.in. emisja 
obligacji Polskiego Funduszu Rozwoju i Banku 
Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 o  łącznej warto-
ści ponad 166 miliardów zł, których spłata i ob-
sługa jest gwarantowana przez Skarb Państwa. 
Najwyższa Izba Kontroli z niepokojem obserwuje 
zatem dalszą postępującą dewaluację i margina-
lizację znaczenia budżetu państwa, skutkującą 
możliwością wykazywania w budżecie państwa 
dowolnego wyniku, przez co plan ten przestaje 
mieć istotne znaczenie dla oceny sytuacji finan-
sowej państwa.

W tym zakresie, jako prezes Najwyższej Izby 
Kontroli, a także były minister finansów, zwró-
ciłem w Sejmie uwagę, że budżet państwa jest 
podstawowym instrumentem rządzenia, a tym 
samym władzy politycznej, a zatem wyznacza 
w państwie prawa granicę sprawowania tej wła-
dzy przez poszczególne organy i agendy władzy 
publicznej z administracją rządową na czele. 
Chcąc oddać wagę i znaczenie ustawy budże-
towej, pragnę przywołać słowa pani prof. Zyty 
Gilowskiej, która stwierdziła, że w demokra-
tycznych realiach budżet państwa odgrywa w fi-
nansach publicznych rolę instytucji ostatniej 
szansy, jest zwornikiem finansów publicznych 
oraz centralną instytucją zarządzającą, zasilają-
cą i sterującą.

Wysoka Izbo, do 2005 r. istniało 12 fundu-
szy celowych, z kolei w ustawie budżetowej na 
rok 2019 ujęto plany finansowe 29 państwowych 
funduszy celowych, których koszty wyniosły po-
nad 291 miliardów zł. W roku 2020 państwowych 
funduszy celowych było już 35, a ich dysponenci 
zarządzali środkami publicznymi stanowiącymi 
ponad 18% produktu krajowego brutto, podczas 
gdy jeszcze w roku 2019 było to 13% PKB.

Szanowni Państwo, niech kontrola Funduszu 
Sprawiedliwości nie tylko będzie przestrogą w za-
kresie tego, do czego prowadzi brak odpowiednie-
go nadzoru nad funduszami celowymi, lecz także 
stanie się dla wszystkich osób, którym na sercu 
leży dobro naszego państwa, w tym zgromadzo-
nych tu pań i panów senatorów, przyczynkiem 
do wzmożonej troski o stan finansów publicz-
nych. Musimy bowiem odpowiedzieć sobie na py-
tania, które nigdy wcześniej nie wymagały tak 
pilnej odpowiedzi, w tym m.in.: czy formuła pań-
stwowego funduszu celowego, także Funduszu 
Sprawiedliwości, nie jest ucieczką przed rygorami 
ustawy budżetowej? Czy podmioty funkcjonujące 
w gospodarce budżetowej powinny poprzez insty-
tucję funduszy zyskiwać autonomię gromadzenia 
i wydatkowania znacznych środków publicznych? 
Czy ogólne i rachunkowe zestawienie przychodów 
i kosztów funduszy celowych daje realne pod-
stawy do jakiejkolwiek parlamentarnej kontroli 
gospodarki funduszowej? Czy zaniedbania w za-
kresie nadzoru nad funduszami i ich dysponen-
tami nie stwarzają obecnie pola do nadmiernego, 
nieuzasadnionego dyskrecjonalizmu dysponen-
tów funduszy, zarówno na polu stanowienia pra-
wa – akty wykonawcze – jak i jego stosowania? 
Czy gospodarka funduszowa nie wymknęła się 
spod publicznej kontroli finansów publicznych?

Panie i Panowie Senatorowie, Najwyższa Izba 
Kontroli w związku ze skalą nieprawidłowości 
stwierdzonych w Funduszu Sprawiedliwości bę-
dzie stale monitorowała wydatkowanie środków 
publicznych przez ministra sprawiedliwości 
i reagowała z całą stanowczością na przypadki 
ich nielegalnego, niegospodarnego, niecelowego 
lub nierzetelnego rozdysponowania. W związ-
ku z tym podjąłem decyzję o przeprowadzeniu 
kontroli specjalnej, o czym już powiedziałem, 
w zakresie wydatkowania środków funduszu 
przeznaczonych, jak wynika to z informacji o wy-
nikach kontroli, już nie tylko na promocję samego 
funduszu, lecz także na szeroko zakrojoną kam-
panię medialną mającą na celu wyłącznie promo-
wanie – ze środków publicznych – osoby pana 
ministra Ziobry jako ministra sprawiedliwości. 
Dodatkowo już podczas najbliższej kontroli wy-
konania budżetu państwa za rok 2021 w sposób 
szczególny badaniu poddamy te obszary funkcjo-
nowania Funduszu Sprawiedliwości, w których 
stwierdzono najwięcej nieprawidłowości.

Pragnę również zaznaczyć, że Najwyższa 
Izba Kontroli wsłuchuje się w głos organizacji 
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pozarządowych i będzie reagować na wszyst-
kie sygnały o nieprawidłowościach związanych 
z dysponowaniem środkami publicznymi. Już 
dziś mogę państwa poinformować, że w związ-
ku z informacją o pozbawieniu przez ministra 
zdrowia Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę do-
finansowania na prowadzenie telefonów za-
ufania dla dzieci i młodzieży – fundacji, która 
pomocą osobom pokrzywdzonym zajmuje się od 
ponad 30 lat – zdecydowałem o przeprowadze-
niu kolejnej kontroli specjalnej, która wyjaśni 
wszystkie okoliczności podjęcia przez pana mi-
nistra decyzji w tej sprawie. Ze względu na rolę, 
jaką w społeczeństwie pełnią takie fundacje jak 
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, które niosą 
pomoc najbardziej potrzebującym, a przy tym 
najsłabszym i najbardziej bezbronnym człon-
kom naszej wspólnoty, tj. dzieciom, kwestia ta 
musi zostać dogłębnie zbadana i wyjaśniona, 
ale także dlatego, że w tym konkretnym przy-
padku minister zdrowia unieważnił konkurs, 
pomimo że fundacja ta w ocenie komisji konkur-
sowej zdobyła prawie maksymalną liczbę punk-
tów. Pragnę zaznaczyć, że Fundacja Dajemy 
Dzieciom Siłę z niewyjaśnionych dotąd przy-
czyn nie otrzymała także środków z Funduszu 
Sprawiedliwości na prowadzenie centrów po-
mocy dzieciom, pomimo że zapewniała kom-
pleksową pomoc dzieciom pokrzywdzonym 
przestępstwami i ich opiekunom.

Szanowni Państwo, dziękując za uwagę, pra-
gnę publicznie oświadczyć, że wierny złożonej 
przeze mnie przysiędze będę czynił wszystko, aby 
Najwyższa Izba Kontroli jako niezależny, naczelny 
organ kontroli państwowej odważnie i bezkom-
promisowo stała na straży przestrzegania obo-
wiązującego prawa oraz celowego i gospodarnego 
wydatkowania środków publicznych. Dziękuję za 
uwagę. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Gabriela Morawska-Stanecka)

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję, Panie Prezesie.
Będziemy prosili o pozostanie przy mównicy, 

ponieważ jest szereg pytań senatorów. Jeżeli pan 
prezes może zostać, to bardzo proszę.

Proszę o  zadanie pytania pana senatora 
Krzysztofa Kwiatkowskiego.

Senator 
krzyszTof kwiaTkowski 

Pani Marszałek! Panie Prezesie!
Jednym zdaniem chciałbym podziękować kon-

trolerom za przeprowadzoną kontrolę.
Mówił pan prezes o tym, że po kontroli, któ-

rej wyniki były ogłoszone w 2018 r., a która, tak 
jak teraz, negatywnie oceniła funkcjonowanie 
Funduszu Sprawiedliwości… Ja sam kierowa-
łem zawiadomienie do rzecznika dyscypliny 
finansów publicznych z  uwagi na narusze-
nie przepisów prawa i  nielegalne wydatko-
wanie pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości 
poprzez przekazanie ich Centralnemu Biuru 
Antykorupcyjnemu. 

Czy uważa pan, że decyzja rzecznika dyscy-
pliny finansów publicznych, który wtedy od-
mówił wszczęcia postępowania o naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych z uwagi na 
znikomy stopień społecznej szkodliwości, przy-
czyniła się do tego, że skala tych nieprawidło-
wości, która wówczas dotyczyła 25 milionów zł, 
zwiększyła się i obecnie dotyczy 280 milinów, 
a nawet, jak pan prezes dzisiaj przedstawiał, 
350 milionów? Czy ta decyzja… Następstwem 
umorzenia tego postępowania – wszystko na 
to wskazuje – jest to, że dzisiaj mówimy o tym, 
że stopień nieprawidłowości w wydatkowaniu 
środków publicznych wzrósł.

Drugie pytanie. Jak pan uważa, czy dla ofiar 
przemocy domowej, bitych kobiet, bitych dzieci, 
np. na Opolszczyźnie, które całkowicie pozba-
wiono pomocy poprzez to, że nie funkcjono-
wał tam żaden ośrodek… Czy realną pomocą 
z Funduszu Sprawiedliwości były miliony zło-
tych wydawane na badania dotyczące trwałości 
związku małżeńskiego w Peru, w Chinach czy 
w Japonii, czy analiza książek Sapkowskiego 
i literatury fantastycznej? Czy tego typu dzia-
łania realnie zastąpią f inansowanie rze-
czywistej pomocy osobom poszkodowanym 
przestępstwami, w tym ofiarom przemocy do-
mowej, maltretowanym kobietom i maltreto-
wanym dzieciom?

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Panie Prezesie.
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PrezeS najwyżSzej izby kontroli 
marian BanaŚ 

Panie Senatorze, co do tego pierwszego pyta-
nia, to mogę odpowiedzieć tylko jednym zdaniem: 
oczywiście w pełni się z panem zgadzam, że mia-
ło to decydujący wpływ na to, iż spotkaliśmy się 
z tak dużą skalą nieprawidłowości.

Oczywiście w  drugim pytaniu również… 
W pierwszej kolejności powinniśmy zadbać o po-
krzywdzonych tu, na miejscu, w naszym kraju, 
bo to jest nasz obowiązek, a te wszystkie działa-
nia, które były prowadzone, dotyczące małżeństw 
gdzieś w innych krajach, w Peru itd., to są sprawy 
do rozpatrywania absolutnie w dalszej kolejności.

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Czy już na wszystkie pytania pana senatora… 

Tak.
Pani senator Ewa Matecka. Proszę bardzo.

Senator 
ewa maTeck a 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Prezesie, z informacji, którą pan przed-

stawił, jasno wynika, że środki, które są własnością 
nas wszystkich, obywateli, a będące w dyspozycji 
organu państwowego, są wydatkowane w sposób 
nieoszczędny, niecelowy, bez precyzyjnych kry-
teriów. Z tej informacji również wynika, że fun-
dusz celowy będący w dyspozycji Ministerstwa 
Sprawiedliwości już dawno stracił swój pierwotny 
charakter, zmienił się cel, na jaki był przeznaczony, 
i te środki są w bardzo minimalnym stopniu – albo 
właściwie wcale nie są – przeznaczane na pomoc 
osobom poszkodowanym i świadkom, na pomoc 
postpenitencjarną. Wspominał pan również o du-
blowaniu się pewnych wydatków i działań.

Wobec tego proszę powiedzieć, w jakim za-
kresie dublują się działania organów publicznych 
i wydatki organów publicznych, stanowiące różne 
formy pomocy.

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Proszę, Panie Prezesie.

PrezeS najwyżSzej izby kontroli 
marian BanaŚ 

Pani Senator, myśmy zbadali tylko pewną 
część, pewien procent wydatków, które były po-
noszone w Funduszu Sprawiedliwości, więc trud-
no powiedzieć, jaka jest tu skala w odniesieniu do 
całości. Na temat szczegółów przekażemy pani pi-
semną informację, bo musimy wyciągnąć te dane 
z akt kontroli.

(Senator Ewa Matecka: Tak, to poproszę o od-
powiedź na piśmie. Dziękuję bardzo.)

Tak jest.

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Proszę bardzo, pani senator Halina Bieda.

Senator 
halina Bieda 

Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Panie Prezesie!
Wiemy, jak ważne jest to, by informacja o fun-

duszu była dostępna, by dotarła do beneficjentów, 
dla których ten fundusz został stworzony.

Chciałabym zapytać o taką sprawę. Czy z prze-
prowadzonej kontroli wynika, czy był ogłaszany 
konkurs na działania promocyjno-informacyjno-
-reklamowe funduszu, czy też to zadanie zostało 
powierzone bez jakiegokolwiek konkursu? Jeśli 
tak, to za jaką kwotę zostało zlecone to zadanie, 
na czym polegała promocja i kto realizował to za-
danie? To pierwsze pytanie.

I drugie pytanie, które może bezpośrednio 
nie wiąże się z przedstawianą informacją, ale też 
dotyczy kontroli. Dzisiaj rano pan prezes udzie-
lał wywiadu i podał informację, że kontrolerzy 
zostali wysłani na granicę polsko-białoruską. 
Chciałabym zapytać, kiedy możemy się spodzie-
wać wyników tej kontroli. Dziękuję.

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Proszę, Panie Prezesie.
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PrezeS najwyżSzej izby kontroli 
marian BanaŚ 

Odpowiadając na drugie pytanie, powiem 
w ten sposób. W najbliższych dniach, bo kontrola 
jest, można powiedzieć, w trakcie, zdecydujemy, 
kiedy ewentualnie nasi kontrolerzy pojawią się 
na granicy, żeby sprawdzić, jak wygląda sytuacja.

A jeśli chodzi o pierwsze pytanie, to, tak jak 
w przypadku poprzedniego, odpowiem na piśmie, 
bo te szczegóły musimy wyciągnąć z akt kontroli.

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Proszę o  zadanie pytania pana senatora 

Janusza Pęcherza.

Senator 
Janusz Pęcherz 

Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Prezesie, przy wydatkowaniu środków 

publicznych musimy dochować wszelkiej staran-
ności, aby były one wydawane celowo, oszczędnie, 
adekwatnie, ale i transparentnie. W samorządach 
gminnych, powiatowych czy wojewódzkich funk-
cjonują tzw. komórki audytu wewnętrznego i kon-
troli, które są swojego rodzaju bezpiecznikami dla 
wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast. 

Jak to możliwe, że w przypadku tak olbrzy-
mich środków wydatkowanych przez fundusz 
nie zastosowano takich klasycznych rozwiązań, 
aby planowanie, rozliczanie, ale i nadzór, były 
rzetelnie i profesjonalnie prowadzone? Czy to 
jest niedopatrzenie, brak rozwagi, czy może – 
co byłoby najgorsze – celowe działanie ministra 
sprawiedliwości?

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Proszę, Panie Prezesie.

PrezeS najwyżSzej izby kontroli 
marian BanaŚ 

Panie Senatorze, ja muszę powiedzieć, że je-
śli chodzi o zakres działania komórek audytu, to 
one oczywiście mają swoje obowiązki. A jaka była 

przyczyna tego, że nie sprawdzano, powiedzmy, 
akurat tych wydatków dotyczących Funduszu 
Sprawiedliwości, w tej chwili trudno mi powie-
dzieć. Trzeba by tu przeprowadzić kontrolę, aby 
móc odpowiedzieć na to pytanie.

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Proszę o  zadanie pytania pana senatora 

Krzysztofa Brejzę.

Senator 
krzyszTof BreJza 

Dziękuję bardzo.
Panie Prezesie, ujawnia pan mechanizmy jaw-

nie korupcyjne. 
Czy zakłada pan, biorąc pod uwagę analizę 

prawnokarną prowadzoną przez służby podle-
głe panu prezesowi, taki wariant, że w obrębie 
Ministerstwa Sprawiedliwości funkcjonowała 
zorganizowana grupa przestępcza, której celem 
były działania przestępcze, po prostu wyprowa-
dzanie tych środków, tych pieniędzy? Biorę tu 
pod uwagę przede wszystkim brak reakcji same-
go ministra, pomimo wielokrotnego zgłaszania, 
przekazywania do niego sygnałów o nieprawidło-
wościach, no i powiązania personalne, na które 
pan prezes też wskazywał. 

Po drugie, Panie Prezesie, czy państwo polskie 
w roku 2021 jest zdolne do zweryfikowania tych 
spraw zgłaszanych przez państwa? Czy w pana 
ocenie prokuratura w takiej kondycji, w takim 
kształcie ustrojowym jest zdolna do tego, żeby 
zweryfikować udział ministra sprawiedliwo-
ści, prokuratora generalnego w tej sprawie? I czy 
po wczorajszym rozstrzygnięciu trybunału Julii 
Przyłębskiej… Przecież w przypadku umarzania 
spraw w prokuraturze zawsze można było liczyć 
na aktywność sędziego; on nawet nakazywał pro-
kuraturze, która chciała sprawę umorzyć, rozpa-
trzenie, przeanalizowanie jakiegoś stanu sprawy. 
Czy pan prezes się nie obawia o to, że w przypad-
ku tak silnych instrumentów podporządkowania 
sędziów prokuratorowi generalnemu, ministrowi 
sprawiedliwości, ta sprawa może w ogóle nie być 
rozpoznana w sądzie, bo sędziowie będą się bali 
ją poruszyć?
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wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Prezesie.

PrezeS najwyżSzej izby kontroli 
marian BanaŚ 

Panie Senatorze, chcę zwrócić uwagę, że ja 
nie jestem politykiem, tylko urzędnikiem – to 
po pierwsze. Po drugie, nie jesteśmy organem 
śledczym, tylko organem kontrolnym i wydaje-
my ocenę tylko na podstawie naszych ustaleń. 
Dlatego skierowaliśmy zawiadomienie i wnio-
ski również do szefa CBA, do premiera Mateusza 
Morawieckiego i do odpowiedzialnego za bezpie-
czeństwo wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. 
Tak że jeśli chodzi o ten wątek, o którym pan po-
wiedział, to oczekuję, że odpowiedni adresaci, do 
których skierowaliśmy te zawiadomienia, zajmą 
się tą sprawą, i będziemy wiedzieli, czy rzeczywi-
ście miało miejsce to, o czym pan mówił.

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Proszę o  zadanie pytania pana senatora 

Leszka Czarnobaja.

Senator 
leszek czarnoBaJ 

Pani Marszałek! Panie Prezesie!
Pierwsze pytanie. Kiedy czytamy raport i słu-

chamy tego, o czym pan prezes mówi, jeśli cho-
dzi o kwestię zakresu kontroli – przypomnę: 21 
podmiotów, w tym dysponent, czyli minister 
sprawiedliwości, 20 beneficjentów, w tym 14 or-
ganizacji pozarządowych, 16 otwartych konkur-
sów – to rodzi się takie pytanie: czy w tej całej 
grupie, którą państwo przebadaliście, znalazł 
się 1 wątek, 1 organizacja, 1 dofinansowanie zro-
bione w sposób transparentny, w sposób uczci-
wy, taki, że przyznanie tych środków nastąpiło 
poprzez rzetelną analizę wniosku? Chodzi o to, 
o czym pan prezes mówił, o to, że wydawanie pie-
niędzy publicznych powinno być pod specjalnym 

nadzorem i spełniać wymogi rzetelności, uczci-
wości, transparentności i celowości. Czy w całej 
tej masie znalazły się wydatki, o których można 
powiedzieć, że one spełniały takie wymogi? To 
jest pierwsze pytanie, Panie Prezesie.

I drugie. Wprawdzie pan prezes już po części 
to powiedział – słuchałem dzisiaj pana wystąpie-
nia w porannym programie telewizyjnym – ale 
muszę jeszcze raz o to zapytać. Pan wiceminister 
Romanowski powiedział, że to wszystko, co pan 
robi – w skrócie o tym powiem – jest po to, aby 
uniknąć sytuacji, kiedy pan prezes Banaś stanie 
przed wymiarem sprawiedliwości. To jest jeden 
fragment czy wątek. I drugi wątek dotyczący pana 
wiceministra Romanowskiego. Gdyby pan prezes 
jeszcze raz mógł przytoczyć rzecz najważniejszą… 
Jak to jest możliwe, żeby dysponent przydzielał 
pieniądze dla siebie lub dla swoich znajomych? To 
jest sytuacja kuriozalna. Czy nie uważa pan, że te 
2 wypowiedzi, te 2 fakty są ze sobą bardzo ściśle 
powiązane? Pan ujawnił coś, co, że tak powiem, 
nie dodaje splendoru panu Romanowskiemu, stąd 
moja teza jest taka, że ta pierwsza fraza jest wnio-
skiem po pana kontroli.

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Prezesie.

PrezeS najwyżSzej izby kontroli 
marian BanaŚ 

Panie Senatorze, odpowiadam na pierwsze 
pytanie: tak, były takie przypadki, że w sposób 
prawidłowy te dotacje zostały udzielone. Co do 
szczegółów, to też przekażemy panu informacje 
na piśmie.

Odpowiadając na drugie pytanie, chcę po-
wiedzieć tylko tak: to nie Banaś zarządził kon-
trolę, tylko grupa, która zajmuje się w Najwyższej 
Izbie Kontroli właśnie planowaniem na wniosek 
posłów. I Kolegium Najwyższej Izby Kontroli 
uchwałą przyjęło plan realizacji. A więc myśmy 
wykonywali zadania, które zostały nam powie-
rzone ustawowo przez Kolegium Najwyższej Izby 
Kontroli. Czyli to nie ma nic wspólnego z pry-
watnością. A więc wszelkie wspomniane wypo-
wiedzi są wypowiedziami typowo politycznymi, 
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niemającymi żadnego pokrycia w rzeczywisto-
ści. My się opieramy na faktach i ustaleniach. 
Kontrole przeprowadzają najlepsi kontrolerzy, 
wybitni fachowcy – wskazują na to wyniki na-
szej kontroli. Jakość tych kontroli jest coraz wyż-
sza. Dziękuję bardzo.

(Senator Leszek Czarnobaj: Jedno…)

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Tak. Proszę bardzo.

Senator 
leszek czarnoBaJ 

Panie Prezesie, ja mam taką serdeczną proś-
bę co do tego, co dotyczy odpowiedzi na piśmie. 
Gdyby można było pokazać tylko rzecz najważ-
niejszą – że na tyle i tyle skontrolowanych tyle 
było prawidłowych, spełniało wymogi, o których 
pan mówił, a tyle nie spełniało… I jakie to będą 
kwoty…

PrezeS najwyżSzej izby kontroli 
marian BanaŚ 

Dobrze. Tak zrobimy.

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Proszę o  zadanie pytania pana senatora 

Artura Dunina.

Senator 
arTur dunin 

Panie Prezesie, ja w pierwszym rzędzie chciał-
bym bardzo serdecznie podziękować Najwyższej 
Izbie Kontroli, kontrolerom, pracownikom, bo 
wierzę głęboko, że państwo jesteście fachowca-
mi i raporty, które wychodzą z Najwyższej Izby 
Kontroli, są naprawdę rzeczowe, prawidłowe 
i obiektywne.

W  związku z  pana wystąpieniem i  infor-
macją włos się na głowie jeży, bo Ministerstwo 
Sprawiedliwości, wydawałoby się, powinno czu-
wać nad prawidłowością postępowań, jeśli chodzi 
o działalność sądów, czyli szybkość działań są-
dów, a wydaje się po pana wystąpieniu, że na razie 

skutecznie działa tylko, jeśli chodzi o wydawanie 
pieniędzy, i to niezgodnie z prawem.

Pan poruszył już, Panie Prezesie, kwestię, 
o którą chciałbym dopytać, ale poruszył ją pan 
pod kątem rodzinnym, jeśli chodzi o fundacje, 
które państwo kontrolowaliście. A ja chciałbym 
zapytać, czy sprawdzaliście je państwo pod ką-
tem znajomości tych fundacji bezpośrednio z pa-
nem ministrem Ziobrą, jak również z posłami, 
parlamentarzystami, którzy są członkami nie-
jakiej partii pana ministra Ziobry. Chodzi mi tu 
o 2 fundacje, o których czytałem w różnych me-
diach. O jednej fundacji pan już mówił. Chodzi 
o  „Podhale – Nasz Dom” i  „Hojne Serca”. Bo 
chciałbym się dowiedzieć, czy to prawda, że jed-
na z osób, która była szefową tej fundacji i była 
radną Prawa i Sprawiedliwości, ale z Solidarnej 
Polski, przekazała w pewnym momencie – po 
otrzymaniu tych środków z funduszu – pienią-
dze na funkcjonowanie partii politycznej.

A druga fundacja – tu bardzo bym prosił, bo 
dotyczy to regionu, z którego się wywodzę – to 
„Patria et Lex” z Łodzi, do której te środki wpły-
nęły naprawdę w olbrzymich… I gdyby też pan 
prezes mógł powiedzieć, jakie to były pieniądze 
i czy zostały wydatkowane… Bo miał powstać 1 
ośrodek pomocy w Łodzi i 5 mniejszych ośrod-
ków w innych miejscach województwa łódzkie-
go. Czy one powstały? Czy te pieniądze zostały 
rozliczone? I znów to samo pytanie: czy to miało 
związek z tym, kto zasiadał w tej fundacji, kto 
tworzył tę fundację? I czy któryś z parlamenta-
rzystów Solidarnej Polski również jest jakby pa-
tronem trzymającym parasol nad tą fundacją? Ja 
rozumiem, że pan prezes jest apolityczny i patrzy-
cie na to tylko i wyłącznie pod względem finan-
sowania, ale korupcja, która drąży Ministerstwo 
Sprawiedliwości pod rządami pana ministra 
Ziobry, jest przerażająca.

Tak więc bardzo bym prosił o to, aby pan pre-
zes ustosunkował się do tych pytań i odpowie-
dział na nie. Dziękuję uprzejmie.

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Zanim oddam głos panu prezesowi, bardzo 

bym prosiła, żeby jednak te pytania były krót-
sze. Proszę pamiętać o czasie.

Proszę bardzo, Panie Prezesie.
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PrezeS najwyżSzej izby kontroli 
marian BanaŚ 

Panie Senatorze, odpowiem krótko: nie badali-
śmy tego pod kątem przynależności do partii po-
litycznej takiego czy innego członka fundacji czy 
stowarzyszenia, nie mieliśmy tego w programie. 
To jest jedna sprawa.

A co do wydatków, o które pan pytał, to też od-
powiemy na piśmie w sposób szczegółowy.

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Proszę o  zdanie pytania panią senator 

Agnieszkę Kołacz-Leszczyńską.

Senator 
aGnieszk a kołacz-leszczyńsk a 

Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Wysoki Senacie! Panie 

Prezesie!
Ja tylko krótko przypomnę fakty, które już do-

skonale znamy, ale ponieważ dotyczą tej samej 
osoby, ministra sprawiedliwości, warto je przypo-
mnieć. Myślę tutaj o tzw. reformie sądownictwa, 
którą pan minister rozpoczął, tłumacząc, uzasad-
niając ją potrzebą wsparcia obywateli, a okazało 
się, że właściwie jedynym jej powodem było upoli-
tycznienie najpierw Trybunału Konstytucyjnego, 
później Krajowej Rady Sądownictwa, następ-
nie zaś prokuratury. Zatrzymało się to na nie-
zawisłych sędziach, którzy nie pozwolili na 
dokończenie tej totalnej destrukcji. A  myślę 
o tym w kontekście kolejnego zadania, którym 
zajmuje się pan minister, czyli właśnie Funduszu 
Sprawiedliwości.

I kolejne, inne pytanie dotyczące właśnie tego 
funduszu. Proszę mi powiedzieć: czy jeśli cho-
dzi o  wydatkowanie pieniędzy na ochotnicze 
straże pożarne, których stałe dofinansowywa-
nie jest bardzo potrzebne i absolutnie konieczne, 
to rzeczywiście musiały one być finansowane 
z tego właśnie funduszu? I czy prawdą jest, że 
w 2019 r. w przypadku wszystkich wniosków, 
które były składane do funduszu, było wydatko-
wanie w sposób absolutnie uznaniowy i stał on 
się de facto funduszem wyborczym polityków 

jednego ugrupowania, o czym pan prezes dzisiaj 
mówił? Chcę tylko potwierdzić, czy rzeczywiście 
w 2019 r., czyli w czasie przedwyborczym, wszyst-
kie pieniądze wydatkowane na ochotnicze straże 
pożarne były wydatkowane w trybie uznanio-
wym. Dziękuję bardzo.

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Proszę bardzo, Panie Prezesie.

PrezeS najwyżSzej izby kontroli 
marian BanaŚ 

W naszej informacji i w wystąpieniach po-
kontrolnych odnieśliśmy się bardzo szczegółowo 
do poszczególnych wydatków, tak że proszę sobie 
dokładnie przejrzeć naszą informację, która jest 
na naszej stronie i jest dostępna. Jednak, tak jak 
wcześniej powiedziałem, my nie badaliśmy przy-
należności partyjnej poszczególnych osób, które te 
środki otrzymały, tylko po prostu patrzyliśmy na 
podmioty i tryb, w jakim te środki zostały przy-
znane. I tak jak powiedziałem, były przypadki, 
w których w sposób prawidłowy zostały te środ-
ki przydzielone, ale były również takie, gdy było 
to robione z naruszeniem wszelkich przepisów 
i procedur.

Co do ochotniczych straży pożarnych i dota-
cji, które otrzymały ochotnicze straże pożarne, 
to my nie kwestionujemy potrzeb ochotniczych 
straży pożarnych, my kwestionujemy tylko to, 
że zostało zrobione to akurat z tych środków, bo 
przecież tak naprawdę ochotnicze straże pożar-
ne podlegają Ministerstwu Spraw Wewnętrznych 
i Administracji i właściwie z jego budżetu powin-
ny być finansowane potrzeby ochotniczych straży 
pożarnych.

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Proszę o zdanie pytania panią senator Danutę 

Jazłowiecką.

Senator 
danuTa Jazłowieck a 

Dziękuję, Pani Marszałek.
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Panie Prezesie, w  Senacie reprezentu-
ję obywateli Opolszczyzny, którzy słynną 
z  uczciwości, rzetelności, odpowiedzialności 
i pracowitości, od kilku miesięcy zbulwersowa-
nych doniesieniami prasowymi dotyczącymi 
Funduszu Sprawiedliwości, potwierdzonymi 
w raporcie NIK, który ujawnił przykład fundacji 
widmo, bo tak chyba możemy nazwać Fundację 
Ex Bono. I z powodu tego, w jaki sposób ta funda-
cja działała, chciałabym zadać panu kilka pytań.

Pierwsze z nich. Jaki był koszt utrzymania 
4-miesięcznej działalności Fundacji Ex Bono 
w Opolu? W jaki sposób i na co wydanych zostało 
10 milionów zł? Ile osób zostało okrutnie potrak-
towanych przez Fundację Ex Bono? Powiedziałam 
„okrutnie potraktowanych” i teraz przywołam 
jako przykład słowa jednego z ekspertów, który 
zajmuje się osobami poszkodowanymi. Jakiej po-
mocy oni potrzebują? „Ofiary przestępstw, np. 
przemocy domowej, to często wycofani, prze-
straszeni ludzie. Trzeba bardzo profesjonalnie 
się nimi zająć, bo jedno nieodpowiednie słowo, 
jedno nieodpowiednie słowo może sprawić, że już 
więcej nie przyjdą. Poza tym w większości przy-
padków pomoc psychologiczna czy prawna trwa 
miesiące, a nawet lata”. Panie Prezesie, Fundacja 
Ex Bono po 4 miesiącach z dnia na dzień zniknęła, 
zostawiając osoby poszkodowane nawet z kilku-
tysięcznymi długami. Dlaczego?

Kolejne pytanie: ile jest w Polsce fundacji zaj-
mujących się pomocą osobom poszkodowanym 
przemocą, w których prezes za 3 miesiące otrzy-
muje wynagrodzenie w wysokości 60 tysięcy zł? 
I czy mógłby pan powtórzyć powiązania rodzinne 
fundacji? Bo ja już się pogubiłam w tym długim 
cyklu „rodzina na swoim”?

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

PrezeS najwyżSzej izby kontroli 
marian BanaŚ 

Pani Senator, ja o tych wszystkich sprawach 
mówiłem w swoim wystąpieniu, a jeśli chodzi 
o szczegóły, to przedstawimy bardzo szczegóło-
wo wszystkie odpowiedzi dotyczące pani pytań 
na piśmie, jeśli pani pozwoli.

(Senator Danuta Jazłowiecka: Ogromnie żału-
ję, że nie chce pan tego powtórzyć.)

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, pan senator Kazimierz Michał 

Ujazdowski.

Senator 
k azimierz michał uJazdowski 

Panie Prezesie…
(Głos z sali: Karty nie ma…)
…chcę zapytać o 2 kwestie. Czy to będzie je-

dyna rekomendacja de lege ferenda, ta dotycząca 
skorygowania przepisów dotyczących kodeksu 
wykroczeń, czy pan prezes myśli także o regula-
cji, która zobiektywizuje procedurę wspierania 
ofiar przestępstw, w zakresie materialnym? To 
jest pierwsza kwestia.

I druga: czy można liczyć na to, że inne przy-
padki wydatkowania środków publicznych poza 
elementarnymi regułami zostaną objęte kontro-
lą Najwyższej Izby Kontroli? Myślę o wydatkach 
na wspieranie działalności polonijnej. Jak pan 
prezes wie, Senat ponosił za to odpowiedzialność 
w ramach procedury jawnej i zobiektywizowanej. 
Dzisiaj czynią to agendy rządowe, przede wszyst-
kim Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, według 
procedury niejawnej i niezobiektywizowanej. Czy 
można liczyć na podjęcie kontroli w tym zakre-
sie? Jest wniosek Senatu o to, by ona miała miej-
sce. Dziękuję.

PrezeS najwyżSzej izby kontroli 
marian BanaŚ 

Odpowiadam na to drugie pytanie: jesteśmy 
w trakcie analizy. Tak że w najbliższych dniach 
czy tygodniach odpowiemy, czy rzeczywiście 
mamy tyle potencjału, żeby taką kontrolę podjąć.

Co do pierwszego pytania, to oczywiście też 
analizujemy materiały, które w tej kontroli… I na 
pewno ten element, o którym pan powiedział, zo-
stanie wzięty pod uwagę. I postaramy się, żeby 
doprecyzować wszystkie możliwe rozwiąza-
nia, które by właśnie rozwiązały ten problem, 
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o którym mówimy – a on powoduje nieścisłości 
i nieprawidłowości w wydatkowaniu środków 
z Funduszu Sprawiedliwości.

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Pani senator Magdalena Kochan, zdalnie.
Czy mamy połączenie z  panią senator 

Magdaleną Kochan?
(Senator Magdalena Kochan: Ja widzę 

i słyszę…)
(Rozmowy na sali)
Pani Senator Magdaleno Kochan, czy pani nas 

słyszy? Bo my nie.
(Rozmowy na sali)
To może w następnej turze.
Proszę bardzo, pan senator Stanisław 

Gawłowski.

Senator 
sTanisław Gawłowski 

Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Panie Prezesie, ja mam nadzieję, że pan nie ma 

wątpliwości, że dzisiaj prokuratura jest instru-
mentem politycznym i jest ręcznie sterowana, 
zresztą została tak zhierarchizowana. Podobnie 
zresztą działają służby specjalne takie jak CBA. 
W związku z tym wnioski pokontrolne, które pan 
tam kieruje, jak myślę, spotkają się z tym samym, 
z czym się spotykały inne wnioski kierowane do 
tychże instytucji w bardzo oczywistych sprawach 
dotyczących działaczy związanych z obecnie rzą-
dzącą partią. A więc nie należy spodziewać się 
tego, że w obecnej sytuacji politycznej sprawa 
zostanie w jakikolwiek sposób przez te organy 
rozstrzygnięta.

Jest taki instrument, którego może użyć Sejm 
– komisja śledcza. Ale przy obecnej większości 
parlamentarnej powołanie komisji śledczej nie 
wchodzi w grę. Istnieje również możliwość pro-
wadzenia przez Najwyższą Izbę Kontroli jawnych 
postępowań. To, o czym pan mówił, ten wierz-
chołek góry lodowej, który pan odkrywa przed 
nami – mam na myśli takie ewidentne powiąza-
nia, rzucające się w oczy sprawy, choćby sprawę 
kandydata na prezydenta Rzeszowa, bodajże pana 

Warchoła, jednocześnie wiceministra, który na 
telefon załatwia wyposażenie do rzeszowskiego 
szpitala, właśnie z tegoż omawianego tu funduszu 
– ewidentnie świadczy o tym, że Polacy muszą 
usłyszeć prawdę. Tak naprawdę jedyny skuteczny 
mechanizm, jaki istnieje, jest taki, żeby publicz-
nie, jawnie, przed kamerami prowadzić wyjaśnie-
nia i postępowania Najwyższej Izby Kontroli. Czy 
bierze pan pod uwagę tego typu rozwiązanie? To 
jest pierwsze pytanie.

Korzystając z okazji, chciałbym zadać drugie 
pytanie. Ono dotyczy również ważnych interesów 
ekonomicznych, bezpieczeństwa energetycznego. 
Od długiego czasu słyszymy, że prezes najwięk-
szego koncernu energetycznego w Polsce, czło-
wiek, który musi podejmować różnego rodzaju 
decyzje strategiczne dotyczące bezpieczeństwa 
energetycznego Polaków, prezes spółki Orlen, pan 
Obajtek, nie ma odpowiednich certyfikatów zwią-
zanych z dokumentami tajnymi, ściśle tajnymi. 
To oznacza, że tak naprawdę nie ma możliwości 
racjonalnego i w pełni świadomego podejmowa-
nia decyzji związanych z bezpieczeństwem ener-
getycznym Polaków. A my mamy w tej chwili do 
czynienia z prowadzoną fuzją z Lotosem. Dzisiaj, 
dokładnie dzisiaj, pan Obajtek ma ogłaszać jakieś 
ważne decyzje w Możejkach na Litwie. Sprawa 
dotyczy PGNiG itd. Czy Najwyższa Izba Kontroli 
ma zamiar zbadać również to, dlaczego, z jakich 
powodów, pan prezes Obajtek nie uzyskał tego… 
O tym, że o to nie wystąpił, już wiemy. Ale dla-
czego nie wystąpił? Czy to są przyczyny związa-
ne z jego niejasnymi powiązaniami biznesowymi 
bądź jakąś chorobą, np. chorobą psychiczną? On 
sam o takiej chorobie kiedyś mówił, więc to nie 
jest żadne nadużycie, że ja zadaję tak sformuło-
wane pytanie. Dziękuję bardzo.

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Prezesie.

PrezeS najwyżSzej izby kontroli 
marian BanaŚ 

Dziękuję.
Panie Senatorze, odniosę się do bezpie-

czeństwa energetycznego. My możemy się 
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wypowiadać tylko w sytuacji, kiedy rzeczywi-
ście jesteśmy po kontroli, tak jak dzisiaj możemy 
komentować wyniki tej kontroli.

Odnosząc się do pierwszego pytania, również 
muszę powiedzieć, że Najwyższa Izba Kontroli 
działa zgodnie z art. 7 konstytucji, czyli na podsta-
wie prawa i w granicach obowiązującego prawa. 
Nie mamy innej możliwości poza tym, że jeżeli 
powzięliśmy informacje o podejrzeniu popełnie-
nia przestępstwa, kierujemy je do prokuratury. 
To już w gestii prokuratury jest to, jakie będą 
rozstrzygnięcia. Wiem, że ewentualnie możemy 
jeszcze skorzystać z zażalenia do sądu. I takie 
przypadki już miały miejsce, że sąd uwzględniał 
nasze zażalenia. Wtedy sprawy inaczej się toczą.

Co do tej kontroli specjalnej, w ramach której 
możemy ewentualnie prowadzić jawne przesłu-
chania, to zastanawiamy się nad tym. Być może 
taką kontrolę przeprowadzimy. Dziękuję bardzo.

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Proszę o zadanie pytania pana senatora Jana 

Marię Jackowskiego.

Senator 
Jan maria Jackowski 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Prezesie, ja mam takie pytanie, może 

trochę filozoficznej natury. Mianowicie słyszy-
my o kontrolach. Ja bym tutaj nawiązał do kwe-
stii wyborów kopertowych i  tego raportu na 
temat wyborów kopertowych. Państwo składają 
konkretne wnioski, zaś strona, która była kon-
trolowana, twierdzi, że kontrolerzy absolutnie 
źle zrozumieli podstawę prawną, źle ją zinter-
pretowali. Tego typu argumentacja się pojawia. 
Składacie państwo wniosek do prokuratury, pro-
kuratura to umarza. Jaka jest sytuacja w tej kon-
kretnej sprawie? Czy będziecie żalić te decyzje, 
żalicie te decyzje? Na jakim etapie są te sprawy? 
Ponieważ opinia publiczna do końca nie wie, jaka 
jest sytuacja, NIK przedstawia raport. Raport jest 
sporządzony przez profesjonalnych kontrolerów 
z wieloletnim dorobkiem i doświadczeniem, więc 
to nie są osoby przypadkowe, oni mają ogrom-
ną wprawę i, że tak powiem, niejedną władzę 

już kontrolowali. To są długoletni kontrolerzy, 
to przecież nie są osoby, które od 2–3 lat pracują 
w izbie. Ale strona kontrolowana twierdzi, że tu 
było złe zrozumienie albo, jak już nie ma innych 
argumentów, że była wyższa konieczność, bo taka 
była sytuacja, pandemia itd., itd. Jeżeli ze strony 
państwa nie znajdzie to jakiegoś zobiektywizowa-
nego rozstrzygnięcia, no to, że tak powiem, trochę 
wisi to w powietrzu i jest kolejnym elementem 
wskazującym na jakość naszego życia publiczne-
go. Jaki jest pomysł izby w tej sprawie, żeby jed-
nak doprowadzić do tych rozstrzygnięć? Dziękuję.

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

PrezeS najwyżSzej izby kontroli 
marian BanaŚ 

Panie Senatorze, na dziś otrzymaliśmy 2 
umorzenia ze strony prokuratury, dotyczące 
Poczty Polskiej i Polskiej Wytwórni Papierów 
Wartościowych. Oczywiście złożyliśmy zażale-
nia do sądu. Co do pozostałych, to na dzisiaj nie 
mamy jeszcze postanowień. 

Oczywiście problem jest bardzo poważny. 
Moja propozycja jest taka, i pracujemy nad tym, 
aby przyznać Najwyższej Izbie Kontroli upraw-
nienia oskarżycielskie, tak żebyśmy mogli 
składać nasze akty oskarżenia bezpośrednio do 
sądu, choćby nawet z tego powodu, że mamy wy-
bitnych fachowców, którzy bardzo dobrze się na 
tym znają, potrafią bronić argumentów przed są-
dami. (Oklaski)

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator 
Jan maria Jackowski 

Czy mogę w  związku z  tym dopytać? To 
by wymagało, jak rozumiem, zmiany ustawy 
o Najwyższej Izbie Kontroli.
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(Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marcin 
Banaś: Oczywiście, to wymaga…)

Teraz jest pytanie, czy będzie wola tej zmia-
ny. To jest trochę filozoficzne, trochę polityczne…

PrezeS najwyżSzej izby kontroli 
marian BanaŚ 

To już przyszłość pokaże. Mam nadzieję, że 
ludzie odpowiedzialni za Polskę, niezależnie od 
tego, z jakiej opcji pochodzą, zrozumieją, w czym 
jest problem i jak należy podejść do sprawy, żeby 
to rozwiązanie służyło przede wszystkim oby-
watelom i Polsce. Bo w pierwszej kolejności na-
sza troska dotyczy tego, żeby jak najlepiej służyć 
Polakom i Polsce. Partia taka czy inna nie może 
być celem samym w sobie.

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
A  ja dopytam. Kiedy pan prezes składałby 

wniosek o to, żeby przyznać izbie uprawnienia 
prokuratorskie?

PrezeS najwyżSzej izby kontroli 
marian BanaŚ 

Myślę, że jeszcze w tym roku będziemy się sta-
rali podjąć taką inicjatywę.

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Proszę o  zadanie pytania panią senator 

Magdalenę Kochan, zdalnie.
(Senator Magdalena Kochan: Pani Marszałek, 

czy teraz mnie słychać?)
Tak, teraz panią słychać, Pani Senator.

Senator 
maGdalena kochan 

Bardzo dziękuję.
Panie Prezesie, dołączam do wszystkich gło-

sów, które dziękowały pracownikom Najwyższej 

Izby Kontroli za rzetelność i  profesjonalizm 
przeprowadzonych kontroli, tym bardziej że 
przeprowadzali ją w ministerstwie, które, jak wy-
nika z samej nazwy, winno stać na straży prawa 
w Polsce, więc zapewne nie było to łatwe ani przy-
jemne zadanie.

Dwa pytania. Pierwsze dotyczy roli, dla mnie 
kompletnie niezrozumiałej, rzecznika praw dziec-
ka, pana Mikołaja Pawlaka, w przyznawaniu lub 
wykreślaniu określonych zadań, które miał zre-
alizować Fundusz Sprawiedliwości. Z jakiej przy-
czyny, na jakiej podstawie prawnej rzecznik praw 
dziecka brał udział w rozdzielaniu środków z tego 
funduszu? W pana sprawozdaniu wybrzmiało, 
że wykreślił on niektóre z tych zadań i wprowa-
dził inne. Wykreślił zadanie budowania, two-
rzenia przyjaznych pokoi przesłuchań dla dzieci 
w sądach – co jest skandalem samo w sobie, bo 
te pokoje służą temu, żeby dzieci, często ofiary 
przestępstw, pytane przez psychologów i sędziów 
o ich stosunek do najbliższych, do rodziny w przy-
padku konfliktów rodzinnych… One muszą być 
przesłuchiwane w warunkach przyjaznych i nie-
szkodzących dziecku. Jeśli rzecznik praw dziecka 
wykreśla takie zadanie z zestawu zadań do finan-
sowania, to to samo w sobie jest skandalem. Drugi 
skandal polega na tym, że pan Mikołaj Pawlak, 
rzecznik praw dziecka, nie miał do tego żadnych 
podstaw prawnych. On jest innym organem. 
Dlaczego to zrobił? Czy państwo badaliście ten 
wątek? Proszę powiedzieć, czy znaleźliście pod-
stawę prawną do takich działań rzecznika praw 
dziecka.

Drugie pytanie. Czy znane są panu i  izbie 
reakcje tegoż samego rzecznika praw dziecka 
na nieprawidłowości i krzywdy, jakich doznali 
uczestnicy wypoczynku – myślę o dzieciach z de-
ficytami, z autyzmem, z chorobą dwubiegunową, 
pan o tym mówił – który miał być zorganizowany 
przez Ex Bono? Nawiasem mówiąc, zauważę, że 
nazwy organizacji, które są tak hojnie traktowa-
ne przez pana ministra sprawiedliwości, brzmią 
naprawdę co najmniej cynicznie. Czy panu jest 
znana reakcja pana Mikołaja Pawlaka na te nie-
prawidłowości? Dziękuję.

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Proszę bardzo, Panie Prezesie.
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PrezeS najwyżSzej izby kontroli 
marian BanaŚ 

Pani Senator, nie znam jego reakcji, ale nasi 
kontrolerzy ustalili, że to była poważna niepra-
widłowość. Ona została zamieszczona w informa-
cji, która została sformułowana po kontroli. M.in. 
właśnie dlatego ujawniamy tę nieprawidłowość.

(Senator Magdalena Kochan: Dopytam jeszcze. 
Czyli państwo…)

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Pani Senator, mam prośbę, żeby to były krót-
kie pytania.

Senator 
maGdalena kochan 

Tak, naprawdę.
Czyli uważacie państwo za nieprawidło-

wość dopuszczenie pana Pawlaka do decy-
zji dotyczących rozdziału środków z funduszu 
nieprawidłowości… Tak? To znaczy Funduszu 
Sprawiedliwości. No, niewiele się pomyliłam.

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Proszę bardzo.

PrezeS najwyżSzej izby kontroli 
marian BanaŚ 

To nie na tym polega. My po prostu stwier-
dzamy, że te środki powinny były być przyznane 
w pierwszej kolejności na tworzenie specjalnych 
pomieszczeń do przesłuchań dzieci. Co do rodzin…

(Senator Magdalena Kochan: Panie Prezesie, 
nie rozumiemy się.)

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-
Stanecka: Pani Senator, pan prezes nie skończył. 
Pani jest zdalnie, więc pan prezes pani nie widzi.)

(Senator Magdalena Kochan: Przepraszam.)
Rola samego pana rzecznika jest drugą spra-

wą, którą opisujemy i podkreślamy. Pełnił on jak-
by jedną i drugą funkcję. Niezrozumiałe jest dla 
nas, dlaczego tak postąpił.

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Marcin Bosacki.

Senator 
marcin Bosacki 

Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Prezesie, przyłączając się do głosów 

wyrażających szacunek dla pracy kontrolerów 
NIK, chciałbym również wyrazić satysfakcję, 
że spotykają się tu, na tej sali, 2 z ostatnich nie-
podległych obecnej władzy politycznej, niezależ-
nych instytucji państwowych. Pan reprezentuje 
Najwyższą Izbę Kontroli, a my tworzymy nieza-
leżny Senat Rzeczypospolitej. Trzecią instytu-
cją jest oczywiście rzecznik praw obywatelskich 
i jego urząd.

Przedstawione przez pana wyniki kontro-
li Funduszu Sprawiedliwości są wstrząsają-
ce. Chciałbym pana zapytać, czy według pana 
wiedzy jest to wyjątek, czy też państwo kon-
trolerzy odkryli jakąś szerszą prawdę o dzisiej-
szym stanie państwa, po 6 latach rządów PiS. 
Mówił pan o rosnących funduszach celowych. 
Państwo, ministerstwa, urzędy państwowe 
obrastają w najróżniejsze fundacje i fundusze. 
Wydawanie z nich ogromnych publicznych pie-
niędzy jest bardzo niejasne. Bardzo często jest 
to powiązane z takimi zachowaniami, o których 
pan wspominał, czyli z nepotyzmem, z tym, że 
beneficjentami środków są ostatecznie partyj-
ni koledzy. 

Czy państwo planują kontrolę w takich insty-
tucjach jak np. Polska Fundacja Narodowa lub – 
wymieniam tylko niektóre – Narodowy Instytut 
Wolności? Akurat w przypadku tego ostatniego 
w Poznaniu głośna jest sprawa, że prawie 1 mi-
lion zł Narodowy Instytut Wolności przekazał 
Stowarzyszeniu „Projekt Poznań”, którego bene-
ficjentami, członkami są poznańscy radni partii 
rządzącej PiS, w tym siostra wiceministra spraw 
zagranicznych, pana Szynkowskiego vel Sęka. 
Czy państwo będziecie te kolejne fundusze i fun-
dacje, w które obrosło państwo polskie w ostat-
nich latach, kontrolować? 

I powtarzam to pierwsze pytanie: na ile pań-
stwo odkryliście model obecnego zarządzania 
państwem, a na ile jest to wyjątek?
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wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Proszę bardzo, Panie Prezesie.

PrezeS najwyżSzej izby kontroli 
marian BanaŚ 

Panie Senatorze, tak jak powiedziałem, my 
wydajemy oceny tylko na podstawie przeprowa-
dzonej kontroli i tylko to możemy potwierdzać, 
komentować.

Co do planów kontroli, to jesteśmy w  fa-
zie opracowywania planu na przyszły rok. 
Oczywiście bierzemy pod uwagę wszystkie 
wnioski, które idą od posłów, senatorów, róż-
nych organizacji pozarządowych. Na podstawie 
tych wniosków, po dokonanej analizie, robimy 
program kontroli, plan do realizacji na przyszły 
rok. Jeżeli będą tego typu propozycje, to niewąt-
pliwie się nad nimi pochylimy i w tych obsza-
rach te kontrole ewentualnie również będziemy 
prowadzić.

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Ja mam pytanie, Panie Prezesie, w jakimś sen-

sie związane z tym poprzednim. 
Pierwsze pytanie dotyczy informacji, że pan 

zawiadamiał prokuraturę o naciskach na kontro-
lorów przy raportach niekorzystnych na rządzą-
cych. Mam pytanie, czy były takie naciski przy tej 
kontroli i przy innych, a jeżeli przy innych były, 
to przy jakich.

I  drugie pytanie, związane z  funkcjono-
waniem Najwyższej Izby Kontroli. Od po-
czątku roku marszałek Sejmu nie powołała 
żadnego z 27 proponowanych kandydatów do 
Kolegium Najwyższej Izby Kontroli, a przecież 
to Kolegium Najwyższej Izby Kontroli przyj-
muje roczny plan pracy, przyjmuje wyniki 
tych kontroli i zatwierdza dokumenty. Czy ist-
nieje zagrożenie – a jeśli tak, to jakiego czasu 
może to dotyczyć – że Kolegium Najwyższej 
Izby Kontroli może przestać odbywać posie-
dzenia? Jakie to będzie miało przełożenie na 
pana pracę?

PrezeS najwyżSzej izby kontroli 
marian BanaŚ 

Na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że ko-
legium działa normalnie. I to będzie trwało co 
najmniej rok, bo dopiero w przyszłym roku nie-
którym jego członkom kończą się okresy kaden-
cyjne. To po pierwsze.

Po drugie, wystąpiłem do pani marszałek 
o mianowanie członków kolegium. Te 27 osób, 
bardzo kompetentnych… Ostatnio dotyczyło to 
osób, które również w poprzedniej kadencji… 
Mówiłem też o pani profesor, która była w ko-
legium w  poprzedniej kadencji. Jeśli chodzi 
o naszych pracowników, to byli to pracownicy 
z wielkim doświadczeniem, z olbrzymim dorob-
kiem. No, niestety nie zostali zaakceptowani. 
Ponowiłem tę prośbę i czekamy na odpowiedź. 
Zobaczymy, co się będzie dalej działo.

Jeśli chodzi o wywieranie ewentualnej presji 
na kontrolerów w czasie tej kontroli, która miała 
miejsce w Funduszu Sprawiedliwości, to muszę 
stwierdzić, że nie zaobserwowaliśmy tutaj żad-
nych działań, które by godziły w niezależność 
kontrolerów. Ja o to dbam bardzo mocno. Dla mnie 
niezależność kontrolerów jest niezależnością całej 
izby. I to jest pierwszy cel, który mi przyświeca. 
Jeżeli takie sytuacje się zdarzą, to natychmiast 
podejmiemy odpowiednie kroki. Takie kroki zo-
stały podjęte w przypadku działań jednego z wi-
ceprezesów – została powiadomiona prokuratura. 
Po zażaleniu, które zostało uwzględnione przez 
sąd, prokuratura przesłuchuje… Bo w pierwszej 
fazie kontrolerzy, którzy zgłaszali właśnie takie 
sytuacje, nawet nie zostali przesłuchani. W obec-
nej fazie są przesłuchiwani. Mam nadzieję, że 
sprawa będzie rozstrzygnięta w sposób właściwy.

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Pani senator Barbara Zdrojewska. Bardzo 

proszę.

Senator 
BarBara zdroJewsk a 

Tak. Dziękuję bardzo.
Ja mam krótkie pytanie. Ale najpierw nawiążę 

do tego, dodam, żeby nie było jakichś niejasności… 
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Rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak był pra-
cownikiem Ministerstwa Sprawiedliwości 
i dyrektorem…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-

Stanecka: Przepraszam bardzo. Szanowni 
Państwo, bardzo bym prosiła o  spokój, bo to 
przeszkadza.)

To zacznę od początku.
Żeby nie było wątpliwości… Mikołaj Pawlak, 

obecny rzecznik praw dziecka, był dyrektorem 
departamentu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
w  czasie, którego dotyczyła, jak rozumiem, 
kontrola NIK, i  to z  tego czasu pochodzą te 
nieprawidłowości.

Szanowny Panie Prezesie, chciałabym zapytać 
o to, czy były jakieś wnioski pokontrolne odnoszą-
ce się do pana Mikołaja Pawlaka, ówczesnego dy-
rektora departamentu, czy państwo występowali 
o ukaranie, posiadając, jak rozumiem, dowody na 
to, że celowo wykreślał on z listy podmioty, po-
mimo ich wysokich ocen i rekomendacji komisji.

I druga kwestia. Czy moglibyśmy otrzymać 
informację, jakie podmioty weszły na miejsce 
tych wyrzuconych? Czyli jakie projekty spadły 
i jakie projekty weszły w to zwolnione miejsce na 
mocy arbitralnej decyzji ówczesnego dyrektora, 
pana Mikołaja Pawlaka, obecnego rzecznika praw 
dziecka?

Drugie moje pytanie jest takie. Telewizja 
Polska nie transmitowała pańskiej konferen-
cji, natomiast transmitowała odpowiedź mini-
sterstwa. Wiem, że w tej chwili trwa kontrola 
dotycząca zarządzania majątkiem i finansami 
w Telewizji Polskiej. Proszę o odpowiedź, kiedy 
może się skończyć, kiedy możemy się spodzie-
wać informacji na jej temat i wyników tej kon-
troli w TVP. Dziękuję.

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Prezesie.

PrezeS najwyżSzej izby kontroli 
marian BanaŚ 

Pani Senator, odpowiadając na to drugie py-
tanie, chcę powiedzieć, że kontrola w Telewizji 
Polskiej została zakończona, ale trwa procedura 
odwoławcza, zostały zgłoszone zastrzeżenia. No, 

trudno mi jest w tej chwili powiedzieć, ile to czasu 
zajmie. Jak już będzie zakończona cała procedura, 
zostaną ogłoszone wyniki.

Jeśli chodzi o pana Pawlaka, to muszę powie-
dzieć, że żadne wnioski w związku z tą osobą nie 
były kierowane i rozpatrywane.

(Senator Barbara Zdrojewska: A lista tych pod-
miotów, które zostały wykreślone?)

No, listę podmiotów, bo to są zbyt szczegółowe 
informacje, przekażemy pani na piśmie.

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Pan senator Krzysztof Brejza jeszcze raz.

Senator 
krzyszTof BreJza 

Dziękuję.
Panie Prezesie, wspominał pan o zawiadomie-

niach w sprawie innych kontroli, kontrolerów, ale 
mam pytanie, czy na pana ktokolwiek wywierał 
w jakiejkolwiek formie nacisk, kierował sugestie, 
by odstąpił pan od którejkolwiek kontroli albo 
ograniczył jej zakres. To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Wspominał pan, że 1/3 środ-
ków z Funduszu Sprawiedliwości trafiła do po-
krzywdzonych. Słuchałem dzisiaj pana wywiadu 
i takiej bardzo stonowanej oceny pana prezesa, 
jeśli chodzi o środki przekazane Fundacji Lux 
Veritatis ojca Tadeusza Rydzyka. 

Czy według pana wiedzy 7 milionów zł przy-
znanych fundacji ojca Tadeusza Rydzyka Lux 
Veritatis przeznaczonych zostało faktycznie na 
pomoc dla osób pokrzywdzonych, czyli czy mie-
ściło się w tej 1/3 Funduszu Sprawiedliwości, czy 
jednak w tych 2/3 wydatkowanych środków?

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Prezesie.

PrezeS najwyżSzej izby kontroli 
marian BanaŚ 

Odpowiadając na to ostatnie pytanie, powiem, 
że jeśli chodzi o Fundację Lux Veritatis, to nie 
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mieliśmy żadnych zastrzeżeń co do prawidłowo-
ści przekazanych dotacji.

Jeśli chodzi o moją osobę i ewentualnie wywie-
raną presję, to mogę państwu powiedzieć tylko 
tyle, że w momencie, kiedy miały być ogłoszone 
wyniki dotyczące wyborów prezydenckich w try-
bie korespondencyjnym, został, proszę państwa, 
wysłany mail do prawie większości delegatur 
Najwyższej Izby Kontroli z informacją, że mój 
syn ma popełnić samobójstwo. Rano, o 6.00, po-
jawiła się policja w mieszkaniu mojej żony, u mo-
jego syna, a o 9.00 miałaby się odbyć konferencja. 
No więc odpowiedzcie sobie państwo sami, czy to 
jest wywieranie presji, czy nie. Dziękuję bardzo.

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Brejza chce dopytać.
Proszę bardzo.

Senator 
krzyszTof BreJza 

Rzeczywiście jest to skandaliczne wydarzenie. 
Ja rozumiem, że było to zgłaszane. 

Czy udało się ustalić sprawcę – to pierwsze 
pytanie – tej prowokacji, uderzenia w pana syna?

PrezeS najwyżSzej izby kontroli 
marian BanaŚ 

Dziwna sprawa, że właśnie akurat tutaj CBA 
czy ABW, Policja nie są w stanie znaleźć źródła, 
ustalić, skąd to wyszło. Myślę, że chyba skończy 
się na umorzeniu tej sprawy.

(Głos z sali: Przypadek…)
(Senator Krzysztof Brejza: Ale pomimo upły-

wu roku i podejmowanych środków związanych 
z ustaleniem, nie wiem, numeru IP… Rozumiem, 
że…)

Proszę państwa, chcę was również poinformo-
wać, skoro już o to pytacie, że po prostu sprawa 
wygląda tak, że, zmusza się ludzi aresztowanych 
do składania fałszywych zeznań, jeśli chodzi 
o moją osobę. Mam na to dowody i w niedługim 
czasie również złożę zawiadomienie do prokura-
tury w tej sprawie.

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, okej?
(Senator Krzysztof Brejza: Może jeszcze tylko 

jedno pytanie.)
Proszę bardzo.

Senator 
krzyszTof BreJza 

Dopytanie, Panie Prezesie, o zakup w 2017 r. 
systemu, w sprawie którego toczy się między-
narodowe śledztwo kilku dużych redakcji, m.in. 
„Guardiana”, „Washington Post”. Oczywiście 
chodzi mi o  system do hakowania telefonów 
i pobierania danych niezgodnie z wnioskami 
dotyczącymi zarządzanej kontroli operacyjnej, 
kontroli, która może się toczyć od momentu za-
twierdzenia wniosku, tj. system Pegasus, który 
zasysa np. SMS-y sprzed wielu lat. 

Czy pan prezes może potwierdzić, że ze środ-
ków Funduszu Sprawiedliwości zakupiono w spo-
sób nielegalny system, którzy służy nielegalnym 
działaniom służby specjalnej w Polsce?

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Panie Prezesie?

PrezeS najwyżSzej izby kontroli 
marian BanaŚ 

Panie Senatorze, w tej sprawie nie prowa-
dziliśmy kontroli. Mamy tylko 1 informację po 
kontroli, o której tu już wcześniej powiedział 
pan senator Kwiatkowski: wiemy, że Fundusz 
Sprawiedliwości przekazał 25 milionów zł na 
działalność CBA. A jak wygląda sprawa z zaku-
pem, to już jest jakby poza nami, my nie możemy 
nic na ten temat powiedzieć z uwagi na to, że nie 
prowadziliśmy w tym zakresie kontroli.

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Proszę, pan senator Janusz Gromek. Proszę 

o zadanie pytania.
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Senator 
Janusz Gromek 

Pani Marszałek! Panie Prezesie!
Wiele wiedziałem z informacji medialnych 

dotyczących Funduszu Sprawiedliwości, ale to, 
co dzisiaj pan przekazał, te wyniki kontroli prze-
prowadzonej przecież nie przez pana, tylko przez 
fachowców, to jest ostry kryminał. Szkoda, że po 
tamtej stronie, w ławach senatorów PiS w chwili 
obecnej siedzi tylko 1 pani senator, bo oni też po-
winni słuchać tych wypowiedzi, ponieważ pan 
przekazuje fakty i prawdę tego dotyczącą. Zaraz 
zadam pytanie, ale najpierw, skoro mam sposob-
ność widzieć tu pana, chciałbym poprosić w imie-
niu milionów Polek i Polaków, domostw polskich, 
o przeprowadzenie kontroli podwyżek cen prądu 
i gazu, które już w tej chwili są i będą przycho-
dziły kolejne. Wiem, że Unia Europejska wręcz 
przeprowadzi śledztwo, bo bardzo duża jest skala 
tych podwyżek, wysoki jest procent… To tak na 
przyszłość, to nie było do tego tematu.

Jedno krótkie pytanie, Panie Prezesie: czy 
w związku z wynikami tej kontroli pan i kontro-
lerzy macie ochronę?

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Proszę, Panie Prezesie.

PrezeS najwyżSzej izby kontroli 
marian BanaŚ 

Panie Senatorze, nie korzystamy z żadnej 
ochrony, uważamy, że żyjemy w wolnym, demo-
kratycznym kraju i tak postępujemy.

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Proszę o  zadanie pytania pana senatora 

Wadima Tyszkiewicza.

Senator 
wadim Tyszkiewicz 

Panie Prezesie, mam 3 krótkie pytania.
Pierwsze jest takie: czy pana zdaniem zasadne 

byłyby roszczenia podatników, którzy w dobrej 

wierze przekazywali, zgodnie z prawem, 4% swo-
ich dochodów na Fundusz Sprawiedliwości, sko-
ro te pieniądze zostały wydatkowane niezgodnie 
z prawem? Czy jeżeli podatnik zwróci się o zwrot 
tych pieniędzy, to będzie to zasadne…

(Głos z sali: To nie są te pieniądze.)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-

Stanecka: To nie są te…)
Tak? Okej.
Drugie pytanie. Czy ujawnione nieprawidło-

wości wypełniają znamiona przestępstwa i czy 
w związku z tym złożyliście państwo doniesienie 
do prokuratury o podejrzeniu popełnienia prze-
stępstwa? I czy według pana wiedzy takie postę-
powanie jest prowadzone?

I ostatnie moje pytanie, ale tu już bym pro-
sił o odpowiedź na piśmie. Ile stowarzyszeń po 
roku 2015 zostało pozbawionych dofinansowania? 
Chodzi mi o stowarzyszenia, które prowadziły 
działania na rzecz osób pokrzywdzonych czy, no, 
objętych jak gdyby przemocą domową. Dlaczego 
o to pytam? Bo z mojego regionu, z Zielonej Góry, 
z województwa lubuskiego takie stowarzyszenie 
Baba, które działało rewelacyjnie, niosąc pomoc 
pokrzywdzonym osobom, i zostało odcięte od ja-
kiegokolwiek dofinansowania. Powtórzę pyta-
nie: ile takich stowarzyszeń i organizacji zostało 
pozbawionych dotacji i  jakiejkolwiek pomocy 
Ministerstwa Sprawiedliwości po przejęciu wła-
dzy przez obecnie rządzących? Dziękuję.

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Prezesie.

PrezeS najwyżSzej izby kontroli 
marian BanaŚ 

Panie Senatorze, jeśli chodzi o to ostatnie py-
tanie, to, tak jak sam pan powiedział, przekaże-
my tę informację na piśmie, właśnie z uwagi na 
szczegóły, które musimy zebrać z akt kontroli.

A jeśli chodzi o zawiadomienia, to, jak prze-
kazałem w informacji, 5 zawiadomień już zostało 
złożonych do prokuratury. W 2 z nich chodzi-
ło o naruszenie dyscypliny finansów publicz-
nych, z czego 1 bezpośrednio dotyczyło ministra 
sprawiedliwości.
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wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Pan senator Władysław Komarnicki. Proszę, 

Panie Senatorze.

Senator 
władysław komarnicki 

Już, momencik.
(Rozmowy na sali)
Przepraszam.
Dziękuję, Pani Marszałek.
Szanowny Panie Prezesie, jestem pod wra-

żeniem tego, co pan ze swoimi kontrolerami od-
krył. Myślę, że w historii Rzeczypospolitej, przez 
ostatnich 30 lat, nie było takiej afery w państwie 
polskim.

Jednak moje pytanie jest dość szczegóło-
we. Jestem wiceprzewodniczącym Komisji 
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności i nieofi-
cjalnie dowiedziałem się, że są ogromne straty 
spowodowane przez bezmyślne decyzje. Te osoby 
powinny być pociągnięte do odpowiedzialności. 

Chodzi mi, Panie Prezesie, o Ostrołękę. Czy 
pan rozpoczął tu jakieś działania? Czy zamierza 
pan w ramach swojego programu kontroli zwery-
fikować sytuację, która tam ma miejsce? Dziękuję 
bardzo.

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Proszę, Panie Prezesie.

PrezeS najwyżSzej izby kontroli 
marian BanaŚ 

Panie Senatorze, ta kontrola jest na ukończe-
niu, prowadzimy ją od dłuższego czasu. Po jej 
zakończeniu również przekażemy informację 
o wynikach kontroli.

(Senator Władysław Komarnicki: Panie 
Prezesie, mam prośbę, właśnie z uwagi na to, 
że kilka razy pytałem o to na posiedzeniu komi-
sji i nie dostałem odpowiedzi. Jeśli pan będzie 
uprzejmy odpowiedzieć na piśmie, to będę panu 
wdzięczny.)

Tak, przekażemy na piśmie tę informację.

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Pan senator Sławomir Rybicki.

Senator 
sławomir ryBicki 

Pani Marszałek, dziękuję.
Panie Prezesie, kontrola w  Ministerstwie 

Sprawiedliwości, kontrola celowości wydatków 
z Funduszu Sprawiedliwości, jest tylko potwier-
dzeniem pewnej tendencji, pewnej, powiedział-
bym… Użyję dalej idącego sformułowania: pewnej 
patologii. Przecież pamiętamy wyniki kontroli 
Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych. 
Środki z tego funduszu miały iść na realizację 
programu „Praca dla więźniów”, a pamiętamy, 
że wyniki kontroli wydatków z tego funduszu 
skończyły się skierowaniem przez Najwyższą Izbę 
Kontroli kilkunastu wniosków do prokuratury.

Chciałbym zapytać pana prezesa, jakie są wy-
niki działań prokuratury w tym zakresie i czy 
powtarzające się nadużycia w  Ministerstwie 
Sprawiedliwości, z całą pewnością wykazywa-
ne… One są wykazywane przez Najwyższą Izbę 
Kontroli, ale też monitorowane, te wnioski są 
przekazywane prezesowi Rady Ministrów. Czy 
po tej pierwszej aferze, związanej z programem 
„Praca dla więźniów”, i  po tym drugim pro-
cesie, w  którym zbadano środki z  Funduszu 
Sprawiedliwości, prezes Rady Ministrów w ja-
kikolwiek sposób przekazał Najwyższej Izbie 
Kontroli swoje stanowisko, zapowiedź jakichś 
działań, wyciągnięcia wniosków? Dziękuję 
bardzo.

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Proszę, Panie Prezesie.

PrezeS najwyżSzej izby kontroli 
marian BanaŚ 

Panie Senatorze, dostaliśmy odpowiedź od 
pana premiera, że wystąpił on z odpowiednim 
pismem do ministra sprawiedliwości, prosząc 
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o ustosunkowanie się do naszych zarzutów i na-
szych wniosków z tej kontroli.

(Senator Sławomir Rybicki: To tylko dopytam 
jeszcze, Panie Prezesie, o wyniki działań pro-
kuratury po zawiadomieniach Najwyższej Izby 
Kontroli o nadużyciach w programie „Praca dla 
więźniów”.)

W dniu dzisiejszym, w tej chwili, nie ma jesz-
cze postanowień. Myślę, że w najbliższych dniach 
powinny się one ukazać. Jeżeli takie postanowie-
nia otrzymamy, podejmiemy stosowne działania, 
zgodnie z prawem.

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Bogdan Zdrojewski, zdalnie.

Senator 
BoGdan zdroJewski 

Tak, dziękuję bardzo.
Ja mam do pana 2 pytania. 
Pierwsze pytanie. Kieruje pan wnioski do pro-

kuratury. Nadzór nad prokuraturą sprawuje mini-
ster sprawiedliwości, on de facto jest tą osobą, która 
odpowiada za funkcjonowanie takich funduszy jak 
ten skrytykowany przez pana w raporcie Fundusz 
Sprawiedliwości. Czy wierzy pan, że prokuratura 
może podjąć adekwatne działania w tej sprawie 
i czy rozważa pan możliwość kierowania tych spraw 
w innym trybie niż w tym trybie, w którym NIK 
tradycyjnie, zgodnie z ustawą, te wnioski kieruje?

I drugie pytanie. Podejmowane były rozma-
ite próby paraliżu pracy pana osobiście poprzez 
rozmaite naciski na pana, na rodzinę, wywiera-
nie rozmaitych presji. To samo dotyczy kolegium, 
o to pytała już pani marszałek. Wydaje się, że jest 
realne zagrożenie de facto w finale – jak pan po-
wiedział, po roku – sparaliżowania tak ważnej 
instytucji, jaką jest NIK. Czy rozważa pan jakie-
kolwiek inne aktywności, które mogłyby NIK 
zabezpieczyć przed de facto sparaliżowaniem jej 
pracy na skutek takich, a nie innych aktywności 
rządu? Dziękuję bardzo.

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Proszę, Panie Prezesie.

PrezeS najwyżSzej izby kontroli 
marian BanaŚ 

Panie Senatorze, nie mamy innych możliwo-
ści poza tymi, które są w naszych uprawnieniach 
jako Najwyższej Izby Kontroli. Kierujemy wnio-
ski zgodnie z obowiązującym prawem. Do tego są 
uprawnione organy prokuratorskie… Nie mamy 
tutaj, jak powiedziałem, innej możliwości, nie mo-
żemy korzystać z jakichś innych środków. Inne 
środki to ewentualnie… W przypadku postano-
wień o umorzeniu możemy składać zażalenie do 
sądu, ewentualnie korzystać z takich uprawnień.

Co do działalności Najwyższej Izby Kontroli 
na przyszłość, to, tak jak powiedziałem, przy-
najmniej przez rok nie grozi nam tutaj żadne 
niebezpieczeństwo paraliżu izby. Jestem o tym 
przekonany, że jednak nastąpi otrzeźwienie i roz-
sądek, i że jak wystąpię po raz kolejny o mianowa-
nie członków kolegium, to ten wniosek zostanie 
rozpatrzony pozytywnie.

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Pani senator Barbara Zdrojewska.

Senator 
BarBara zdroJewsk a 

Idąc za pytaniem pana senatora Brejzy, chcia-
łabym podpytać, poprosić o uszczegółowienie in-
formacji dotyczącej przekazania kwoty do CBA. 
Jak rozumiem, izba kontroli w tej chwili nie wie, 
na co zostały wydane te pieniądze. Rozumiem, że 
możliwe jest jednak podjęcie kontroli. 

Czy państwo planują podjęcie kontroli w CBA 
z własnej inicjatywy, czy też np. Senat mógł-
by zgłosić taką inicjatywę, żeby skontrolować… 
Chodzi o to, żeby ta kontrola była – w trybie jaw-
nym czy niejawnym – tak żebyśmy mieli pew-
ność, że ten Fundusz Sprawiedliwości zostanie 
sprawdzony do końca. Dziękuję.

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Proszę, Panie Prezesie.
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PrezeS najwyżSzej izby kontroli 
marian BanaŚ 

Pani Senator, sprawa jest otwarta. Na razie ta-
kiej kontroli nie było. Być może… Po wpłynięciu 
wniosków zostaną one rozpatrzone i wtedy taką 
decyzję o podjęciu kontroli możemy podjąć.

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Pani senator Danuta Jazłowiecka, proszę 

bardzo.

Senator 
danuTa Jazłowieck a 

Dziękuję, Pani Marszałek.
Pani Marszałek, ja chciałam tylko sprecyzo-

wać. Zadałam kilka pytań panu prezesowi i pan 
prezes zobowiązał się przygotować mi odpowie-
dzi na piśmie. Na niektóre z pytań odpowiedział 
w sposób ogólny w swoim wystąpieniu, ale ja po-
prosiłabym, żeby na wszystkie moje pytania od-
powiedział na piśmie szczegółowo. To tylko tyle, 
Panie Prezesie. Dziękuję.

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Ja jeszcze…)
Na tym zakończyliśmy…
(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Jeszcze 

jedno.)
A, pan senator Krzysztof Kwiatkowski.

Senator 
krzyszTof kwiaTkowski 

Ja również będę prosił o szczegółowe infor-
macje na piśmie dotyczące wydatków na te or-
ganizacje, stowarzyszenia i fundacje na terenie 
województwa łódzkiego. Dziękuję.

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję, Panie Prezesie. Seria pytań 

się zakończyła.

(Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian 
Banaś: Dziękuję bardzo.)

Informuję wszystkich państwa, że pre-
zes Najwyższej Izby Kontroli zobowiązał się do 
udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania zada-
ne przez senatorów Ewę Matecką, Halinę Biedę, 
Leszka Czarnobaja, Artura Dunina, Krzysztofa 
Kwiatkowskiego, Danutę Jazłowiecką, Barbarę 
Zdrojewską, Wadima Tyszkiewicza i Władysława 
Komarnickiego.

Otwieram dyskusję.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Krzysztofa Kwiatkowskiego.

Senator 
krzyszTof kwiaTkowski 

Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
Możemy do tej dyskusji podejść na 2 sposo-

by. Możemy do tej dyskusji o kontroli Funduszu 
Sprawiedliwości podejść na takiej zasadzie, że 
widzimy tutaj kwintesencję programu „rodzi-
na na swoim” – jest to rodzina Solidarnej Polski. 
Zgodnie z tym, co państwo piszecie w swojej in-
formacji, przeprowadzona kontrola pokazała, że 
działania znacznej części beneficjentów umów do-
tacji skutkowała niegospodarnym i niecelowym 
wydatkowaniem środków publicznych. Czasami 
to aż smutne – by nie powiedzieć: humorystycz-
ne – kiedy w informacji Najwyższej Izby Kontroli 
czytamy, że wśród beneficjentów są organizacje 
realizujące politykę związaną z pomocą osobom 
poszkodowanym przestępstwem na zasadzie czy-
sto rodzinnego wsparcia. Np. pan prezes, będący 
głową całej rodziny, w danej fundacji decyduje 
o wydatkowaniu środków, a środki są wydat-
kowane na tzw. telefon pomocy rodzinnej, który 
obsługują syn i synowa, podczas gdy pozostali 
członkowie rodziny zapewniają obsługę księgo-
wo-administracyjną. To brzmi humorystycz-
nie, ale za tym kryje się pewna tragedia. To jest 
tragedia tych, do których ta pomoc nie trafia, bo 
ona oczywiście gdzieś trafia: te środki z fundacji 
trafiają do spółki, bo osoba, która jest prezesem 
fundacji, jest jednocześnie prezesem spółki i prze-
kazuje tej spółce pieniądze będące pieniędzmi 
publicznymi przeznaczonymi na pomoc ofiarom 
przestępstw. Można do tego podejść humorystycz-
nie, ale nie możemy do tego w ten sposób podejść. 
Mówimy o setkach milionów złotych publicznych 
pieniędzy.
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Dla mnie jest to wyjątkowo smutne, bo jako 
minister sprawiedliwości powoływałem Fundusz 
Sprawiedliwości. Powoływałem Fundusz 
Sprawiedliwości, który miał służyć realizacji 
konkretnych celów. Miał on zastąpić wcześniejszy 
nieefektywny system nawiązek przydzielanych 
przez sądy, które to nawiązki, jak się okazało, 
czasami, w pojedynczych i jednostkowych przy-
padkach, były wydatkowane nieprawidłowo 
przez niektóre stowarzyszenia czy organizacje. 
Jednak nigdy bym nie pomyślał, że nieprawi-
dłowość w pojedynczych organizacjach zostanie 
zastąpiona instytucjonalnym systemem niepra-
widłowości, gdzie poziom wydatków publicznych 
realizowanych zgodnie z celami publicznymi 
przypisanymi funduszowi jest znacząco niższy 
niż poziom środków, które w ocenie Najwyższej 
Izby Kontroli są wydatkowane nieprawidłowo. 
Ten system, który wcześniej działał efektyw-
nie… Kiedy byłem ministrem sprawiedliwości, 
przy ministrze sprawiedliwości działała rada do 
spraw pokrzywdzonych przestępstwem. W jej 
skład wchodzili przedstawiciele organizacji spo-
łecznych, którzy opiniowali, doradzali, wskazy-
wali cele, które miały być finansowane właśnie 
z tych środków trafiających do szeroko rozumia-
nych ofiar przestępstw. Co dzisiaj mamy? Dzisiaj 
mamy system instytucjonalnego marnotrawienia 
tych pieniędzy, o czym przed chwilą mówił prezes 
NIK, na podmioty powiązane personalnie, poli-
tycznie, towarzysko. Czy to oznacza, że w Polsce 
nie ma tych, do których ta pomoc powinna trafić?

Szanowni Państwo, według danych za 2019 r. 
w Polsce jest ok. 75 tysięcy wypełnionych formu-
larzy w ramach procedury „Niebieskie Karty”. 
Według szacunków Policji liczba osób, co do któ-
rych istnieje podejrzenie, że są dotknięte prze-
mocą, to jest 88  tysięcy, w skali roku, w  tym 
65 tysięcy kobiet, 12 tysięcy dzieci i 10 tysięcy męż-
czyzn. W Polsce w 2019 r. mieliśmy 2 tysiące 909 
ofiar śmiertelnych wypadków drogowych i ponad 
35 tysięcy osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Szanowni Państwo, w  Polsce funkcjonuje 
tzw. system kompensaty publicznej. Państwowa 
kompensata, za którą odpowiada minister spra-
wiedliwości, przysługuje ofiarom niektórych 
przestępstw. Jest to mechanizm subsydiarności, 
czyli wyjścia z pomocą przez państwo tam, gdzie 
ofiara nie może uzyskać pomocy z innych źró-
deł. Dlaczego? Dlatego, że ma ciężkie uszkodzenie 
ciała lub uszczerbek na zdrowiu w wyniku prze-
stępstwa, np. wypadku drogowego, po którym nie 

ma informacji o sprawcy, bo uciekł on z miejsca 
zdarzenia, lub w sytuacji, gdy ktoś poniósł śmierć 
i pozostawił w rodzinie osoby, które były na jego 
utrzymaniu… Do tych wszystkich osób ma tra-
fiać państwowa kompensata. Taka była zasada. 
Kompensata miała pokrywać utratę zarobków, 
wydatki medyczne czy koszty hospitalizacji.

Zadacie państwo pytanie: jak ta pomoc tra-
fia do ludzi? Szanowni Państwo, liczba wnio-
sków o państwową kompensatę rozpatrzonych 
pozytywnie w 2018 r. – to są ostatnie całościowe 
dane – to 34. Mówimy o 34 osobach w skali całe-
go kraju. System pomocy osobom pokrzywdzo-
nym przestępstwem świadomie pomija dziesiątki 
tysięcy tych, którzy zostali dotknięci przestęp-
stwem, przemocą domową. Do nich pomoc nie 
trafia. Państwo polskie, minister sprawiedliwo-
ści, który odpowiada za te sprawy, lekceważy to, 
że 34 osoby w Polsce skorzystały z pomocy sys-
temu kompensaty publicznej. Kwota, którą im 
wypłacono, to 332 tysiące zł w skali całego kraju. 
Przed chwilą usłyszeliśmy o nieprawidłowo wy-
danych 280 milionach zł, o 95 milionach zł wy-
datkowanych – na co? – na promocję funduszu. 
A osoby, do których pomoc powinna trafić, są 
przez państwo polskie lekceważone.

Czy Senat tego nie zauważył? Senat to zauwa-
żył. Komisja Ustawodawcza wyszła na począt-
ku tego roku z inicjatywą ustawodawczą, którą 
przyjął cały Senat, dotyczącą rozszerzenia zasad 
kompensaty publicznej. Zaproponowaliśmy roz-
wiązanie, zgodnie z którym ta kompensata mogła-
by być wypłacana z Funduszu Sprawiedliwości. 
Zadacie państwo pytanie: co się dzieje z tą ini-
cjatywą ustawodawczą? Ona wiele miesięcy temu 
trafiła do Sejmu i nie nadano jej nawet numeru 
druku. Dzisiaj mówimy już nie tylko o wstydzie 
ministra sprawiedliwości jako odpowiadającego 
za fundusz. Dzisiaj mamy także prawo powie-
dzieć, że ten wstyd powinien dotrzeć do marszał-
ka Sejmu, który, widząc ten raport i wiedząc, że 
nie ma pieniędzy dla osób faktycznie poszkodo-
wanych przestępstwem, wstrzymuje prace nad 
projektem, który umożliwiałby wyjście ze sku-
teczną pomocą w ramach kompensaty publicznej 
do osób potrzebujących. Byłoby to możliwe w wy-
niku przyjęcia nowelizacji przepisów.

Szanowni Państwo, nie możemy za-
pominać o  jeszcze jednej rzeczy. Fundusz 
Sprawiedliwości… Jego pełna nazwa zawsze 
brzmiała Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym 
oraz Pomocy Postpenitencjarnej. W Polsce mamy 
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tysiące młodych ludzi, dzieci przebywających 
w zakładach poprawczych, w schroniskach dla 
nieletnich, w młodzieżowych ośrodkach wycho-
wawczych, w domach dziecka. W pieczy insty-
tucjonalnej jest 16 tysięcy 700 dzieci. Szczególnie 
wtedy, gdy dziecko jest starsze, gdy weszło w ko-
lizję z przepisami prawa, nie ma chętnych, żeby 
je adoptować.

Szanowni Państwo, jako osoba, która kiedyś 
nadzorowała zakłady poprawcze i schroniska 
dla nieletnich, jako były minister sprawiedliwo-
ści powiem państwu, na co państwo polskie nie 
ma w praktyce prawie żadnych pieniędzy. Ma na 
funkcjonowanie ośrodków, ale później dziecko… 
To jest dziecko, które często ma 18 lat lub trochę 
więcej. Ono po wyjściu z zakładu, z placówki opie-
kuńczej, takiej jak schronisko dla nieletnich czy 
MOW… Państwo zostawia to dziecko samo sobie 
i ono często wraca do rodziny, która, nazwijmy 
rzecz po imieniu, jest rodziną patologiczną. I nie-
stety wzorzec wejścia w kolizję z prawem to jest 
wzorzec, który to dziecko widzi w swoim miej-
scu zamieszkania. Na to państwo polskie nie ma 
pieniędzy – na mieszkania chronione, mieszka-
nia socjalne, mieszkania do usamodzielnienia 
się tych młodych ludzi. To wstyd, że w Polsce 
w XXI w. my mamy pieniądze na to, żeby badać 
związki małżeńskie w Peru, a nie mamy pienię-
dzy na to, żeby młodemu człowiekowi, dziecku po 
opuszczeniu placówki, np. schroniska dla nielet-
nich, pomóc w usamodzielnieniu się, w znalezie-
niu mieszkania, tak aby nie musiało ono wracać 
do domu, w którym się pije, bije, a często także 
wchodzi na drogę przestępstwa.

Dlatego ten raport z  naszego punktu wi-
dzenia to powinien być asumpt do podjęcia ko-
lejnych działań prowadzących do tego, żeby 
państwo polskie te pieniądze, które są w Funduszu 
Sprawiedliwości wcale nie po to, aby stanowi-
ły fundusz wyborczy Prawa i Sprawiedliwości, 
Solidarnej Polski czy jakiegokolwiek innego śro-
dowiska politycznego… To są pieniądze, które 
mają trafiać do osób poszkodowanych przestęp-
stwem, mają być przekazywane w ramach tzw. 
pomocy postpenitencjarnej, mają trafiać także do 
tych, którzy opuszczają zakłady karne, tak aby już 
na tę drogę przestępstwa nie wrócili, aby pomóc 
im zdobyć zawód. My jako obywatele jesteśmy za-
interesowani tym, żeby te osoby już nigdy nie we-
szły w kolizję z prawem.

Dlatego, nie wchodząc teraz w szczegóły tego 
raportu – bo wszyscy go już dobrze znamy, został 

on przedstawiony przez Najwyższą Izbę Kontroli – 
powiem tak: niech opublikowanie tego raportu to 
będzie bardzo mocny, jasny i wyraźny głos, niech 
prowadzi do tego, żeby udoskonalić system wydat-
kowania pieniędzy publicznych tam, gdzie dzisiaj 
on nie domaga, żeby on służył pomocy osobom 
poszkodowanym, żeby nie było tak, jak czytamy 
w tym raporcie, że rozdysponowywanie środków 
publicznych jest niejasne, nietransparentne, a pa-
trząc na nie, możemy mówić o mechanizmach ko-
rupcjogennych. To nasza odpowiedzialność wobec 
tych, którzy czekali na pomoc ze strony państwa 
i się jej nie doczekali. (Oklaski)

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

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

Kazimierza Michała Ujazdowskiego.

Senator 
k azimierz michał uJazdowski 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Informacja, którą złożył pan prezes Banaś, jak 

mi się wydaje, powinna skłaniać do konkluzji ge-
neralnych, uwag i konkluzji generalnych.

Po pierwsze, powinniśmy podziękować panu 
prezesowi za to, że potwierdził niezależność 
Najwyższej Izby Kontroli, bo tylko niezależna in-
stytucja kontrolna służy państwu i obywatelom. 
Były co do tego wątpliwości, ale dziś już ich nie 
ma. NIK jest instytucją niezależną, a prezes obro-
nił się skutecznie przed zakusami unicestwienia 
tej niezależności, bo jasno widać, że obóz władzy 
chciał doprowadzić albo do faktycznego odpod-
miotowienia tej instytucji, albo do jej pozornego 
funkcjonowania. Mamy NIK niezależny, jak tu 
wcześniej powiedziano, jako jedną z dwóch insty-
tucji wykonujących funkcje konstytucyjne w spo-
sób podmiotowy, drugą jest Senat.

Po drugie, to nie jest sprawa incydentalna, 
tzn. wyniki kontroli w Funduszu Sprawiedliwości 
mówią bardzo dużo nie tylko o tym funduszu 
i krzywdzie wyrządzanej ofiarom przestępstw, 
które nie otrzymują pomocy, ale o całym pań-
stwie. Mamy do czynienia z państwem stanu 
wyjątkowego, z państwem, w którym zniesiono 
cywilizowane reguły w stosunku do władzy po-
litycznej, nie ma co do tego wątpliwości. Nie cho-
dzi tylko o rozbudowanie funduszy celowych, ale 
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o szerokie zjawisko wydatkowania środków pu-
blicznych w sposób całkowicie uznaniowy, bez re-
guł. Mówił o tym pan prezes Banaś, mówili o tym 
senatorowie stawiający pytania.

Jednym z obszarów całkowicie uznaniowe-
go wydatkowania środków publicznych jest do-
towanie przez kancelarię premiera organizacji 
polonijnych. Jak wiemy, do tej pory to zadanie 
z  powodzeniem wykonywał Senat w  ramach 
transparentnej i zobiektywizowanej procedu-
ry. Dziś mamy do czynienia z przejęciem tego 
przez agendy rządowe, a w przypadku Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów – z wydatkowaniem 
całkowicie uznaniowym. Bardzo proszę Wysoką 
Izbę, aby zajęła się tą kwestią. Chodzi o to, aby-
śmy nie rezygnowali z troski o to, by organizacje 
polonijne, inicjatywy polonijne były wspierane na 
zasadach cywilizowanych.

I  trzecia kwestia. Co można zrobić teraz? 
Dwie niezależne instytucje konstytucyjne, Senat 
i Najwyższa Izba Kontroli, mają moc powstrzy-
mywania, zmniejszania skali złych praktyk. 
To niekiedy się udaje, tak jak to miało miejsce 
w przypadku niedopuszczenia do wyborów ko-
pertowych. Ale jest też plan perspektywiczny, 
plan działania na przyszłość. Są rekomendacje 
prezesa Najwyższej Izby Kontroli, które warto 
podjąć, dotyczące usunięcia ustawowych źródeł 
patologii, są także rekomendacje dotyczące ob-
szaru pomocy dla pokrzywdzonych. To powin-
no być nasze pole inicjatywy ustawodawczej. 
I szerzej: póki NIK jest instytucją niezależną – 
a wierzę w to, że będzie nią długo – póty ma sens 
współpraca obu instytucji po to, byśmy odbudo-
wali w przyszłości państwo działające w sposób 
cywilizowany, państwo mające zdrowe fundusze 
publiczne oparte na regułach, na prawie, na inte-
resie publicznym. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

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

Czarnobaja.

Senator 
leszek czarnoBaJ 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Bardzo żałuję, że to pełne prawdy, pokazu-

jące to, o czym pan senator Kwiatkowski mówił 

w swoim wystąpieniu, chyba w pierwszym zda-
niu, jako o realizacji swoistego programu „ro-
dzina na swoim”… Szkoda, żałuję, że tak mało 
senatorów Prawa i Sprawiedliwości przysłuchi-
wało się tej relacji na temat faktów, tego, co mia-
ło miejsce w ważnym ministerstwie, na temat 
realizacji wydatków związanych z Funduszem 
Sprawiedliwości.

(Senator Józef Łyczak: Słuchają…)
Wiem, że słuchają w restauracji.
(Senator Józef Łyczak: Słuchają, tak.)
Ale ja myślę, że tutaj… Powiedzenia i przysło-

wia są zawsze mądrością narodu. Myślę, że praw-
da w oczy kole, i stąd taka frekwencja.

A teraz ad rem. Jeśli chodzi o kwestię elemen-
tów poruszanych tutaj przez pana prezesa…

(Senator Marek Pęk: Szału nie ma…)
Ja mówię o tym, kiedy był pan prezes.
(Senator Marek Pęk: No to byliśmy.)
Chciałbym odnieść się do kilku fragmentów.
Szanowni Państwo, wczoraj rozmawialiśmy 

o budżecie. Jak państwo pamiętacie, większość 
pieniędzy w korekcie budżetu poszła na fundusze. 
Jak funkcjonują fundusze, to dzisiaj tu zobaczyli-
śmy. Chcę tylko powiedzieć, że według statystyk 
Polska jest prawdopodobnie na drugim miejscu, 
jeżeli chodzi o wielkość pieniędzy znajdujących 
się poza budżetem, poza kontrolą parlamentu, 
w stosunku do PKB. O ile pamiętam, to tylko 
Malta nas wyprzedza. Prawie 300 miliardów zł, 
290 miliardów – o tym mówił tutaj pan prezes 
– jest poza budżetem. Jeżeli zestawimy kwoty… 
Budżet to jest ok. 500 miliardów. Łatwo więc zo-
baczyć, o czym my tutaj rozmawiamy. Czyli te ele-
menty dotyczące nieprzejrzystości, uznaniowości, 
nieczytelnych reguł i dawania pieniędzy swoim 
są zawsze charakterystyczne dla funduszy. Jak 
świat długi i szeroki, wszędzie tam, gdzie są fun-
dusze, które nie podlegają bezpośredniej kontro-
li parlamentu, zawsze tak się dzieje. To, co było 
dzisiaj przedmiotem wystąpienia pana prezesa, 
potwierdza tę regułę.

Chcę również państwu przypomnieć, bo może 
tego nie pamiętacie, że przez te parę lat rządów 
powołaliście do życia, jak to odpowiedział pan 
premier na pytanie pani poseł Leszczyny… W cią-
gu 6 lat powołaliście 35 różnych instytucji pań-
stwowych. 35 różnych instytucji. Czyli znowu: jest 
tworzenie instytucji, które… Czemu one mają słu-
żyć? Przede wszystkim mają służyć stworzeniu 
miejsc pracy, źródła dochodów dla osób, co do któ-
rych państwo uważacie, że należy je wspomagać, 
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finansować i realizować program „rodzina na 
swoim”. Wśród tych 35 nowych instytucji jest, 
jeśli dobrze pamiętam, 17 funduszy celowych. 
A więc tworzycie państwo centralnie zarządza-
nie, z olbrzymią liczbą instytucji centralnych, 
zwiększaniem kompetencji władzy centralnej 
kosztem samorządów i fantastycznie realizuje-
cie program „rodzina na swoim”. Mam nadzieję, 
że wyborcy, szczególnie Prawa i Sprawiedliwości, 
dostrzegą to, co jest elementem dzisiejszego wy-
stąpienia pana prezesa NIK, bo to dotyczy du-
żej części związanej z wydatkami powiązanymi 
z funduszami.

Na koniec chcę państwu powiedzieć, że za-
wsze, kiedy jest kampania wyborcza, spotyka-
my się na targowiskach, w mieście z  ludźmi, 
którzy są sympatykami, a nawet można powie-
dzieć, że wyznawcami Prawa i Sprawiedliwości, 
ale spotykamy również sympatyków, wyznaw-
ców Platformy Obywatelskiej. Podczas ostatniej 
kampanii, kiedy w moim miasteczku spotkałem 
gorącego zwolennika Prawa i Sprawiedliwości, 
toczyliśmy długą dyskusję na temat tego, kto ile 
kradnie i jak kradnie z budżetu. I chcę państwu 
powiedzieć, jaka była sentencja na końcu. Kiedy 
przytoczyłem różnego rodzaju fakty, ów sympa-
tyk Prawa i Sprawiedliwości powiedział jedno, i to 
dzisiejsze wystąpienie prezesa również ma takie 
znamiona: „Wie pan co? Może i oni przytulają tę 
kasę, ale się z nami dzielą”. I to jest rzecz, z którą 
trudno walczyć. Ale ja myślę, że im więcej takich 
spraw, o których była tu dzisiaj mowa, wyjdzie na 
światło dzienne, tym szybciej Polacy zobaczą, że 
program „rodzina na swoim” ma również ciemne 
strony. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję panie senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Jana 

Marię Jackowskiego.

Senator 
Jan maria Jackowski 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo.
Z uwagą przysłuchiwałem się informacji pana 

prezesa Mariana Banasia na temat wyników kon-
troli, którą podjęła Najwyższa Izba Kontroli. Taka 

jest natura tej instytucji – a mamy przecież w na-
szych szeregach pana senatora Kwiatkowskiego, 
który doskonale zna pragmatykę działania tej in-
stytucji, był przecież przez pełną kadencję preze-
sem Najwyższej Izby Kontroli – i zazwyczaj jest 
tak, że te kontrole, szczególnie, gdy ktoś jest długo 
u władzy, dotyczą tejże władzy. To jest naturalny 
mechanizm. Jest pewnym standardem demokra-
cji, że państwo polskie ma instytucję kontrol-
ną, która ma ogromny autorytet, ma ogromne 
uprawnienia, ma też pod szczególną ochroną 
swojego szefa oraz pracowników, kontrolerów 
Najwyższej Izby Kontroli, właśnie po to, żeby 
w sposób obiektywny, merytoryczny dokony-
wali oceny tego, czy środki publiczne i działania 
instytucji państwowych są zgodne z obowią-
zującym na terenie Rzeczypospolitej prawem. 
Pan prezes Marian Banaś stara się te obowiąz-
ki wykonywać, jak twierdzi, w sposób sumienny 
i merytoryczny, i opinia publiczna dowiaduje się 
o wynikach różnych kontroli, nie tylko w spra-
wie Funduszu Sprawiedliwości, ale też w sprawie 
wyborów kopertowych. Słyszymy też, że ma być 
kontrola w sprawie elektrowni w Ostrołęce, ma 
być również kontrola w sprawie działań Straży 
Granicznej czy funkcjonowania Straży Granicznej 
w związku ze stanem wyjątkowym, który został 
wprowadzony, i cały szereg innych kontroli, które 
może wzbudzają mniej emocji społecznych i po-
litycznych, ponieważ częściowo są to kontrole 
rutynowe, które izba ma w swoim planie pracy 
przyjmowanym co roku, a z drugiej strony, one 
nie wzbudzają takiego zainteresowania ze strony 
środowisk opiniotwórczych.

Chciałbym też zwrócić uwagę, że izba ma obo-
wiązek prezentować publicznie wyniki swoich 
kontroli, bo taka jest właśnie natura demokracji. 
Niejako w imieniu obywateli, niejako w imieniu 
podatników, niejako w imieniu społeczeństwa, 
działa instytucja kontrolna, która, mówiąc kolo-
kwialnie, patrzy władzy na ręce. I taką instytucją 
jest Najwyższa Izba Kontroli.

Trudno tu nie wspomnieć o  wspaniałych 
poprzednikach pana prezesa Banasia. Myślę tu 
szczególnie o śp. panu prof. Lechu Kaczyńskim, 
który stworzył kanwę ustawy o Najwyższej Izbie 
Kontroli, która z kolei dała tej instytucji realne in-
strumenty, tak żeby mogła ona prowadzić swoją 
działalność statutową w sposób rzetelny, obiek-
tywny i merytoryczny.

Dziś być może jest spór między obozem rzą-
dzącym czy częścią obozu rządzącego a panem 
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prezesem Marianem Banasiem. W tle oczywi-
ście są sprawy, które dotyczą kwestii prywatnych 
pana prezesa Banasia. Już nie chcę w tej chwili 
w to wchodzić, ale powszechnie znane są sprawy 
jego oświadczeń majątkowych i stanu majątko-
wego. W tej sprawie toczą się postępowania, to 
jest odrębny temat. Jednakże sam fakt istnienia 
takich spraw nie może automatycznie oznaczać, 
że nie warto pochylać się nad wynikami kontro-
li, które Najwyższa Izba Kontroli przeprowadza 
za pośrednictwem swoich wybitnych fachowców, 
jakimi są kontrolerzy z wieloletnim doświadcze-
niem, merytoryczni i znakomicie przygotowani 
do tej pracy. Oni oceniali różne ekipy rządzące. To 
przecież nie są kontrolerzy, którzy od wczoraj czy 
od 2 lat w izbie pracują. Nie można wyników tych 
kontroli oceniać przez pryzmat kwestii, o których 
przed chwilą wspomniałem.

Uważam, że mamy w tej chwili do czynienia 
z taką sytuacją, że z jednej strony są wyniki kon-
troli, które wzbudzają emocje, a z drugiej strony 
jest stanowisko administracji rządowej. Nie mó-
wię tylko o sprawie Funduszu Sprawiedliwości, 
ale też o innych kwestiach, bo to jest mechanizm 
uniwersalny. Kwestionuje się podstawy prawne, 
przesłanki, na podstawie których te kontrole zo-
stały podjęte, zarzuca się niezrozumienie pew-
nych procedur i pragmatyki działania danych 
instytucji czy funduszy, wreszcie wskazuje się 
na sytuacje wyższej konieczności. Zwala się to na 
pandemię itd., itd. Powiem tak: Najwyższa Izba 
Kontroli bada literalnie zgodność tego, co dana in-
stytucja robi – jaki jest sposób jej działania i wy-
datkowania środków – z obowiązującym w Polsce 
prawem, a nie jest od subiektywnego oceniania, 
czy była wyższa konieczność, czy jej nie było. To 
są kwestie sporne, które co najwyżej sąd może 
rozstrzygać w swoim postępowaniu. I z tego pun-
tu widzenia… Dlatego zadawałem panu prezeso-
wi pytanie o to, co dalej. Bo będą kolejne kontrole 
i znowu będzie podnoszona argumentacja, że ktoś 
źle zinterpretował przepis, że nie do końca tak 
było, że decyzja była podjęta wcześniej, ale tego 
nie zauważono. To są tzw. uwagi pokontrolne, 
które każda badana instytucja może w określo-
nym terminie zgłaszać do protokołu, oczywiście 
w stosownym stanowisku. I zazwyczaj później, 
w debacie publicznej, te argumenty są powtarza-
ne, przedstawiane.

Ale ja zadaję takie pytanie: skoro Najwyższa 
Izba Kontroli działa przede wszystkim w interesie 
obywatela – w interesie państwa, ale też każdego 

obywatela, bo to przecież jego środki, środki z jego 
podatków są użytkowane przez instytucje pań-
stwowe czy podmioty publiczne – to co ma my-
śleć taki zwykły obywatel? Czy ma patrzeć przez 
pryzmat tego, że rządzący obecnie obóz politycz-
ny krytykuje prezesa ze względu na zakres tych 
kontroli i wnioski, które z nich wynikają, czy 
przychylić się do tego, co mówi opozycja, która 
twierdzi, że wstrząsające są wyniki tego badania? 
Co on ma sądzić? I tu rzeczywiście jest problem, 
ponieważ nie ma żadnego zobiektywizowanego 
sposobu, by w krótkim czasie dojść do tego, żeby 
sprawa została zamknięta pod względem oceny 
danego zagadnienia czy danych nieprawidło-
wości. Co prawda Najwyższa Izba Kontroli ma 
możliwość złożenia zażalenia, jeżeli ma wnioski 
pokontrolne, zgłasza je do prokuratury, a proku-
ratura, załóżmy, umarza postępowanie, nie wi-
dząc podstaw do wszczęcia postępowania, no ale 
Najwyższa Izba Kontroli… Pan prezes Banaś, py-
tany przeze mnie, stwierdził, że 2 takie zażalenia, 
jak rozumiem, w sprawie wyborów kopertowych 
zostały złożone do sądu i sąd będzie je badał. Sąd 
ma duże kompetencje w tym zakresie, bo może 
nakazać izbie określenie czynności, których musi 
dokonać, enumeratywnie wskazując, kogo należy 
przesłuchać, na jaką okoliczność, co należy jesz-
cze zbadać itd., itd. Tak więc teoretycznie jakaś 
kontrola nad tym jest. 

Ale to, co było ciekawe, na co zwrócił uwagę 
pan prezes Banaś w swojej wypowiedzi, a co jest 
chyba nowym elementem w naszej debacie na ten 
temat, to jest to, że on zasugerował, że izba ocze-
kiwałaby pewnych zmian w ustawie o Najwyższej 
Izby Kontroli, takich zmian, aby było tak, że NIK 
miałby uprawnienia prokuratorskie, jednak wy-
łącznie w zakresie przeprowadzanych kontroli. 
Tzn. byłoby tak, że NIK przygotowuje materiał 
dowodowy w sprawie i może wystąpić z aktem 
oskarżenia, jeżeli uzna, że z takiego instrumentu 
należy skorzystać.

To jest, Wysoka Izbo, pewne złamanie zasad, 
które zazwyczaj obowiązują w naczelnych insty-
tucjach kontroli w państwach demokratycznych. 
Zostawia się tam ten obszar działaniom sądu, pro-
kuratury, nie nadaje się instytucji, która dokonuje 
kontroli, jednocześnie uprawnień prokurator-
skich. To jest na pewno rozwiązanie dyskusyjne. 
Nie wiem, jakie byłoby stanowisko parlamentu, 
gdybyśmy odłączyli bieżącą politykę, co do tego, 
żeby tego typu uprawnienia NIK nadać, bo to był-
by bardzo znaczący krok w pewnym kierunku. 
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Ale sądzę, że samo podniesienie tego elementu 
w debacie właśnie przez pana prezesa Banasia 
i sama jego refleksja czy przemyślenia wynika-
jące z jego dotychczasowego funkcjonowania jako 
prezesa Najwyższej Izby Kontroli pokazują, że za-
pewne taki pomysł, jeżeli będzie procedowany, 
wywoła duże emocje i dużą dyskusję. 

Ja bym sobie życzył jako obywatel, jako senator 
Rzeczypospolitej Polskiej, żeby Najwyższa Izba 
Kontroli wykonywała swoje kontrole merytorycz-
nie, obiektywnie, w interesie państwa polskiego, 
w interesie polskiego obywatela i żeby jej wnioski, 
jeżeli się potwierdzą, oznaczały pociągnięcie do 
odpowiedzialności tych osób, które danych prze-
winień się dopuściły, a jeżeli się dopuściły, żeby 
to orzekał niezawisły sąd. Dlaczego? Dlatego, że 
inaczej podrywa się zaufanie obywateli do in-
stytucji publicznych, bo oni mówią: oni na siebie 
mówią, składają wnioski, straszą się prokurato-
rem, sądem, jakimiś wyrokami, a w zasadzie nic 
w tym zakresie się nie zmienia. Jeżeli taki byłby 
efekt, to byłoby to fatalne dla państwa polskiego. 
Dziękuję. (Oklaski)

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

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

Krzysztofa Brejzę.

Senator 
krzyszTof BreJza 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Wysoki Senacie!
Mamy do czynienia z kryzysem działania 

instytucji. Niezależnie od podglądów politycz-
nych wszyscy zgadzamy się z tym, że państwo 
powinno działać w  sposób świetnie zorgani-
zowany i  sprawny. Jakie są efekty działania 
Zbigniewa Ziobry przez 6 lat w Ministerstwie 
Sprawiedliwości?

Weźmy to kryterium najbardziej potrzebne 
obywatelowi. Obywatel trafia do wymiaru spra-
wiedliwości, oczekuje tak naprawdę szybkiej 
obsługi, szybkiego załatwienia swojej sprawy, 
niezależnie od tego, czy to jest sprawa cywil-
na, rodzinna, sprawa karna, czy jest on ofiarą 
przestępstwa. A terminy w sądach znacznie się 

wydłużyły. W sądach czeka się znacznie dłużej, 
sprawy trwają latami, a opłaty sądowe są coraz 
wyższe. Czyli w sądach jest dłużej i drożej.

Gdy zaś chodzi o  wydatkowanie środków 
z Funduszu Sprawiedliwości, to okazuje się, że 
mamy do czynienia z największą niegospodarno-
ścią, jeśli chodzi o funkcjonowanie Ministerstwa 
Sprawiedliwości w ciągu ostatnich 31 lat wolnej 
Polski. Ministerstwo Sprawiedliwości stało się 
w ten sposób – poprzez wydłużenie spraw, za-
blokowanie funkcjonowania sądów, a z drugiej 
strony ze względu na tę ogromną skalę nadużyć 
wskazaną przez prezesa NIK – niestety, można 
powiedzieć, ministerstwem niesprawiedliwości. 
Bo skoro 1/3 środków Funduszu Sprawiedliwości 
trafia do ofiar przestępstw, to co się dzieje z resz-
tą? Transferowanie na promocję polityków, 
wydatki reklamowe… Co konkretnego ofiara 
przestępstwa ma z tego, że w prasie związanej 
z określonym środowiskiem politycznym ukaże 
się reklama jakiegoś polityka albo że w kampanii 
wyborczej jeden z wiceministrów pojedzie w teren 
i będzie rozdawać te środki zgodnie z linią swojej 
kampanii wyborczej? Co konkretnego ofiara prze-
stępstwa zyska dzięki budowie centrum byłego 
egzorcysty na działce, której inwestycja nie jest 
zgodna z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego, a doświadczenie tego egzorcysty 
jest takie, że kilka lat temu za pomocą salcesonu 
wypędzał ducha z wegetarianki?

(Wesołość na sali)
Co ofiara przestępstwa będzie miała dzięki 

temu centrum, mówię o Fundacji Profeto. Jaką 
pomoc ofiara przestępstwa będzie miała z tego, że 
w tej inwestycji będzie 5 studiów nagraniowych? 
No, nie wiem, pójdzie tam nagrywać… Ofiara 
przestępstwa potrzebuje nagrywania piosenek, 
utworów muzycznych? Tam będą jakieś reżyser-
ki, serwerownie czy też biura open space? Jaka 
konkretna pomoc dla człowieka pokrzywdzone-
go, szukającego pomocy, sprawiedliwości wynika 
z tego typu wydatków? Ćwierć miliona złotych na 
catering. Ćwierć miliona złotych na wynajem sali, 
bankiety. Co konkretnego z tego cateringu uzy-
skała ofiara przestępstwa, jaką korzyść dla siebie? 
Wreszcie miliony złotych na reklamę ministra 
Ziobry i ludzi z Ministerstwa Sprawiedliwości. 
Miliony, dziesiątki milionów. Czy też zarobki 
prezesów fundacji, stowarzyszeń, dość spraw-
nie powoływanych, z małym doświadczeniem, 
jak słyszeliśmy dzisiaj od prezesa Banasia – po 
20 tysięcy zł miesięcznie. To jest niegodziwe. 
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Jaką pomoc ofiara przestępstwa dostaje z tego, że 
Fundacja Lex Veritatis dostanie 6 milionów zł też 
z tego funduszu, poprzez jakieś spoty? Co z tych 
spotów konkretnego wynika dla ludzi potrzebują-
cych pomocy psychologicznej, wsparcia, pomocy 
prawnej, co z takiego przepalania pieniędzy dla 
ludzi wynika?

Ja akurat wczoraj dowiedziałem się o spra-
wie zgłoszonej też wcześniej do mojego biura se-
natorskiego, umorzonej w prokuraturze. Ojciec 
dwójki dzieci bije się w prokuraturze… W wy-
niku wypadku drogowego zginęła dwójka jego 
dzieci. Zdjęcia z wypadku… Ktoś włamał się na 
telefon. Zdjęcia były kolportowane, wysyłane do 
rodziców. Zdjęcia tych dzieci, zmasakrowanych 
zwłok. Prokuratura wpierw chciała sprawę umo-
rzyć. Sąd nakazał sprawę przeprowadzić. I teraz 
jest drugie umorzenie prokuratury, mimo że po-
tencjalni sprawcy są ustaleni. Materiał dowodowy 
jest zabezpieczony. Ten człowiek nie dostał żad-
nej pomocy psychologicznej. Państwo mu w ża-
den sposób nie pomogło. A teraz po kilku latach 
– bo tyle trwają postępowania, i sądowe, i proku-
ratorskie – on się dowiaduje, że sprawy nie ma. 
Państwo jest nieskuteczne. Miliony szły gdzie 
indziej.

Wreszcie jest też pytanie oczywiście o system 
Pegasus. Dlaczego nie można uzyskać informa-
cji, kontrolerzy NIK nie mogą wydobyć informa-
cji od CBA i od Ministerstwa Sprawiedliwości, 
jakim prawem i na jakiej podstawie prawnej – 
no, to jest nielegalne, bez podstawy prawnej – za-
kupiono program szpiegujący do inwigilowania 
dziennikarzy, polityków opozycji, do działań nie-
legalnych. Bez podstawy prawnej i w sposób nie-
legalny kupiono nielegalne oprogramowanie po 
to, żeby niezgodnie z kontrolą operacyjną zasy-
sać np. SMS-y sprzed wielu lat. Takie przypadki 
prawdopodobnie mają miejsce. Nie wykluczam, 
że niebawem dowiemy się o tym trochę więcej.

No i pytanie zasadnicze. W jaki sposób, do ja-
kiego etapu doszliśmy… Sygnalizowaliśmy oczy-
wiście jako opozycja demokratyczna, i w Senacie, 
w poprzednich kadencjach, ale też w Sejmie, nie-
bezpieczeństwa wynikające z połączenia urzę-
dów. Jak technicznie w  sposób obiektywny, 
skuteczny, sumienny, racjonalny prokurator ge-
neralny będzie badać nieprawidłowości w dzia-
łaniu ministra? Czyli prokurator Ziobro będzie 
badać ministra Ziobrę za wyprowadzanie pienię-
dzy przez ludzi partii Ziobry? No to jest rzecz zu-
pełnie absurdalna i nie do zrobienia.

Sza now n i Pa ń st wo, podsu mow ując: 
Ministerstwo Sprawiedliwości stało się mini-
sterstwem niesprawiedliwości. Ludzie potrzebują 
w Polsce pomocy, ofiary przestępstw potrzebują 
pomocy, a pieniądze, zamiast na pomoc, w 2/3 po-
szły na przepalenie w różne przedziwne inicjaty-
wy, zaś w sądach sprawy toczą się znacznie dłużej 
i, że tak powiem, znacznie drożej, a cierpią na tym 
obywatele. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

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

Ślusarza.

Senator 
rafał Ślusarz 

Pani Marszałek! Panie Marszałku! Wysoki 
Senacie!

Dobiega końca pewne ważne wydarzenie 
w Senacie – przedstawiciel konstytucyjnego or-
ganu kontrolnego przed konstytucyjnym orga-
nem ustawodawczym złożył relację z kontroli 
przeprowadzonej w ważnym urzędzie. I myślę, 
że w jakiejś mierze państwo się ze mną zgodzą, 
gdy spróbuję pewne rzeczy podsumować.

Pierwszą rzeczą, nad którą należałoby się 
tutaj pochylić, jest kwestia bezstronności tego 
raportu i tej kontroli. I muszę się przyznać, że 
mnie przeszkadzało, że w wystąpieniu pana 
prezesa – odczytywanym, a  więc nie wypo-
wiadanym, bo w wypowiadanym dopuszcza-
my pewne elementy emocjonalne, pewne może 
mniej przypilnowane wyrażenia – znalazły się 
takie stwierdzenia jak: „szczególnie oburzają-
ce jest”, „budzi mój osobisty sprzeciw” czy „pan 
Romanowski jest ostatnią osobą, która powin-
na”. Myślę, że to nie jest formuła, która jest przez 
nas oczekiwana w urzędowych wystąpieniach, 
bo jest raczej formułą publicystyczną, czyli chy-
ba takiej niższej rangi. Zresztą państwo, reagu-
jąc rozbawieniem na niektóre stwierdzenia, 
w jakiejś mierze potwierdzali tę moją intuicję, 
z której jednak wniosek jest smutny: że być może 
ten zapał publicystyczny i zaangażowanie emo-
cjonalne rzutowały na merytoryczne dociekania 
w tymże raporcie.
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Druga kwestia, wydaje mi się, warta tutaj za-
znaczenia, to rzekoma niezależność urzędu, któ-
ra objawiła się w związku z tymże dzisiejszym 
wydarzeniem. Otóż warto zwrócić uwagę, że to 
dzisiejsze wystąpienie jest konsekwencją jednak 
kompromitacji opozycji, która przy bliźniaczym 
wystąpieniu w Sejmie nie spisała się, przynaj-
mniej pod względem frekwencji. Powszechnie 
znanych faktów medialnych już nie będę ko-
mentował. Myślę, że pod tym względem zabiegi 
o to, żeby to złe wrażenie przed opinią publicz-
ną poprawić, nie okazały się w dniu dzisiejszym 
skuteczne. Ale element niezależności tego urzę-
du w jakiejś mierze w chwili obecnej ma miejsce, 
gdyż pan prezes opuścił salę i, myślę, w ten spo-
sób okazał, że jest niezależny od Senatu. To może 
być dobrą wskazówką nie tylko tego, jak traktuje 
Senat, ale być może właśnie ogromnej niezależ-
ności tego urzędu.

Na koniec chciałbym postawić pytanie reto-
ryczne, ponieważ myślę, że instrumentalnie po-
traktowali państwo Najwyższą Izbę Kontroli, 
planując obrady nad tym punktem. Czy jeśli 
Najwyższa Izba Kontroli przeprowadzi kontrolę 
w samorządach, np. warszawskim czy wałbrzy-
skim, to na następnym posiedzeniu Senatu bę-
dziemy się domagali szczegółowego raportu od 
pana prezesa? Z tym pytaniem państwa zosta-
wiam. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

wiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Leszek Czarnobaj chce zabrać 

głos.
Proszę uprzejmie.

Senator 
leszek czarnoBaJ 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
„Dwa teatry” Szaniawskiego to jest pikuś 

przy tym, co tu przed chwilą usłyszałem. Panie 
Senatorze, ja rozumiem, że panu, jak pan to po-
wiedział, nie podobała się forma. No faktycznie, 
może forma panu nie odpowiadała, ale zachęcam 
pana… Przecież pan jest człowiekiem… Wiele razy 

rozmawialiśmy na różne tematy, lubię z panem 
dyskutować. Czy pan nie rozumie, że istotą tego 
spotkania była treść?

(Głos z sali: Złodziejstwo.)
Chodziło o złodziejstwo i okradanie Rzeczy-

pospolitej. Może nie było to powiedziane… 
Przepraszam, Panie… Może nie było to powie-
dziane zbyt elegancko, może faktycznie gdyby 
pan prezes to mówił, a nie czytał, to byłaby to 
lepsza forma. Ale czy to była istota dzisiejszego 
spotkania? Okej, dla pana tak. Pozostawiam to 
bez odpowiedzi.

Niezależność instytucji. Ja wiem, że niezależny 
to jest Trybunał Konstytucyjny. To jest niezależ-
na instytucja. Ale NIK? Jaki on jest niezależny? 
Przecież wiadomo, że NIK i pan prezes Banaś są 
podmiotami zależnymi. Tu można sobie samemu 
wymyślać, dlaczego. Pan prezes NIK, nieważne 
z jakich pobudek, przedstawia raport ludzi, którzy 
pracują w NIK. Czy pan to rozumie? Przedstawia 
nie swój pomysł na Polskę, na to, jak wam dopiec, 
tylko przedstawia fakty, choć może robi to nie 
w takiej formie, jak pan sobie wymarzył. Okej, 
ma pan prawo. Ale czy pan rozumie, co się tutaj 
dzisiaj działo?

Kompromitacja opozycji. Wie pan co? Jeszcze 
nie raz opozycja się skompromituje. Mam nadzie-
ję, że już niewiele razy będzie to czynione. Chcę 
panu powiedzieć, że na spotkaniu, które miał pan 
na myśli, była nie tylko opozycja. Tam pierwsze 
skrzypce grali ludzie z PiS.

(Głos z sali: Kto?)
Kto? Pan Sasin, wicepremier Gliński, i jeszcze 

paru innych było. Ja wiem, że pana i mnie nikt nie 
zaprosił, dlatego mamy trochę pretensji. Tak więc 
o tej kompromitacji proszę mówić trochę ciszej.

Proszę zauważyć, jaka jest konstrukcja po-
stępowania dzisiaj rządzących. Złapali ich – nie 
chcę używać słów ostrych – na czymś nieprzy-
zwoitym, a oni mówią: „o co ci chodzi?”, „to nie 
moja ręka”, „wyście się też gdzieś tam skompro-
mitowali”. Panie Senatorze, chociaż trochę przy-
zwoitości. Posłuchajcie wniosków z  raportu, 
przeczytajcie ten raport. Można mieć pretensje 
o treść, formę itd., ale proszę chociaż przez chwi-
lę się zastanowić. Warto takim być? A może jest 
w tym coś z prawdy? Może pan minister Ziobro 
nie jest taki kryształowy? Może pcha pieniądze 
na ten salceson czy na inne rzeczy? Może war-
to… No, zastanówcie się. Nie bądźcie jako sena-
torowie Rzeczypospolitej, senatorowie Prawa 
i Sprawiedliwości tacy bezkrytyczni. Nie bądźcie 
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ludźmi, którzy stawiają tylko na element wyzna-
nia i wierzą w to, że wszystko jest okej. Może 
czasami warto się zastanowić?

Na koniec powiem jeszcze o tym, co dotyczy 
samego wyjścia. Słyszałem, że pan prezes ma czas 
chyba do godziny 11.00 czy którejś. Ja nie chcę go 
usprawiedliwiać. Oczywiście, Panie Senatorze, 
zgadzam się, lepiej by było, gdyby sala była te-
raz pełna, kiedy mówimy o tak ważnej sprawie. 
190 czy ileś tam milionów złotych, w ocenie NIK, 
zdefraudowano, a 90 milionów przeznaczono na 
promocję. No, fantastycznie! I jeszcze te inne rze-
czy, które były tutaj przytaczane przez występu-
jących senatorów, ale przede wszystkim przez 
pana prezesa, przede wszystkim przez pana pre-
zesa NIK. Proszę nie czepiać się rzeczy ważnych, 
ale pobocznych. Dzisiaj głównym tematem jest 
taka sprawa… Proszę tu stanąć i powiedzieć: to 
jest nieprawda, nigdy takie rzeczy nie miały miej-
sca! I wtedy to jest dyskusja. Albo: mam argu-
menty, mam oświadczenie pana ministra, kogoś 
tam jeszcze i absolutnie to jest nieprawda itd., itd. 
Zaproście tutaj pana ministra Ziobrę. Zapytamy 
go o to samo. Niech nam powie, czy prawdą jest, 
jakoby wydał tyle na to, tyle na kiełbasę, tyle na 
salceson, a tyle na promocję własną. Powie, że nie. 
I to jest dyskusja.

Chcę pana zapewnić, że jeżeli któryś z senato-
rów powie, że pan minister Ziobro mówił w spo-
sób jakiś… Wie pan, jak pan użył…

(Rozmowy na sali)
Nie, nie, nie w takiej formie, może nie ta for-

ma, ale co do treści to może bym się zastanowił.
Chcę pana zapewnić, że na to nie zwróciłbym 

uwagi. Będziemy zwracali uwagę na to, co pan 
minister Ziobro odpowie na to, co było dzisiaj 
przedmiotem sprawozdania i naszej dyskusji.

I  o  taką ref leksję, Panie Senatorze, mając 
szacunek do pana, proszę. Proszę, żeby się pan 
zastanowił – zresztą apeluję o to do wszystkich 
senatorów Prawa i Sprawiedliwości – nad tym, 
co było przedmiotem dzisiejszego wystąpienia. 
Warto czasami mieć wątpliwości co do swoich 
przekonań i wiedzy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

wiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o  zabranie głosu panią senator 

Agnieszkę Kołacz-Leszczyńską.

Senator 
aGnieszk a kołacz-leszczyńsk a 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie 

Senatorze!
Niestety, nie może pana wypowiedź pozostać 

bez mojej reakcji, bo wspomniał pan o moim ro-
dzinnym mieście, o Wałbrzychu. Przede wszyst-
kim jestem zasmucona, ponieważ ogromnie pana 
senatora szanuję, ale takie insynuacje dotyczą-
ce ewentualnych wyników kontroli samorządu 
wałbrzyskiego i podawanie ich w wątpliwość… 
Bardzo proszę, żeby to już nigdy więcej nie pa-
dało z tej mównicy, nie zdarzało się w tej Izbie.

(Głos z sali: O!)
Ja tylko przypomnę, że Wałbrzych w ostat-

nim czasie obrywa za to wszystko, co dzieje 
się wokół członków, a nawet ministrów Prawa 
i Sprawiedliwości. Przywołam tu sprawę dotyczą-
ca właściwie korupcji politycznej, która odbywała 
się w strefie ekonomicznej, w której to członko-
wie Prawa i Sprawiedliwości, będący szefami 
struktur PiS-owskich w Wałbrzychu, rozdawa-
li pieniądze w taki sposób, o jakim słyszeliśmy 
w informacji pana ministra Banasia o Funduszu 
Sprawiedliwości, właśnie w sposób uznaniowy. 
Z nagrań usłyszeliśmy o tym, że prezes jedno-
osobowo, czasami były to 2 osoby, rozdawał pie-
niądze, mówiąc: ci są nasi, więc dostaną, ci nie są 
nasi, odkładamy ich na koniec kolejki albo w ogó-
le nie otrzymają pieniędzy. To wszystko było na 
taśmach, które zostały ujawnione, to pokazywa-
ło, jak funkcjonuje Prawo i Sprawiedliwość, jak 
działają członkowie Prawa i Sprawiedliwości 
w Wałbrzychu.

Kolejna sprawa. Przypomnę e-maile pana mi-
nistra, będącego liderem Prawa i Sprawiedliwości 
w moim okręgu rodzinnym, które co chwilę są 
ujawniane. Okazuje się, że ujawniane są takie 
informacje: biedne gminy, zapuszczone gminy, 
biedni mieszkańcy. Takimi słowami pan mini-
ster posługuje się w swoich e-mailach. Czekamy 
na kolejne. Zobaczymy, cóż tam jest napisane, cóż 
te kolejne e-maile ujawnią.

Kolejna sytuacja wiąże się z moją ostatnią wi-
zytą w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 
Przypomnę tylko, że rządzi tam Prawo 
i Sprawiedliwość z bezpartyjnymi samorządow-
cami. Okazuje się, że ogromna praca, ogromny 
wysiłek aglomeracji wałbrzyskiej, członków sku-
pionych wokół… generalnie samorządów, które 
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informacja Prezesa najwyższej izby kontroli w sprawie kontroli w Funduszu Sprawiedliwości
komunikaty

wniosek w sprawie porządku obrad Senatu

przygotowały całą rozpiskę i  rozdysponowa-
nie środków w ramach sprawiedliwej transfor-
macji, Zielonego Ładu… Okazuje się, że Sejmik 
Województwa Dolnośląskiego, przypomnę, PiS-
owski, nie podjął żadnych wysiłków, aby konty-
nuować te prace, nie zrobił kolejnego kroku, mimo 
że ma gotowce przygotowane przez samorządow-
ców z naszego województwa, z naszego regionu. 
A przypomnę, że prezydent Wałbrzycha jest mó-
zgiem całej grupy, która przygotowuje te plany. 
Okazuje się, że województwo śląskie jest kilka 
kroków przed nami, a sejmik województwa dolno-
śląskiego, przypomnę, kiedyś był liderem wśród 
sejmików województwa, kiedyś to nas pytano o to, 
jak dysponować środkami unijnymi, bo byliśmy 
w tym najlepsi. A w tej chwili okazuje się, że nie 
radzimy sobie z prostymi rzeczami, że jesteśmy 
zapóźnieni tylko dlatego, że sejmikiem wojewódz-
twa dolnośląskiego zarządzają niekompetentne 
osoby z Prawa i Sprawiedliwości. Przepraszam 
za moje emocje, ale po prostu jest mi strasznie 
przykro, że takie słowa padły z tej mównicy. I pro-
szę o to, by w kolejnych wypowiedziach zaniechać 
używania takich słów o moim rodzinnym mieście 
Wałbrzychu. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

wiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Pani Senator.
Informuję, że lista mówców została wyczer- 

pana.
Dla porządku informuję, że pan senator 

Aleksander Szwed złożył swoje wystąpienie 
w dyskusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Na tym kończymy ten punkt.
I ogłaszam przerwę do godziny 12.45.
5 minut po ogłoszeniu przerwy, czyli za 5 mi-

nut, odbędzie się Konwent Seniorów.
I komunikaty, proszę.

Senator Sekretarz 
aGnieszk a kołacz-leszczyńsk a 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji 

Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, 

* Przemówienie  złożone do protokołu – w załączeniu.

Praworządności i Petycji oraz Komisji Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej, dotyczące 
pierwszego czytania projektu rezolucji o miej-
scu Polski w Unii Europejskiej – druk senac-
ki nr 521 – odbędzie się w dniu 8 października 
2021 r. 15 minut po ogłoszeniu przerwy w obra-
dach Senatu, w sali nr 217. Dziękuję bardzo.

wiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo.
 

(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 47  
do godziny 13 minut 17)

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Bardzo proszę o zajęcie miejsc i wyciszenie, 
jak się domyślam, ciekawych dialogów.

Wznawiam obrady.
Proponuję uzupełnienie porządku obrad 

o punkt: drugie czytanie projektu rezolucji o miej-
scu Polski w Unii Europejskiej – i rozpatrzenie go 
jako punktu ostatniego porządku obrad.

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

Pan senator Martynowski.

Senator 
marek marTynowski 

Panie Marszałku, ja jestem przeciwny, a wy-
tłumaczenie na pewno będzie omawiane później, 
w debacie.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Przyznaję, że pan senator swoje uzasadnienie 
przedstawił podczas Konwentu Seniorów.

Przystępujemy zatem do głosowania nad 
przedstawioną propozycją o uzupełnienie po-
rządku obrad.

Proszę o uruchomienie maszynek.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
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Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 52 było za, 43 – prze-

ciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 1)
Zatem przystępujemy do rozpatrzenia 

punktu piętnastego porządku obrad: drugie czy-
tanie projektu rezolucji o miejscu Polski w Unii 
Europejskiej.

Przypominam, że projekt ten został wniesio-
ny przez grupę senatorów i zawarty jest w druku 
nr 521, a sprawozdanie – w druku nr 521 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii 
Europejskiej, pana senatora Bogdana Klicha, 
o przedstawienie wspólnego sprawozdania ko-
misji o projekcie rezolucji.

Senator SPrawozdawca 
BoGdan klich 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Żeby sprawozdanie rozpocząć od strony for-

malnej, chciałbym powiedzieć o tym, że istotnie 
został przygotowany… Kształt projektowanej re-
zolucji, nad którą będziemy pracować w trybie 
przyjmowania uchwały, jest reakcją ad hoc na 
to, co się wydarzyło wczoraj w Polsce. Nie jest 
to przecież tajemnicą. Na tej sali chyba wszyscy 
wiemy o tym, że zostało przedstawione stano-
wisko trybunału pani Julii Przyłębskiej, które 
to stanowisko zbulwersowało dużą część opinii 
publicznej w Polsce. Stanowisko to tak naprawdę 
podważa nie tylko część prawa europejskiego… Bo 
przecież traktat lizboński z 2008 r. jest traktatem 
zaakceptowanym i wprowadzonym do porząd-
ku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie 
z konstytucją. Zatem wielu obywateli, wiele Polek 
i wielu Polaków, ma prawo czuć zaniepokojenie 
tym, że oto coś, co było już w dorobku prawnym 
Unii Europejskiej i znalazło się w systemie prawa 
Rzeczypospolitej Polskiej, jest po tak wielu latach, 
w zakresie niektórych zapisów, podważane.

Poza tym ta projektowana uchwała jest wy-
razem naszego przekonania, że słowom trzeba 
przywracać ich właściwe znaczenie, że konstytu-
cja powinna być respektowana przez wszystkich, 
a nie traktowana wybiórczo. Obóz sprawujący wła-
dzę powołuje się na nią wtedy, kiedy jest mu to na 
rękę, a wtedy, kiedy to nie jest na rękę, ją odrzuca. 
W tej Izbie przez ostatnie 6 lat byliśmy świadkami 

regularnego łamania konstytucji. Podkreślę to: 
regularnego i świadomego łamania konstytucji 
przez większość należącą do obozu rządzącego, od 
pierwszego zamachu na niezależność Trybunału 
Konstytucyjnego, poprzez zamach na niezależ-
ność prokuratury, zamach na niezależność służb 
– to było właściwie przejęcie służb oraz Policji 
– aż po zamach na niezależność Krajowej Rady 
Sądownictwa i Sądu Najwyższego oraz słynną, 
haniebną ustawę kagańcową, która ma ostatecz-
nie ograniczyć swobodę polskich sędziów. Mówię 
oczywiście o swobodzie orzekania, mówię oczywi-
ście o niezależności orzecznictwa, mówię oczywi-
ście o niezawisłości postaw polskich sędziów.

O to wam chodzi. Chodzi wam o to, żeby sędzia 
polski był sędzią zależnym. Chodzi wam o to, żeby 
sędzia polski w sposób bierny, ale wierny wyko-
nywał polecenia, dyspozycje płynące z ośrodka 
władzy politycznej. Chodzi wam o to, żeby nikt 
nie był w stanie kontrolować tego wszystkiego, 
o czym m.in. mówił dzisiaj na tej sali pan Marian 
Banaś, prezentując wynik badania Funduszu 
Sprawiedliwości. A zatem chodzi wam o to, żeby 
nikt nie był w stanie kontrolować działalności 
tych, którzy Polskę rozkradają, którzy wprowa-
dzają do Polski mechanizmy korupcji politycznej, 
którzy wreszcie działają niezgodnie z obowiązu-
jącym prawem. O to wam właśnie chodzi, o bez-
karność wam chodzi.

O  to także chodzi trybunałowi pani 
Przyłębskiej, bo w momencie, kiedy Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej po raz kolej-
ny – zaznaczam: po raz kolejny – opowiedział 
się za normami polskiej konstytucji… I o tym 
trzeba pamiętać: opowiedział się za normami 
polskiej konstytucji, bo normy polskiej konsty-
tucji są w zgodzie z normami prawa europej-
skiego, o czym wiemy po orzeczeniu Trybunału 
Konstytucyjnego… po przyjęciu, ratyfikacji trak-
tatu lizbońskiego z 2008 r. Co do tego nie było 
najmniejszej wątpliwości, aż rozpoczął się ten 
proces, o którym wcześniej mówiłem.

Orzeczenie to jest zatem po to, aby sędziom 
polskim ostatecznie zamknąć usta, aby powie-
dzieć: nie macie prawa do tego, żeby powoływać 
się na wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej wtedy, kiedy chodzi o interes oby-
watela, wtedy, kiedy chodzi o niezależny i obiek-
tywny wyrok. Taka jest istota tego, co się wczoraj 
wydarzyło.

Dlatego, Panie Marszałku, postanowiliśmy 
jako grupa senatorów należących do większości 
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demokratycznej przedłożyć, a później przyjąć 
w komisjach z nieznacznymi poprawkami pro-
jekt rezolucji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 
który jest odpowiedzią na wczorajszą próbę pod-
ważenia zgodności polskiej konstytucji z prawem 
europejskim oraz dania rządzącym możliwości, 
aby kwestionowali niektóre wyroki Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I dlatego ta 
projektowana rezolucja o tym mówi. Przeczytam 
ją państwu.

„Senat Rzeczypospolitej Polskiej uznaje orze-
czenie Trybunału Konstytucyjnego za niezgod-
ne z podstawowymi zasadami Konstytucji RP 
i sprzeczne z wymogami polskiej racji stanu. 
Senat wyraża obawę, że orzeczenie to, wydane 
przez Trybunał kontrolowany przez partię rzą-
dzącą, stanowi prawny wstęp do wyprowadzenia 
Polski z Unii Europejskiej.

Senat wyraża przekonanie, że Konstytucja 
Rzeczypospolitej i prawo Unii Europejskiej nie 
stoją w sprzeczności – przeciwnie, odnosząc się 
do tych samych wartości: wolności, godności jed-
nostki, solidarności społecznej i rządów prawa – 
uzupełniają się. Tak długo, jak Rzeczpospolita 
Polska, z  woli Narodu wyrażonej w  referen-
dum, jest członkiem Unii Europejskiej, prawo 
europejskie winno być w naszym kraju prze-
strzegane. Nieuznawanie orzeczeń Trybunału 
Sprawiedliwości UE oznacza otwarcie drogi do 
opuszczenia Unii przez Polskę. Taki krok, zapo-
wiadany przez niektórych przedstawicieli obo-
zu rządzącego, Senat uznaje za jednoznacznie 
sprzeczny z polską racją stanu.

Obecny kryzys w  stosunkach z  Unią 
Europejską wywołany jest jedynie próbami po-
lityków ugrupowań rządzących, w tym zwłasz-
cza kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości, 
podporządkowania sobie niezależnych sędziów 
i  niezawisłych sądów, z  Sądem Najwyższym 
włącznie. Próby poddania sądów kontroli władzy 
politycznej są sprzeczne zarówno z Konstytucją 
Rzeczypospolitej, jak i Kartą Praw Podstawowych 
Unii Europejskiej. Taka polityka już spowodowała 
zachwianie poczuciem bezpieczeństwa gospodar-
czego i społecznego Polaków i opóźnienie w prze-
kazaniu Polsce miliardów z Funduszu Odbudowy 
UE. W konsekwencji może to doprowadzić do cał-
kowitego wstrzymania wypłaty ogromnych środ-
ków z budżetu Unii Europejskiej, w tym dopłat dla 
rolników i środków dla samorządów.

Senat podkreśla, że członkostwo w  Unii 
Europejskiej zwiększa dobrobyt i bezpieczeństwo 

Polski, a w interesie obywateli Rzeczypospolitej 
jest korzystanie z praw i wolności zapisanych 
w  traktatach europejskich. Tych praw trzeba 
wspólnie bronić. Senat RP deklaruje, że będzie 
stał na straży interesu narodowego, którym jest 
dalsza obecność Polski w Unii Europejskiej.

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

Chciałbym dodać do tego, co zostało odczytane, 
że większością głosów połączone komisje, komi-
sja spraw zagranicznych, Komisja Ustawodawcza 
oraz komisja praworządności i praw człowieka, 
opowiedziały się za przyjęciem rezolucji. Dziękuję 
bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

wiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy 
komisji, a zarazem upoważnionego przedstawi-
ciela wnioskodawców. Przypominam, że wnio-
skodawcy upoważnili do ich reprezentowania 
także pana senatora Bogdana Klicha.

Proszę pana senatora Seweryńskiego o zada-
nie pytania.

(Senator Michał Seweryński: Przepraszam, 
Panie Marszałku, ja się zgłosiłem do dyskusji.)

Dobrze, proszę zapisać pana marszałka.
Pan senator Gogacz, proszę bardzo.

Senator 
sTanisław GoGacz 

Chciałbym zapytać pana senatora, przedsta-
wiciela wnioskodawców projektu rezolucji, jaka 
jest podstawa prawna do tego, ażeby w akapi-
cie pierwszym w  zdaniu pierwszym stwier-
dzić, że Senat Rzeczypospolitej Polskiej uznaje 
wyrok Trybunału Konstytucyjnego – mówimy 
tu o wczorajszym orzeczeniu – za niezgodny 
z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. 

Proszę powiedzieć, jaka jest podstawa praw-
na stwierdzenia, które znajduje się w  pierw-
szym akapicie uchwały, stwierdzenia, że Senat 
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nie uznaje wyroku Trybunału Konstytucyjnego. 
Dziękuję.

wiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Proszę bardzo.
Dziękuję.

Senator 
BoGdan klich 

Muszę powiedzieć, Panie Senatorze, że my 
wszyscy wiemy o tym, że podstawą mającą swoje 
korzenie w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 
jest uznanie niezawisłości sędziów oraz nieza-
leżności sądów. W związku z tym, począwszy od 
pierwszego orzeczenia, jakie wydano w listopa-
dzie 2019 r., kiedy Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej orzekł, że istnieje zestaw wartości, 
w odniesieniu do których należy oceniać ówcze-
sną ustawę kagańcową… Na tej podstawie w grud-
niu 2019 r. Sąd Najwyższy stwierdził, że Krajowa 
Rada Sądownictwa nie jest organem niezależnym 
od władzy wykonawczej i władzy ustawodawczej, 
a Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie jest 
sądem w rozumieniu prawa europejskiego. Od 
tego momentu mamy do czynienia z orzecze-
niami Trybunału Sprawiedliwości, który uwa-
ża, że rozwiązania, które zostały przez państwa 
przyjęte, nie są zgodne z prawem europejskim. 
A ponieważ prawo europejskie w myśl orzecze-
nia Trybunału Konstytucyjnego po ratyfikacji 
traktatu lizbońskiego jest zgodne z naszą kon-
stytucją, zakwestionowanie niektórych przepi-
sów traktatu lizbońskiego przez trybunał pani 
Julii Przyłębskiej należy uznać za sprzeczne 
z dotychczasową linią orzeczniczą Trybunału 
Konstytucyjnego, a zatem za sprzeczne z tym, co 
zostało uznane za zgodne z polską konstytucją. 
I z tego wnosimy, że to orzeczenie nie jest zgodne 
z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

wiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań.
(Senator Stanisław Gogacz: Ja jeszcze…)
Jeszcze raz? Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator 
sTanisław GoGacz 

Ja chciałbym zapytać pana, jakie przepisy 
stwierdzają, że Senat ma prawo do takiej oceny, 
jaką pan przedstawił.

Senator 
BoGdan klich 

No, proszę wybaczyć, Panie Senatorze, ale sko-
ro Senat podejmuje uchwały w sprawach tak egzo-
tycznych jak rocznica, już nie pamiętam, śmierci 
czy urodzin Kazimierza Wielkiego, to, za prze-
proszeniem, ma nie tylko prawo, ale także obo-
wiązek reagowania na to, co jest najważniejsze tu 
i teraz i co będzie ważne w przyszłości dla wszyst-
kich Polek i Polaków. Senat nie jest od tego, żeby 
koncentrować się na odległej przeszłości, tylko od 
tego, aby zajmować się tym, co dla Polaków jest 
najważniejsze. To jest nasz obowiązek. (Oklaski)

wiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma pytań.
Dziękuję, Panie Senatorze Sprawozdawco.
Przystępujemy do dyskusji.
Otwieram dyskusję.
Proszę o  zabranie głosu pana marszałka 

Marka Pęka.

Senator 
marek Pęk 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Najwyższym prawem Rzeczypospolitej 

Polskiej jest konstytucja. Wszyscy jesteśmy 
zobowiązani do wierności konstytucji, do 
przestrzegania konstytucji, ślubujemy na konsty-
tucję. Dlatego wczorajsze orzeczenie Trybunału 
Konstytucyjnego jest fundamentalne dla pod-
kreślenia suwerenności państwa polskiego, 
dla uporządkowania relacji pomiędzy prawem 
europejskim a  konstytucją, pomiędzy trybu-
nałami i sądami europejskimi a Trybunałem 
Konstytucyjnym. Wczorajsze orzeczenie było 
oczekiwane i jest absolutnie fundamentalne. Jest 
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zgodne z wieloletnią linią orzeczniczą Trybunału 
Konstytucyjnego, bodajże od 2005 r. Podobne co 
do istoty orzeczenia zapadały pod przewodnic-
twem chociażby prof. Safjana. Podobne orzecze-
nia zapadały w innych państwach członkowskich 
– w  Niemczech, we Francji, we Włoszech, 
w Hiszpanii, w Czechach i w wielu, wielu innych. 
Nigdy nie wywołały one takich emocji wewnętrz-
nych, takich histerycznych i głęboko kłamliwych 
reakcji opozycji. I chyba nigdy się nie zdarzyło, 
w żadnym państwie członkowskim, żeby w tak 
skandaliczny sposób, jak w tej uchwale, zare-
agowała izba krajowego parlamentu – w tym 
przypadku Senat Rzeczypospolitej Polskiej. 
Państwo kompromitujecie po raz kolejny Senat 
Rzeczypospolitej Polskiej.

(Poruszenie na sali)
(Senator Jerzy Fedorowicz: No, nie mogę…)
Wycofaliście się… Wycofaliście się…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Nie mogę…)
…na posiedzeniu komisji…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę 

o spokój! Proszę o spokój!)
Ja wiem, Pan Senatorze Fedorowicz, że pan 

nie może…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 

Marszałku…)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Nie mogę pana 

słuchać.)
To niech pan wyjdzie.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 

Marszałku, niech pan wygłasza swoje wystąpie-
nie i nie polemizuje z salą.)

To niech pan…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Salę po 

prostu proszę o spokój.)
To niech pan panuje nad tą salą.
(Rozmowy na sali)
Bo za chwilę tutaj opozycja po prostu nie bę-

dzie miała już w ogóle głosu.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę 

bardzo, niech pan przemawia.)
Wycofaliście się państwo… Wycofaliście się 

państwo na posiedzeniu komisji…
(Rozmowy na sali)
…po raz kolejny, ze skandalicznego określenia 

„tzw. Trybunał Konstytucyjny”. Pan senator Klich 
z premedytacją w trakcie swojego przemówienia 
mówił o trybunale Julii Przyłębskiej. Jakie macie 
prawo do dyskredytowania tego organu konsty-
tucyjnego? Niezawisłego i niezależnego…

(Rozmowy na sali)

Którego orzeczenia są ostateczne. Jeżeli tak 
dalej będziecie postępować, to jak najbardziej 
uprawnione będzie mówienie o  tzw. Senacie 
i o tzw. marszałku Senatu. Czy tego rzeczywiście 
chcecie?

(Rozmowy na sali)
Doprowadzacie porządek konstytucyjny 

w Polsce do głębokiego chaosu, do coraz więk-
szej anarchizacji. Prowokujecie, szczególnie 
przedstawicieli władzy sądowniczej, do tego, 
żeby sprzeniewierzali się swojemu ślubowaniu 
na konstytucję, wybierali sobie według własnego 
uznania, których sędziów szanują, których uzna-
ją, których nie, które orzeczenia uznają, których 
nie. Za chwilę rozleci się państwo polskie przez 
taką właśnie waszą działalność.

(Rozmowy na sali)
To jest po prostu skandal. To jest działalność 

antypaństwowa, za którą jeszcze kiedyś poniesie-
cie odpowiedzialność.

(Rozmowy na sali)
Odwracacie…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę 

o spokój! Proszę o spokój!)
Odwracacie rozsądek. Odwracacie polską rację 

stanu o 180 stopni. Wywracacie po prostu porzą-
dek konstytucyjny do góry nogami.

Ja wiem, że ta uchwała jest potrzebna wasze-
mu wodzowi Donaldowi Tuskowi w niedzielę. 
Będzie miał wspaniałą forpocztę do tego, żeby 
podgrzewać te emocje. A więc już nie tylko ulica, 
nie tylko zagranica, ale jeszcze do tego większość 
senacka.

Po prostu jestem oburzony tym działaniem. 
W tej uchwale nie ma ani słowa prawdy o tym, 
jaki jest faktyczny i prawny kontekst orzeczenia 
Trybunału Konstytucyjnego. To orzeczenie jest 
konieczne w obecnej sytuacji, bowiem Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej wychodzi co-
dziennie poza swoje kompetencje. Mało tego, po-
dejmuje niemożliwe do realizacji rozstrzygnięcia, 
jak chociażby w przypadku Turowa, jednoosobo-
wo wprowadzając środek zabezpieczający, któ-
ry może doprowadzić do zapaści energetycznej 
państwa polskiego. I co? Mamy się na to godzić? 
Mamy na to wszystko patrzeć…

(Rozmowy na sali)
…jak na ołtarz, jak na bożyszcze?
(Senator Stanisław Gawłowski: No brawo!)
I mamy to wszystko przyjmować bezkrytycz-

nie? My jesteśmy suwerennym narodem, suwe-
rennym i równym narodem, który jest członkiem 
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Unii Europejskiej i oddał część swojej suwerenno-
ści, podpisując traktaty akcesyjne. Nigdzie w tych 
traktatach nie było powiedziane, że ma nami rzą-
dzić Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
we wszystkich dziedzinach. A przecież w tym 
kierunku zmierza rozwój instytucjonalny Unii 
Europejskiej: Komisja przejmuje uprawnienia 
rządów państw członkowskich, a poprzez akty-
wizm sędziów trybunałów próbuje się stworzyć 
nową kategorię źródeł prawa w Unii Europejskiej, 
a mianowicie orzecznictwo trybunałów europej-
skich. Nie ma, nie ma takich źródeł prawa. Nie na 
to się umawialiśmy. Nie na to również umawia-
ły się inne państwa członkowskie i wyraźnie ich 
trybunały konstytucyjne to stwierdzały.

Mamy prawo do takiego orzeczenia, jest ono 
potrzebne, jest ono konieczne i mam nadzieję, 
że ono wzmocni suwerenność państwa polskie-
go. Suwerenność państwa polskiego, która was 
jakoś nieprawdopodobnie męczy i drażni. Wy 
po prostu w całości byście się oddali w ramiona 
Brukseli. Nie macie w ogóle jakichś takich ambicji 
wybicia się na suwerenność. My mamy, my chce-
my być członkiem pierwszej kategorii w Unii 
Europejskiej. Myśmy się…

(Wesołość na sali)
Myśmy się umówili na Europę wolnych, su-

werennych narodów i od tej umowy nie odstąpi-
my. Będziemy robić wszystko, ażeby Polska była 
suwerennym, wolnym państwem. Dziękuję bar-
dzo. (Oklaski)

wiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Jerzego 

Czerwińskiego.

Senator 
Jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Drodzy 
Koledzy Senatorowie i Koleżanki Senatorki!

Popracujmy troszeczkę nad tekstem. Proszę 
państwa, to miejsce to jest siedziba Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli w oficjalnych tek-
stach używacie nazwy „Senat”, na co niejedno-
krotnie zwracała nam uwagę nasza legislatura, to 
po prostu popełniacie karygodny błąd. Nie wiem, 

z czego to wynika. Z niewiedzy, z pośpiechu czy po 
prostu z niechlujstwa. Tak się nie pisze projektów 
oficjalnych uchwał. Nie będzie się czym chwalić 
na wiecu w sobotę. To pierwsza sprawa.

Kwestia druga. Często powołujecie się na kon-
stytucję. Ten dokument, dla tych, którzy nie do-
czytali, nazywa się „Konstytucja Rzeczypospolitej 
Polskiej”. Nie „Konstytucja”, nie „Konstytucja 
Rzeczypospolitej”, tylko „Konstytucja Rzeczy-
pospolitej Polskiej”. Oczywista oczywistość. 
Doczytajcie.

Kwestia trzecia. Ja będę teraz, że tak po-
wiem, szedł równo po tym tekście i wyjaśniał 
państwu, gdzie popełniliście błędy, które wy-
nikają, jak przypuszczam, po prostu albo z nie-
wiedzy, albo właśnie z niechlujstwa. Trybunał… 
Może inaczej: Senat Rzeczypospolitej Polskiej 
uznaje za niezgodne z podstawowymi zasadami 
Konstytucji RP… itd. Podobnie: „Senat oświad-
cza, że Konstytucja Rzeczypospolitej i prawo 
Unii Europejskiej nie stoją w sprzeczności” itd. 
My nie mamy takich kompetencji, takie kom-
petencje ma organ, który nazywa się „Trybunał 
Konstytucyjny”. Konstytucyjny organ, on jest wy-
mieniony w konstytucji. Przekraczamy takimi 
tekstami kompetencje Senatu. Oczywiście moż-
na takie zdania wygłaszać podczas dyskusji, do 
dziennikarzy, na jakichś panelach dyskusyjnych, 
ale nie w oficjalnym tekście. Nie dość, że państwo 
próbujecie wywrócić schemat, strukturę organów 
państwa, to jeszcze niestety… Ja nie wiem, z czego 
to wynika, może to jest jakaś bufonada, może ja-
kiś brak kompetencji, który państwa uwiera, ale 
wystarczy się realizować w tych, które Senat ma. 
A jeszcze do tego niektórzy wasi przedstawiciele… 
W tekście pierwotnym było sformułowanie „tzw. 
Trybunał Konstytucyjny”. To wycięliście, ale 
wasz przedstawiciel, który tutaj tę uchwałę refe-
rował, używał tego pojęcia. Kogo chcecie obrazić? 
Siebie obrażacie! „Trybunał Julii Przyłębskiej”… 
A „Senat Grodzkiego”? Cieszylibyście się, gdyby 
tak była określana nasza Izba? Bo ja nie. Ja bym 
wtedy protestował. Siebie obrażacie, używając ta-
kich pojęć.

Dalsza kwestia: „Trybunał kontrolowany”… 
To jest cały czas pierwszy akapit, proszę pań-
stwa, nie wiem, czy się zmieszczę w 10 minutach. 
„Trybunał kontrolowany przez partię rządzącą”… 
Udowodnić mi to.

(Rozmowy na sali)
Macie możliwość udowodnienia? Bo jest tu 

jedna kwestia, proszę państwa – jeśli się stawia 
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takie pytanie albo głosi się taką tezę, to oznacza 
to, że przyjmujecie, że Trybunał Konstytucyjny, 
tak czy inaczej wyłoniony, może być zależny od 
partii. To oznacza, że jak wyście rządzili…

(Rozmowy na sali)
…i wyście wskazywali kandydatów, to wtedy 

też mógł być zależny od partii.
(Rozmowy na sali)
Obrażacie nie tylko trybunał w  obecnym 

składzie, ale wszystkie w przeszłości i wszystkie 
w przyszłości. Tak to wygląda. Takie trzeba przy-
jąć założenie, jeśli to w ogóle ma być logiczne.

(Senator Marek Borowski: Nie no, nie ma po-
równania. Nie ma porównania.)

(Głos z  sali: Maile Dworczyka wystarczy 
przeczytać!)

Pokrzyczcie jeszcze. To bardzo fajne jest, 
naprawdę.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze…)

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę 

o spokój.)
(Rozmowy na sali)
Kwestia następna – nieuznawanie orzeczeń 

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 
Mówimy o wczorajszym wyroku. Ja przeczy-
tam. Trzeba to po prostu zacząć czytać. „Ocena 
zgodności z Konstytucją RP wybranych prze-
pisów Traktatu o Unii Europejskiej”. Taki był 
temat tej rozprawy – w skrócie, bo rzeczywiście 
samo przytoczenie tezy zajęło całe 10 minut. Co 
to oznacza? Nie było mowy o wyrokach trybu-
nału – no, ale ta ścieżka być może będzie przez 
was kiedyś podejmowana, bo wy to sugeruje-
cie – była wyraźnie mowa o niektórych wybra-
nych przepisach Traktatu o Unii Europejskiej. 
Traktat jest umową międzynarodową. Można 
badać zgodność umowy międzynarodowej 
z konstytucją. Nawiasem mówiąc – to też jest 
charakterystyczne, bo to podświadomość wy-
rzuca – ja usłyszałem tu, jak padło z ust sena-
tora, który referował wasze stanowisko, że była 
badana zgodność polskiej konstytucji z prawem 
europejskim. No, to ciekawostka, co tu się bada, 
co z czym się porównuje. Nie wierzycie pań-
stwo? Proszę odsłuchać. Będzie też stenogram 
z tego posiedzenia.

Kwestia następna – otwarcie drogi do opusz-
czenia Unii przez Polskę. Tu już jesteśmy w dru-
gim akapicie. Proszę państwa, opuszczenie Unii 
przez Polskę musi być, jeśli w ogóle… O tym musi 

zdecydować naród, a nie Trybunał Konstytucyjny 
– po prostu.

(Głos z sali: Proszę przeczytać prawo.)
(Głos z sali: No właśnie.)
Co to oznacza? Że państwo judzicie. Chcecie, 

żeby tak było. Co innego robi lewa ręka, a co in-
nego – prawa. A może to znowu podświadomość 
wyrzuca? Pytanie: na jakiej podstawie to mówi-
cie. Na jakiej podstawie? Bo pustosłowia jest tutaj 
wystarczająco dużo.

(Głos z sali: Już nas nie ma…)
Następna sprawa. To też jest ciekawe: „prze-

ciwnie, odnosząc się do tych samych wartości” 
– chodzi o wartości, które mają być te same, 
wspólne w Unii Europejskiej i w Polsce – „wol-
ności, godności jednostki, solidarności społecz-
nej i rządów prawa”. My się nie odżegnujemy od 
tych wartości.

(Głos z sali: Nie?)
Te wartości są w naszej konstytucji, której 

przestrzegamy, która jest dla nas wzorcem ba-
dania innych aktów na zgodność, ale wewnątrz, 
w tekście konstytucji, zaś w preambule… A pre-
ambuła służy właśnie do interpretacji tekstu 
głównego konstytucji. Ja państwu przeczytam, 
jakie są tam pierwsze przymiotniki i rzeczowni-
ki. Bo to też trzeba doczytać, a nie tylko okładkę, 
i to z błędami, jak wykazałem.

(Głos z sali: Panie Marszałku…)
„Przyszłość naszej Ojczyzny” – pierwszy rze-

czownik. Odzyskawszy „możliwość suwerennego 
i demokratycznego”… Suwerenność, demokracja, 
ojczyzna. „My, Naród Polski”. Mam czytać da-
lej? To są wartości, na których się opiera nasza 
konstytucja.

No i najlepsze tutaj – połowa to prawnicy, dru-
ga połowa to ci, którzy uważają, że są prawnika-
mi, mówię o tamtej stronie – proszę przeczytać 
w akapicie trzecim: „niezależnych sędziów i nie-
zawisłych sądów”, takie sformułowanie. To do-
czytamy, art. 173: „Sądy i Trybunały są władzą 
odrębną i niezależną od innych władz”. Sąd jest 
niezależny. Art. 178 ust. 1: „Sędziowie w sprawo-
waniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają 
tylko Konstytucji oraz ustawom”. Niezawisłość 
jest przymiotem sędziego. Popełniacie szkolne, 
studenckie błędy.

Proszę państwa, można by spuścić zasłonę 
milczenia na tekst tej uchwały, tylko pozostaje 
pytanie: po co ją w ogóle daliście? Po co ją poło-
żyliście na stole i to w takim nagłym, dziwnym 
trybie? Otóż to jest przejaw waszej bezsilności, 
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gniewu, bezsilności, po części buty. Niestety, tak 
jest. Ktoś wam kazał wykonać zadanie i wykonu-
jecie je, mniej lub bardziej udolnie. Ci, którzy nas 
słuchają i oglądają, będą mogli ocenić, czy bar-
dziej, czy mniej udolnie. Wystarczy porównać 
teksty, porównać to z konstytucją, na którą się 
powołujecie.

A jak nadal będziecie się tak bawić, to czym 
to będzie skutkować? No, przede wszystkim pod-
ważacie niezależność innych organów i próbuje-
cie je, niestety, już jako Izba, nie jako pojedynczy 
członkowie tej Izby, po prostu spostponować, po 
prostu obrazić – mówmy prostym tekstem. To 
nie jest dobra droga, bo jeśli się taką walkę rozpo-
czyna, to trzeba wiedzieć, że naraża się siebie na 
takie same ciosy. A godność Wysokiej Izby, m.in. 
wystąpienia merytoryczne, dotyczące tekstu, 
a nie chmur, to jest coś, na czym powinno nam 
wszystkim tu zależeć. A co chyba najważniejsze, 
włączacie Wysoką Izbę w bieżącą walkę politycz-
ną. Senat nie powinien być do tego używany. Ma 
inny charakter, inne zadania i naprawdę jest nad 
czym pracować w Senacie.

Ja do państwa apeluję, bo też przychylam się 
do wniosku o odrzucenie tego tekstu w pierw-
szym czytaniu… On po prostu będzie nas w przy-
szłości ośmieszał.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze, 11 minut. Proszę…)

Panie Marszałku, jak zawsze karnie, tylko 
skończę to zdanie.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dziękuję 
serdecznie.)

On będzie nas ośmieszał. Żadnego głębszego 
efektu politycznego niestety… może nie nieste-
ty, tylko na szczęście nie spowoduje, ale nieste-
ty doprowadzi do jeszcze większych podziałów. 
Dziękuję państwu. (Oklaski)

wiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
(Senator Marek Borowski: Panie Marszałku, 

w kwestii formalnej.)
Proszę bardzo, pan senator Borowski.

Senator 
marek Borowski 

Panie Marszałku!
(Głos z sali: Karta jest?)

Mam kartę, wszystko mam. Teraz działa. 
Dobra.

Panie Marszałku, to jest spór, który się tutaj 
toczy od wielu lat, między tymi, którzy uważają, 
że praworządność w Polsce jest łamana i to bru-
talnie, a tymi, którzy tak nie uważają. 

W związku z tym moja propozycja jest taka: 
jeśli ktoś jeszcze w tej chwili chce się zapisać do 
głosu, to żeby się zapisał, ale żeby za chwile za-
mknąć listę mówców. (Oklaski)

(Głosy z sali: Dziękujemy.)
(Głos z sali: Jest wniosek formalny.)
(Senator Robert Mamątow: Panie Marszałku, 

wniosek formalny…)

wiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Jest wniosek formalny.
(Głos z sali: Trzeba go przegłosować.)
Przepraszam, oczywiście, ale będziemy głoso-

wać wtedy, kiedy będzie sprzeciw.
(Senator Marek Borowski: No właśnie.)
Czy jest sprzeciw?
(Senator Robert Mamątow: Jest sprzeciw.)
Jest sprzeciw. Pan senator Mamątow zgłasza 

sprzeciw, w związku z tym…
(Senator Marek Borowski: Ale może pan sena-

tor Mamątow się jeszcze zapisze.)
(Rozmowy na sali)
W związku z tym…
(Głos z sali: Złożył pan wniosek formalny, więc 

głosujemy.)
(Głos z sali: Ale zdalni…)
Dobrze. W takim razie ja ogłoszę chwilę prze-

rwy, żeby zdalni także mogli zagłosować.
(Głos z sali: Tak jest.)
Ogłaszam 5 minut przerwy. O 14.00 głosujemy 

nad tym wnioskiem formalnym.
 

(Przerwa w obradach od godziny 13 minut 55  
do godziny 14 minut 02)

wiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Proszę o zajęcie miejsc.
Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 

pana senatora Borowskiego o zamknięcie listy 
mówców.
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Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 90 senatorów, 45 – za, 45 – przeciw. 

(Głosowanie nr 2)
Wniosek nie przeszedł.
Kontynuujemy dyskusję.
Kto jest następny?
Pan profesor, senator Michał Seweryński. 

Proszę o zabranie głosu…
(Rozmowy na sali)
Proszę o spokój.
(Rozmowy na sali)
Proszę państwa o spokój!
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator 
michał seweryński 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Chciałbym przedstawić kilka uwag polemicz-

nych do sformułowań zawartych w projekcie tej 
rezolucji. Może częściowo będę się powtarzał, 
ale… Krótko. Na początku jest powiedziane, że 
orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, które ko-
mentujemy, jest „niezgodne z podstawowymi za-
sadami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”. To 
ja pytam autorów tego sformułowania, czy art. 8 
konstytucji to jest zasada, czy nie. Odpowiem. Jest 
to według mnie, i nie tylko według mnie, zasa-
da – ze względu na treść i miejsce ulokowania, 
na samym początku konstytucji. Ta treść jest 
taka, że konstytucja jest prawem najwyższym 
w Polsce. Wobec tego trybunał taki czy inny nie 
miał innej możliwości, musiał uznać ważność 
art. 8 i najwyższy charakter prawa konstytucyj-
nego. Nawiasem mówiąc, zauważcie państwo, jak 
w mediach myli się to, o co chodzi naprawdę. Bo 
tu nie chodzi o wyższość konstytucji…

(Rozmowy na sali)
(Senator Maria Koc: Panie Marszałku, my 

w ogóle nie słyszymy pana profesora, taki jest 
gwar. Jak ktoś chce rozmawiać, to niech wyjdzie…)

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze, proszę o spokój. Panie też.)

Dziękuję.
Tak więc nie było żadnego innego wyjścia 

– musiało być takie orzeczenie, jakie zapadło. 
I to jest pierwsza sprawa, i być może ostatnia. 
Trybunał po prostu nie miał innego wyjścia, jak 
to się mówi potocznie.

Druga uwaga. Mówi się: nie ma sprzeczności 
pomiędzy Konstytucją Rzeczypospolitej i prawem 
Unii Europejskiej. Czyli kwestia sprzeczności 
w ogóle nie wchodzi w grę? A przecież 2 inne try-
bunały, jeden pod władzą prof. Safjana, drugi pod 
władzą prof. Rzeplińskiego, ten problem badania 
sprzeczności czy zgodności konstytucji z prawem 
europejskim jednak rozważały. I to, że wczoraj 
trzeci raz trybunał musiał się wypowiedzieć, 
oznacza, że ten problem jest i on jest ciągle otwar-
ty. To, że ileś krajów, 5 czy 6 innych członków Unii 
Europejskiej badało ten sam problem, oznacza, że 
to jest problem obecny bardzo powszechnie w sys-
temie prawnym Unii Europejskiej. Owszem, opie-
ramy się na tych samych wartościach: wolność, 
godność człowieka, równość, sprawiedliwość. 
To wszystko jest zapisane i w naszej konstytucji, 
można z niej to wyprowadzić, i w aktach trakta-
towych. One stanowią swoistą konstytucję i tam 
też jest to zapisane. No to na czym polega pro-
blem? Na tym, że trybunał luksemburski inaczej 
to interpretuje, tak, żeby było mu wygodnie. To 
są tak ogólne sformułowania, że nawet człowiek 
uczciwie podchodzący do tych interpretacji może 
dojść do innych wniosków w Polsce i do innych 
wniosków w Luksemburgu. Ja swoim studentom 
mówię, bo częściowo wykładam prawo europej-
skie socjalne, że interpretacja to jest sprawa naj-
istotniejsza, że ta interpretacja rozszerzająca daje 
trybunałowi takie prawa, których on nie ma.

Mówi się dalej o poddaniu niezawisłych są-
dów kontroli władzy politycznej. To znaczy, że co? 
Żadnej politycznej kontroli nad sędziami i sądami 
nie może być? Proszę państwa, ustawa o ustroju 
sądów powszechnych to jest ustawa, to jest akt 
pochodzący od polityków, organu politycznego. 
No więc organ polityczny ma jednak coś do powie-
dzenia w sprawie systemu sądownictwa? A np. 
ustawa o Sądzie Najwyższym, który odgrywa 
tak ważną rolę w systemie? To jest też tego przy-
kład, bo politycy ustanowili przepisy dla Sądu 
Najwyższego. Powiedziałem to kiedyś, ze 2 lata 
temu, jak była taka okazja – mogę pozwolić sobie 
to powtórzyć, państwo zapewne tego nie pamię-
tają – że ja uważam, że ważny jest tryb umoco-
wania sędziów, to, jak ich się wyłania, jak ich się 
powołuje, ale dużo ważniejsze dla prawidłowego 
sądownictwa jest to, że ci sędziowie są niezawiśli, 
bo orzekają zgodnie z prawem i sumieniem, i że są 
nieusuwalni. To jest istota rzeczy: są niezawiśli 
w orzecznictwie i są niezawiśli w ten sposób, że 
nikt ich z urzędu złożyć nie może.
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To jest kilka uwag, które sprawiają, że musia-
łoby się dokonać bardzo istotne przeredagowanie 
tego tekstu, żebym ja mógł się pod nim podpisać 
– chociaż pod niektórymi wyrażonymi tutaj po-
glądami mógłbym się podpisać dlatego, że też 
tak uważam, chociażby pod tym, że parlament 
ma prawo w tych sprawach się wypowiedzieć. Nie 
podzielam tego poglądu, że to nie jest dla nas za-
strzeżone, że to jest dla kogoś innego. Każdy po-
seł i każdy senator może w swoim przemówieniu 
powiedzieć, że jakiś przepis wydaje mu się nie-
zgodny z konstytucją – ale tylko, że wydaje mu się 
i że jego słowo nie będzie miało znaczenia, dopóki 
trybunał się nie wypowie.

Mógłbym jeszcze kontynuować, ale nie będę 
tego robił. Uważam, że rezolucja po prostu mija 
się z celem. Tymi argumentami, które tu są, nie 
można jej uzasadnić tak, żeby można było za nią 
głosować. Ja będę głosował przeciwko. (Oklaski)

wiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Kazimierza Michała Ujazdowskiego.

Senator 
k azimierz michał uJazdowski 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Najpierw od strony ściśle prawnej. Tak, oczy-

wiście dochodziło w Europie do orzeczeń doty-
czących relacji między konstytucjami państw 
członkowskich a traktatami europejskimi, szcze-
gólnie w procedurze poprzedzającej ich ratyfika-
cję. I one miały, jak pan prof. Seweryński dobrze 
wie, bardzo różną postać. Częstokroć prowadziły, 
tak jak w przypadku Niemiec i Francji, do zmia-
ny konstytucji przed ratyfikacją. Rozdziały eu-
ropejskie konstytucji V Republiki Francuskiej 
i Republiki Federalnej Niemiec zostały w dużym 
stopniu wytworzone w tej procedurze. Tak więc 
uznawano, że trzeba zmienić konstytucję, aby ra-
tyfikować traktat.

Dochodziło także do istotnych rozstrzy-
gnięć polemicznych między np. trybunałem 
w Karlsruhe a trybunałem w Luksemburgu. Rok 
temu trybunał Republiki Federalnej Niemiec za-
kwestionował program skupu obligacji na rzecz 

spłaty długu greckiego. Ale żadna z tych spraw 
nie dotyczyła niezawisłości i niezależności sądow-
nictwa. Nigdy sądy konstytucyjne w Europie nie 
wydawały orzeczeń po to, by osłonić destrukcję 
niezależnego sądownictwa we własnym kraju.

W tej sprawie nie chodzi o obronę suweren-
nego porządku prawnego, nie chodzi o  nad-
rzędność konstytucji. Chodzi o osłonę działań, 
których celem jest pełne panowanie polityczne 
nad sądownictwem, niezgodne z polską konsty-
tucją i z polską tradycją konstytucyjną. Bo mo-
delu, w którym mamy prokuratora generalnego 
– ministra sprawiedliwości, modelu, w którym 
zlikwidowano samorząd sędziowski, podpo-
rządkowano Krajową Radę Sądownictwa i naj-
wyższy organ sądowy, jakim jest w Polsce Sąd 
Najwyższy, nie ma nigdzie w Europie. Takiej skali 
panowania politycznego władzy politycznej, a ści-
ślej rzecz biorąc, jednego z jej ośrodków nad są-
downictwem nie ma nigdzie w Europie. I to jest 
sprzeczne z polską konstytucją. Nawet gdybyśmy 
nie byli członkami Unii Europejskiej albo Unia 
Europejska miałaby do tej sprawy obojętny sto-
sunek, to mielibyśmy obowiązek powiedzieć: to 
jest sprzeczne z polską konstytucją. Bo w polskiej 
konstytucji istnieją silniejsze gwarancje niezawi-
słości sędziowskiej, silniejsze gwarancje niezależ-
ności sędziowskiej, niezależności sądownictwa 
niż w traktatach europejskich.

Zamysł – i tutaj przecież należy powiedzieć 
prawdę – był bardzo prosty: wyłączamy niezależ-
ny Trybunał Konstytucyjny, po to, byśmy mogli 
znieść te reguły. No i trudno, żebyśmy jako Senat 
bezpośrednio stosujący konstytucję, zobowiąza-
ny do strzeżenia wartości konstytucyjnej, w tej 
sprawie milczeli.

Istnieje także ścisła relacja między niezawisło-
ścią sędziowską, która jest przymiotem sędziego, 
każdego z sędziów z osobna, a niezależnością są-
downictwa. W doktrynie prawnej powiada się: jeśli 
nie istnieje niezależność sądownictwa – a rdze-
niem niezależności sądownictwa jest podmioto-
wy udział, nie dominacja, ale podmiotowy udział 
środowiska sędziowskiego we współzarządzaniu 
wymiarem sprawiedliwości – jeśli nie ma nie-
zależności sądownictwa, gwarancje niezawisło-
ści ulegają potężnej redukcji. Tak więc nie mamy 
możliwości zachowania się inaczej niż to, jak się 
zachowujemy, w sytuacji, w której niezależność 
Trybunału Konstytucyjnego została wyłączona.

I wydaje mi się, że nikt tego nie może kwestio-
nować. Bo to są świadectwa również ludzi, którzy 
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podejmowali się działań w pierwszej fazie rzą-
dów Prawa i Sprawiedliwości, po 2015 r., a potem 
okazywali się… wyrażali krytykę i dawali świa-
dectwa. Już nie mówię o tej korespondencji, któ-
ra wskazuje na to, że prezes obecnego Trybunału 
Konstytucyjnego jest po prostu uczestnikiem 
polityki bieżącej obozu władzy. No, to jest zła-
manie elementarnego standardu niezależności 
instytucji.

Gdyby jeszcze w tej sprawie chodziło o jakiś 
realny spór… Bo sądy konstytucyjne i państwa 
członkowskie spierają się z Brukselą o istotne 
sprawy, istotne sprawy. Taki był ten spór doty-
czący wykupu obligacji, sprzedaży obligacji pod 
spłatę długu greckiego. Ale to nie jest spór istotny 
dla kraju. To jest osłona destrukcyjnej reformy. 
To nie jest sprawa pozytywna z punktu widzenia 
narodowego interesu.

I mam też takie wrażenie, że koleżanki i ko-
ledzy z Prawa i Sprawiedliwości sami dokładnie 
nie wiedzą, dokąd Jarosław Kaczyński ich zapro-
wadzi. Czy będzie dążył do zaostrzenia tego spo-
ru, czy do cofnięcia się, tak jak było w przypadku 
rozmaitych uchwał dotyczących stref wolnych 
od LGBT? Jaka jest ta droga? Bo gdyby chodziło 
o sprawę narodową, byłoby wiadomo, gdzie jest ta 
droga, gdzie jest granica kompromisu. Ale prze-
cież nie wiadomo, gdzie ona jest, bo ona jest wy-
łącznie w świadomości jednego polityka, który 
za chwilę może wasze słowa zdezawuować, po-
wiedzieć: nie, my to orzeczenie traktujemy jako 
orzeczenie interpretacyjne, ono wcale nie jest ko-
lizyjne. Tak może powiedzieć, nieraz tak mówił. 
No, to jest po prostu zarządzanie poprzez sianie 
niepewności. A my chcemy pewności. My chcemy 
powiedzieć jasno: złamano zasady polskiej kon-
stytucji i polskiej tradycji konstytucyjnej, bo by-
liśmy krajem wyróżniającym się pod względem 
ochrony niezależności sądownictwa. Jesteśmy 
w krainie niepewności, co może skończyć się dla 
Polski bardzo niedobrze.

Powiedziałem wczoraj wyraźnie: jest jedna 
osoba, która się z tego cieszy. To jest Władimir 
Putin, on na pewno się z tego cieszy. Pewnie nie 
tylko on, ale Rosjanie na pewno cieszą się z ta-
kiego obrotu sprawy, z izolacji Polski, z kolizji 
z Brukselą. No, wystarczy poczytać historię re-
lacji polsko-rosyjskich od czasów Katarzyny II, 
żeby wiedzieć, kto się z tego cieszy. Cieszą się nasi 
wrogowie. Ale niewiadome jest miejsce, do które-
go szef, lider obozu władzy zaprowadzi swój obóz 
polityczny.

I w  tym świecie niepewności my musimy 
się jasno opowiedzieć. Tak, będę głosował za tą 
uchwałą, bo Senat wypowiada się w obronie pod-
stawowych zasad polskiej tradycji konstytucyjnej, 
polskiej konstytucji i bezpieczeństwa narodowe-
go. Wyzwaniem dla polityki polskiej jest aktywna, 
podmiotowa obecność w Unii Europejskiej, wal-
ka o prawdziwe interesy, a nie używanie polity-
ki zagranicznej do osłony destrukcyjnej polityki 
wewnętrznej. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

wiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Marcina Bosackiego.

Senator 
marcin Bosacki 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Drodzy 
Współrodacy!

Ten projekt rezolucji powstał z troski o los 
Rzeczypospolitej, z miłości do Rzeczypospolitej 
i   z  mądrości, którą przynosi histor ia 
Rzeczypospolitej. Jest wyrazem naszego nie-
pokoju o to, że Polska znajdzie się poza kotwicą 
bezpieczeństwa i dobrobytu, jaką jest wspólno-
ta Zachodu, czyli w dzisiejszym świecie Unia 
Europejska. To jest teza, która powinna być 
zrozumiała dla każdego patrioty. W obecnym 
świecie, przy agresywnej Rosji, Polska jest bez-
pieczniejsza i bardziej dostatnia… Inaczej: ma 
szansę być bardziej bezpieczna i dostatnia w ra-
mach Unii Europejskiej. Wszystkie inne scena-
riusze są dla Polski gorsze.

P rzez ost at n ie 6  lat  rzą dy P rawa 
i Sprawiedliwości te scenariusze w mniej lub bar-
dziej odważny czy agresywny sposób testowały. 
Pamiętamy ogłaszanie żelaznego sojuszu z Wielką 
Brytanią. Nic z  tego w tej chwili nie wynika, 
Wielka Brytania już nie jest w Unii. Pamiętamy 
nawet nie bezrozumne stawianie na sojusz ze 
Stanami Zjednoczonymi, bo on oczywiście za-
wsze jest w interesie Rzeczypospolitej, ale dość 
lizusowski stosunek do jednego amerykańskiego 
polityka. Widzimy, czym to się skończyło. W tej 
chwili mamy najgorsze od 1989 r. stosunki z USA. 
Pamiętamy projekt Międzymorza czy Trójmorza. 
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Jak on jest poważny w sensie strategicznym czy 
geopolitycznym widać, kiedy trzęsie nim, nawet 
mniejszą jego częścią, czyli Wyszehradem, spór 
z Czechami o Turów zawiniony paroma latami 
braku negocjacji ze strony rządu PiS z sąsiadem 
czeskim. Tak mały spór doprowadza do tego, że 
premier Rzeczypospolitej nie jedzie na szczyt 
Wyszehradu do rzekomo ulubionych Węgier.

Dlaczego wyrok Trybunału Konstytucyjnego 
Julii Przyłębskiej jest dla Polski niebezpieczny? 
Dlaczego on jest kluczem, który otwiera możli-
wości dalszego wypychania Polski z centrum po-
lityki europejskiej i z pełnoprawnego członkostwa 
w Unii Europejskiej? To, że nasze członkostwo już 
nie jest pełnoprawne, że jest drugiej kategorii, wi-
dać po tym, że od paru miesięcy z powodu ataku 
rządu PiS na niezawisłe sądy nie możemy uzy-
skać środków europejskich, że wstrzymywane są 
wypłaty ciężkich miliardów potrzebnych polskim 
rolnikom, polskim przedsiębiorcom, polskim sa-
morządom. I to jest istota tego wyroku.

Ten wyrok nie jest o tym, czy prawo euro-
pejskie jest zgodne z polską konstytucją, czy nie. 
W tym wyroku chodzi tylko o jedno – o obronę 
skoku na sądy, zwłaszcza powstania sprzecznej 
z polską konstytucją Izby Dyscyplinarnej Sądu 
Najwyższego, czyli o  to, żeby partia rządząca 
mogła kontrolować najważniejsze sądy i sędziów 
Rzeczypospolitej. Tylko o to chodzi w tym wyro-
ku. On jest ubrany w sztafaż suwerenności i obro-
ny konstytucji, ale nie o to w nim chodzi.

Dlaczego kurs Jarosława Kaczyńskiego jest 
sprzeczny nie tylko, jak uważamy, z  intere-
sem Rzeczypospolitej, ale również z obecno-
ścią Polski w Unii Europejskiej? Oczywiście ta 
obecność nie skończy się z dnia na dzień, ale ona 
już jest osłabiana. To wszystko może się skoń-
czyć tragicznie, czyli wyjściem Polski z Unii 
Europejskiej. Dlaczego? Bo sensem rządów 
Jarosława Kaczyńskiego jest coraz większa wła-
dza, niekontrolowana przez nikogo. Prawo, sądy, 
media, parlament… Podkreślam: władza niekon-
trolowana przez nikogo. To widać w praktyce 
6 lat rządzenia Jarosława Kaczyńskiego. Unia 
Europejska nie może sobie pozwolić, żeby taki 
kraj, de facto autorytarny, w którym nie działa 
prawo, nie działają niezależne sądy, nie działają 
wolne media, był jej członkiem, ponieważ ogra-
nicza to prawa innych krajów tworzących Unię 
Europejską.

Podstawą państwa, które buduje Jarosław 
Kaczyński, jest to, o czym słyszeliśmy w tej 

Izbie 4 godziny temu od prezesa Najwyższej 
Izby Kontroli, czyli system, którego sensem jest 
napychanie kabz znajomym, rodzinom i człon-
kom partii rządzącej. To jest sens, to jest natu-
ra państwa, które tworzy Jarosław Kaczyński. 
Ten proces… Bo to nie jest jedno wydarzenie, 
to, na które reagujemy, czyli wczorajszy wyrok 
Trybunału Konstytucyjnego. To jest proces. 
Przypominam państwu, że od miesięcy w kon-
trolowanej przez PiS telewizji państwowej trwa 
festiwal nienawiści do Unii Europejskiej, zohy-
dzanie jej, pokazywanie, że jest ona niesprawna 
i na granicy upadku. Przypominam również cy-
taty z najważniejszych polityków partii rządzą-
cej, np. taki, że w sprawie członkostwa w Unii 
Europejskiej musimy szukać rozwiązań dra-
stycznych, które pokazali Brytyjczycy. Szef 
waszego klubu parlamentarnego to powie-
dział. Minister waszego rządu mówił o agresji 
ze strony Unii Europejskiej i wojnie hybrydo-
wej ze strony Unii Europejskiej wymierzonej 
w polski system demokratyczny. To wszystko 
są kroki, które mogą skończyć się źle.

I zakończę, ponieważ państwo w wystąpie-
niach często podlewacie to wszystko sosem nie-
podległości, suwerenności Rzeczypospolitej… 
Historia nas uczy, że w  XVIII  w. do upadku 
Rzeczypospolitej doprowadzili ci, którzy mieli 
gęby pełne frazesów o wielkości i suwerenności 
Rzeczypospolitej, ale tak naprawdę mieli na uwa-
dze tylko i wyłącznie swoje własne arendy, fol-
warki, czerwońce, ale potem już i ruble. Dzisiaj 
tym, którzy mają w tej sprawie usta pełne fraze-
sów o suwerenności, tak naprawdę chodzi tylko 
o stołki w spółkach Skarbu Państwa i fundacjach 
państwowych. Chcę więc jasno powiedzieć, że ci, 
którzy zagłosują za tą uchwałą, postąpią patrio-
tycznie, bo będą bronić miejsca Polski w Europie, 
które daje Polsce większe bezpieczeństwo i dosta-
tek, a ci, którzy zagłosują przeciw, będą bronić 
interesu partii rządzącej i praw członków PiS do 
dalszego rozkradania kraju. Wybór jest jasny. 
Dziękuję. (Oklaski)

wiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

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

Rafała Ślusarza.
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Senator 
rafał Ślusarz 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ta mównica słyszała już różne rzeczy. Myślę, 

że na tej mównicy miało miejsce – że użyję 
określenia pana Rusinka – hiperbolizowanie 
rzeczywistości, była pewna nadmierność sło-
wa, było zaprzęganie wysokich racji etycznych 
do rzeczy błahych, było obrażanie, było deza-
wuowanie przeciwnika politycznego, w mo-
jej ocenie w dużo większym stopniu ze strony 
większości senackiej w stosunku do opozycji 
senackiej. Ale przyjdzie mi się zgodzić z tym, 
że dzisiejszy moment, dzisiejszy dzień upraw-
nia nas do czegoś, co Herbert nazywa „wielki-
mi słowami”. W innym miejscu widzę jednak 
powód do tych wielkich słów. Nie we wczoraj-
szym orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, 
które, jak uważam, ma jeden aspekt smutny 
– że Trybunał Konstytucyjny musiał orzekać 
o rzeczy oczywistej, i jeden aspekt krzepiący – 
że orzekł zgodnie z oczywistością. Ten moment 
uzasadniający używanie wielkich słów to jest ta 
uchwała, którą państwo proponują. Bo ja nigdy 
w mojej pracy parlamentarnej nie byłem w ta-
kim momencie, w którym musiałbym wybierać 
w głosowaniu w ten sposób. Czasami wybierało 
się, ważąc racje, jakiejś mniejsze zło. Czasami 
wybierało się – nie ukrywam – może i głupio, 
co się okazywało z perspektywy czasu. Jednak 
w obecnej sytuacji ja, Szanowni Państwo, nie 
mam wyboru. Bo proszę zwrócić uwagę na to, 
że my tu nie dyskutujemy o 2 tekstach: tekście 
traktatu lizbońskiego i  tekście polskiej kon-
stytucji. Jest jeszcze pewien trzeci tekst, któ-
rego, wbrew wypowiedzi poprzednika, nie 
jestem w stanie nazwać frazesem. To jest tekst 
ślubowania senackiego: „Uroczyście ślubuję 
rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki 
wobec Narodu, strzec suwerenności i intere-
sów Państwa, czynić wszystko dla pomyślno-
ści Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać 
Konstytucji i  innych praw Rzeczypospolitej 
Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg”. To jest tekst, 
który każdy z państwa wypowiedział 12 listo-
pada 2019 r. na rozpoczęcie tej kadencji. Dlatego 
ja czuję, że nie mam wyboru, muszę głosować 
przeciwko tej uchwale.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Gabriela Morawska-Stanecka)

Dziękuję, Pani Marszałek. (Oklaski)

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Proszę, Panie Senatorze. Pan senator Bogdan 

Zdrojewski.

Senator 
BoGdan zdroJewski 

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Dzisiejsze swoje wystąpienie będę dedykować 

wnuczce Łucji, która nie ma jeszcze 3 lat; głównie 
z tego powodu, że nie będę mówić ani o traktacie, 
ani o tej naszej propozycji, tylko o skutkach, jakie 
w przyszłości będzie miało to orzeczenie, obecny 
stan rzeczy, i o tym, przed czym chcemy prze-
strzec, aby zagwarantować jaśniejszą przyszłość. 
To jest kwestia odpowiedzialności. 

Wyraźnie chcę podkreślić coś, co było waż-
nym zdaniem w 2009 r., a następnie w 2010 r. i co 
brzmiało tak: traktat lizboński to nie są rozwią-
zania, które komukolwiek odbierają podmioto-
wość. Powiedział to prezydent Lech Kaczyński. 
My dziś patrzymy na to, co dzieje się z  tym 
traktatem, z  naszą przynależnością do Unii 
Europejskiej, z wielkim, dramatycznym niepo-
kojem. Pod pozorem obrony suwerenności pod-
waża się fundamenty niepodległości. I to jest 
najważniejsze przesłanie, jakie wynika z obec-
nej sytuacji politycznej. To, czy nie ma sprzecz-
ności pomiędzy konstytucją a traktatami Unii 
Europejskiej, rzeczywiście jest dyskutowalne. 
Jednak przypomnę, że Trybunał Konstytucyjny 
tę kwestię w 2010 r. rozstrzygnął, i to wówczas, 
kiedy nikt po stronie politycznej nie podważał 
suwerenności tej instytucji, jej niezależności, 
a także kompetencji.

Druga sprawa dla mnie bardzo ważna, i na 
niej na moment się zatrzymam. Otóż ważne jest, 
skąd wzięło się pytanie premiera Morawieckiego 
skierowane do Trybunału Konstytucyjnego. 
Pytanie, jeżeli je uprościć, brzmiało tak: „Co 
jest ważniejsze: konstytucja czy traktat?”. Ja 
uważam, że jeżeli premier zadaje takie pytanie 
Trybunałowi Konstytucyjnemu, a wszyscy w tej 
sali wiemy, jaka jest odpowiedź, to powinien po-
dać się do dymisji. Bo bez względu na to, czy ktoś 
skończył szkołę prawną, czy ma dobrą maturę, 
wie o pierwszeństwie konstytucji. Jednak wyraź-
nie chcę podkreślić, że kierowanie tego pytania 
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do Trybunału Konstytucyjnego z czegoś wyni-
kało: z chęci zbudowania sytuacji, w której na-
sza przynależność do Unii Europejskiej na bazie 
określonych traktatów jest po prostu podważa-
na. I teraz ważne jest, dlaczego była taka chęć. Co 
w tych traktatach czy w orzeczeniach np. takich 
instytucji jak TSUE może się nie podobać? To jest 
najważniejsze pytanie. I proszę zwrócić uwagę 
na to, że ani TSUE, ani Komisja Wenecka na za-
proszenie ministra spraw zagranicznych rządu 
PiS, jakkolwiek by było, ani żadna inna instytu-
cja nie zbudowały same z siebie ani orzeczenia, 
ani opinii, ani sugestii. Czyniły to za każdym 
razem na wniosek obywatela Rzeczypospolitej, 
albo poszkodowanego, albo zaniepokojonego, 
albo chcącego wyjaśnić pewną kwestię. Krótko 
mówiąc, oczekiwano skorzystania z możliwości 
udzielenia pomocy. O co więc była walka przed 
tymi instytucjami? To była walka o suweren-
ność, podkreślam, o  suwerenność instytucji 
państwa polskiego – i to się nie podoba; o nie-
zawisłość sędziowską, i jest to kwestia, która 
jest już przedmiotem kilku bardzo istotnych 
orzeczeń. Jest to też obrona obywateli poszko-
dowanych przez rozmaite instytucje państwa 
polskiego – to się nie podoba. Czyli de facto nie 
podobają się prawa obywateli Rzeczypospolitej 
i trzeba o tym powiedzieć wprost. Jest też szuka-
nie gwarancji dla autonomii naszych instytucji, 
instytucji państwa, wciąż jeszcze demokratycz-
nego. Mówię o tym wszystkim z troską. Ja nie 
wchodzę w szczegóły samego orzeczenia, byłem 
przekonany, że ono takie będzie, ale wchodzę 
w polemikę z tymi, którzy twierdzą, że uzasad-
nienie jest czy mieści się w polskiej racji stanu. 
Nie mieści się, jest wbrew polskiej racji stanu. To 
uzasadnienie, które słyszeliśmy wczoraj i któ-
re uzasadniało nasz dystans do instytucji Unii 
Europejskiej, jest nieakceptowalne.

Padł tu głos de facto przeciwko temu nasze-
mu oświadczeniu, który brzmiał mniej więcej 
tak, jeśli pamiętam: żeby Senat nie zajmował się 
polityką. Mnie ręce opadły. Jak Senat ma się nie 
zajmować polityką? To czym ma się zajmować? 
Uprawą ogórków, marchewki? Uprawiamy tu po-
litykę, przede wszystkim po to, aby bronić nie-
podległości, suwerenności państwa polskiego, aby 
w tym państwie obywatelom żyło się lepiej, ła-
twiej i bezpieczniej, aby nie tracili swoich upraw-
nień także w obronie swojego interesu prawnego, 
takiego lub innego. Ja chciałbym, żeby Senat wy-
powiadał się w tej materii jednoznacznie, przede 

wszystkim z jednego ważnego powodu: aby ci, któ-
rzy na nas patrzą z coraz większą wątpliwością, 
mieli nadzieję. I mówię tu nie o Unii Europejskiej, 
tylko o Polakach, o rodakach. Chodzi o to, aby 
oni nie tracili nadziei, że za te 5, 10, 15 lat Polska 
będzie demokratyczna i nie będzie w Układzie 
Warszawskim, tylko w  Unii Europejskiej. Ja 
wiem, że ten Układ Warszawski brzmi bardzo 
patriotycznie, bo jest tam Warszawa, ale on nie 
miał nic wspólnego z naszym interesem, na-
szą racją stanu. To właśnie Bruksela, choć nie 
ma tam Warszawy, brzmi dużo lepiej jako adres 
naszej przynależności do rodziny europejskiej. 
I tego musimy bronić. Jeszcze raz podkreślę. To, 
co jest przedmiotem mojego dzisiejszego wystą-
pienia, to nie jest analiza orzeczenia trybunału, 
to nie jest analiza czy podważanie jakości tej in-
stytucji obecnie czy wzmacnianie naszego głosu 
w tym oświadczeniu. Mój głos jest przede wszyst-
kim po to, aby dowieść, że wczorajsza decyzja nie 
posłuży państwu polskiemu w przyszłości, jest 
groźna, jest dewastująca, jest niepokojąca, ma 
poważne, nieokreślone dziś skutki, że źródłem 
tej decyzji w pierwszej kolejności są orzeczenia 
Trybunału Sprawiedliwości, różnych instytu-
cji europejskich, które są w interesie obywateli 
państwa polskiego, oraz że decyzję Trybunału 
Konstytucyjnego, taką czy inną, zawartą w orze-
czeniu, jakie zapadło, wywołał premier, który py-
tał, co jest ważniejsze. Jeszcze raz podkreślam: 
jeżeli nie wie, to powinien podać się do dymisji. 
My Polacy, obywatele z pewnością wiemy: konsty-
tucja jest na pierwszym miejscu – pomimo tego, 
że podpisał się tam Aleksander Kwaśniewski – 
jest ważniejsza od przepisów unijnych. Nikt tego 
nie kwestionuje. My tylko uważamy, że traktat 
lizboński, ratyfikowany przez świętej pamięci 
Lecha Kaczyńskiego, obowiązuje. Pod nim podpi-
sał się nie tylko Lech Kaczyński, ale też większość 
naszych rodaków, Polacy podpisali się pod tą ra-
tyfikacją, oni wyrazili zgodę na to, aby przepisy 
unijne, w określonym stanie, w określony sposób, 
działały i oddziaływały także na naszą rzeczywi-
stość. I nie może być tak, że w określonych sytu-
acjach komuś się to nie podoba, w związku z tym 
będzie nas próbował wyprowadzić z rodziny eu-
ropejskiej. I Senat dzisiaj w tym swoim oświad-
czeniu stwierdzi – mam nadzieję, że tak będzie 
– że jest instytucją, która widzi zagrożenia, jakie 
płyną z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, 
które przedstawiono wczoraj. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)
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wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator, pan marsza łek Bogdan 

Boru sewicz.
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja rezygnuję.)
Dziękuję bardzo.
(Oklaski)
Pan senator Marek Komorowski.
(Głos z sali: Nie ma.)
Zdalnie chyba…
Czy jest pan senator Marek Komorowski?
(Senator Marek Komorowski: Jestem. Słychać 

mnie?)
Słychać pana senatora.

Senator 
marek komorowski 

Słychać.
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Uważam, że projekt tej uchwały, rezolucji, jest 

błędny i całkowicie niepotrzebny. Powstał on nie 
z troski o Polskę, ale z frustracji. Państwo nie 
chcecie słuchać, co mówimy, nie chcecie słuchać 
naszych argumentów.

Ale przypomnę wystąpienia i  stwierdze-
nia Trybunału Konstytucyjnego, które ogłasza-
no wcześniej. Otóż ówczesny prezes Trybunału 
Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński w  swo-
im wcześniejszym wystąpieniu stwierdził, że 
wolą ustrojodawcy polskiego jest jednak tak-
że to, aby konstytucja była aktem o najwyższej 
mocy prawnej w państwowym porządku nor-
matywnym. Przed Zgromadzeniem Ogólnym 
Sędziów Trybunału Konstytucyjnego stwier-
dził, że Trybunał Konstytucyjny stoi na stra-
ży Konstytucji Rzeczypospolitej. Polska ustawa 
zasadnicza jest głęboko i  trwale zakotwiczo-
na w podstawowych regulacjach społeczności 
państw cywilizowanych, zawartych w posta-
nowieniach Karty Narodów Zjednoczonych 
oraz Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. 
Sprawia to, że trybunał, chroniąc konstytucję, 
przyczynia się równocześnie do ochrony ogól-
nie przyjętych zasad prawa międzynarodowego 
oraz podstawowych praw i wolności. Konstytucja 
jako najwyższe prawo Rzeczypospolitej zachowu-
je nadrzędność i pierwszeństwo wobec wszyst-
kich aktów normatywnych, obowiązujących na 
terytorium Rzeczypospolitej, w tym także prawa 

unijnego. Traktat z Lizbony potwierdził wagę toż-
samości konstytucyjnej państw członkowskich. 
Powoduje to, że sądy konstytucyjne będą odgry-
wały ważną rolę w jej ochronie.

W wyroku z 16  listopada 2011 r. trybunał, 
właśnie pod przewodnictwem pana Andrzeja 
Rzeplińskiego, stwierdził, że „rozporządze-
nia unijne są aktami prawnymi, których pozy-
cja w polskim systemie konstytucyjnym została 
wyznaczona w art. 91 ust. 3 konstytucji. Jedną 
z zasad prawa unijnego jest zasada pierwszeń-
stwa prawa unijnego, dawniej wspólnotowe-
go, wobec prawa państw członkowskich. Z kolei 
z art. 91 ust. 3 konstytucji wynika pierwszeństwo 
norm rozporządzeń unijnych w przypadku ko-
lizji z ustawami. Konstytucja zachowuje jednak 
nadrzędność i  pierwszeństwo wobec wszyst-
kich aktów prawnych obowiązujących w pol-
skim porządku konstytucyjnym, w tym także 
wobec prawa unijnego. Taka pozycja konstytu-
cji wynika z art. 8 ust. 1 i została potwierdzona 
w dotychczasowym orzecznictwie Trybunału 
Konstytucyjnego, który ma strzec konstytucji 
będącej najwyższym prawem w Polsce”.

Mając to na uwadze, muszę także stwierdzić, 
że Trybunał Konstytucyjny jest zobowiązany do 
takiego pojmowania swej roli, żeby w sprawach 
zasadniczych, o wymiarze konstytucyjno-ustro-
jowym, zachowywał on pozycję sądu ostatniego 
słowa.

A  w  wyroku z  11  maja 2015  r. Trybunał 
Konstytucyjny pod przewodnictwem pana 
Marka Saf jana stwierdził, że „przystąpie-
nie Polski do Unii Europejskiej nie podważa 
statusu Konstytucji jako najwyższego prawa 
Rzeczypospolitej Polskiej. Na terytorium kra-
ju Konstytucji przysługuje pierwszeństwo obo-
wiązywania i stosowania, także w stosunku do 
wszystkich wiążących Polskę umów międzyna-
rodowych, nie wyłączając umów przekazujących 
kompetencje władz państwowych organizacjom 
międzynarodowym, a tym bardziej – w stosun-
ku do norm pochodnego prawa wspólnotowe-
go. Przewidziane w art. 91 ust. 1 i 3 Konstytucji 
pierwszeństwo stosowania ratyfikowanej umowy 
międzynarodowej, a także prawa ustanowionego 
przez organizację międzynarodową na podstawie 
takiej umowy przed polską ustawą, w żadnym 
wypadku nie oznacza ich pierwszeństwa przed 
Konstytucją”. Tyle orzeczeń.

Chciałbym na zakończenie powiedzieć tak. Nie 
mówimy o stosunku do…
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(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
…Trybunale Konstytucyjnym, stąd obowią-

zek stania na straży konstytucji. Nas wszyst-
kich, senatorów Rzeczypospolitej Polskiej, ten 
obowiązek stania na straży konstytucji dotyczy. 
Uważam, że… Składam wniosek o odrzucenie 
uchwały, rezolucji. Podpisuję się pod wszystkimi 
głosami, które niejako w tym kierunku zmierza-
ły. Dziękuję.

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Pająka.

Senator 
andrzeJ PaJąk 

Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
Ja powiem bardzo, bardzo krótko. Nie będę ro-

bił tutaj żadnych wywodów, ani prawnych, ani 
filozoficznych. Nie znam się na tym, nie mam 
takiego wykształcenia. Ja powiem bardzo krót-
ko i lapidarnie, dlaczego zagłosuję przeciwko tej 
uchwale, przeciwko tej rezolucji i dlaczego będę 
mówił, że ona jest haniebna. 

Dlatego, że moją matką nie jest Unia 
Europejska, moją matką nie jest partia. Moją mat-
ką jest Polska i dlatego będę przeciwko tej uchwa-
le i będę ją uważał za haniebną. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

wiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Tym sposobem wyczerpaliśmy listę senatorów 

zgłoszonych do dyskusji.
Informuję, że wniosek o charakterze legisla-

cyjnym na piśmie złożył pan senator Krzysztof 
Kwiatkowski.

Zamykam dyskusję.
(Senator Sekretarz Agnieszka Kołacz-

Leszczyńska: Senator Klich…)
A, jeszcze senator Klich i pan marszałek Pęk, 

przepraszam. Pan marszałek Pęk złożył wniosek 
w trakcie przemówienia.

Informuję również dla porządku, że senator 
Aleksander Szwed złożył swoje przemówienie 
w dyskusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Zgłaszam wniosek o wyznaczenie komisjom 

terminu przygotowania dodatkowego sprawoz-
dania w celu przeprowadzenia trzeciego czyta-
nia projektu jeszcze na tym posiedzeniu Senatu.

Jeśli nie usłyszę głosów sprzeciwu, uznam, że 
Senat przyjął przedstawiony wniosek.

Nie słyszę głosów sprzeciwu. Senat przyjął 
wniosek.

Zarządzam przerwę… Kieruję wniosek do 
Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji oraz Komisji Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej celem przy-
gotowania sprawozdania.

Ogłoszę przerwę do godziny 16.00. Po przerwie 
odbędą się głosowania.

Proszę jeszcze poczekać na ogłoszenie komu- 
nikatu.

Senator Sekretarz 
aGnieszk a kołacz-leszczyńsk a 

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji 

Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji oraz Komisji Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej dotyczące roz-
patrzenia wniosków zgłoszonych na trzydziestym 
pierwszym posiedzeniu Senatu do projektu rezo-
lucji o miejscu Polski w Unii Europejskiej – druk 
senacki nr 521 – odbędzie się 15 minut po ogło-
szeniu przerwy w obradach Senatu w sali nr 217. 
Dziękuję.

 
(Przerwa w obradach od godziny 14 minut 48  

do godziny 16 minut 01)

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Wznawiam obrady.
Szanowni Państwo Senatorowie, przypomi-

nam, że kolejne posiedzenie Senatu planowane 
jest na dni 27, 28 i 29 października br. Porządek 
obrad tego posiedzenia zostanie państwu 

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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dostarczony drogą elektroniczną, ale muszę 
uprzedzić, że będzie obfity. Proszę się nastawić 
na 3 dni obrad.

Przed przystąpieniem do bloku głosowań 
przeprowadzimy głosowanie testowe. Proszę 
o oddanie jakiegokolwiek głosu.

Przypominam senatorom korzystającym 
z aplikacji do zdalnego udziału w posiedzeniu 
o konieczności kliknięcia „OK”, a następnie wci-
śnięcia 2 razy przycisku „Przekaż” – po oddaniu 
głosu i w odpowiedzi na pytanie o potwierdzenie.

Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 94 senatorów. To tylko tytułem 

informacji.
Jedna osoba z głosujących zdalnie czegoś nie 

dopilnowała. Proszę zwrócić na to uwagę.
Powracamy do rozpatrywania punktu 

pierwszego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy budżetowej na rok 2021.

Komisja Budżetu i  Finansów Publicznych 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi 
o wprowadzenie poprawki do ustawy, mniejszość 
komisji przedstawiła wniosek o przyjęcie ustawy 
bez poprawek – druk senacki nr 519 A.

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowa-

dzone głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie 
ustawy bez poprawek, a następnie − w wypadku 
odrzucenia tego wniosku – nad przedstawioną 
poprawką.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 47 było za, 51 – prze-

ciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 3)
Wobec odrzucenia wniosku o przyjęcie ustawy 

bez poprawek przystępujemy do głosowania nad 
wnioskiem o wprowadzenie poprawki do ustawy.

Poprawka zwiększa kwotę dotacji dla NFZ 
o 6 miliardów 300 milionów zł kosztem zmniej-
szenia wydatków majątkowych na obronę 
narodową.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 53 – za, 44 – przeciw, 

2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 4)
Poprawka została przyjęta.

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 
uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości, 
ze zmianami wynikającymi z przyjętej poprawki.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
2 senatorów zdalnych proszę o  zwrócenie 

uwagi na wysłanie sygnału.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 5)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy budżetowej na rok 2021.

Powracamy do rozpatrywania punktu dru-
giego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach służących realiza-
cji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawy 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Komisja Budżetu i  Finansów Publicznych 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi 
o wprowadzenie poprawek do ustawy – druk se-
nacki nr 520 A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowa-
dzone głosowania nad przedstawionymi po-
prawkami, a następnie − nad podjęciem uchwały 
w sprawie przyjęcia ustawy w całości, ze zmiana-
mi wynikającymi z przyjętych poprawek.

Jeżeli państwo mnie zwolnią z czytania uza-
sadnienia poprawek… Tak?

(Głos z sali: Tak, zwalniamy.)
(Głos z sali: Tak.)
To przystępujemy do głosowania.
Uwaga, nad poprawkami nr 1, 4, 5 i 7 należy 

głosować łącznie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 52 – za, 47 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 6)
Poprawki zostały przyjęte.
Poprawka nr 2.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 97 – za, 3 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 7)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 3.
Kto jest za?
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Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 99 – za, 1 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 8)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 6.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 99 – za, 1 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 9)
Poprawka przyjęta.
Przystępujemy zatem do głosowania nad pod-

jęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w ca-
łości, ze zmianami wynikającymi z przyjętych 
poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 10)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służą-
cych realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 
oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego.

Powracamy do rozpatrywania punktu trze-
ciego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 
oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedze-
nie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych 
oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej, które ustosunkowa-
ły się do przedstawionych w toku debaty wnio-
sków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej 
sprawie. Znajduje się ono w druku 494 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora 
Zygmunta Frankiewicza, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Senator SPrawozdawca 
zyGmunT frankiewicz 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Połączone komisje wnoszą o przyjęcie popra-

wek nr 1, 3, 5, 7–17 i 19–33. Dziękuję.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze 

zabrać głos?
Przypomnę, że wnioski w  trakcie dysku-

sji zgłosili pleno titulo senatorowie: Jacek Bury, 
Władysław Komarnicki, Józef Zając, Wojciech 
Konieczny.

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowa-

dzone głosowania nad przedstawionymi po-
prawkami, a następnie – nad podjęciem uchwały 
w sprawie przyjęcia ustawy w całości, ze zmiana-
mi wynikającymi z przyjętych poprawek.

Poprawka nr 1.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 53 – za, 46 – prze-

ciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 11)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 2.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 51 – za, 47 – przeciw, 

1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 12)
Poprawka przyjęta.
Uwaga, nad poprawkami nr 3, 5, 22, 27, 29 i 30 

należy głosować łącznie. Przyjęcie tych poprawek 
wyklucza głosowanie nad poprawkami nr 4 i 6.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 53 – za, 45 – prze-

ciw, 2 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie 
nr 13)

Poprawki przyjęte.
Uwaga, nad poprawkami nr 7 i 21 należy gło-

sować łącznie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 53 – za, 45 – prze-

ciw, 2 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie 
nr 14)
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Poprawki przyjęte.
Poprawka nr 8.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę 1 senatora ze zdalnych, by zwrócił uwa-

gę, czy wysłał sygnał.
(Senator Zygmunt Frankiewicz: Panie 

Marszałku, poprawki nr 9 i 10…)
Proszę o podanie wyników głosowania.
(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze Sprawozdawco, ja mam tu-

taj, że poprawki nr 9, 12, 13 itd.,  a pan mówił, że 
nr 9 i 10…

(Senator Zygmunt Frankiewicz: Mówiłem, że 
dziewiąta i 10 innych, czyli nr 12, 13, 14, 15, 16, 
17…)

A, dobrze.
Głosowało 100 senatorów, 53 – za, 46 – prze-

ciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 15)
Poprawka przyjęta.
Uwaga, nad poprawkami nr 9, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 20, 23, 26 i 28 należy głosować łącznie, w bloku.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 99 – za, nikt nie był 

przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie 
nr 16)

Poprawki przyjęte.
Poprawka nr 10.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 53 – za, 47 – prze-

ciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 17)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 11.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Panowie Bosacki i Brejza…
Głosowało 98 senatorów, 53 – za, 44 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 18)
Poprawka przyjęta.
Uwaga, przyjęcie poprawki nr 18 wykluczy 

głosowanie nad poprawką nr 19.
Głosowanie nad poprawką nr 18.
Kto jest za?

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 7 – za, 92 – prze-

ciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 19)
Poprawka nie została przyjęta.
Poprawka nr 19.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 53 – za, 47 – prze-

ciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 20)
Poprawka przyjęta.
Teraz… Tak, już widzę.
Uwaga, nad poprawkami nr 24 i 32 należy gło-

sować łącznie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 54 – za, 45 – prze-

ciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 21)
Poprawki przyjęte.
Poprawka nr 25.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Jeden senator z głosujących zdalnie… Proszę 

sprawdzić wysłanie głosu.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 53 – za, 47 – prze-

ciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 22)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 31.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 54 – za, 43 – przeciw, 

wstrzymało się 2 senatorów. (Głosowanie nr 23)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 33.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 53 – za, 45 – prze-

ciw, wstrzymał się 1 senator. (Głosowanie nr 24)
Poprawka przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad pod-

jęciem uchwały w  sprawie przyjęcia ustawy 
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w całości, ze zmianami wynikającymi z przy-
jętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 25)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o dochodach jednostek samorządu teryto-
rialnego oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu 
czwartego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o podatku akcyzowym.

Komisja Gospodarki Narodowej i  Inno-
wacyjności oraz Komisja Budżetu i Finansów 
Publicznych przedstawiły projekt uchwały, w któ-
rym wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek 
– druk senacki nr 502 A.

Przystępujemy zatem do głosowania nad 
przedstawionym przez komisje projektem 
uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 26)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o podatku akcyzowym.

Powracamy do rozpatrywania punktu pią-
tego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz 
niektórych innych ustaw.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej 
i   Społecznej oraz Komisja Samorządu 
Terytorialnego i  Administracji Państwowej 
przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą 
o odrzucenie ustawy – druk senacki nr 493 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedsta-
wionym przez komisje projektem uchwały o od-
rzuceniu ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 51 – za, 48 – prze-

ciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 27)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 

ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu 
dzieci oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu szó-
stego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz 
w niektóre inne dni.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej, które ustosunkowały się do przed-
stawionych w toku debaty wniosków i przygo-
towały wspólne sprawozdanie w  tej sprawie. 
Znajduje się ono w druku nr 499 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora 
Wojciecha Piechę, o przedstawienie sprawozda-
nia komisji.

Senator SPrawozdawca 
woJciech Piecha 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki 

Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności. Komisje na posie-
dzeniu 8 października rozpatrzyły wnioski zgło-
szone w toku debaty. Był wniosek o odrzucenie 
ustawy i ten wniosek uzyskał poparcie większości 
połączonych komisji. Dziękuję.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze 

zabrać głos?
Wnioski w trakcie dyskusji zgłosili państwo 

senatorowie: Adam Szejnfeld, Jolanta Hibner, 
Władysław Komarnicki, Gabriela Morawska-
Stanecka, Krzysztof Kwiatkowski i  Wojciech 
Konieczny.

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowa-

dzone głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie 
ustawy, a następnie − w wypadku odrzucenia tego 
wniosku − nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
o odrzucenie ustawy.

Kto jest za?
(Głosy z sali: Za, za.)
Kto jest przeciw?
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Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 46 – za, 51 – prze-

ciw, 3 się wstrzymało. (Głosowanie nr 28)
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie usta-

wy głosujemy nad przedstawionymi poprawkami.
Poprawka nr 1.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 48 – za, 51 – prze-

ciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 29)
Poprawka nie została przyjęta.
Poprawka nr 2.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 99 – za, nikt nie 

głosował przeciw, 1 senator się wstrzymał. 
(Głosowanie nr 30)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 3.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 99 – za, nikt nie był 

przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie 
nr 31)

Poprawka przyjęta.
Uwaga, przyjęcie poprawki nr 4 wykluczy gło-

sowanie nad poprawkami nr 5 i 6.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 50 – za, 49 – prze-

ciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 32)
Poprawka przyjęta.
Uwaga, przyjęcie poprawki nr 7 wykluczy gło-

sowanie nad poprawką nr 8.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników glosowania.
Głosowało 99 senatorów, 98 było za, 1 – prze-

ciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 33)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 9, której przyjęcie wykluczy gło-

sowanie nad poprawką nr 10.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników glosowania.
Głosowało 99 senatorów, 51 było za, 48 – prze-

ciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 34)
Poprawka przyjęta.
Uwaga, głosowanie nad poprawkami nr 11 i 12 

jest łączne.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników glosowania.
Głosowało 99 senatorów, 51 było za, 47 – prze-

ciw, wstrzymała się 1 osoba. (Głosowanie nr 35)
Poprawki przyjęte.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości, ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Pani marszałek Morawska-Stanecka głosuje? 

Tak.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 98 było za, 2 – prze-

ciw , nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 36)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i świę-
ta oraz w niektóre inne dni.

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

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, któ-
re ustosunkowały się do przedstawionych w toku 
debaty wniosków i przygotowały wspólne spra-
wozdanie w tej sprawie, znajdujące się w druku 
nr 496 Z.

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

Senator SPrawozdawca 
halina Bieda 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Połączone Komisja Samorządu Terytorialnego 

i  Administracji Państwowej oraz Komisja 
Infrastruktury na swoim posiedzeniu w dniu 
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8 października, czyli dzisiaj, rozpatrzyły wnio-
ski zgłoszone w trakcie debaty i rekomendują 
Wysokiemu Senatowi, aby Wysoka Izba raczy-
ła przyjąć wnioski zawarte w punkcie II w pod-
punktach 1, 2 i 3. Dziękuję.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Czy pan senator wnioskodawca Wadim 

Tyszkiewicz chce zabrać głos?
(Senator Wadim Tyszkiewicz: Nie, dziękuję 

bardzo.)
Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowa-

dzone głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie 
ustawy bez poprawek, a następnie − w przypad-
ku odrzucenia tego wniosku − nad przedstawio-
nymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
1 osoba z głosujących zdalnie… Bardzo proszę 

o sprawdzenie sygnału. Bo tracimy każdorazowo 
20 sekund.

Proszę o podanie wyników głosowania.
1 osoba się łączy lub nie łączy…
Głosowało 100 senatorów, 2 było za, 98 – prze-

ciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 37)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

odrzuciliśmy wniosek o przyjęcie ustawy bez 
poprawek.

Zatem głosujemy nad poprawką nr 1.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 52 – za, 48 – prze-

ciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 38)
Poprawka przyjęta.
Uwaga, nad poprawkami nr 2 i 3 należy gło-

sować łącznie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 39)

Poprawka przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości, ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 40)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych 
innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu 
ósmego porządku obrad: ustawa o zmianie usta-
wy o  cudzoziemcach oraz niektórych innych 
ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedze-
nie Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej, które ustosunkowa-
ły się do przedstawionych w toku debaty wnio-
sków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej 
sprawie. Znajduje się ono w druku 497 Z.

Proszę sprawozdawcę, panią marszałek 
Gabrielę Morawską-Stanecką, o przedstawienie 
sprawozdania komisji.

Senator SPrawozdawca 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Komisje połączone, t j. Komisja Praw 

Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisja 
Samorządu Terytorialnego i  Administracji 
Państwowej, na posiedzeniu w dniu 8 paździer-
nika rozpatrzyły wnioski złożone w toku debaty 
w dniu 7 października 2021 r. nad ustawą o zmia-
nie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych in-
nych ustaw i przedstawiają Wysokiemu Senatowi 
następujące stanowisko: 

Wysoki Senat raczy przyjąć wniosek zawarty 
w punkcie pierwszym, czyli wniosek o odrzucenie 
ustawy. Dziękuję bardzo.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Czy senator wnioskodawca Marek Borowski 

lub pozostali senatorowie sprawozdawcy, 
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którymi byli pan senator Seweryński i pan sena-
tor Gromek, chcą jeszcze zabrać głos?

Nie chcą.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowa-

dzone głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie 
ustawy, a następnie − w wypadku odrzucenia tego 
wniosku − nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
o odrzucenie ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Pan senator Bober głosuje? Rozważa. 

Rozumiem.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 49 – za, 49 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 41)
Wniosek nie uzyskał większości.
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie usta-

wy przystępujemy do głosowania nad przedsta-
wionymi poprawkami.

Poprawka nr 1.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 51 – za, 48 – przeciw, 

1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 42)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr  2 zmierza do uwzględnienia 

techniki…
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 99 – za, 1 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 43)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 3
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 99 – za, 1 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 44)
Poprawka przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości, ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 50 – za, 45 – prze-

ciw, wstrzymało się 5 senatorów. (Głosowanie 
nr 45)

Wobec wyników glosowania stwierdzam, że 
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych in-
nych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
wiątego porządku obrad: ustawa o zmianie usta-
wy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedze-
nie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji, które usto-
sunkowały się do przedstawionych w toku debaty 
wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie 
w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 495 Z

Proszę sprawozdawcę, pana senatora 
Krzysztofa Kwiatkowskiego, o przedstawienie 
sprawozdania komisji.

Senator SPrawozdawca 
krzyszTof kwiaTkowski 

Pa n ie Ma rsza ł k u! Pa n ie i   Pa now ie 
Senatorowie!

Połączone komisje, Komisja Ustawodawcza 
oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji, rozpatrzyły zgłoszone poprawki i za-
rekomendowały przyjęcie wniosków zawartych 
w pktach 1, 2, 4, 5, 7, 8 oraz 9.

Poprawka nr  3 nie uzyskała wymaganej 
większości.

Zwracam państwa szczególną uwagę na po-
prawkę nr 8, która wprowadza zakaz łączenia 
mandatu parlamentarnego z  zatrudnieniem 
w spółkach Skarbu Państwa. Dziękuję bardzo.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze 
zabrać głos?

Przypomnę, że wnioski w  trakcie dysku-
sji zgłosili panowie senatorowie Krzysztof 
Kwiatkowski, Jan Filip Libicki i Ryszard Bober.

Przystępujemy do głosowania.
W  pierwszej kolejności zostaną przepro-

wadzone głosowania nad przedstawionymi 



głosowania

206

31. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 8 października 2021 r.

poprawkami, a  następnie – nad podjęciem 
uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości, ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Poprawka nr 1.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 53 – za, 47 – prze-

ciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 46)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 2.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Pani marszałek Koc…
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 52 – za, 47 – przeciw, 

1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 47)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 3.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 2 – za, 97 – prze-

ciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 48)
Poprawka nie została przyjęta.
Uwaga, nad poprawkami nr 4, 5, 7 i 9 należy 

głosować łącznie. Przyjęcie tych poprawek wyklu-
czy głosowanie nad poprawką nr 6.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 54 – za, 46 – prze-

ciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 49)
Poprawki przyjęte.
Poprawka nr 8.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 55 – za, 45 – prze-

ciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 50)
Poprawka przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości, ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 51)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych in-
nych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
siątego porządku obrad: ustawa o zmianie usta-
wy o  transporcie drogowym oraz niektórych 
innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedze-
nie Komisji Infrastruktury, która ustosunkowała 
się do przedstawionych w toku debaty wniosków 
i  przygotowała sprawozdanie w  tej sprawie. 
Znajduje się ono w druku nr 498 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Artura 
Dunina, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator SPrawozdawca 
arTur dunin 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W  dniu dzisiejszym odbyło się posiedze-

nie Komisji Infrastruktury, na którym została 
wycofana poprawka nr 9. Pozostałe poprawki, 
od nr 1 do nr 8 i od nr 10 do nr 15… Komisja 
Infrastruktury rekomenduje ich przyjęcie. 
Dziękuję uprzejmie.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze 

zabrać głos?
Przypomnę, że wnioski zgłosili panowie sena-

torowie Artur Dunin i Jan Hamerski.
Przypominam, że Komisja Infrastruktury 

wycofała swój wniosek zawarty w pkcie 9 w dru-
ku nr 498 Z.

Czy ktoś z państwa senatorów chce podtrzy-
mać wycofany wniosek?

Nie widzę zgłoszeń.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowa-

dzone głosowania nad przedstawionymi po-
prawkami, a następnie − nad podjęciem uchwały 
w sprawie przyjęcia ustawy całości, ze zmianami 
wynikającymi z przyjętych poprawek.
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Poprawka nr 1.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 52)
Poprawka przyjęta.
Zagadał się pan senator Arndt…
(Głos z sali: On dużo gada.)
Poprawka nr 2.
(Rozmowy na sali)
(Senator Kazimierz Kleina: Głosujemy, 

głosujemy.)
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Głos z sali: Się streszczajcie…)
Pani marszałek Koc głosuje?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 53)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 3.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 52 – za, 47 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 54)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 4.
Kto jest za?
(Głos z sali: Może by to pogrupować, Panie 

Marszałku?)
Panowie Szefowie Komisji, ja mogę grupować, 

tylko muszę mieć na to zgodę.
Proszę o podanie wyników głosowania.
(Senator Jan Hamerski: Można tak głosować…)
Panie Przewodniczący Hamerski, serio?
(Senator Jan Hamerski: Tak.)
Okej. Jeżeli nie usłyszę głosów sprzeciwu, po-

blokuję poprawki.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 55)
Poprawka przyjęta.
W związku ze zgodnymi głosami przewodni-

czących komisji proponuję przegłosować wszyst-
kie poprawki łącznie. Chodzi o poprawki nr 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13…

(Głos z sali: Dziewiątej nie ma…)
Dziewiąta jest wycofana. …Nr 11, 12, 13, 14 i 15.
Kto jest za?

(Głos z sali: Jeszcze czwarta.)
Czwarta była przed chwilą, czwartą już 

przegłosowaliśmy.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 56)
Poprawki przyjęte.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości, ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 57)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, ze 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych 
innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu je-
denastego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy – Prawo lotnicze oraz ustawy o Straży 
Granicznej.

Kom isja Sa morządu Ter y tor ia l nego 
i  Administracji Państwowej oraz Komisja 
Infrastruktury przedstawiły projekt uchwały, 
w którym wnoszą o przyjęcie ustawy bez popra-
wek – druk senacki nr 500 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedsta-
wionym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 58)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy – Prawo lotnicze oraz ustawy o Straży 
Granicznej.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie usta-
wy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym.

Komisja Infrastruktury oraz Komisja 
Samorządu Terytorialnego i  Administracji 
Państwowej przedstawiły projekt uchwały, w któ-
rym wnoszą o odrzucenie ustawy – druk senacki 
nr 503 A.
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Przystępujemy do głosowania nad przedsta-
wionym przez komisje projektem uchwały, nad 
wnioskiem o odrzucenie ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 52 – za, 47 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 59)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-
nastego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji 
Europejskiej Konwencji o ochronie dziedzictwa 
audiowizualnego, sporządzonej w Strasburgu 
dnia 8 listopada 2001 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i  Unii 
Europejskiej oraz Komisja Kultury i Środków 
Przekazu przedstawiły jednobrzmiące pro-
jekty uchwał, w  których wnoszą o  przyjęcie 
tej ustawy bez poprawek. Są to druki senackie 
nr 501 A i 501 B.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 60)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfi-
kacji Europejskiej Konwencji o ochronie dziedzic-
twa audiowizualnego, sporządzonej w Strasburgu 
dnia 8 listopada 2001 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu piętna-
stego porządku obrad…

(Głosy z sali: Czternastego.)
Nie, piętnastego, bo czternastym była infor-

macja prezesa NIK.
Powracamy do rozpatrywania punktu pięt-

nastego porządku obrad: drugie czytanie projek-
tu rezolucji o miejscu Polski w Unii Europejskiej.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czy-
tania skierował projekt rezolucji do Komisji 
Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji oraz Komisji Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej i zobowiązał 
te komisje do przedstawienia jeszcze na obecnym 
posiedzeniu Senatu dodatkowego sprawozdania. 
Znajduje się ono w druku nr 521 X.

Przystępujemy do trzeciego czytania.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Bogdana 
Klicha, o przedstawienie dodatkowego sprawoz-
dania komisji.

Senator SPrawozdawca 
BoGdan klich 

Panie Marszałku, połączone komisje, któ-
re pan wymienił, rekomendują przyjęcie obu 
przedstawionych podczas posiedzenia poprawek. 
Dziękuję.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze 

zabrać głos?
Przypomnę, że wnioski o charakterze legi-

slacyjnym zgłosili panowie senatorowie Pęk, 
Kwiatkowski i Klich.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 
nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy 
i wnioskodawców w związku z przedstawionym 
dodatkowym sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa chciałby zgłosić takie za-
pytanie? Nie.

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowa-

dzone głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie 
projektu rezolucji, a następnie − w przypadku od-
rzucenia tego wniosku − nad poprawkami według 
kolejności przepisów projektu.

Po przeprowadzeniu głosowania nad zgłoszo-
nymi poprawkami przystąpimy do głosowania 
nad przyjęciem projektu rezolucji – druk nr 521 S 
– w całości, ze zmianami wynikającymi z przy-
jętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
wicemarszałka Marka Pęka o odrzucenie projektu 
rezolucji.

(Głosy z sali: Przeciw.)
Kto jest za?
(Głosy z sali: Za.)
(Głosy z sali: Przeciw.)
Kto jest przeciw?
(Głosy z sali: Przeciw.)
(Głosy z sali: Za.)
(Głosy z sali: Przeciw.)
(Głosy z sali: Za.)
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(Głosy z sali: Przeciw.)
(Głos z sali: Nie słyszę.)
Kto się wstrzymał?
(Głos z sali: Niech nikt nie pęka.)
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 48 – za, 52 – prze-

ciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 61)
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie pro-

jektu rezolucji przystępujemy do głosowania nad 
przedstawionymi poprawkami.

Poprawka nr 1.
Kto jest za?
(Głosy z sali: Za.)
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 56 – za, 34 – przeciw, 

8 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 62)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 2.
Kto jest za?
(Głosy z sali: Za.)
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 53 – za, 35 – przeciw, 

11 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 63)
Poprawka przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad projektem 

rezolucji o miejscu Polski w Unii Europejskiej 
wraz ze zmianami wynikającymi z przyjętych 
poprawek.

Kto jest za?
(Głosy z sali: Za.)
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 51 – za, 47 – prze-

ciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 64) 
(Oklaski)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat podjął rezolucję o miejscu Polski w Unii 
Europejskiej.

Informuję, że porządek obrad trzydzie-
stego pierwszego posiedzenia Senatu został 
wyczerpany.

Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza 
porządkiem obrad.

Informuję państwa senatorów, że oświad-
czenia złożone do protokołu zostaną zamiesz-
czone w  urzędowej wersji sprawozdania 
stenograficznego.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

wiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

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

Proszę o wygłoszenie oświadczenia panią se-
nator Alicję Chybicką, zdalnie…

(Głosy z sali: Nie, nie.)
A, jest pani senator.
(Głos z sali: No jest.)
Przepraszam.

Senator 
alicJa chyBick a 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Moje oświadczenie będzie dotyczyło 3 różnych 

spraw.
Sprawa pierwsza, która już była przedsta-

wiana wcześniej, ale właściwie nic się w niej nie 
zmieniło, dotyczy Uniwersyteckiego Szpitala 
Dziecięcego w Krakowie, gdzie zwolniło się 26 
lekarzy, a pan dyrektor, prof. Krzysztof Fyderek, 
zrezygnował z bycia dyrektorem, z pełnienia 
tej funkcji. Wszystko dlatego, że ten szpital ma 
40 milionów zadłużenia i jest problem z opt-outa-
mi. Dla tych, którzy może nie wiedzą, co to zna-
czy, wyjaśnię, że to jest zmniejszenie liczby godzin 
pracy wykonywanej przez poszczególnych leka-
rzy, przez co nie można obsadzić dyżurów.

Pytanie swoje kieruję do Ministerstwa 
Zdrowia: co zostało zrobione w tej sprawie, aże-
by ta placówka, która obejmuje właściwie wszyst-
kie dzieci z regionu południowej Polski… Jest tam 
klinika onkologii dziecięcej, która, czego się oba-
wiam, też w pewnym momencie zostanie zagro-
żona. Ona jeszcze nie figuruje na liście tych, które 
nie pracują, ale niestety może się tak stać. To jest 
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pierwsze oświadczenie i kieruję je do ministra 
zdrowia.

Oświadczenie drugie kieruję do ministra 
kultury, a dotyczy ono muzeum medycyny woj-
skowej, które znajdowało się przy Wojskowej 
Akademii Medycznej, a kiedy ta została zlikwi-
dowana, funkcjonowało przy Uniwersytecie 
Medycznym w Łodzi. W roku 2017 miał rozpo-
cząć się remont muzeum. Zgłosił się do mnie w tej 
sprawie M.G., potomek obu wspaniałych osób, 
czyli posła Polski przedwojennej oraz swojego 
ojca, profesora, ortopedy, którego drobiazgi, ale 
także bezcenne, warte kilkadziesiąt tysięcy rzeź-
by, zostały do tego muzeum złożone. 

Pytanie do pana ministra: co stało się z tym 
muzeum? Pytam, bo ono w chwili obecnej nie 
funkcjonuje, a  w  każdym razie nie ma tych 
wszystkich rzeczy, które synowie pana prof. 
Garlickiego, pana gen. Garlickiego, tam złożyli.

I trzecie oświadczenie, już bardzo krótkie, do 
ministra zdrowia.

Wpłynęło do mnie pismo od chorych i lekarzy 
psychiatrów z pytaniem, kiedy na liście refunda-
cyjnej będzie Kariprazyna – bo 1 września tego 
leku nie było, a pismo z prośbą dostałam jakoś po 
20 września. Jest to lek stosowany w schizofrenii, 
niezbędny do prawidłowego życia ludzi, którzy 
mają schizofrenię w ciężkiej postaci. Czy znajdzie 
się on w kolejnej transzy? A jeśli nie, to uprzejmie 
proszę o odpowiedź na pytanie, dlaczego go nie 
ma, skoro badania naukowe wskazują, że to jest 
najlepszy lek. Dziękuję bardzo.

wiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Pani Senator.
Obecnie oświadczenie wygłosi pan senator 

Sławomir Rybicki.

Senator 
sławomir ryBicki 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Oświadczenie kieruję do ministra infrastruk-

tury, pana Andrzeja Adamczyka.
Środowiska samorządowe, biznesowe i or-

ganizacje społeczne funkcjonujące w otoczeniu 
Portu Gdynia oraz przedstawiciele pracowni-
ków sektora gospodarki morskiej skierowali we 
wrześniu br. apel do premiera Rzeczypospolitej 

Polskiej i do rządu o podjęcie pilnych działań, 
mających na celu niezwłoczne przystąpienie do 
realizacji inwestycji – budowy Drogi Czerwonej 
w Gdyni. Budowa Drogi Czerwonej to strategiczna 
inwestycja dla rozwoju gospodarki morskiej oraz 
planów rozwojowych i rozbudowy Portu Gdynia, 
a także zwiększenia dostępności infrastruktury 
komunikacyjnej portu i miasta. Ma ona olbrzy-
mie znaczenie z perspektywy wyzwań rozwojo-
wych portu, miasta, regionu, ale i całego kraju. 
Premier oraz ministrowie, w tym przedstawicie-
le Ministerstwa Infrastruktury, niejednokrotnie 
publicznie wyrażali poparcie i stwierdzali ko-
nieczność realizacji tej kluczowej inwestycji, 
a także składali obietnice podjęcia konkretnych 
działań.

Z niepokojem należy podkreślić, że od czasu 
podpisania w listopadzie 2020 r. przez przedsta-
wicieli Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA oraz 
Urzędu Miasta Gdyni porozumienia określającego 
koncepcję przebiegu Drogi Czerwonej ze strony 
Ministerstwa Infrastruktury nie podjęto żad-
nych znaczących działań przyczyniających się 
do realizacji inwestycji. Ponadto nie do przyjęcia 
jest fakt, że ta kluczowa inwestycja o strategicz-
nym znaczeniu dla gospodarki narodowej oraz 
poprawy jakości życia Gdyni i całego Pomorza nie 
została uwzględniona w przygotowanym i skie-
rowanym do konsultacji społecznych Rządowym 
Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r., 
z perspektywą do 2033 r. Jest to również sprzecz-
ne z dotychczas podejmowanymi wysiłkami i pla-
nami inwestycyjnymi państwa polskiego w Porcie 
Gdynia. Brak Drogi Czerwonej istotnie hamuje 
rozwój portu, Gdyni i Pomorza.

W związku z tym proszę o następujące infor-
macje, o odpowiedzi na następujące pytania.

Po pierwsze, czy dla ministerstwa projekt bu-
dowy Drogi Czerwonej ma rangę priorytetową? 
Po drugie, z jakich powodów nie wpisano budo-
wy Drogi Czerwonej do Rządowego Programu 
Budowy Dróg Krajowych do 2030 r.? Po trze-
cie, czy budowa Drogi Czerwonej zostanie włą-
czona do Rządowego Programu Budowy Dróg 
Krajowych do 2030 r.? Jeśli tak, to kiedy, a je-
śli nie, to z jakich powodów. Po czwarte, na ja-
kim etapie są obecnie prace związane z budową 
i projektem budowy Drogi Czerwonej? Po piąte 
– pytanie istotne – jakie konkretne działania, 
zmierzające do realizacji przedmiotowej inwe-
stycji, zostaną podjęte w najbliższym czasie? Po 
szóste, czy ustalony jest harmonogram realizacji 
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inwestycji? Jeśli tak, to jaki, jeśli nie, to z jakich 
powodów i kiedy zostanie ustalony. I wreszcie, po 
siódme, czy w budżecie państwa są zapewnione 
środki na prace projektowe oraz realizację budo-
wy Drogi Czerwonej? Jeśli są, to w jakiej wysoko-
ści, jeśli nie, to z jakich powodów. Czy planuje się 
zapewnienie takich środków i w jakiej wysokości? 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

wiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Oświadczenie wygłosi teraz pan senator 

Krzysztof Brejza.

Senator 
krzyszTof BreJza 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Chciałbym złożyć oświadczenie w sprawie ka-

tastrofalnej ilości drewna wywożonego z Polski. 
Wysoka Izbo, otóż na początku września 

otrzymałem od szefa GUS odpowiedź, z której wy-
nika, że w ostatnich miesiącach i latach polskie 
drewno jest masowo wywożone za granicę. O ile 
w 2017 r. wywieziono 646 tysięcy m3 sosny, o tyle 
w 2020 r. było to już 1,6 miliona m3. To jest wzrost 
ponaddwukrotny. A w samych tylko 5 pierwszych 
miesiącach 2021 r., do maja, wywieziono za gra-
nicę aż 800 tysięcy m3 polskiej sosny, czyli więcej 
niż w całym 2017 r.

Podobnie jest z brzozą. W 2017 r. – 32 tysią-
ce m3, w 2020 r. – 46 tysięcy m3. A w 5 pierwszych 
miesiącach tego roku – aż 74 tysiące m3 brzozy 
wywieziono za granicę. 

Świerki i jodły. W 2017 r. – 375 tysięcy m3, 
w ubiegłym roku – 853 tysiące m3. Czyli nastą-
pił dwukrotny skok. A w samych tylko pierw-
szych 5 miesiącach tego roku też było tego więcej 
niż w całym 2017 r. Aż 380 tysięcy m3 świerków 
i drewna jodłowego wywieziono za granicę.

Ministerstwo klimatu poinformowało mnie, 
że powołało w sierpniu tego roku zespół do spraw 
wspierania polskiej przedsiębiorczości. Kiedy 
umieściłem te informacje na Twitterze, ode-
zwała się Polska Izba Gospodarcza Przemysłu 
Drzewnego, która napisała, że zespół nie zebrał 
się dotąd ani razu. Ten zespół nie zebrał się nigdy. 
Nikt z polskimi przedsiębiorcami nie rozmawia 

o ograniczeniu wywozu polskiego drewna. A ono 
wywożone jest do Chin, do Niemiec, do Szwecji, 
do Czech, do innych państw. Wiemy, jakie są obec-
nie ceny drewna na rynku. Ceny drewna skoczy-
ły, a polscy przedsiębiorcy tego drewna nie mają.

Stąd pytanie do premiera: co pan premier za-
mierza zrobić z tą sprawą?

Drugie oświadczenie również kieruję do pana 
premiera.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Miało 
być krótko.)

Bardzo krótkie oświadczenie, Panie Mar-
szałku, ale w bardzo ważnej sprawie.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Ro - 
zumiem…)

Jest to sprawa audi A8, limuzyny rozbitej 
w wyniku wypadku w Oświęcimiu. Pytania do 
pana premiera związane są z tym, że ten po-
jazd w grudniu 2016 r. zakupiony został za kwo-
tę 2,5 miliona zł, a 1,5 miesiąca później rozbił się 
w wypadku w Oświęcimiu i został na wniosek 
prokuratury zabezpieczony do celów postępowa-
nia. To audi A8, wtedy o wartości 2,5 miliona zł, 
do dziś, od ponad 4,5 roku, stoi zabezpieczone na 
policyjnym parkingu w województwie małopol-
skim. Interweniowałem w SOP, w MSWiA, w pro-
kuraturze okręgowej. Wszyscy traktują ten pojazd 
jak kukułcze jajo. A wiemy, co dzieje się z pojaz-
dem o wartości 2,5 miliona zł, który przez 4 lata 
nie jest uruchamiany.

Biorąc pod uwag ogromne straty Skarbu 
Państwa, apeluję do pana premiera o osobiste za-
interesowanie się ta sprawą i polecenie ministro-
wi spraw wewnętrznych i administracji podjęcie 
działań zmierzających do odzyskania tego pojaz-
du i naprawienia go. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

wiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że protokół trzydziestego pierwsze-

go posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej X 
kadencji zostanie udostępniony senatorom w ter-
minie 30 dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac 
Senackich, pokój nr 255.

Zamykam trzydzieste pierwsze posiedzenie 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej X Kadencji.

(Marszałek trzykrotnie uderza laską mar- 
 szał kowską)

(Koniec posiedzenia o godzinie 17 minut 14)
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31. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 7 i 8 października 2021 r.

. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1 r. ambrozik - - + ? + - + + + + - - - - - + - - - -
  2 P. arndt + . - + + + + + + + + + + + + + + + - +
  3 w. bernacki - . + - + - + + + + - - - - - + - - - -
  4 h. bieda + + - + + + + + + + + + + + + + + + - +
  5 g. bierecki - . + - + - + + + + - - - - - + - - - -
  6 P. błaszczyk - - + - + - + + + + - - - - - + - - - -
  7 r. bober + + - + + + + + + + + + + + + + + + - +
  8 j. bogucki - - + - + - - + + + - - - - - + - - - -
  9 M. borowski + + - + + + + + + + + + + + + + + + - +
  10 b. borusewicz + + - + + + + + + + + + + + + + + + - +
  11 b. borys-damięcka + + - + + + + + + + + + + + + + + + - +
  12 M. bosacki + + - + + + + + + + + + + + + + + . - +
  13 k. brejza + + - + + + + + + + + + + + + + + . - +
  14 M. budner - - + - + - + + + + - - - - - + - - - -
  15 j. bury + + - + + + + + + + + + + + + + + + - +
  16 j. chróścikowski - - + - + - + + + + - - - - - + - - + -
  17 a. chybicka + + - + + + + + + + + + + + + + + + - +
  18 l. czarnobaj + + - + + + + + + + + + + + + + + + - +
  19 g. czelej - - + - + - + + + + - - - - - + - - - -
  20 j. czerwiński - - + - + - + + + + - - - - - + - - - -
  21 d. czudowska - - + - + - + + + + - - - - - + - - - -
  22 w. dobkowski - - + - + - + + + + - - - - - + - - - -
  23 r. dowhan + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
  24 a. dunin + + - + + + + + + + + + + + + + + + - +
  25 w. durlak - - + - + - + + + + - - - - - + - - - -
  26 j. Fedorowicz + + - + + + + + + + + + + + + + + + - +
  27 z. Frankiewicz + . - + + + + + + + + + + + + + + + - +
  28 e. gawęda - - + - + - + + + + - - - - - + - - - -
  29 S. gawłowski + + - + + + + + + + + + + + + + + + - +
  30 b. godyla + + - + + + + + + + + + + + + + + + - +
  31 S. gogacz - - + - + - + + + + - - - - - + - - - -
  32 M. golba . - + - + - + + - + - - - - - + - + + -
  33 a. gorgoń-komor + + - + + + + + + + + + + + + + + + - +
  34 t. grodzki + . - + + + + + + + + + + + + + + + - +
  35 j. gromek + + - + + + + + + + + + + + + + + + - +
  36 M. gromko - - + - + - + + + + - - - - - + - - - -
  37 j. hamerski - - + - + - + + + + - - - - - + - - - -
  38 j. hibner + + - + + + + + + + + + + + + + + + - +
  39 j.M. jackowski . - + ? + - - - + + ? ? ? ? ? ? - ? ? -
  40 d. jazłowiecka + + - + + + + + + + + + + + + + + + - +
  41 M. kamiński + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
  42 S. karczewski - - + - + - - + + + - - - - - + - - - -
  43 k. kleina + + - + + + + + + + + + + + + + + + - +
  44 b. klich + + - + + + + + + + + + + + + + + + - +
  45 a. kobiak + + - + + + + + + + + + + + + + + + - +
  46 M. koc . - + - + - + + + + - - - - - + - - - -
  47 M. kochan + - - + + + + + + + + + + + + + + + - +
  48 a. kołacz-leszczyńska + + - + + + + + + + + + + + + + + + - +
  49 w. komarnicki + + - + + + + + + + + + + + + + + + - +
  50 M. komorowski - - + - + - + + + + - - - - - + - - - -
  51 w. konieczny + . - + + + + + + + + + + + + + + + + +
  52 t. kopeć - . + - + . + + + + - - - - - + - + - -
  53 M. kopiczko - - + - + - + + + + - - - - - + - - - -
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31. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 7 i 8 października 2021 r.

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  54 w. kraska . . + - + - + + + + - - - - - + - - - -
  55 k. kwiatkowski + + - + + + + + + + + + + + + + + + - +
  56 S. lamczyk + + - + + + + + + + + + + + + + + + - +
  57 j.F. libicki + . - + + + + + + + + + + + + + + + - +
  58 M. łuczak - - + - + - + + + + - - - - - + - - - -
  59 j. łyczak - - + - + - + + + + - - - - - + - - - -
  60 r. Majer - - + - + - + + + + - - - - - + - - - -
  61 b. Małecka-libera + + - + + + + + + + + + + + + + + + - +
  62 r. Mamątow - - + - + - + + + + - - - - - + - - - -
  63 M. Martynowski - - + - + - + + + + - - - - - + - - - -
  64 e. Matecka + + - + + + + + + + + + + + + + + + - +
  65 a. Mężydło + + - + + + + + + + + + + + + + + + - +
  66 g. Morawska-Stanecka + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
  67 k. Mróz - - + - + - + + + + - - - - - + - - - -
  68 b. orzechowska . - + - + - + + + + - - - - - + - - - -
  69 S. ożóg - - + - + - + + + + - - - - - + - - - -
  70 a. Pająk - - + - + - + + + + - - ? ? - + - - - -
  71 j. Pęcherz + + - + + + + + + + + + + + + + + + - +
  72 M. Pęk - - + - + - + + + + - - - - - + - - - -
  73 w. Piecha - - + - + - + + + + - - - - - + - - - -
  74 M. Plura + . - + + + + + + + + + + + + + + + - +
  75 a. Pociej + + - + + + + + + + + + + + + + + + - +
  76 z. Pupa - - + - + - + + + + - - - - - + - - - -
  77 j. rotnicka + + - + + + + + + + + + + + + + + + - +
  78 j. rusiecki - - + - + - + + + + - - - - - + - - - -
  79 S. rybicki + + - + + + + + + + + + + + + + + + - +
  80 j. Sagatowska - - + - + - + + + + - - - - - + - - - -
  81 j. Sekuła + + - + + + + + + + + + + + + + + + - +
  82 M. Seweryński - - + - + - + + + + - - - - - + - - - -
  83 w. Skurkiewicz - - + - . - + + + + - - - - - + - - - -
  84 k. Słoń - - + - + - + + + + - - - - - + - - - -
  85 l. Staroń - - ? + + + + + + + + . + + + + + + + +
  86 a. Szejnfeld + + - + + + + + + + + + + + + + + + - +
  87 a. Szwed - - + - + - + + + + - - - - - + - - - -
  88 r. ślusarz - - + - + - + + + + - - - - - + - - - -
  89 r. świlski + + - + + + + + + + + + + + + + + + - +
  90 d. tobiszowska - - + - + - + + + + - - - - - + - - - -
  91 w. tyszkiewicz + + - + + + + + + + + + + + + + + + - +
  92 k.M. ujazdowski + + - + + + + + + + + + + + + + + + - +
  93 j. wcisła + + - + + + + + + + + + + + + + + + - +
  94 k. wiatr - - + - + - + + + + - - - - - + - - - -
  95 j. włosowicz - - . . + - + + + + - - - - - + - - - -
  96 a. zając - - + - + - + + + + - - - - - + - - - -
  97 j. zając + + + + + - + + + + + - + + + + + + - +
  98 b. zdrojewska + + - + + + + + + + + + + + + + + + - +
  99 b. zdrojewski + + - + + + + + + + + + + + + + + + - +
  100 w. ziemniak + + - + + + + + + + + + + + + + + + - +
 
  głosujących 95 90 99 99 99 99 100 100 100 100 100 99 100 100 100 100 100 98 100 100
  za 52 45 47 53 99 52 97 99 99 100 53 51 53 53 53 99 53 53 7 53
  Przeciw 43 45 51 44 0 47 3 1 1 0 46 47 45 45 46 0 47 44 92 47
  wstrzymało się 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 1 0 1 1 0
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31. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 7 i 8 października 2021 r.

. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  1 r. ambrozik - - - - + + - - - + + - + - - + - - + +
  2 P. arndt + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
  3 w. bernacki - - - - + + - - - + + - + - - + - - + +
  4 h. bieda + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
  5 g. bierecki - - - - + + - - - + + - + - - + - - + +
  6 P. błaszczyk - - - - + + - - - + + - + - - + - - + +
  7 r. bober + + + + + + + ? - + + + + + + + - + + +
  8 j. bogucki - - - - + + - - - + + - + - - + - - + +
  9 M. borowski + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
  10 b. borusewicz + + + + + + - + + + + + + + + - - + + +
  11 b. borys-damięcka + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
  12 M. bosacki + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
  13 k. brejza + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
  14 M. budner - - - - + + - - - + + - + - - + - - + +
  15 j. bury + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
  16 j. chróścikowski - - - - + + - - - + + - + - - + - - + +
  17 a. chybicka + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
  18 l. czarnobaj + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
  19 g. czelej - - + - + + - - - + + - + - - + - - + +
  20 j. czerwiński - - - - + + - - - + + - + - - + - - + +
  21 d. czudowska - - - - + + - - - + + + . - - + - - + +
  22 w. dobkowski - - . . + + - - - + + - + - - + - - + +
  23 r. dowhan + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
  24 a. dunin + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
  25 w. durlak - - - - + + - - - + + - + - - + - - + +
  26 j. Fedorowicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  27 z. Frankiewicz + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
  28 e. gawęda - - - - + + - - - + + - + - - + - - + +
  29 S. gawłowski + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
  30 b. godyla + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
  31 S. gogacz - - - - + + - - - + + - + - - + - - + +
  32 M. golba + - - - + + - - - + + - - - - + - - + +
  33 a. gorgoń-komor + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
  34 t. grodzki + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
  35 j. gromek + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
  36 M. gromko - - - - + + - - - + + - + - - + - - + +
  37 j. hamerski - - - - + + - - - + + - + - - + - - + +
  38 j. hibner + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
  39 j.M. jackowski ? - ? ? + + - - - + + - + - - + - - + +
  40 d. jazłowiecka + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
  41 M. kamiński + + + + + + + + + + + + + + + - - + + +
  42 S. karczewski - - - - + + - - - + + - + - - + - - + +
  43 k. kleina + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
  44 b. klich + + + + + + + - + + + + + + + + - + + +
  45 a. kobiak + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
  46 M. koc - - - - + + - - - + + - + - - + - - + +
  47 M. kochan + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
  48 a. kołacz-leszczyńska + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
  49 w. komarnicki + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
  50 M. komorowski - - - - + + - - - + + - + - - + - - + +
  51 w. konieczny + + + + + + + ? + + + + + + + + - + + +
  52 t. kopeć - - - - + + - - - + + - + - - + - - + +
  53 M. kopiczko - - - - + + - - - + + - + - - + - - + +
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31. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 7 i 8 października 2021 r.

    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  54 w. kraska - - - - + + - - - + + - + - - + - - + +
  55 k. kwiatkowski + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
  56 S. lamczyk + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
  57 j.F. libicki + + + + + + + - - + + - + + + + - + + +
  58 M. łuczak - - - - + + - - - + + - + - - + - - + +
  59 j. łyczak - - - - + + - - - + + - + - - + - - + +
  60 r. Majer - - - - + + - - - + + - + - - + - - + +
  61 b. Małecka-libera + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
  62 r. Mamątow - - - - + + - - - + + - + - - + - - + +
  63 M. Martynowski - - - - + + - - - + + - + - - + - - + +
  64 e. Matecka + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
  65 a. Mężydło + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
  66 g. Morawska-Stanecka + + + + + + + ? + + + + + + + + - + + +
  67 k. Mróz - - - - + + - - - + + - + - - + - - + +
  68 b. orzechowska - - - - + + - - - + + - + - - + - - + +
  69 S. ożóg - - - - + + - - - + + - + - - + - - + +
  70 a. Pająk - - ? - + + - - - + + - + - - + - - + +
  71 j. Pęcherz + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
  72 M. Pęk - - - - + + - - - + + - + - - + - - + +
  73 w. Piecha - - - - + + - - - + + - + - - + - - + +
  74 M. Plura + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
  75 a. Pociej + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
  76 z. Pupa - - - - + + - - - + + - + - - + - - + +
  77 j. rotnicka + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
  78 j. rusiecki - - - - + + - - - + + - + - - + - - + +
  79 S. rybicki + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
  80 j. Sagatowska - - - - + + - - - + + - + - - + - - + +
  81 j. Sekuła + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
  82 M. Seweryński - - - - + + - - - + + - + - - + - - + +
  83 w. Skurkiewicz - - - - + + - - - + + - + - - + - - + +
  84 k. Słoń - - - - + + - - - + + - + - - + - - + +
  85 l. Staroń + + + + + + ? - ? ? ? ? + + ? + + + + +
  86 a. Szejnfeld + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
  87 a. Szwed - - - - + + - - - + + - + - - + - - + +
  88 r. ślusarz - - - - + + - - - + + - + - - + - - + +
  89 r. świlski + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
  90 d. tobiszowska - - - - + + - - - + + - + - - + - - + +
  91 w. tyszkiewicz + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
  92 k.M. ujazdowski + + + + + + + - - + + - + - + + - + + +
  93 j. wcisła + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
  94 k. wiatr - - - - + + - - - + + - + - - + - - + +
  95 j. włosowicz - - - - + + - - - + + - + - - + - - + +
  96 a. zając - - - - + + - - - + + - + - - + - - + +
  97 j. zając + + + + + + + + - + + - + . . + - - + +
  98 b. zdrojewska + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
  99 b. zdrojewski + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
  100 w. ziemniak + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
 
  głosujących 100 100 99 99 100 100 100 100 100 100 100 100 99 99 99 100 100 100 100 100
  za 54 53 54 53 100 100 51 46 48 99 99 50 98 51 51 98 2 52 100 100
  Przeciw 45 47 43 45 0 0 48 51 51 0 0 49 1 48 47 2 98 48 0 0
  wstrzymało się 1 0 2 1 0 0 1 3 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
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31. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 7 i 8 października 2021 r.

. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

    41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
  1 r. ambrozik - - + + + - - - - + + + + - + + + + - +
  2 P. arndt + + + + - + + - + + + . + + + + + + + +
  3 w. bernacki - - + + + - - - - - + + + - + + + + - +
  4 h. bieda + + + + - + + - + + + + + + + + + + + +
  5 g. bierecki - - + + + - - - - - + + + - + + + + - +
  6 P. błaszczyk - - + + + - - - - - + + + - + + + + - +
  7 r. bober . + + + ? + + - + + + + + + + + + + + +
  8 j. bogucki - - + + + - - - - - + + + - + + + . - +
  9 M. borowski + + + + ? + + - + + + + + + + + + + + +
  10 b. borusewicz + + + + - + + - + + + + + + + + + + + +
  11 b. borys-damięcka + + + + - + + - + + + + + + + + + + + +
  12 M. bosacki + + + + - + + - + + + + + + + + + + + +
  13 k. brejza + + + + - + + - + + + + + + + + + + + +
  14 M. budner - - + + + - - - - - + + + - . + + + - +
  15 j. bury + + + + - + + - + + + + + + + + + + + +
  16 j. chróścikowski - - + + + - - - - - + + + - + + + + - +
  17 a. chybicka + + + + - + + - + + + + + + + + + + + +
  18 l. czarnobaj + + + + - + + - + + + + + + + + + + + +
  19 g. czelej - - + + + - - - - - + + + - + + + + - +
  20 j. czerwiński - - + + + - - - - - + + + - + + + + - +
  21 d. czudowska - - + + + - - - + - + + + - + + + . - +
  22 w. dobkowski - - + + + - - - - - + + + - + + + + - +
  23 r. dowhan + + + + - + + - + + + + + + . + + + + +
  24 a. dunin + + + + - + + - + + + + + + + + + + + +
  25 w. durlak - - + + + - - - - - + + + - + + + + - +
  26 j. Fedorowicz + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
  27 z. Frankiewicz + + + + - + + - + + + + + + + + + + + +
  28 e. gawęda - - + + + - - - - - + + + - + + + + - +
  29 S. gawłowski + + + + - + + - + + + + + + + + + + + +
  30 b. godyla + + + + - + + - + + + + + + + + + + + +
  31 S. gogacz - - + + + - - - - - + + + - + + + + - +
  32 M. golba - - + + + - - - - - + + + - + + + + - +
  33 a. gorgoń-komor + + + + - + + - + + + + + + + + + + + +
  34 t. grodzki + + + + ? + + - + + + + + + + + + + + +
  35 j. gromek + + + + - + + - + + + + + + + + + + + +
  36 M. gromko - - + + + - - - - - + + + - + + + + - +
  37 j. hamerski - - + + + - - - - - + + + - + + + + - +
  38 j. hibner + + + + - + + - + + + + + + + + + + + +
  39 j.M. jackowski . ? + + + + + + + + + + + + + + + + - +
  40 d. jazłowiecka + + + + - + + - + + + + + + + + + + + +
  41 M. kamiński + + + + - + + - + + + + + + + + + + + +
  42 S. karczewski - - + + + - - - - - + + + - + + + + - +
  43 k. kleina + + + + - + + - + + + + + + + + + + + +
  44 b. klich + + + + - + + - + + + + + + + + + + + +
  45 a. kobiak + + + + - + + - + + + + . . + + + + + +
  46 M. koc - - + + + - - - - - + + + - + + + + - +
  47 M. kochan + + + + - + + - + + + + + + + + + + + +
  48 a. kołacz-leszczyńska + + + + - + + - + + + + + + + + + + + +
  49 w. komarnicki + + + + - + + - + + + + + + + + + + + +
  50 M. komorowski - - + + + - - - - - + + + - + + + + - +
  51 w. konieczny + + + + - + + - + + + + + + + + + + + +
  52 t. kopeć - - + + + - - - - - + + + - + + + + - +
  53 M. kopiczko - - + + + - - - - - + + + - + + + + - +
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    41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
  54 w. kraska - - + + + - - - - - + + + - + + + + - +
  55 k. kwiatkowski + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
  56 S. lamczyk + + + + - + + - + + + + + + + + + + + +
  57 j.F. libicki - + + + ? + + - + + + + + + + + + + + +
  58 M. łuczak - - + + + - - - - - + + + - + + + + - +
  59 j. łyczak - - + + + - - - - - + + + - + + + + - +
  60 r. Majer - - + + + - - - - - + + + - + + + + - +
  61 b. Małecka-libera + + + + - + + - + + + + + + + + + + + +
  62 r. Mamątow - - + + + - - - - - + + + - + + + + - +
  63 M. Martynowski - - + + + - - - - - + + + - + + + + - +
  64 e. Matecka + + + + - + + - + + + + + + + + + + + +
  65 a. Mężydło + + + + - + + - + + + + + + + + + + + +
  66 g. Morawska-Stanecka + + + + - + + - + + + + + + + + + + + +
  67 k. Mróz - - + + + - - - - - + + + - + + + + - +
  68 b. orzechowska - - + + + - - - - - + + + - + + + + - +
  69 S. ożóg - - + + + - - - - - + + + - + + + + - +
  70 a. Pająk - - + + + - - - - - + + + - + + + + - +
  71 j. Pęcherz + + + + - + + - + + + + + + + + + + + +
  72 M. Pęk - - + + + - - - - - + + + - + + + + - +
  73 w. Piecha - - + + + - - - - - + + + - + + + + - +
  74 M. Plura + + + + - + + - + + + + + + + + + + + +
  75 a. Pociej + + + + - + + - + + + + + + + + + + + +
  76 z. Pupa - - + + + - - - - - + + + - + + + + - +
  77 j. rotnicka + + + + - + + - + + + + + + + + + + + +
  78 j. rusiecki - - + + + - - - - - + + + - + + + + - +
  79 S. rybicki + + + + - + + - + + + + + + + + + + + +
  80 j. Sagatowska - - + + + - - - - - + + + - + + + + - +
  81 j. Sekuła + + + + - + + - + + + + + + + + + + + +
  82 M. Seweryński - - + + + - - - - - + + + - + + + + - +
  83 w. Skurkiewicz - - + + + - - - - - + + + - + + + + - +
  84 k. Słoń - - - - + - - - - - + + + - + + + + - +
  85 l. Staroń - - + + + + ? ? + + + + + + + + + + . +
  86 a. Szejnfeld + + + + - + + - + + + + + + + + + + + +
  87 a. Szwed - - + + + - - - - - + + + - + + + + - +
  88 r. ślusarz - - + + + - - - - - + + + - + + + + - +
  89 r. świlski + + + + - + + - + + + + + + + + + + + +
  90 d. tobiszowska - - + + + - - - - - + + + - + + + + - +
  91 w. tyszkiewicz + + + + - + + - + + + + + + + + + + + +
  92 k.M. ujazdowski - + + + ? + + - + + + + + + + + + + + +
  93 j. wcisła + + + + - + + - + + + + + + + + + + + +
  94 k. wiatr - - + + + - - - - - + + + - + + + + - +
  95 j. włosowicz - - + + + - - - - - + + + - + + + + - +
  96 a. zając - - + + + - - - - - + + + - + + + + - +
  97 j. zając + - + + + - - - - + + + + - + + + + + +
  98 b. zdrojewska + + + + - + + - + + + + + + + + + + + +
  99 b. zdrojewski + + + + - + + - + + + + + + + + + + + +
  100 w. ziemniak + + + + - + + - + + + + + + + + + + + +
 
  głosujących 98 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 99 99 98 100 100 98 99 100
  za 49 51 99 99 50 53 52 2 54 55 100 99 99 52 98 100 100 98 52 100
  Przeciw 49 48 1 1 45 47 47 97 46 45 0 0 0 47 0 0 0 0 47 0
  wstrzymało się 0 1 0 0 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

    61 62 63 64
  1 r. ambrozik + ? ? -
  2 P. arndt - + + +
  3 w. bernacki + - - -
  4 h. bieda - + + +
  5 g. bierecki + ? ? -
  6 P. błaszczyk + + ? .
  7 r. bober - + + +
  8 j. bogucki + . ? -
  9 M. borowski - + + +
  10 b. borusewicz - + + +
  11 b. borys-damięcka - + + +
  12 M. bosacki - + + +
  13 k. brejza - + + +
  14 M. budner + - ? -
  15 j. bury - + + +
  16 j. chróścikowski + - - -
  17 a. chybicka - + + +
  18 l. czarnobaj - + + +
  19 g. czelej + + ? -
  20 j. czerwiński + - - -
  21 d. czudowska + - - -
  22 w. dobkowski + ? - -
  23 r. dowhan - + + +
  24 a. dunin - + + +
  25 w. durlak + - - -
  26 j. Fedorowicz - + + +
  27 z. Frankiewicz - + + +
  28 e. gawęda + - - -
  29 S. gawłowski - + + .
  30 b. godyla - + + +
  31 S. gogacz + - - -
  32 M. golba + - - -
  33 a. gorgoń-komor - + + +
  34 t. grodzki - + + +
  35 j. gromek - + + +
  36 M. gromko + - - -
  37 j. hamerski + - - -
  38 j. hibner - + + +
  39 j.M. jackowski + ? ? -
  40 d. jazłowiecka - + + +
  41 M. kamiński - + + +
  42 S. karczewski + . ? -
  43 k. kleina - + + +
  44 b. klich - + + +
  45 a. kobiak - + + +
  46 M. koc + - - -
  47 M. kochan - + + +
  48 a. kołacz-leszczyńska - + + +
  49 w. komarnicki - + + +
  50 M. komorowski + - - -
  51 w. konieczny - + + +
  52 t. kopeć + - - -
  53 M. kopiczko + - - -



wyniki głosowań

221

31. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 7 i 8 października 2021 r.

    61 62 63 64
  54 w. kraska + - - -
  55 k. kwiatkowski - + + +
  56 S. lamczyk - + + +
  57 j.F. libicki - + + +
  58 M. łuczak + - - -
  59 j. łyczak + - - -
  60 r. Majer + - - -
  61 b. Małecka-libera - + + +
  62 r. Mamątow + - - -
  63 M. Martynowski + - - -
  64 e. Matecka - + + +
  65 a. Mężydło - + + +
  66 g. Morawska-Stanecka - + + +
  67 k. Mróz + ? - -
  68 b. orzechowska + - - -
  69 S. ożóg + ? ? -
  70 a. Pająk + - . -
  71 j. Pęcherz - + + +
  72 M. Pęk + ? - -
  73 w. Piecha + - - -
  74 M. Plura - + + +
  75 a. Pociej - + + +
  76 z. Pupa + - - -
  77 j. rotnicka - + + +
  78 j. rusiecki + - - -
  79 S. rybicki - + + +
  80 j. Sagatowska + - - -
  81 j. Sekuła - + + +
  82 M. Seweryński + - - -
  83 w. Skurkiewicz + - - -
  84 k. Słoń + - - -
  85 l. Staroń + + + -
  86 a. Szejnfeld - + + +
  87 a. Szwed + ? ? -
  88 r. ślusarz + - - -
  89 r. świlski - + + +
  90 d. tobiszowska + - - -
  91 w. tyszkiewicz - + + +
  92 k.M. ujazdowski - + + +
  93 j. wcisła - + + +
  94 k. wiatr + + ? -
  95 j. włosowicz + - - -
  96 a. zając + - - -
  97 j. zając - + + +
  98 b. zdrojewska - + + +
  99 b. zdrojewski - + + +
  100 w. ziemniak - + + +
 
  głosujących 100 98 99 98
  za 48 56 53 51
  Przeciw 52 34 35 47
  wstrzymało się 0 8 11 0
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Niewątpliwie COVID-19 odcisnął piętno na budżetach wielu krajów, a sytu-

ację stabilizowała tylko dobra polityka finansowa. W obliczu ogromnego kry-
zysu i wielkiej niewiadomej rząd Prawa i Sprawiedliwości podjął działania na 
tyle skuteczne, że prognozuje się wzrost dochodów ujętych w ustawie budżeto-
wej oraz zmniejszenie deficytu. By gospodarka nie stanęła w miejscu, a zosta-
ła jeszcze mocniej napędzona, stworzono program Polski Ład, postanowiono 
przekazać dodatkowe środki na system ochrony zdrowia i inwestycje lokalne.

Zgodnie z uzasadnieniem do proponowanych zmian nowelizacja ustawy bu-
dżetowej na rok 2021 uwzględnia, co następuje.

Po pierwsze, wsparcie samorządów w realizacji zadań własnych i jednostek 
samorządu terytorialnego jako element całościowego mechanizmu stabiliza-
cji i wzmacniania finansów j.s.t. w związku z realizacją programu Polski Ład.

Po drugie, zwiększenie nakładów na wsparcie samorządów w realizacji in-
westycji przede wszystkim na drogach gminnych i powiatowych, skierowanie 
dodatkowych wydatków na rozwój nowoczesnych i ekologicznych form trans-
portu kolejowego.

Po trzecie, dodatkowe środki na kontynuację procesu modernizacji i zwięk-
szenia zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP, na bieżące funkcjonowanie oraz 
na zadania inwestycyjne jednostek organizacyjnych Policji, Straży Granicznej 
i Państwowej Straży Pożarnej.

Po czwarte, przekazanie dodatkowych środków na fundusz motywacyjny 
dla pracowników państwowej sfery budżetowej.

Po piąte, dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych przez zasilenie 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

Po szóste, zwiększenie środków dla instytucji szkolnictwa wyższego i nauki 
na realizację zadań inwestycyjnych.

Po siódme, zwiększenie wydatków na finansowanie zadań w zakresie zdro-
wia, kultury, rolnictwa czy też górnictwa węgla kamiennego.

Nowelizacja budżetu na 2021 r. ukierunkowana jest na niesienie wsparcia jed-
nostkom samorządu terytorialnego. Samorządy te otrzymają aż 12 miliardów zł, 
które będą mogły wykorzystać na zadania własne i inwestycje wodociągowe. 
Nowelizacja niesie też udogodnienia związane z rozwojem dróg i kolei. Wydatki 
w tym zakresie zostaną zwiększone o ok. 10 miliardów zł, na drogi przekazane 
zostaną 3 miliardy 600 milionów zł, co z pewnością przełoży się na przyspie-
szenie inwestycji drogowych i stricte kolejowych. Na gałąź rolnictwa zostanie 
przekazanych dodatkowo ok. 650 milionów zł, by móc dać wsparcie jednostkom 
realizującym działania w obszarze rolnictwa i by zwalczać choroby zwierząt. Na 
ochronę zdrowia zostanie przeznaczony dodatkowy 1 miliard zł. Nowelizacja to 
także dodatkowe 2 miliardy 200 milionów zł przekazane na służby mundurowe.
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Zwiększone zostaną wpływy pochodzące z podatków, ukształtują się one 
w kwocie 424 miliardów 800 milionów zł. Deficyt wyniesie 40 miliardów 400 mi-
lionów zł. Znacząco poprawi się też sytuacja finansowa jednostek samorządu 
terytorialnego – łączne dochody jednostek z tytułu PIT i CIT będą wyższe o 8,8,% 
od dochodów prognozowanych przez same jednostki. Jasno zaznaczono, że żadna 
jednostka samorządu nie osiągnie mniejszych dochodów od prognozowanych 
przed wprowadzeniem Polskiego Ładu. Ponadto prognozowane jest podniesienie 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – wzrośnie stawka brutto, przez co 
i minimalna stawka godzinowa.

W Sejmie za niniejszą nowelizacją budżetu głosowało 236 posłów, 65 było 
przeciw, 149 wstrzymało się od głosu.

Na koniec chciałbym bardzo serdecznie podziękować premierowi Mateuszowi 
Morawieckiemu i stronie rządowej za tę nowelizację. W pełni popieram niniejszą 
nowelizację. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senator agnieszki Gorgoń-komor  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senatorowie!
Organizacje zrzeszające miasta ostrzegają, że propozycje zawarte w Polskim 

Ładzie oznaczają mniejsze dochody dla gmin z podatku PIT. Związek Miast 
Polskich alarmuje, że projektowane zmiany sprawią, że nawet 1/3 samorzą-
dów może utracić płynność finansową. W stanowisku Zarządu Związku Miast 
Polski zwraca się uwagę na to, że Polski Ład niesie negatywne zmiany w sys-
temie podatku PIT, który jest podstawowym dochodem gmin. Skutki zmian 
uderzą w samorządy. Związek Miast Polskich zwraca też uwagę na to, że Polski 
Ład nie podaje informacji o pochodzeniu danych, które pozwoliłby samorządom 
wyliczyć koszty wdrożenia nowego programu gospodarczego. W związku z tym 
wiele gmin może mieć kłopoty ze sfinansowaniem wydatków bieżących, a tylko 
nieliczne gminy będą w stanie utrzymać możliwości rozwoju.

Podobne argumenty przedstawia Unia Metropolii Polskich. Analiza Polskiego 
Ładu przygotowana na zlecenie Unii Metropolii Polskich pokazuje, że pakiet re-
form zaproponowanych przez rząd jest dokumentem politycznym, a nie wyko-
nawczym, dokumentem, który w większym stopniu określa kierunki działania, 
niż precyzuje ich mechanizmy. Nie wskazuje np. kluczowej z punktu widzenia 
finansów komunalnych kwestii skutków zmian w daninach publicznych dla bu-
dżetów jednostek samorządu terytorialnego. Zdaniem Unii Metropolii Polskich 
projekt zmian, jakie do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, usta-
wy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw 
wprowadza Polski Ład, radykalnie wpłynie na ograniczenie możliwości finan-
sowania zadań jednostek samorządu terytorialnego, a tym samym pogorszenie 
jakości życia mieszkańców oraz realizację inwestycji samorządowych. W związ-
ku z tym, że przewidziana w projekcie ustawy o zmianie ustawy o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw rekompen-
sata dla j.s.t. pozwoli na pokrycie zaledwie 1/3 utraconych wpływów, dochody 
gmin będą musiały być gwarantowane przez budżet państwa i to państwo będzie 
musiało wziąć na siebie negatywne skutki spowolnienia gospodarczego i zmian 
w prawie podatkowym.

W związku z tym oczekuję, że rząd jak najszybciej zaproponuje systemowy 
i stały mechanizm rekompensaty poprzez zwiększenie udziału samorządów 
w PIT stosownie do utraconych dochodów.
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Przemówienie senatora Janusza Gromka  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zmiany gospodarcze w Polsce, w tym znaczące zmiany zadań samorządo-

wych od czasu powstania pierwszego tekstu ustawy o dochodach jednostek sa-
morządu terytorialnego, uzasadniałyby kompleksową zmianę tej ustawy, także 
weryfikację źródeł dochodów. Dodatkowym przyczynkiem jest przewidywane 
wprowadzenie tzw. Polskiego Ładu, niewątpliwie uszczuplającego dochody sa-
morządów oraz prowadzącego do zwiększenia ich zadań.

Tymczasem postulowane zmiany wydają się jedynie ograniczać zaniepoko-
jenie samorządów wywołane proponowanymi zmianami, ale proponują jesz-
cze bardziej skomplikowane formuły planowania budżetów. W rozwiązaniach 
tych zmian nie przyjęto poprawek zgłoszonych na etapie procedowania, zwięk-
szających udział samorządów w podatkach PIT i CIT, a dodano kolejną sub-
wencję. Dotychczas planowanie wpływów z tych podatków w budżetach j.s.t., 
w szczególności z podatku PIT, również opierało się na prognozie wyliczonej 
przez ministra finansów, a jej rzeczywiste, niekoniecznie równe, a planowa-
ne w proponowanych zmianach miesięczne wpływy nie powodowały w mojej 
ocenie szczególnych zakłóceń w płynności finansowej. Planowane w tych zmia-
nach dokonywanie w kolejnych latach korekt wykonania wpływów z podatków 
do budżetów jednostek samorządu terytorialnego w stosunku do wcześniejszej 
prognozy wyliczonej przez MF prawdopodobnie również utrudni planowanie 
budżetów j.s.t. Przewidywane wahania cyklu koniunkturalnego jako zagrożenia 
dla dotychczasowych rozwiązań również nie są argumentem, gdyż wahania ta-
kie nie są spowodowane jedynie nierównomiernością wpływów, ale także zmia-
nami w zakresie cen i wydatków oraz nakładaniem i komplikowaniem nowych 
zadań. Należałoby tu zwrócić uwagę na używane przez rząd błędne komunikaty 
o dobrej kondycji budżetów, tj. o znaczącym wzroście dochodów j.s.t. w ostat-
nich latach i o dużej nadwyżce budżetowej j.s.t. w półroczu, bez jednoczesnego 
wykazywania wzrostu wydatków budżetowych w tychże latach oraz zauważe-
nia, że na rozkład wydatków w roku budżetowym – większość ich przypada na 
II półrocze – mają wpływ roczność budżetu, procedury zamówień publicznych 
i cykl inwestycyjny.

Moim zdaniem powinno się dążyć do nowej redakcji, a przynajmniej do 
uproszczeń w ramach ustawy, mniejszych i większych, np. likwidacji art. 89 – 
gminy ponoszą wydatki za osoby w domach pomocy społecznej; uniezależnienia 
wpływów od preferencji politycznych – patrz: dodany art. 28a ust. 4; uprosz-
czenia przepływów finansowych, wyliczeń, spełnienia początkowych założeń 
reformy samorządowej, tj. uniezależnienia dochodów od decyzji rządowych, 
zamiast ustalania kolejnych subwencji i dotacji z budżetu centralnego, w tym 
z dysponowanych rezerw. Postulowany przez j.s.t. udział w podatku VAT nie jest 
uwzględniany. Jego wpływy do budżetu państwa uzależnione są od cen, w tym 
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cen za usługi inwestycyjne; obejmuje to również wpływy wynikające z inwe-
stycji samorządowych. Podobnie dochody z akcyzy zależą od obrotu alkoholami, 
tytoniem, paliwami. Można byłoby nawet postawić tezę, że im większe wydatki 
na ten cel, tym lepiej dla budżetu centralnego.

Uzależnianie części subwencji rozwojowej od poziomu wydatków majątko-
wych na mieszkańca jest moim zdaniem błędem, różne są bowiem preferencje 
j.s.t., ponadto kwestionowane może być klasyfikowanie niektórych wydatków 
uznanych przez j.s.t. za majątkowe. Rozwój nie polega jedynie na ponoszeniu 
wydatków majątkowych. Z kolei manipulowanie przy przeznaczeniu zadanio-
wym subwencji – tak się stało również w części oświatowej, gdzie wyodrębnio-
no kwotę z przeznaczeniem na niepełnosprawność – zmienia praktycznie jej 
charakter z subwencji na dotację. Dlatego w mojej ocenie, jeżeli zmiany zostaną 
zatwierdzone, to subwencja ta powinna być klasyfikowana jako wpływ bieżący. 
To jednostka samorządu terytorialnego zdecyduje po stronie wydatkowej o jej 
przeznaczeniu, ale nie powinno to mieć wpływu na ustalenie subwencji rozwo-
jowej w latach kolejnych.
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Przemówienie senator agnieszki kołacz-leszczyńskiej  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ten projekt ustawy chcę tylko częściowo opisać – jeśli chodzi o miejsca, które 

dla j.s.t. będą miały funkcję wspierającą i pomocniczą.
Otóż część wprowadzanych regulacji zmierza do czasowego uelastycznienia 

reguł fiskalnych zawartych w ustawie o finansach publicznych poprzez czasowe 
stosowanie preferencji w zakresie zasady równoważenia części bieżącej budżetu 
j.s.t. oraz indywidualnego limitu spłaty zobowiązań.

Jak wiemy, od roku 2022 wyłączone zostaną wolne środki z reguły dotyczącej 
zrównoważenia budżetu, określonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych. 
To rozwiązanie miało na celu zapobieżenie przypadkom zaciągania przez j.s.t. 
nadmiernych kredytów i pożyczek – tak uzasadniał to ustawodawca – w celu 
wygenerowania wolnych środków, aby możliwe było spełnienie ustawowego 
wymogu z tego właśnie art. 242.

W tych rozwiązaniach, w związku z pandemią, ustawodawca przyznał pra-
wo czasowego równoważenia wydatków bieżących wolnymi środkami, czyli 
nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynika-
jącą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 
z lat ubiegłych.

Dodatkowo zmiana w ustawie o finansach publicznych pozwala j.s.t. na wyłą-
czanie z limitu zadłużenia zobowiązań zaciągniętych na sfinansowanie wkładu 
własnego przy realizacji projektów dofinasowanych ze środków UE.

Obecnie jest to wyłączenie w sytuacji, kiedy dofinansowanie unijne wynosi co 
najmniej 60% ogólnych kosztów realizacji zadania objętego umową o dofinanso-
wanie. Zaproponowana zmiana zakłada zmniejszenie tego limitu do 50% i będzie 
ona mieć zastosowanie do wydatków wynikających z umów o dofinansowanie 
zawartych po dniu 1 stycznia 2022 r. i wydatków poniesionych po tym dniu.

Te zmiany są i będą wsparciem dla j.s.t., niestety inne zmiany zawarte w tej 
ustawie są jednak nie do zaakceptowania. Tak więc mój głos w ostatecznym 
głosowaniu jeszcze nie jest przesądzony. Dziękuję



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 31. posiedzenia Senatu

231

31. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 7 i 8 października 2021 r.

 
 
 
 
 

Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zaproponowane w ustawie o zmianie ustawy o dochodach jednostek samo-

rządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw rozwiązania, zgodnie z uza-
sadnieniem ustawy, mają na celu przede wszystkim:

— wsparcie finansowe w realizacji zadań własnych samorządu terytorialne-
go przez skierowanie z budżetu państwa do budżetów j.s.t. dodatkowych środ-
ków finansowych w ramach subwencji ogólnej;

— uelastycznienie zarządzania budżetami j.s.t. przez modyfikację reguł fi-
skalnych obowiązujących j.s.t., tj. wprowadzanie czasowych preferencji w za-
kresie zasady zrównoważenia części bieżącej budżetu j.s.t. oraz indywidualnego 
limitu spłaty zobowiązań;

— zwiększenie stabilności i przewidywalności dochodów samorządowych, 
tak by były one mniej narażone na wahania koniunktury gospodarczej oraz 
skutki wprowadzanych zmian prawnych;

— wyeliminowanie dysfunkcji systemu dochodów samorządowych, któ-
re uległy znacznemu nasileniu w okresie dekoniunktury wywołanej epidemią 
COVID-19 i mogą się pogłębić po wprowadzeniu zmian podatkowych zawartych 
w Polskim Ładzie;

— wzmocnienie potencjału inwestycyjnego j.s.t.;
— zapewnienie samorządom województw dochodów niezbędnych do reali-

zacji zadań publicznych.
Nie po raz pierwszy niezmiernie ważna ustawa, decydująca o finansowaniu, 

a więc w konsekwencji o funkcjonowaniu polskich samorządów, została przy-
gotowana w pośpiechu i nie została skonsultowana z Komisją Wspólną Rządu 
i Samorządu Terytorialnego, stąd m.in. negatywne stanowisko Zarządu ZMP, 
o którym powiem w dalszym ciągu wystąpienia.

Zupełnie niezrozumiałe są wyliczenia skutków wprowadzanych zmian przed-
stawiane przez rząd, całkowicie odbiegające od tych przedstawianych przez pol-
skie samorządy. Gdyby odbyły się sensowne konsultacje z przedstawicielami 
samorządów, gdyby były uzgodnienia z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu 
Terytorialnego, z pewnością uniknęlibyśmy tych rozbieżnych wyliczeń i niepew-
ności, z jakimi przyjdzie się borykać miastom i gminom już w najbliższym czasie.

Polskie samorządy, generujące 66% inwestycji w sektorze publicznym i odpo-
wiadające za ogromną większość usług dla mieszkańców, oczekują uczciwych, 
kompleksowych i prostych rozwiązań zapewniających im stabilne dochody wła-
sne. Propozycje ustawowe komplikują i zaciemniają system finansowania za-
dań samorządowych oraz uzależniają go od arbitralnych decyzji rządzących. 
Samorządy mają prawo partycypować we wzroście gospodarczym, dlatego 
wszelkie ubytki w ich dochodach należy uzupełniać systemowo za pomocą wzro-
stu udziałów w dochodach z podatków PIT i CIT.
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Należy też ostatecznie zadecydować o systemie zwrotu do samorządów pła-
conego przez nie podatku VAT z tytułu realizowanych inwestycji i zakupów, któ-
re są dokonywane dla dobra nas wszystkich. Przecież każde miasto czy gmina, 
realizując jakiekolwiek inwestycje, na które pozyskała środki czy to z progra-
mów unijnych, czy to krajowych, oddają do budżetu państwa znaczną ich część 
w postaci podatku VAT. Rocznie kwota podatku VAT odprowadzonego przez 
samorządy oscyluje wokół 8 miliardów zł. 

Wspomniałem wcześniej, że stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich 
w sprawie ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach j.s.t. 
oraz niektórych innych ustaw jest negatywne, gdyż ustawa ta:

— nie uzupełnia ubytków w dochodach j.s.t. z udziałów w podatku dochodo-
wym od osób fizycznych spowodowanych zmianami w systemie podatku PIT 
uchwalonymi w latach 2019 i 2020; 

— nie rekompensuje ubytków w dochodach j.s.t. z udziałów w podatku do-
chodowym od osób fizycznych spowodowanych zmianami w systemie podatku 
PIT zawartymi w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku do-
chodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób praw-
nych oraz niektórych innych ustaw stanowiącym realizację programu Polski 
Ład, co łącznie stanowi ewidentne naruszenie art. 167 Konstytucji RP, ponieważ 
ubytki są wielomiliardowe, jak wykazano w uzasadnieniu, a zakres zadań j.s.t. 
nie zmienia się;

— nie wprowadza nowego źródła zasilania finansowego j.s.t. – postulowa-
nej przez samorządy subwencji rozwojowej, będącej odpowiednikiem zwrotu 
wpłacanego do budżetu państwa podatku VAT od inwestycji samorządowych.

W związku z tym zarząd związku domaga się wprowadzenia do opiniowanej 
ustawy następujących zmian.

W art. 8 ust. 1 słowa „8 miliardów zł” należy zastąpić słowami „12 miliardów 
399 milionów zł” – to będzie stanowiło uzupełnienie zasadniczej części ubyt-
ków z lat 2019, 2020 i 2021 spowodowanych zmianami uchwalonymi w latach 
2019 i 2020.

Należy zwiększyć udziały j.s.t. we wpływach z podatku dochodowego od osób 
fizycznych w stopniu zapewniającym uzupełnienie ubytków w tych dochodach 
własnych spowodowanych zmianami w ustawie uchwalonymi w latach 2019 
i 2020 oraz przewidzianymi w omawianej dziś ustawie, tzn.:

— w art. 1 pkt 2 wskaźniki udziałów j.s.t. we wpływach z podatku PIT okre-
ślić odpowiednio: dla gmin – 0,5010, dla powiatów – 0,1343, dla województw 
– 0,0210; 

— w art. 1 pkt 3 skreślić dodawane do ustawy zmienionej w art. 1 art. 9b i 9c;
— skreślić art. 19;
— w art. 20 słowa „3000 milionów zł” zastąpić słowami „7800 milionów zł” 

– to skompensuje wpłacany do budżetu państwa co roku nieodliczony podatek 
VAT od inwestycji samorządowych.

Należy też rozważyć dodanie w art. 1 punktu nadającego art. 2 pkt 5 ustawy 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego brzmienie: „5) ogólnej kwo-
cie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – rozumie się przez 
to 100% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, pobieranego na 
zasadach ogólnych, tj. według skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ustawy 
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2021 r. 
poz. 1128, 1163 i 1243), oraz podatku pobieranego od dochodów z pozarolniczej 
działalności gospodarczej w wysokości 19% oraz na podstawie ustawy o zryczał-
towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 
osoby fizyczne; przez wpływy rozumie się wpłaty pomniejszone o dokonane 
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zwroty, przy czym w kwocie zwrotów nie uwzględnia się kwoty stanowiącej 
różnicę określoną zgodnie z art. 27f ust. 8–10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o po-
datku dochodowym od osób fizycznych”. 

Do tego stanowiska są odpowiednie wyliczenia i pełne uzasadnienie. Dlatego 
na posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 
zostały przegłosowane odpowiednie poprawki i od ich przyjęcia przez Wysoką 
Izbę uzależniam ostateczne głosowanie nad tą ustawą. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wdrażany przez rząd premiera Mateusza Morawieckiego Polski Ład niesie 

niewątpliwie największe zmiany w podatkach od wielu lat i jest wręcz pozytyw-
ną podatkową rewolucją. Według ogólnodostępnych rządowych danych finanse 
samorządów znacznie się poprawiły, a wsparcie inwestycyjne płynące z budżetu 
państwa pomaga w ogólnym ich rozwoju. 

Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 
oraz niektórych innych ustaw będąca rządowym projektem dostosowuje, ściśle 
ujmując, obecny system finansowania samorządu terytorialnego do wymagań 
programu Polski Ład. Wprowadzi ona nową subwencję rozwojową dla samorzą-
dów, by te mogły więcej i skuteczniej inwestować – wbrew szerzonym negatyw-
nym opiniom. Ponadto stworzy nowe, dogodne podstawy prawne, z głównym 
naciskiem na kwestie związane z podatkami. Dużo pracy włożono w doprecy-
zowanie przepisów regulujących premie aktywizujące gminy – pochylono się 
nad systemem jej przeliczania, przydziałem oraz wysokością. Łącznie do samo-
rządów ma trafić dodatkowo 8 miliardów zł.

Jak podkreślono w uzasadnieniu niniejszego projektu, „Podstawowym ce-
lem projektu ustawy jest zapewnienie jednostkom samorządu terytorialnego 
(dalej: j.s.t.) optymalnych warunków prowadzenia przez nie gospodarki finan-
sowej w związku z Programem Polski Ład. Zaproponowane w projekcie ustawy 
rozwiązania z jednej strony wprost realizują postanowienia tego programu, 
wprowadzając m.in. nową część subwencji ogólnej – rozwojową (inwestycyjną) 
dla samorządów, z drugiej strony zapewniają dostosowanie systemu finansów 
samorządu terytorialnego do wyzwań, przed jakimi staną samorządy w kon-
sekwencji wdrożenia ambitnych rozwiązań Polskiego Ładu, zwłaszcza w sys-
temie podatkowym.

Obecny system dochodów j.s.t. funkcjonuje już ponad 17 lat i z uwagi na dyna-
miczne zmiany w otoczeniu gospodarczym i prawnym wymaga dostosowania do 
nowych realiów. Obserwację tę potwierdzają m.in. analizy własne Ministerstwa 
Finansów, publikacje środowisk naukowych oraz opinie samych JST.

Aktualnie prace nad nowym systemem dochodów j.s.t. są prowadzone 
w ramach powołanego na mocy ustaleń Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 
Terytorialnego Zespołu ds. przeglądu finansów samorządowych, w skład któ-
rego wchodzą przedstawiciele rządu i samorządu. W grudniu 2020 r. na spotka-
niu Zespołu Ministerstwo Finansów zaprezentowało wstępną koncepcję zmian 
w systemie finansowania samorządów obejmującą kluczowe kategorie tych do-
chodów, w tym – opartą na doświadczeniach współpracy z Bankiem Światowym 
– kompleksową zmianę mechanizmu wyrównawczo-korekcyjnego, uwzględnia-
jącego w systemie potrzeby wydatkowe j.s.t. Na posiedzeniu Zespołu ds. Systemu 
Finansów Samorządu Terytorialnego Komisji Wspólnej, które odbyło się dnia 
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31 maja 2021 r., strona samorządowa stwierdziła, że prace w tym zakresie są 
potrzebne i powinny być kontynuowane.

Uznając za racjonalne kontynuowanie prac w ramach wymienionego Zespołu 
oraz prowadzenie, w porozumieniu ze stroną samorządową, dalszych pogłębio-
nych analiz w tym zakresie, w tym w obszarze potrzeb wydatkowych, koniecz-
ne jest jednak pilne wprowadzenie rozwiązań, które wesprą j.s.t. Proponowane 
w projekcie ustawy rozwiązania mają na celu, przede wszystkim:

1) wsparcie finansowe w realizacji zadań własnych samorządu terytorialnego 
przez skierowanie z budżetu państwa do budżetów j.s.t. dodatkowych środków 
finansowych w ramach subwencji ogólnej,

2) uelastycznienie zarządzania budżetami j.s.t. przez modyfikację reguł fi-
skalnych obowiązujących j.s.t., tj. wprowadzanie czasowych preferencji w za-
kresie zasady zrównoważenia części bieżącej budżetu j.s.t. oraz indywidualnego 
limitu spłaty zobowiązań,

3) zwiększenie stabilności i przewidywalności dochodów samorządowych, tak 
by były one mniej narażone na wahania koniunktury gospodarczej oraz skutki 
wprowadzanych zmian prawnych,

4) wyeliminowanie dysfunkcji systemu dochodów samorządowych, które 
uległy znacznemu nasileniu w okresie dekoniunktury wywołanej epidemią 
COVID-19 i mogą się pogłębić po wprowadzeniu zmian podatkowych zawar-
tych w Polskim Ładzie,

5) wzmocnienie potencjału inwestycyjnego jednostek samorządu 
terytorialnego.

Ponadto w związku z tym, że przepisy ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o do-
chodach jednostek samorządu terytorialnego (DzU z 2021 r. poz. 38 z późn. zm.), 
regulujące zasady ustalania wpłat województw do budżetu państwa i sposób ich 
podziału, wygasają z końcem 2021 r., niezbędne jest – do czasu wprowadzania 
docelowego mechanizmu wyrównawczo-korekcyjnego – przedłużenie obowią-
zywania tych przepisów. Brak regulacji w tym zakresie oznaczałby, że samorzą-
dy województw nie otrzymałyby w 2022 r. i kolejnych latach części regionalnej 
subwencji ogólnej, pochodzącej z wpłat, gdyż nie byłoby podstawy prawnej do 
ustalania zarówno wpłat, jak i subwencji. Pozbawiłoby to większość województw 
istotnej części dochodów, zapewniających realizację zadań publicznych”.

Warto podkreślić, że nie byłoby tych pieniędzy, gdyby nie dobre gospodaro-
wanie środkami przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Niedawno Rada Ministrów 
przyjęła nowelizację budżetu na 2021 r. Prognozy pokazują, że w całym roku do-
chody mogą być większe od tych zapisanych w ustawie budżetowej nawet o 78,5 
miliarda zł. Świadczą o tym, obok prognoz, również twarde dane z wykonania 
budżetu państwa w ostatnich miesiącach. Mianowicie po lipcu nadwyżka w bu-
dżecie wynosi już ok. 35 miliardów zł. Stąd te 8 miliardów zł dla samorządów 
w ramach tej nowelizacji. A jeszcze mamy dodatkowe 4 miliardy zł na inwestycje 
w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji. Ale pamiętaj-
my, że dodatkowe środki trafią również m.in. do systemu ochrony zdrowia. Nie 
zabraknie ich też na pomoc dla niepełnosprawnych, inwestycje w kolej i drogi, 
a także rolnictwo i walkę z afrykańskim pomorem świń, ASF. Dlatego podzięko-
wania dla rządu premiera Mateusza Morawieckiego za tę nowelizację i olbrzymie 
wsparcie, jakie otrzymują nasze samorządy.

W pełni popieram niniejszą nowelizację. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senator agnieszki kołacz-leszczyńskiej  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Procedowana ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym to regula-

cja, która umożliwi kontynuację działalności prowadzonej w składzie podatko-
wym w sytuacji rezygnacji z prowadzenia tej działalności przez dotychczasowy 
podmiot prowadzący skład podatkowy, bez konieczności zakończenia procedu-
ry zawieszenia poboru w stosunku do wyrobów akcyzowych znajdujących się 
w składzie podatkowym. Mowa tu o zbyciu prawa własności nieruchomości, na 
której znajduje się skład podatkowy, na rzecz nabywcy, który będzie prowadził 
skład podatkowy w tym samym miejscu.

Te przepisy obwarowane są oczywiście warunkami. Wymagane jest m.in. 
nowe zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego albo zezwolenie zmie-
nione z uwagi na rozszerzenie miejsca prowadzenia składu podatkowego. 
Wymagane jest także sporządzenie wykazów wyrobów akcyzowych objętych 
procedurą zawieszenia poboru akcyzy, określających ilość wyrobów akcyzo-
wych oraz kwoty akcyzy, jaka byłaby należna, gdyby wyroby te nie były objęte 
procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Wymagania te jednak nie są barierami, 
a jedynie służą dobrej realizacji nowelizowanych zapisów. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Omawiana ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, o dziwo, nie 

jest przedłożeniem rządowym, tylko – nie wiem, który to już raz w tej kaden-
cji – przedłożeniem poselskim. Wydawać się powinno, że proponowane bardzo 
istotne zmiany w funkcjonowaniu składów podatkowych powinien przedsta-
wić rząd wraz z dokładnym uzasadnieniem ich skutków i wpływów m.in. na 
finanse publiczne. Wydaje się także, że proponowane zmiany w podatku ak-
cyzowym, umożliwiające kontynuację działalności prowadzonej w składzie 
podatkowym w przypadku rezygnacji z prowadzenia tej działalności przez do-
tychczasowy podmiot, bez konieczności zakończenia procedury zawieszenia 
poboru w stosunku do wyrobów akcyzowych znajdujących się w tym składzie, 
powinny być wprowadzone już znacznie wcześniej, gdyż były one oczekiwane 
przez małych i średnich przedsiębiorców od dawna. Wówczas nie byłoby podej-
rzeń co do prawdziwej intencji wprowadzania dzisiaj zmian, które przez wielu 
znających problemy podatku akcyzowego są interpretowane – chyba właściwie 
– jako rozwiązania służące spółkom Lotos i Orlen w związku z planowaną ich 
konsolidacją i koniecznością, zgodnie z decyzją Komisji Unii Europejskiej, zby-
cia części aktywów Lotosu.

Niezależnie od tego, jaki cel przyświecał wnioskodawcom projektu tej usta-
wy, muszę powtórzyć raz jeszcze, że zaproponowane rozwiązanie jest od daw-
na oczekiwane przez wiele małych podmiotów gospodarczych prowadzących 
działalność związaną ze składami podatkowymi, które zwracały uwagę na brak 
możliwości kontynuacji działalności przez następcę prawnego podmiotu, który 
wcześniej nie prowadził składów podatkowych, poprzez zakup nieruchomości.

Zaproponowane regulacje ustawowe pozwolą we wszystkich przypadkach, 
w których nie mamy do czynienia z sukcesją podatkową uniwersalną, na przeję-
cie składu podatkowego przez inny podmiot bez konieczności likwidacji działal-
ności prowadzonej w przejmowanym składzie i bez konieczności zapłaty akcyzy 
od wyrobów akcyzowych znajdujących się w tym składzie podatkowym. 

Obecne przepisy co do zasady nie zezwalają na kontynuację działalności 
w składzie podatkowym przez inny podmiot niż dotychczasowy, prowadzący 
skład podatkowy. Zgodnie z dziś jeszcze obowiązującą ustawą z dniem cofnię-
cia zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na prowadzeniu składu 
podatkowego następuje zakończenie procedury poboru akcyzy. Oznacza to, że 
przedsiębiorca tam funkcjonujący jest zmuszony natychmiast zapłacić czasami 
bardzo wielkie kwoty. 

Omawiana ustawa tę konieczność natychmiastowej zapłaty zmienia, więc 
służyć będzie także małym i średnim przedsiębiorcom. Dlatego będę głosować 
za przyjęciem tej ustawy.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Według definicji słownikowej skład podatkowy jest miejscem, w którym pro-

dukuje się, magazynuje, a także przeładowuje wyroby akcyzowe. By móc działać 
w tym kierunku, niezbędne jest uzyskanie przez przedsiębiorcę odpowiedniej 
zgody wydanej przez właściwego naczelnika urzędu celnego. Składy te działają 
zgodnie z obowiązującym regulaminem funkcjonowania składu podatkowego 
– również po zatwierdzeniu go przez urzędnika.

Poselski projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym skupia się więc 
na likwidacji barier, z którymi borykają się przedsiębiorcy. Pochylono się nad 
kwestiami dotyczącymi zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy, 
określono podstawy decyzji, a także sprecyzowano przepisy dotyczące podmio-
tów, które uzyskały nowe zezwolenie. Ponadto nowelizacja określa zasady przej-
mowania składów podatkowych i, co za tym idzie, procedury z tym związane. 
Wśród tych przepisów znajduje się zapis o tym, że przedsiębiorca, który przejmie 
skład, nie będzie musiał płacić akcyzy od znajdujących się w nim produktów.

Jak podkreślono w uzasadnieniu projektu poselskiego, celem jest wprowa-
dzenie regulacji umożliwiającej kontynuację działalności prowadzonej w skła-
dzie podatkowym w przypadku rezygnacji z prowadzenia tej działalności przez 
dotychczasowy podmiot prowadzący skład podatkowy, bez konieczności zakoń-
czenia procedury zawieszenia poboru w stosunku do wyrobów akcyzowych 
znajdujących się w tym składzie podatkowym. Sytuacja taka może mieć miejsce 
w przypadku zbycia prawa własności nieruchomości, na której znajduje się skład 
podatkowy, na rzecz nabywcy, który w tym samym miejscu będzie prowadzić 
swój skład podatkowy. Proponowana regulacja wychodzi naprzeciw oczekiwa-
niom podmiotów prowadzących działalność w formie składu podatkowego, sy-
gnalizujących brak możliwości kontynuacji działalności w składzie podatkowym 
przez inny podmiot, niebędący następcą prawnym dotychczasowego podmiotu 
prowadzącego skład podatkowy. Trudności dotyczą zwłaszcza działalności pro-
wadzonej w składach podatkowych typu produkcyjnego, w których, w związku 
z koniecznością zakończenia działalności i rozliczenia się z podatku akcyzowego, 
w wyniku zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy trzeba przerwać 
cały proces produkcji.

Tak więc nowelizacja umożliwia kontynuację działalności prowadzonej 
w składzie podatkowym w przypadku rezygnacji z prowadzenia tej działalności 
przez dotychczasowy podmiot prowadzący skład podatkowy, bez konieczności 
zakończenia procedury zawieszenia poboru w stosunku do wyrobów akcyzo-
wych znajdujących się w tym składzie podatkowym. 

Samo wejście w życie projektowanej ustawy nie spowoduje wzrostu wydat-
ków po stronie budżetu państwa ani budżetu jednostek samorządu terytorial-
nego. Nie można więc wskazać źródeł finansowania rozwiązań przewidzianych 
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w ustawie. Proponowana regulacja może wpłynąć pozytywnie na działalność 
tych spośród mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, 
którzy prowadzą albo zamierzają prowadzić skład podatkowy. Dla pozostałych 
przedsiębiorców należących do tych grup regulacja będzie neutralna. W pełni 
popieram niniejszą nowelizację. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora ryszarda Świlskiego  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Proponowane zmiany w ustawie o podatku akcyzowym są zdecydowanym 

ułatwieniem dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie składu 
podatkowego. Gdyby propozycje te zostały przyjęte, to przedsiębiorcy nabywa-
jący składy podatkowe, w których znajdują się produkty akcyzowe takie jak np. 
napoje alkoholowe, papierosy czy paliwa mogliby kontynuować działalność bez 
konieczności zakończenia procedur zawieszenia poboru w stosunku do wyro-
bów akcyzowych. 

Obecnie w takim przypadku, czyli w przypadku zmiany podmiotu prowa-
dzącego skład podatkowy, konieczne jest zawieszenie i cofnięcie zezwolenia ak-
cyzowego oraz rozpoczęcie procedury wydania nowego zezwolenia. Wiąże się 
to z większymi wydatkami oraz oczywiście z przeciąganiem całej procedury 
w czasie.

Jednak nie dajmy się zmylić. Na pierwszy rzut oka te zmiany w ustawie wy-
dają się wyjściem naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, ale niestety partii 
rządzącej w tym poselskim projekcie wcale nie chodzi o dobro przedsiębiorców 
– już wielokrotnie pokazywali swój stosunek do tej grupy. Ta ustawa jest kolej-
nym krokiem w ramach przygotowania gruntu prawnego pod przejęcie Lotosu. 
Dzięki niej w przypadku fuzji Lotosu z Orlenem będzie można uniknąć zapła-
ty podatku akcyzowego, co stanowczo ułatwi cały szkodliwy, szczególnie dla 
Pomorza, proceder przejęcia Lotosu.
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Przemówienie senatora wadima Tyszkiewicza  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Popieram zmiany wprowadzane do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o po-
datku akcyzowym, ponieważ są one korzystne dla polskiego przedsiębiorcy. 
Nowelizacja umożliwia kontynuację działalności prowadzonej w składzie po-
datkowym w przypadku rezygnacji z prowadzenia tej działalności przez dotych-
czasowy podmiot prowadzący skład podatkowy, bez konieczności zakończenia 
procedury zawieszenia poboru w stosunku do wyrobów akcyzowych znajdują-
cych się w tym składzie podatkowym. Tego typu sytuacja może mieć miejsce 
przy zbyciu prawa własności nieruchomości, na której znajduje się dany skład 
podatkowy, na rzecz nabywcy, który zamierza w tym samym miejscu prowa-
dzić swój skład podatkowy.

W związku z tym, że dotychczasowe rozwiązania mogły stanowić barie-
rę w prowadzeniu działalności gospodarczej, uważam, że proponowane zmia-
ny wychodzą naprzeciw oczekiwaniom podmiotów prowadzących działalność 
w formie składu podatkowego. Trudności dotyczyły zwłaszcza działalności pro-
wadzonej w składach podatkowych typu produkcyjnego, w których, w związku 
z koniecznością zakończenia działalności i rozliczenia się z podatku akcyzowego 
w wyniku zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy, trzeba było prze-
rwać cały proces produkcji. 

Dzięki nowelizacji na zmianie przepisów skorzysta wielu przedsiębiorców, 
w szczególności zaś ci, którzy produkują, składują bądź przetwarzają wyroby 
określone w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, czyli głównie 
wyroby energetyczne, alkoholowe i tytoniowe oraz niektóre inne wyroby, np. 
oleje smarowe.
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Przemówienie senator haliny Biedy  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz nie-
których innych ustaw z pewnością zasługuje na zajęcie negatywnego stanowiska. 
Chodzi zarówno o kwestie związane ze zmianą podmiotu obsługującego świad-
czenie wychowawcze, jak i o kwestie związane z ograniczeniami dotyczącymi 
przyjmowania wniosków, prowadzenia postępowań czy wypłat świadczenia 
500+ wyłącznie w formie elektronicznej. Działania te w sposób rażący przyczy-
nią się do wykluczenia dostępu wnioskodawców do programu, zwłaszcza tych 
z ubogich rodzin, niemających stałego dostępu do internetu.

Fakt, iż w Polsce jednostek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w porównaniu 
z ośrodkami pomocy społecznej jest prawie 8 razy mniej, dowodzi ograniczają-
cego i niewystarczającego dostępu do świadczenia w wypadku osób dotychczas 
składających wnioski w formie papierowej. To właśnie najubożsi odbiorcy, wy-
kluczeni cyfrowo, składający wnioski w tradycyjny sposób staną się „ofiarami” 
proponowanych zmian. Konieczność dojechania do placówek ZUS oddalonych 
od miejsca ich zamieszkania znacznie utrudni kontakt z urzędnikiem oraz zała-
twienie sprawy w szybki sposób. Pojawia się konieczność zorganizowania punk-
tów stacjonarnych i informacyjnych dla osób potrzebujących pomocy podczas 
złożenia dokumentów, co niesie kolejne koszty. Przypomnijmy, iż organizacja 
takich punktów była konieczna w związku z realizacją programu „Dobry start” 
(punkty były otwarte raz w tygodniu przez miesiąc dla osób zainteresowanych 
w różnych miejscach przy jednoczesnym braku kampanii informacyjnej). Należy 
zauważyć, iż pomimo proponowanych modyfikacji w kwestii podmiotu realizu-
jącego świadczenie 500+ ośrodki pomocy społecznej będą kontynuowały wery-
fikację wydatków rodziców i opiekunów oraz będą odpowiedzialne za ustalenie 
faktycznego pełnienia opieki nad dziećmi za pomocą wywiadów środowisko-
wych. To dowodzi, że nie zostaną one w realny sposób odciążone od dotychczas 
prowadzonych czynności. 

Błędnym argumentem wydaje się również chęć zapobiegania i przeciwdziała-
nia rozprzestrzenianiu się COVID-19. Osoby potrzebujące pomocy w wypełnie-
niu wniosku mają taką samą szansę na zarażenie się wirusem podczas kontaktu 
z pracownikiem ZUS, placówki pocztowej, pasażerami czy kierowcami komu-
nikacji miejskiej. Ponadto koszty związane z przejazdem do placówek ZUS, 
wysłaniem wniosku listownie lub ewentualnym dostarczeniem brakujących 
dokumentów wydają się kolejną przesłanką przemawiającą za niekorzystnym 
wpływem wprowadzenia omawianych zmian.
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Przemówienie senator alicji chybickiej  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
W związku z procedowaną ustawą o zmianie ustawy o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw do mojego biura se-
natorskiego wpłynęło pismo od Polskiej Federacji Związkowej Pracowników 
Socjalnych i Pomocy Społecznej, którego autorzy wyrażają się bardzo krytycz-
nie co do procesu legislacyjnego tej ustawy w Sejmie. W ramach swojego głosu 
w dyskusji chciałabym przedstawić jedną z przesłanych petycji.

1. Proponowane rozwiązanie, polegające w szczególności na powierze-
niu postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego (500+) Zakładowi 
Ubezpieczeń Społecznych, może niekorzystnie wpłynąć na dostępność tego 
wsparcia dla samych rodzin. Liczba ośrodków pomocy społecznej w Polsce to 
ok. 2,5 tysiąca, natomiast Zakład Ubezpieczeń Społecznych dysponuje w Polsce 
322 jednostkami (w 2019 r. – 43 oddziałami, 209 inspektoratami i 70 biurami 
terenowymi). Jednostki ZUS są najczęściej oddalone od miejsca zamieszkania 
wnioskodawców, co w znaczący sposób może utrudnić osobom kontakt z jed-
nostką w celu załatwienia sprawy. Miasta/gminy, realizując zadanie poprzez 
m.in. ośrodki pomocy społecznej, zapewniały i zapewniają mieszkańcom ła-
twy, szybki, sprawny dostęp, blisko miejsca zamieszkania, jak również możli-
wość skontaktowania się z urzędnikiem oraz załatwienia sprawy bez zbędnej 
zwłoki. W przypadku przejęcia zadania dotyczącego świadczenia wychowaw-
czego przez ZUS będzie to znacznie ograniczone. Kontakt z oddziałem Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych jest w chwili obecnej bardzo ograniczony. Korzystając 
z infolinii, bardzo trudno jest się połączyć z pracownikami ZUS i uzyskać sto-
sowne informacje. Ponadto nie zmienia nawet sytuacji fakt, iż w założeniu do 
ustawy zapowiedziano realizację programu wyłącznie z wykorzystaniem środ-
ków elektronicznych (platform internetowych). Większość osób korzysta już 
z systemów informatycznych, aby złożyć wniosek. Aczkolwiek nadal są osoby, 
które składają wnioski o świadczenie wychowawcze drogą tradycyjną (papiero-
wą). Wielokrotnie zdarzają się osoby, które były zachęcane przez pracowników 
do składania wniosku drogą elektroniczną, jednak składały wnioski w sposób 
tradycyjny, w formie papierowej, m.in. ze względu na brak dostępu do kom-
putera czy też konieczność pomocy ze strony pracownika przy wypełnieniu 
wniosku. Z takiej formy wystąpienia o świadczenie dla dzieci korzystali w dużej 
mierze odbiorcy wrażliwi, a więc rodziny ubogie, z mniejszych miejscowości, 
a także rodziny wykluczone cyfrowo (bez dostępu do komputera lub internetu). 
W związku z powyższym byłoby to krzywdzące dla dzieci, na które rodzice nie 
mogliby złożyć wniosków, a jednocześnie uzyskać wsparcia finansowego, które 
jest niezbędne do ich funkcjonowania. Planując oszczędności w zakresie kosztów 
obsługi programu, projektodawca nie powinien nie dostrzegać, iż to właśnie te 
rodziny, szczególnie narażone na skutki wykluczenia, wymagające wsparcia, 
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staną się głównie „ofiarami” ograniczonej dostępności i stworzonych barier 
w możliwości np. tradycyjnego złożenia wniosku, uzupełnienia braków w po-
stępowaniu, a także znacznego oddalenia ich miejsca zamieszkania od jednostki 
ZUS, w której będzie istniała szansa na kontakt z urzędnikiem. Ustawa z dnia 
19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 
zobowiązuje organy administracji do zapewnienia dostępności architektonicz-
nej, cyfrowej oraz, co ważne, informacyjno-komunikacyjnej. Wskazuje rów-
nież bariery, czyli przeszkody lub ograniczenia architektoniczne, cyfrowe lub 
informacyjno-komunikacyjne, które uniemożliwiają lub utrudniają osobom ze 
szczególnymi potrzebami udział w rożnych sferach życia na zasadzie równości 
z innymi osobami. Wobec powyższych zapisów przyjętych przepisów, mających 
na celu chronić grupę osób ze szczególnymi potrzebami, propozycja składania 
wniosków o świadczenie w ZUS jedynie w formie elektronicznej stoi w oczywi-
stej sprzeczności z przyjętymi już regulacjami. 

2. Przejęcie zadań realizowanych w samorządach przez Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych spowoduje konieczność zwolnienia z pracy osób dotychczas reali-
zujących to zadanie w gminach. Zadania dotyczące ustawy o pomocy państwa 
w wychowywaniu dzieci samorządy realizują od 2016 r. Na początku świad-
czenie na pierwsze dziecko przyznawane było z uwzględnieniem kryterium 
dochodowego. Wiązało się to ze szczegółową weryfikacją wniosków oraz do-
chodów rodzin. Pięcioletnie doświadczenie w realizacji zadania przyczynia się 
do sprawnego, szybkiego rozpatrywania wniosków przez wykwalifikowanych 
pracowników, których teraz będzie trzeba zwolnić. Zwolnienie będzie skutkować 
wypłatą odpraw, zasiłków dla bezrobotnych, być może odszkodowań. Powyższe 
działania mogą prowadzić do zwiększenia bezrobocia w skali kraju, załamań 
psychicznych zwalnianych osób, a także długofalowych kosztów pomocy np. 
społecznej dla rodzin tych osób, jeśli pozbawione zostaną one dotychczasowych 
źródeł dochodu. Samorządy niejednokrotnie zgłaszały potrzebę, aby świadcze-
nie przyznawać do osiemnastego roku życia, bez konieczności składania co roku 
nowych wniosków i produkowania niepotrzebnie dodatkowych dokumentów 
(w szczególności kiedy świadczenie jest przyznawane bez względu na dochód 
wnioskodawcy). Koszt obsługi świadczenia wychowawczego również zmniej-
szał się i obecnie wynosi 0,85%.

Projektodawca (MRiPS), przyjmując również koszt obsługi jako 0,1% kwoty 
przeznaczonej na wypłatę świadczeń wychowawczych, zdaje się nie dostrze-
gać, że nawet po zakładanych zmianach legislacyjnych prowadzenie zarówno 
dotychczasowych, jak i nowych postępowań rodzić będzie znacznie wyższe 
koszty związane m.in. z przyznawaniem świadczeń w formie rzeczowej, prze-
prowadzanymi wywiadami środowiskowymi w celu weryfikacji uprawnień do 
świadczenia 500+, wszczynanymi postępowaniami wyjaśniającymi w związku 
z weryfikacją uprawnień do świadczenia, np. w zakresie rodzica faktycznie 
sprawującego opiekę nad dzieckiem lub w sprawie świadczeń nienależenie 
pobranych. Do tego należałoby uwzględnić również postępowania odwoław-
cze, egzekucyjne i dotyczące ulg w spłacie należności. O wszystkich tych kosz-
tach projektodawca nie wspomina w założeniach do nowelizacji, a mają one 
znaczenie dla realnego określenia finansowych skutków zmian. Jednocześnie 
należy podkreślić, że program zakładał koordynację świadczeń. Współpraca 
z wojewodą na terenie naszego województwa układa się i układała bardzo 
dobrze. Zakładać należy, że również tam są zatrudnione osoby, które mogą 
stracić pracę.

Proponowane zmiany, w momencie gdy zadania są realizowane spraw-
nie przez wykwalifikowanych pracowników, bez podjęcia konsultacji 
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z samorządami, są niezrozumiałe i krzywdzące zarówno dla realizatorów, jak 
i dla wnioskodawców.

Proponowane zmiany wprost podważać mogą zasadność, celowość i gospo-
darność dotychczasowych wydatków z budżetu państwa oraz jednostek samo-
rządu terytorialnego, poniesionych na stworzenie i utrzymanie infrastruktury 
służącej realizacji programu (zakup licencji informatycznych, wyposażenia, 
przystosowanie pomieszczeń, szkolenia pracowników etc.). Należy zwrócić uwa-
gę, że efektywność realizacji tego zadania nie była dotychczas podważana przez 
rządzących, a wręcz przeciwnie, kolejni ministrowie rodziny wyrażali wdzięcz-
ność za sprawną i płynną obsługę wypłaty świadczenia, szczególnie w okresach 
przedświątecznych. Tym bardziej niezrozumiałe dla samorządów jest przekaza-
nie zadania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, argumentowane m.in. niską 
efektywnością realizacji zadania przez samorządy. Skoro zadanie jest realizowa-
ne na bieżąco, sprawnie, bez zbędnej zwłoki, dziwi używanie w dotychczasowej 
debacie dotyczącej zmiany realizatora tego świadczenia społecznie szkodliwego 
i niesprawiedliwego argumentu, wręcz krzywdzącego dla samorządów, mówią-
cego o niskiej efektywności działania w tym zakresie.

3. Przyznawanie świadczenia wychowawczego bez okresu zasiłkowego nie-
sie ze sobą duże zagrożenie. Aktualnie okres świadczeniowy trwa 12 miesięcy. 
W skali roku świadczenie wychowawcze na jedno dziecko wynosi łącznie 6 ty-
sięcy zł. Przyznanie uprawnienia do świadczenia wychowawczego rodzi wzglę-
dem osoby pobierającej obowiązek zgłaszania każdej sytuacji mającej wpływ na 
prawo do świadczenia, choć w praktyce większość klientów tego nie dopełnia. 
Konieczność składania wniosku co roku, na nowy okres zasiłkowy, wymusza 
podanie w nim aktualnych danych. Jednostki samorządu terytorialnego pod-
czas weryfikacji wniosku mają możliwość ustalenia aktualnego stanu faktycz-
nego (ewentualnych sytuacji, w efekcie których orzeka się zwrot świadczeń, 
wraz z odsetkami ustawowymi). Przyznanie prawa do świadczenia bez okresu 
zasiłkowego mogłoby skutkować zwrotem takich świadczeń w bardzo wyso-
kich kwotach, co stanowić może ogromne obciążenie finansowe, a w praktyce 
duże zagrożenie dla stabilności finansowej rodzin, względem których orzeczono 
zwrot świadczeń za dłuższy okres. 
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Przemówienie senatora Beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 

oraz niektórych innych ustaw zakłada zmiany dotyczące wypłat świadczenia. 
Aktualnie jest ono wypłacane przez gminy i to one zajmują się sprawami związa-
nymi z realizacją tzw. 500+. Nowelizacja ma przyznać realizację tego programu 
Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Zmianie ulegnie również sposób składa-
nia wniosku – złożymy go wyłącznie w formie online.

Zastanowić się należy, czy przeniesienie wspomnianego zadania nie bę-
dzie stanowić nadmiernego obciążenia pracowników Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych. Jak wiadomo, ZUS oprócz swoich zadań statutowych zajmuje się 
realizacją wypłaty tzw. bonu turystycznego, postojowego oraz wielu innych 
świadczeń, których obsługa nie należy do jego zadań statutowych. Kilka lat 
temu usystematyzowano zadania samorządów oraz ZUS według kompetencji 
organów – wtedy też wypłaty świadczeń rodzinnych zostały przeniesione wła-
śnie z ZUS do miejskich ośrodków pomocy rodzinie oraz gminnych ośrodków 
pomocy rodzinie.

Przed uchwaleniem procedowanej ustawy należałoby przeprowadzić kon-
sultację z prawnikami jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz za-
stanowić się, czy kwestia oszczędności odgrywa tutaj kluczową rolę. Ponadto 
należy mieć na uwadze element terminowości wypłacanych świadczeń, który 
w przypadku wystąpienia protestu zbiorowego czy też konfliktu z pracodawcą 
może zostać niedochowany.

Wobec tego jestem przeciwny procedowanej ustawie. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senator agnieszki Gorgoń-komor  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senatorowie!
Proponowane zapisy nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowa-

niu dzieci oraz niektórych innych ustaw są mocno niepokojące. Poprzez powie-
rzenie realizacji obsługi świadczenia wychowawczego Zakładowi Ubezpieczeń 
Społecznych oraz ograniczenie przyjmowania wniosków, prowadzenia postępo-
wań i wypłat świadczenia 500+ wyłącznie do formy elektronicznej w znaczący 
sposób ogranicza się dostęp wnioskodawców do programu, a taka sytuacja może 
prowadzić do wykluczenia pewnych rodzin z oferowanej pomocy finansowej.

W trakcie zapoznawania się z opiniami w sprawie ustawy utwierdziłam się 
w przekonaniu, że proponowane brzmienie ustawy jest niedorzeczne i nie powin-
no znaleźć poparcia. Ponadto w opinii Rządowego Centrum Legislacji wskazano, 
że „wymuszanie” obowiązku posiadania profilu informacyjnego w systemie te-
leinformatycznym udostępnionym przez ZUS może rodzić poważne wątpliwości 
w aspekcie konstytucyjnej zasady równości. Nie wszyscy są biegli w obsłudze 
teleinformatycznej, a wiele rodzin na prowincji wciąż pozostaje bez dostępu do 
komputera czy stałego łącza internetowego. Niepokojąca jest również propozycja 
świadomej rezygnacji ustawodawcy z obowiązku procedury zamówień publicz-
nych. Przecież prawo zamówień publicznych zapewnia transparentny i równy 
dostęp do realizacji zamówień, które może zlecić przyszły realizator. Zdaniem 
ministra do spraw Unii Europejskiej wprowadzenie takiego wyłączenia może 
spowodować wszczęcie względem Polski postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego.

Ja nie podpisuję się pod nowelizacją w proponowanym brzmieniu. Dziękuję 
za uwagę.
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Przemówienie senatora Janusza Gromka  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Samorządy będą zmuszone zwolnić część pracowników zatrudnionych do ob-

sługi programu „Rodzina 500+”, a ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa 
w wychowywaniu dzieci nie przewiduje przejęcia ich przez ZUS. Wprowadzenie 
proponowanych zmian będzie się wiązało z koniecznością szkolenia urzędni-
ków ZUS, którzy przejmą obowiązki, które do tej pory wypełniali pracownicy 
samorządowi. To spowoduje nie tylko dodatkowe koszty dla budżetu państwa, 
ale także chaos związany z wypłatą przedmiotowego świadczenia. Należy za-
uważyć, iż proponowana przez rząd ustawa odbiega od realiów, zwłaszcza w ob-
liczu zapowiadanych protestów urzędników ZUS.

Obecnie w miastach UMP do obsługi programu „Rodzina 500+” utworzonych 
jest prawie 800 etatów. W skali całego kraju ta liczba jest z pewnością wyższa. 
W sytuacji, kiedy Zakład Ubezpieczeń Społecznych przejmie to zadanie, ko-
nieczna może się okazać redukcja obecnego zatrudnienia. Samorządy mogą zo-
stać wówczas zobowiązane do wypłaty odpraw dla zwolnionych pracowników, 
ponieważ przyczyna zwolnienia będzie leżała po stronie pracodawcy.

Należy zauważyć, iż w ustawie nie przewidziano środków na realizację zo-
bowiązań pracodawcy wynikających z rozwiązania stosunków pracy z pracow-
nikami, np. środków na odprawy wynikające z ustawy z dnia 13 marca 2003 r. 
o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy 
z przyczyn niedotyczących pracowników.

Jeżeli ustawodawcy zależy na pełnej informatyzacji świadczeń 500+, zwłasz-
cza podczas epidemii, to równie dobrze mógłby ją wprowadzić w jednostkach do 
tej pory zajmujących się programem 500+. Te jednostki posiadają wykwalifiko-
waną kadrę, przygotowane systemy informatyczne i infrastrukturę lokalową 
do obsługi osób mających trudności w korzystaniu z narzędzi elektronicznych. 
Kanałem do uzupełniania dokumentacji do składanych wniosków i przesyłania 
informacji o przyznaniu mogłaby być Emp@tia, a nie PUE ZUS, który, jak wie-
my, był najmniej popularnym kanałem.

Jestem w posiadaniu informacji, które mówią o tym, że ZUS boryka się z bra-
kami kadrowymi w obsłudze podstawowych zadań. Przejęcie kolejnych zadań 
wpłynie negatywnie na terminowość obsługiwanych obecnie zadań. Mówi się 
o milionowych oszczędnościach z tytułu wprowadzenia proponowanych za-
pisów. Nie neguję tego, jednak uważam, że nie należy robić tego dziś ani jutro. 
Zmiany, w mojej ocenie, mogą zostać wprowadzone w momencie, kiedy sytu-
acja kadrowa ulegnie poprawie, a wszelkie sprawy pracownicze w JST zostaną 
doprecyzowane.
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Przemówienie senatora mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Unowocześnienie programu dotyczącego świadczenia 500+ poprzez zmianę 

formy jego stosowania na elektroniczną i bezgotówkową jest dobrym rozwiąza-
niem, mającym na celu optymalizację procesu obsługi świadczenia bez ingerencji 
w podstawy funkcjonowania świadczenia, dlatego popieram ustawę o zmianie 
ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw.

Pandemia zmusiła nas do załatwiania wielu spraw bez konieczności przyjścia 
do odpowiedniego urzędu. W zdalny sposób organizowane były postępowania 
związane ze świadczeniami, tj. bonem turystycznym, zasiłkiem solidarnościo-
wym, programem 300+. W żadnym z wymienionych przypadków nie było pro-
blemów technicznych czy organizacyjnych, w związku z czym słusznie idziemy 
w stronę informatyzacji kolejnego świadczenia rodzinnego. Z pewnością takie 
załatwienie sprawy zaoszczędzi interesantom czasu, a całemu społeczeństwu 
– pieniędzy. Dzięki obsłudze w formie systemu informatycznego nie będzie już 
konieczna praca ludzka przy przyjmowaniu wniosków oraz ich weryfikacji, co 
sprawi, że odciążeni zostaną pracownicy.

Ponadto słusznym kierunkiem jest zwolnienie samorządów z realizacji za-
dań związanych ze świadczeniem 500+, co pozwoli im wykonywać inne zadania 
ustawowe dokładnie, bez zbędnego pośpiechu. Tym bardziej że to ZUS prowadził 
procedury związane z bonem turystycznym czy zasiłkiem solidarnościowym 
w sposób zinformatyzowany, bez żadnych zastrzeżeń, co tylko udowadnia, że for-
ma ta sprawdza się, a ZUS ma doświadczenie z tego typu prowadzeniem spraw.

Nie można pozostawić bez komentarza sytuacji pandemicznej, z którą mamy 
w dalszym ciągu do czynienia, i nie stwierdzić, że odejście od możliwości skła-
dania przez interesantów wniosków w formie papierowej oraz wypłaty w formie 
gotówkowej ograniczy transmisję wirusa SARS-CoV-2.

Podsumowując, należy wskazać, że program „Rodzina 500+” jest przezna-
czony dla osób, w przypadku których ryzyko wykluczenia technologicznego jest 
bardzo małe, są to bowiem osoby, które na co dzień mają kontakt z komputerem. 
Oczywiście, w momencie rzeczywistej trudności w ubieganiu się o świadczenia 
należy pamiętać, że pracownicy w ZUS, KRUS, a także w punktach mobilnych 
w placówkach Poczty Polskiej będą udzielali odpowiedniego wsparcia, zarówno 
w zakładaniu profili informacyjnych na PUE, jak i składaniu wniosków o świad-
czenie wychowawcze za pośrednictwem tego typu systemu informatycznego.

Procedowana ustawa nie budzi żadnych moich wątpliwości, ponieważ elek-
troniczna forma składania wniosku o świadczenie wychowawcze skróci i przy-
spieszy obsługę spraw, wyeliminuje błędy znajdujące się obecnie na papierowych 
wnioskach, a także niepotrzebne z tym związane postępowania administra-
cyjne. Procedowany system ułatwi załatwienie sprawy, jak i przyczyni się do 
ogromnych oszczędności.
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Przemówienie senator agnieszki kołacz-leszczyńskiej  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz 

niektórych innych ustaw przynosi ze sobą mnóstwo wątpliwości i krytycz-
nych uwag. Jedną z nich jest problem przeniesienia z samorządów do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych realizacji programu 500+. A tak się dzieje, że oprócz 
podstawowych zadań statutowych nałożonych na ZUS realizuje on także takie 
zadania jak obsługa bonu turystycznego, a także 300+. Rządzący właśnie do-
konują kolejnej ogromnej zmiany, a jak słyszymy od pracowników ZUS, nikt 
z nimi nie rozmawiał o kolejnych zmianach i o nałożeniu na nich następnych 
ogromnych obowiązków. Wśród pracowników i organów za to odpowiedzial-
nych mówi się nawet o strajku ostrzegawczym. W całym ZUS istnieje już spór 
zbiorowy z pracodawcą. Niestety, istnieje ryzyko związane z terminową wypłatą 
świadczeń już będących w gestii ZUS, tych dla rencistów i emerytów, są obawy 
o to, czy zostaną wypłacone w terminie. I czy wobec tego nasze rodziny mogą 
być spokojne o kolejne wypłaty 500+?

Czy rządzący znają problemy pracowników ZUS? Czy słuchają tego, co mó-
wią? Czy wiedzą o ich postulatach? Jak zamierzają rozwiązać tę trudną sytuację 
bez uszczerbku dla zwykłych obywateli? Dziękuję.
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Przemówienie senatora macieja łuczaka  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Obowiązująca ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wycho-

wywaniu dzieci, nazywana ustawą 500+, wprowadziła do polskiego systemu 
prawnego nowe świadczenie – świadczenie wychowawcze, zwane świadczeniem 
500+. Spotkało się ono z pozytywnym odbiorem. Świadczenie to w wielu przy-
padkach, zwłaszcza dla rodzin wielodzietnych, jest kluczowe. Stanowi to reali-
zację podstawowego celu przyświecającego ustawodawcy przy wprowadzaniu 
tego świadczenia wychowawczego.

Rozwiązania proponowane w ramach ustawy o zmianie ustawy o pomo-
cy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw w żadnym 
stopniu nie ingerują w podstawy funkcjonowania świadczenia wychowawcze-
go, nie ograniczają ani nie zmieniają kręgu osób uprawnionych lub wysokości 
przyznawanego świadczenia. Ich celem jest wyłącznie optymalizacja procesu 
obsługi świadczenia przez wykorzystanie coraz bardziej powszechnych narzę-
dzi, jakimi są systemy informatyczne, oraz położenie nacisku na bezgotówkowe 
formy wypłaty świadczenia, a także dążenie do zmniejszenia kosztów związa-
nych z przyznawaniem i przekazaniem uprawnionym środków pieniężnych 
przez oparcie się na Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Dodatkowo przyjęcie 
wprowadzanych zmian pozwoli na istotne odciążenie samorządu terytorial-
nego, gdyż obecnie organem właściwym w rozumieniu ustawy 500+ jest wójt, 
burmistrz lub prezydent miasta. W wyniku wejścia w życie proponowanych 
rozwiązań samorządy terytorialne zostaną zwolnione w przyszłości z realizacji 
zadań związanych z obsługą programu „Rodzina 500+”.

Proponowane rozwiązanie ma na celu optymalizację procesu przyznawania 
i obsługi świadczenia, a tym samym bardzo istotną redukcję kosztów jego ob-
sługi. Dodatkowo ogranicza ryzyko zarażenia COVID-19 przez eliminację ryzy-
ka przenoszenia wirusa SARS-CoV-2 na dokumentach papierowych, środkach 
pieniężnych oraz eliminację bezpośrednich kontaktów z innymi osobami przy 
osobistym składaniu wniosków.

Ze względu na to wszystko zasadne jest wprowadzenie proponowanych 
zmian do ustawy.
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Przemówienie senatora roberta mamątowa  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wycho-

wywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw przewiduje, że obsługą pro-
gramu „Rodzina 500+” będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 
Świadczenie to w wielu przypadkach jest kluczowe, zwłaszcza w przypadku 
rodzin wielodzietnych, dla zapewnienia niezbędnej pomocy finansowej w wy-
chowywaniu dzieci. Obecnie z programu „Rodzina 500+” korzysta ponad 6,5 mi-
liona dzieci.

Ze względu na ogromną skalę programu oraz ponoszone na niego nakłady fi-
nansowe zasadne są weryfikacja i optymalizacja procesu przyznawania i obsługi 
świadczenia ,500+”. W obecnym kształcie programu obsługą spraw związanych 
ze świadczeniem wychowawczym zajmują się jednostki samorządu terytorialne-
go, tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta, a w sprawach wymagających decyzji 
i rozstrzygnięć związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społeczne-
go instytucją właściwą jest wojewoda. Ustawa dopuszcza możliwość składania 
wniosków w różnych formach, m.in. w formie papierowej, a wypłata świadcze-
nia może następować w formie przekazu pocztowego, wypłaty gotówkowej lub 
przekazu bankowego.

Projekt ustawy zakłada, iż wnioski o przyznanie świadczenia będzie można 
składać tylko przez internet, a pieniądze będą wypłacane jedynie bezgotówkowo 
na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

Należy zauważyć, iż wypłata świadczeń w formie bezgotówkowej cieszy się 
coraz większym zainteresowaniem. Wśród osób otrzymujących świadczenia 
na rzecz dzieci – m.in. takie jak świadczenia rodzinne czy świadczenie wycho-
wawcze – jedynie w przypadku niespełna 2% osób wypłata odbywa się w innej 
formie niż na rachunek bankowy.

Pragnę podkreślić, że koszty obsługi świadczenia „500+” w latach 2016–2020, 
czyli od początku funkcjonowania programu, wyniosły ponad 1,6 miliarda zł. 
Resort rodziny szacuje, że dzięki projektowanym zmianom koszty te spadną 
i dadzą oszczędności dla budżetu państwa na poziomie ok. 3,1 miliarda zł w okre-
sie 10 lat.

Wcześniej podobne zmiany przeprowadzono co do programu „Dobry start”, 
czyli tzw. wyprawki szkolnej. Już od tego roku obsługą świadczenia zajmuje się 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a wnioski są składane online.

Projektowana ustawa zakłada również modyfikację w zakresie przyznawania 
świadczenia wychowawczego w sprawach koordynacji systemów zabezpieczenia 
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społecznego w taki sposób, że świadczenie to będzie przysługiwać w Polsce 
w pełnej wysokości niezależnie od ustalenia pierwszeństwa w wypłacie świad-
czeń w innym kraju. Rozwiązanie to ma na celu dążenie do zapewnienia osobom 
migrującym największej korzyści w zakresie uprawnień do świadczeń spośród 
oferowanych przez system rozporządzenia unijnego i przez ustawodawstwo 
krajowe.

Należy też podkreślić, iż projektowana ustawa zakłada stopniowe przejęcie 
obsługi świadczeń przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Sprawy dotyczące 
prawa do świadczenia wychowawczego za okresy sprzed dnia 1 stycznia 2022 r. 
nadal będą realizowane, do zakończenia postępowania, przez dotychczasowe 
organy. Organy te będą również kontynuować wypłacanie świadczeń wycho-
wawczych przyznanych przed dniem 1 stycznia 2022 r., do końca okresu, na jaki 
zostały przyznane, tj. do dnia 31 maja 2022 r., w okresie styczeń – maj 2022 r. 
Następnie od dnia 1 stycznia 2022 r. ZUS będzie wypłacał na bieżąco przyzna-
wane przez siebie świadczenia wychowawcze oraz będzie od dnia 1 lutego 2022 r. 
przyjmować wnioski na kolejne okresy, począwszy od okresu rozpoczynającego 
się dnia l czerwca 2022 r.

Z kolei w zakresie spraw dotyczących świadczeń wychowawczych przysłu-
gujących z zastosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego przewiduje się ich docelowe wejście w życie począwszy od świadczeń 
należnych za kolejny okres, rozpoczynający się dnia l czerwca 2022 r. Do dnia 31 
maja 2022 r. obsługą świadczeń wychowawczych podlegających koordynacji bę-
dzie zajmować się wojewoda, a organy samorządowe będą te świadczenia nadal 
wypłacać, do zakończenia okresu, na jaki zostały przyznane.

Wysoka Izbo, popieram tę ustawę, ponieważ, jak zaznaczyłem wcześniej, ma 
ona na celu zmniejszenie kosztów obsługi programu „Rodzina 500+”, co spowo-
duje w znacznym stopniu odciążenie rządu i pozwoli na efektywniejsze realizo-
wanie innych zadań ustawowych, w szczególności w zakresie przeciwdziałania 
COVID-19. Dziękuję.



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 31. posiedzenia Senatu

254

31. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 7 i 8 października 2021 r.

 
 
 
 
 

Przemówienie senator ewy mateckiej  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Ustawodawstwo dotyczące wsparcia państwa dla określonych osób lub grup 
społecznych powinno służyć ułatwieniu dostępu do przysługujących świadczeń 
oraz maksymalnemu uproszczeniu drogi urzędowej. Kiedy natomiast proponuje 
się dokument dokładnie sprzeczny z tymi założeniami, zachodzi uzasadnione 
podejrzenie, iż cel proponowanej nowelizacji jest zgoła inny, niż deklarują to jej 
twórcy.

Z tego rodzaju sytuacją mamy właśnie do czynienia w przypadku ustawy 
o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych 
innych ustaw. Największy niepokój budzi tu kwestia niezrozumiałych przesunięć 
kompetencyjnych. Dotąd bowiem redystrybucją środków w ramach programu 
„Rodzina 500+” zajmowały się ośrodki pomocy społecznej podległe jednostkom 
samorządu terytorialnego. W szerszej perspektywie oznaczało to, że kwoty prze-
znaczone na świadczenia stanowiły element składowy samorządowego budżetu. 
Jest to fakt o tyle istotny, że samorządy uzyskiwały w ten sposób większą zdol-
ność kredytową, a przez to mogły z większym rozmachem planować niezbędne 
na danym terenie inwestycje. Innymi słowy, sytuacja taka miała pośrednio po-
zytywny wpływ na prorozwojowe plany lokalnych społeczności. Przesunięcie 
tych kompetencji z ośrodków pomocy społecznej do ZUS automatycznie te plany 
redukuje, tworząc kolejną groźbę spowolnienia rozwoju Polski samorządowej.

Warto przy tym dodać, że działania tego rodzaju wpisują się w znacznie szer-
szy kontekst walki, jaką samorządom wypowiedziała partia rządząca. Od lat 
bowiem obserwujemy działania władz centralnych zmierzające do margina-
lizacji roli samorządu w życiu społecznym i tym samym ograniczenia udziału 
obywateli w decydowaniu o kształcie i charakterze lokalnej wspólnoty. Temu 
służyć ma chociażby sztandarowy rządowy projekt, czyli tzw. Polski Ład, a wraz 
z nim wprowadzane w sposób szkodliwy zmiany podatkowe nieuwzględniające 
sprawiedliwej rekompensaty dla samorządowych budżetów. W praktyce ozna-
czać to będzie nie tylko okrojoną liczbę inwestycji infrastrukturalnych, ale także 
obniżenie poziomu usług zdrowotnych czy oferty oświatowej.

Ponadto proponowane zmiany będą też powodowały szereg komplikacji 
i wykluczeń, które dotkną wprost dotychczasowych beneficjentów programu. 
Pierwszą z nich jest całkowita digitalizacja procesu aplikacji. Wnioski bowiem 
mogą być składane wyłącznie online, a cała korespondencja odbywa się również 
drogą elektroniczną. Drugą komplikacją okazać się może fakt, że przepływ środ-
ków odbywać ma się wyłącznie w ramach bankowości elektronicznej. Autorzy 
nowelizacji zdają się nie dostrzegać faktu, że w Polsce mamy cały czas do czynie-
nia z ogromną, jak na warunki europejskie, liczbą osób wykluczonych cyfrowo, 
dla których nowe warunki stanowić będą trudną do pokonania barierę, nawet 
jeśli do pomocy wyznaczeni zostaną urzędnicy ZUS. Brak adresu elektronicz-
nego czy nawet konta w banku nie jest bowiem problemem czysto technicznym. 
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Dla wielu osób, przeważnie wywodzących się z grup najuboższych, to po prostu 
bariera cywilizacyjna, której pokonanie może przekraczać poziom umiejętności 
społecznych, jakie posiadają. Konsekwencją takiego stanu rzeczy będzie pogłę-
bienie wykluczenia środowiskowego i dalsza pauperyzacja.

Nie wolno również zapominać o całej rzeszy pracowników ośrodków po-
mocy społecznej zatrudnionych niedawno do obsługi rządowych programów 
redystrybucyjnych. Ich kompetencje i wypracowane procedury postępowania 
jak dotąd doskonale się sprawdzały, podczas gdy ZUS będzie musiał w tym celu 
wykształcić nowe kadry lub dokonać istotnych zmian w zakresie obowiązków 
służbowych części pracowników. Grozi to chaosem kompetencyjnym i dezorien-
tacją świadczeniobiorców, a także, jak dzieje się to zwykle w przypadku wszel-
kiej centralizacji, wydłużeniem całego procesu i zwiększeniem kosztów obsługi 
każdego z programów.

I wreszcie, ostatecznym argumentem za odrzuceniem w całości propono-
wanej nowelizacji jest miażdżąca opinia Rządowego Centrum Legislacji, które 
oprócz wskazanych przeze mnie mankamentów wymienia szereg istotnych wad 
projektu. Zwraca przy tym uwagę, że liczba zmian jest tak duża, iż wymagałoby 
to stworzenia zupełnie nowej inicjatywy ustawodawczej, zaproponowania no-
wego, niezależnego dokumentu. Jeśli zatem nawet rządowi legislatorzy dema-
skują mankamenty dyskwalifikujące rządowy projekt, jedynym racjonalnym 
rozwiązaniem pozostaje odrzucenie przedłożonej ustawy w całości.
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Debatujemy dzisiaj nad ustawą, która ma jako główny cel wyelimino-

wać mankamenty wynikające z obecnego procesu obsługi świadczeń 500+. 
Zakłada ona zmianę jednostki obsługującej program „Rodzina 500+” na Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych, jako instytucję dysponującą odpowiednimi zasoba-
mi oraz systemami informatycznymi, a tym samym będącą w stanie sprawnie 
i efektywnie obsługiwać świadczenia 500+. W ustawie założono ponadto wyko-
rzystanie wyłącznie elektronicznych kanałów składania wniosków i wypłatę 
świadczeń jedynie w formie bezgotówkowej.

Proponowane rozwiązania mają na celu optymalizację procesu przyznawa-
nia i obsługi świadczenia, a tym samym bardzo istotną redukcję kosztów jego 
obsługi. Dodatkowo według wnioskodawców ma to ograniczać ryzyko zarażenia 
COVID-19 – zarówno poprzez eliminację ryzyka przenoszenia koronawirusa na 
dokumentach papierowych oraz środkach pieniężnych, jak i poprzez eliminację 
bezpośrednich kontaktów z innymi osobami, które mają miejsce przy osobistym 
składaniu wspomnianych wniosków.

Omawiana ustawa zakłada stopniowe przejęcie obsługi świadczeń przez 
ZUS. Koszty obsługi świadczenia wychowawczego są określone ustawowo jako 
procent od kwoty wypłaconych świadczeń. Proponowane określenie kosztów 
obsługi jako 0,1% kwoty przeznaczonej na wypłatę świadczeń wychowawczych 
będzie stanowić wielokrotną oszczędność względem dotychczasowych regulacji.

Szukanie oszczędności czy racjonalne wydatkowanie środków na dany cel 
zawsze jest godne docenienia, jednak zawsze należy w takich sytuacjach prze-
analizować wszystkie „za” i „przeciw” takim rozwiązaniom. Zaproponowane 
zmiany ustawowe niosą ze sobą nie tylko oszczędności, ale i wiele innych za-
grożeń i niepewności związanych z niepoliczonymi do końca kosztami, w tym 
kosztami społecznymi.

Otóż okazuje się, że w związku z zapowiedzianymi zmianami ustawowymi 
w sierpniu br. aż 6 związków zawodowych działających w ZUS weszło w spór 
zbiorowy z pracodawcą. Związkowcy podkreślają, że frustracje wśród pracow-
ników narastały przez lata, ale jeszcze nigdy urzędnikom ZUS nie dołożono tak 
wielu obowiązków w tak krótkim czasie – obsługa tarcz antykryzysowych, ob-
sługa programu „Dobry start”, realizacja bonów mieszkaniowych, teraz 500+, 
a w perspektywie dojdzie jeszcze program dotyczący kapitału opiekuńczego.

Rodzi się pytanie, czy w wyniku dodatkowych, nałożonych zadań nie dojdzie 
do zapaści, chociażby systemu wypłat emerytur i rent. Zwłaszcza że liczba osób 
korzystających z tych świadczeń co roku wzrasta.

Kolejnym bardzo istotnym zagadnieniem jest los blisko 12 tysięcy pracow-
ników samorządowych, na których dotąd spoczywała odpowiedzialność za 
realizację programu „Rodzina 500+”. To nie kto inny jak właśnie samorządy 
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zrekrutowały i przeszkoliły tysiące osób, które na terenie całego kraju zajmują 
się obsługą tego programu. To gminy poniosły ogromne koszty organizacyjne 
i wdrożeniowe związane z jego realizacją. Dzisiaj ani gminy, ani tym bardziej 
pracownicy nie wiedzą jeszcze, co będzie z tymi etatami. Pojedyncze sprawy da 
się pewnie rozwiązać, bo w samorządach rozwiązywano już wiele trudniejszych, 
ale nie rozwiąże się wszystkich, gdyż gminy muszą także racjonalnie gospoda-
rować coraz mniejszymi dochodami budżetowymi, i wielu pracowników nie 
znajdzie zatrudnienia w nowej sytuacji prawnej.

To nie są jedyne wątpliwości, jedyne głosy krytyczne i obawy. Jest ich o wiele 
więcej. Stąd propozycje poprawek, za którymi będę głosować. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora aleksandra Pocieja  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowy-

waniu dzieci oraz innych ustaw, dotyczący przekazania realizacji programu 
„Rodzina 500+” Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, wywołał wiele kontro-
wersji oraz głosów sprzeciwu ze strony samorządów, organizacji zrzeszających 
związki zawodowe i organizacji zajmujących się pomocą społeczną. Sprzeciw 
ten jest uzasadniony.

Brakuje odpowiedzi na pytanie, dlaczego rząd, który w 2016 r. powierzył 
wykonywanie zadań związanych z realizacją wprowadzonego przez siebie pro-
gramu samorządom, które zatrudniły pracowników do obsługi tego programu, 
nagle, bez racjonalnego uzasadnienia, podjął decyzję o przekazaniu realizacji 
programu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, co dla 12 tysięcy pracowników 
ośrodków pomocy społecznej oznacza zwolnienie z pracy.

W uzasadnieniu ustawy nie wspomina się o kosztach, jakie poniesie Skarb 
Państwa w związku z odprawami dla tych ludzi, ani o tym, jakie będą kosz-
ty zasiłków wypłacanych zwolnionym pracownikom. A co z zasadą trwałości 
zatrudnienia, która chroni pracowników przed zakończeniem stosunku pra-
cy? Propozycja jest tym bardziej niezrozumiała, że po zmianie to pracownicy 
ZUS mieliby wykonywać wszystkie zadania, które do tej pory wykonywali pra-
cownicy ośrodków pomocy społecznej, wyposażeni w odpowiednie narzędzia. 
Nieracjonalny jest pomysł, aby zwalniać jednych pracowników, którzy dobrze 
wykonywali swoje zadania i byli dobrze wdrożeni w ich realizację, i przekazywać 
te zadania pracownikom ZUS, którzy już teraz są przeciążeni dotychczasowymi 
obowiązkami i protestują przeciwko dokładaniu im nowych obowiązków, tym 
bardziej że będzie to wymagało od nich wdrożenia się w nowe zadania. Z kolei 
dla ZUS oznacza to duże nakłady na modernizację systemu informatycznego. To 
również pociągnie za sobą duże koszty, które poniesie Skarb Państwa. Właściwie 
poniosą je wszyscy podatnicy. Jak wysokie będą te koszty, również nie wiadomo.

Wiadomo zaś, że zgodnie z uchwaloną przez Sejm ustawą wyłącza się zastoso-
wanie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych w stosunku do zamówień 
na usługi lub dostawy udzielane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w związ-
ku z wdrożeniem realizacji świadczenia wychowawczego do dnia 31 grudnia 
2022 r. Zapis ten jest niezgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 
2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych. Zgodnie z utrwalonym orzecz-
nictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wszelkie wyjątki od 
stosowania przepisów dyrektyw dotyczących zamówień publicznych są wy-
czerpująco określone w tych dyrektywach oraz podlegają wykładni zawężającej. 
Nie jest zatem możliwe całkowite wyłączenie stosowania dyrektyw unijnych 
w sprawie zamówień publicznych. Wprowadzenie wyłączenia może skutkować 
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dla Polski wszczęciem postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom pań-
stwa członkowskiego.

Zagłosuję przeciwko tej ustawie. 
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Przemówienie senator Joanny sekuły  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Procedowana dzisiaj ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w wycho-
wywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw została przygotowana w sposób 
wskazujący na brak rozeznania projektodawców w formach aktualnej realizacji 
programu. Przede wszystkim zapomniano, że ten program już funkcjonuje i jest 
realizowany przez jednostki samorządu terytorialnego. Szybkość przygotowania 
tego programu, jak i swoisty „entuzjazm” w jego realizacji spowodowały koniecz-
ność przygotowania działań realizacyjnych przez gminy z nakładem olbrzymie-
go wysiłku i niemałych kosztów. Teraz lekką ręką te wszystkie doświadczenia 
wyrzuca się do kosza, gminy pozostawia się z problemem, jak zwinąć dobrze 
pracującą strukturę organizacyjną, a przede wszystkim w jaki sposób zagospo-
darować zatrudnionych do realizacji tego programu pracowników. Ewentualne 
zwolnienia nie będą obciążały wnioskodawców, ale gminy.

Proponowana forma składania wniosków, jak i wypłata świadczeń w for-
mie elektronicznej nie spowodują obniżenia liczby osób wykluczonych cyfrowo, 
ale spowodują wzrost liczby osób wykluczonych z programu lub powstanie sie-
ci pośredników, do których osoby korzystające z programu będą się zwracały 
o udzielenie niezbędnej pomocy. Przekazanie do ZUS wszystkich obowiązków 
związanych z realizacją programu i wykluczenie w ustawie możliwości kontaktu 
z urzędnikiem spowoduje ubezwłasnowolnienie wielu polskich rodzin.

Jeszcze jeden istotny aspekt ustawy to nałożenie na gminy obowiązków zwią-
zanych z weryfikacją beneficjentów tego programu i dokonywaniem wypłat 
świadczeń w naturze. Nałożono na gminy dodatkowe zadania i zapomniano 
o ich finansowaniu.

Duże zastrzeżenia budzi też zwolnienie z procedur zamówień publicznych 
wszystkich działań związanych z obsługą programu. Czyżby po raz kolejny miała 
zafunkcjonować zasada: szybko, byle jak, ale za duże pieniądze wypłacane tym, 
którzy będą blisko z zarządzającymi dokonywanymi zmianami?

Wiele pytań i brak odpowiedzi dowodzi braku jakiegokolwiek zastanowienia 
się wnioskodawców nad skutkami swoich działań.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rządowy projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu 

dzieci oraz niektórych innych ustaw to nowelizacja programu „Rodzina 500+”. 
W związku z tym świadczenie wypłacane będzie przez Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych, co odciąży znacząco samorządy, które zajmowały się obsługą 
programu do tej pory. Ponadto jedną z głównych wprowadzonych zmian bę-
dzie wyłączenie składania wniosków w formie papierowej i przejście na formę 
elektroniczną.

Jak podkreślono w uzasadnieniu: „Obowiązująca ustawa z dnia 11 lutego 
2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadziła do polskiego 
systemu prawnego nowe świadczenie – świadczenie wychowawcze, zwane po-
wszechnie «świadczeniem 500+» w ramach programu «Rodzina 500+». Spotkało 
się ono z nadzwyczaj pozytywnym odbiorem, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, 
że program «Rodzina 500+» jest adresowany do szerokiego kręgu uprawnionych. 
Świadczenie to w wielu przypadkach jest kluczowe, zwłaszcza dla rodzin wielo-
dzietnych, dla zapewnienia niezbędnej pomocy finansowej w wychowywaniu 
dzieci. Stanowi to realizacje podstawowego celu przyświecającego ustawodawcy 
przy wprowadzaniu świadczenia wychowawczego. Rozwiązania proponowane 
w ramach ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 
oraz niektórych innych ustaw w żadnym stopniu nie ingerują w podstawy funk-
cjonowania świadczenia wychowawczego, nie ograniczają ani nie zmieniają krę-
gu osób uprawnionych lub wysokości przyznawanego świadczenia. Ich celem jest 
wyłącznie optymalizacja procesu obsługi świadczenia przez wykorzystanie co-
raz bardziej powszechnych narzędzi, jakimi są systemy informatyczne, oraz po-
łożenie nacisku na bezgotówkowe formy wypłaty świadczenia wychowawczego, 
a także dążenie do zmniejszenia kosztów związanych z przyznawaniem i prze-
kazaniem uprawnionym środków pieniężnych przez oparcie się na Zakładzie 
Ubezpieczeń Społecznych, czyli instytucji, która w okresie ostatnich miesięcy, 
w trakcie których państwo mierzy się z bezprecedensowym zdarzeniem, jakim 
jest ogólnoświatowa pandemia COVID-19, w sposób sprawny i efektywny reali-
zowała wszelkie mechanizmy pomocowe wprowadzane w nadzwyczaj krótkim 
reżimie czasowym. Dodatkowo przyjęcie wprowadzonych zmian pozwoli na 
istotne odciążenie samorządu terytorialnego, gdyż obecnie organem właściwym 
w rozumieniu ustawy 500+ jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W wyni-
ku wejścia w życie proponowanych rozwiązań samorządy terytorialne zostaną 
w perspektywie czasu zwolnione z realizacji zadań związanych z obsługą pro-
gramu «Rodzina 500+», co pozwoli im na efektywniejsze realizowanie innych 
zadań ustawowych, w tym również walkę z obecnym zagrożeniem epidemicz-
nym. W konsekwencji dojdzie także do przekazania ZUS roli instytucji właści-
wej w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów 
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zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w grani-
cach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji 
Szwajcarskiej i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 
w stosunku do świadczeń wychowawczych ustalanych na okres rozpoczynają-
cy się od dnia 1 czerwca 2022 r. w części obejmującej rozstrzygnięcia w sprawie 
świadczenia wychowawczego, tj. wydawania informacji oraz decyzji co do pra-
wa do świadczeń i ich wysokości oraz wypłaty (w pozostałym zakresie funkcje 
te nadal będzie pełnić wojewoda)”.

Tak wiec to, co ważne oprócz wymienionych zmian, to to, że projekt umożliwi 
wypłatę świadczeń wychowawczych w pełnej wysokości osobom, które dotych-
czas były pozbawione tego świadczenia lub pobierały świadczenie w obniżonej 
wysokości z uwagi na przepisy o koordynacjı systemów zabezpieczenia społecz-
nego. Dziękuje bardzo.
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Przemówienie senatora Beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Przedłożona ustawa o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele 

i święta oraz w niektóre inne dni ma na celu zapobieżenie nadużywaniu za-
wartych w ustawie wyłączeń pozwalających na omijanie ograniczeń handlu 
w niedziele i święta. Niestety, przedłożony projekt ustawy jest nietrafiony pod 
wieloma względami.

Osobiście uważam, iż należy znieść zakaz handlu w niedziele i święta. 
Ustawodawca, uchwalając pierwotny projekt ustawy ograniczający handel, sam 
stworzył ustawę, w której istnieje możliwość obchodzenia obowiązującego pra-
wa. Po raz kolejny zatem widzimy, iż proces legislacyjny rządzących pozostawia 
wiele do życzenia, że aktualnie w naszym państwie nie ma czasu na rozsądne 
przygotowanie ustawy i jej procedowanie. Ukazuje to zatem nieudolność usta-
wodawcy. Zakaz handlu w niedziele godzi w prawo do wolności gospodarczej, 
która jest zagwarantowana każdemu z nas. Oczywiste jest, iż pracownik musi 
mieć zapewniony odpowiedni okres wypoczynku od pracy.

Rozważając omawianą ustawę, należy wziąć również pod uwagę aktualnie 
panującą sytuację gospodarczą. Mam tutaj na myśli sytuację po epidemii koro-
nawirusa, która dość mocno wpłynęła na polską gospodarkę. Zniesienie zakazu 
handlu w niedziele i święta przyczyniłoby się zapewne do poprawy sytuacji pol-
skich przedsiębiorstw. Należy mieć ciągle na uwadze fakt, iż w trakcie trwania 
pandemii wiele firm niestety upadło, a te, które przetrwały, bardzo często ciągle 
nie mają najlepszych rokowań na przyszłość.

Wobec tego jestem przeciw przedłożonej ustawie. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora Janusza Gromka  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa dotycząca ograniczenia handlu w niedziele i święta, która funkcjo-

nuje już ponad 3,5 roku, zdaniem większości Polek i Polaków powinna zostać 
zmieniona. Według sondażu przeprowadzonego przez UCE Research dla Grupy 
AdRetail, 54,9% Polaków uważa, że sklepy powinny otwarte w każdą niedzielę, 
35,8% jest przeciw, a 9,3% nie ma wyrobionej opinii w tej kwestii.

Pan poseł sprawozdawca PiS Janusz Śniadek próbował przekonywać, że skle-
py otwarte w niedzielę to przejaw bycia krajem kolonialnym. Tymczasem eks-
pertyzy mówią o negatywnym wpływie zakazu handlu w niedziele na rodzime, 
małe sklepy tradycyjne. Według Głównego Urzędu Statystycznego w zeszłym 
roku z rynku ubyło 9,5 tysiąca małych firm zajmujących się handlem. Wraz 
z zamknięciem sklepów w niedziele zmieniły się trendy zakupowe.

Zamiast łatać dziurawą ustawę i zarzucać sieciom patologię czy oszustwo, 
trzeba przystąpić do rozmów o zmianach zapisów. Należy wsłuchać się zarów-
no w głos ludzi, jak i w głos ekspertów. Jest wiele pomysłów, m.in. ten zakłada-
jący minimum 2 wolne niedziele dla każdego pracownika handlu, które warto 
rozważyć.
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Przemówienie senator agnieszki kołacz-leszczyńskiej  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ustawa o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz 

w niektóre inne dni to kolejna próba wprowadzenia zmian dotyczących handlu 
w niedziele. To, co do tego czasu się wydarzyło, w zasadzie ośmieszyło plany 
ustawodawców, głównie posłów PiS, i pokazało, jak nieszczelne i pełne różno-
rodnych sprzeczności były te przepisy. Tworzyliście je na kolanie, chcąc tyl-
ko osiągnąć cele PR-owe. Nie słuchaliście strony społecznej, ekspertów, którzy 
wskazywali, że założone cele nie zostaną zrealizowane.

Teraz podejmujecie kolejną próbę, chcecie niby uszczelnić te przepisy, ale 
znów piszecie je na kolanie, znów szukacie sposobu, jak ominąć różne kombi-
nacje i interpretacje prawa, jakie mogą się pojawić.

Czy nie możecie państwo zrozumieć, że obywatele powinni mieć prawo do 
decydowania o tym, kiedy i gdzie robić zakupy? Czy nawet takie sfery życia mu-
sicie regulować? Czy nie lepszym rozwiązaniem dla pracowników byłoby np. 
zagwarantowanie im 2 wolnych niedziel i przyznanie dodatkowej gratyfikacji 
za niedziele pracujące? Czy nie macie wiedzy, że ci pracownicy, którzy mają wol-
ne niedziele, w piątki i soboty muszą pracować ponad siły, by obywatele zostali 
dostatecznie zaopatrzeni przed wolną niedzielą? 

Chwila zastanowienia, refleksji, racjonalnej analizy jednak by się przydała. 
Dziękuję.
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Przemówienie senatora władysława komarnickiego  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Uważam, że naszym obowiązkiem jest wsłuchanie się w głos Polaków, którzy 

sami chcą decydować i mówią jednoznacznie, że są za zniesieniem ograniczenia 
handlu w niedziele. 54% Polek i Polaków mówi waszej ustawie: nie! Dziesiątki 
tysięcy polskich firm uprawiają fikcję, co umożliwiają zapisy poprzedniej usta-
wy, i stają się agencjami pocztowymi, żeby móc zarabiać na chleb, żeby móc za-
gwarantować swojej rodzinie przychody. Jesteśmy przede wszystkim za tym, 
aby wypełnić art. 22 konstytucji mówiący o wolności gospodarczej, która pod-
lega ochronie, i art. 65, który każdemu zapewnia przecież wolność wyboru. Nie 
może być tak, że z waszych zmian korzysta Orlen, że 2,5 tysiąca stacji staje się 
marketami spożywczymi.

Zmiany zawarte w ustawie o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w nie-
dziele i święta oraz w niektóre inne dni, czyli zaostrzenie ograniczenia handlu 
w niedziele, dokładnie udowadniają, że ten zakaz już z samego założenia był 
fikcją. Ustawodawca sam stworzył furtki umożliwiające zgodne z prawem obej-
ście tego zakazu, bo zawarcie w pierwotnej ustawie 32 wyjątków – przypomnę: 
ustawa liczyła 7 stron, z czego 3 strony stanowiły wyjątki – świadczyło o tym, że 
zostało to w pełni dopuszczone i usankcjonowane. I ta pierwotna ustawa prze-
kładała się generalnie, proszę państwa, na ograniczenie wolności gospodarczej, 
ograniczenie swobody konsumenckiej, a jednocześnie uprzywilejowanie pod-
miotów, które mogły na podstawie tych 32 wyjątków pracować, m.in. stacji paliw. 
Tam, proszę państwa, bez względu na asortyment, bez względu na powierzchnię 
można handlować – zresztą do dzisiaj, bo ta ustawa, która jest teraz procedo-
wana w Wysokiej Izbie, niczego nie zmienia w tym zakresie – wszystkim, czym 
się chce. Tam w niedziele można sprzedać i można nabyć, ile się chce alkoholu, 
papierosów, lodów, ciastek, a są podobno nawet takie stacje paliw, na których 
handluje się mięsem i wędlinami. Więc jakaż to jest równość podmiotów wobec 
prawa? Przypomnę, że od 2016 r. do 2019 r. z rynku zniknęło ponad 14 tysięcy 
małych sklepów spożywczych, polskich, rodzinnych. Było ich ponad 55 tysięcy, 
a teraz jest ich 41 tysięcy. Komu zatem służył ten zakaz handlu w niedziele? Czy 
na pewno służył tym, którzy mogli sklep otworzyć? Oczywiście, że nie.

Ta ustawa nie poprawia także sytuacji pracowników, bo tę sytuację można 
poprawić tylko i wyłącznie – i to jest rozwiązanie najbardziej skuteczne, szero-
kie i powszechne, stosowane wobec wszystkich pracowników – w ramach zmia-
ny prawa pracy. I wtedy nie ma dyskusji, czy ktoś sobie swój market przerobił 
dodatkowo na placówkę pocztową. Po prostu ustawa powinna przewidywać 
prawo do większej liczby wolnych niedziel. Tylko tak można poprawić sytuację 
pracowników.

Ta ustawa to jest fikcja, ma służyć tylko i wyłącznie swoim podmiotom. 
Jeżeli chodzi o stacje paliw, to ja tylko przypomnę, że Orlen rusza z ekspansją, 
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proszę państwa, i do 2030 r. chce zainwestować 11 miliardów zł w formy sprze-
daży detalicznej.

Takie kraje jak Hiszpania, Grecja, Holandia, a nawet Węgry przywróciły 
handel w niedziele. Odeszły od tych błędnych rozwiązań, które wprowadziły. 
Proszę posłuchać raz jeszcze Polek i Polaków i dać im wolność wyboru, którą 
w tej chwili ograniczacie. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Debatujemy dziś nad ustawą, która zdaniem jednych ma ograniczyć handel 

w niedziele i święta, a zdaniem wnioskodawców – czyli znów nie strony rządo-
wej, a grupy posłów – ma tak doprecyzować zapisy dotychczasowej ustawy, aby 
uszczelnić jej zapisy, uniemożliwiając jej obchodzenie.

Jednak zaproponowane zmiany ustawowe pokazują dobitnie, że zakaz han-
dlu w niedziele, od samego początku, od jego wprowadzenia, budził poważne 
zastrzeżenia co do możliwości jego przestrzegania i osiągnięcia założonych przez 
ustawodawcę celów.

Ustawodawca sam stworzył furtki umożliwiające zgodne z prawem obejście 
tego zakazu, wprowadzając w pierwotnej ustawie aż 32 wyjątki, z których mo-
gły korzystać w pełni legalnie uprzywilejowane podmioty, m.in. stacje paliw, 
co do których nie było ograniczeń ani asortymentowych, ani też powierzchnio-
wych – zresztą w omawianej dzisiaj ustawie też takich ograniczeń nie znajdzie-
my w odniesieniu do tych podmiotów. Funkcjonować mogły też małe, rodzinne 
sklepy osiedlowe, ale wiele z nich z różnych powodów zaprzestało działalno-
ści. Zaczęły natomiast otwierać się sklepy wielkopowierzchniowe, prowadząc 
działalność handlową z wykorzystaniem luki prawnej, jaką było dopuszczenie 
działalności pocztowej.

Tworząc prawo, nie powinniśmy stwarzać warunków do jego obchodzenia, 
bo tworzymy wtedy nic innego, jak tylko fikcję prawną, która staje się powodem 
szyderstw i drwin pod adresem ustawodawców.

Problem handlu w niedziele jest problemem, od samego początku, ideolo-
gicznym. Przecież nie chodzi tutaj o „danie” wolnych niedziel pracownikom, bo 
musielibyśmy mówić od razu o wszystkich, którzy w niedziele i święta pracują 
– pielęgniarkach, położnych, ratownikach medycznych, kelnerach, recepcjoni-
stach, kolejarzach itd., itd., ale i o pracownikach stacji benzynowych, których 
z każdym tygodniem przybywa i przybywać będzie – a zmiany ustawowe tej 
grupy osób i tej grupy podmiotów gospodarczych nie dotyczą.

Nikt z inicjatorów tych zmian nie ma też wiarygodnych danych, czy nie chce-
my przypadkiem osób pracujących w handlu uszczęśliwiać na siłę. Ja osobiście 
znam wiele osób, które same chciałyby decydować o tym, czy chcą mieć wolną 
niedzielę, czy np. poniedziałek, kiedy mogą załatwić więcej spraw urzędowych, 
i wiele osób, które chcą pracować w niedzielę, bo więcej zarobią.

Bardziej istotnym od odgórnych ograniczeń jest stworzenie takiego prawa 
pracy, aby zagwarantować pracownikowi np. minimum 2 wolne niedziele w mie-
siącu, 100% dodatkowego wynagrodzenia za pracę w niedziele itp. Wówczas 
pracodawcy będą musieli sami przeprowadzać analizę, czy opłacalne dla nich 
będzie otwieranie swoich sklepów w niedziele i święta.
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Odwróćmy myślenie i stwórzmy takie rozwiązania prawne, aby to oby-
watelki i obywatele decydowali, czy pójdą w niedzielę na zakupy, czy zrobią 
je w tygodniu, a niedziele zaplanują zupełnie inaczej. Dziękuję za uwagę.



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 31. posiedzenia Senatu

270

31. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 7 i 8 października 2021 r.

 
 
 
 
 

Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Celem nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz 

niektóre inne dni jest dopracowanie niektórych przepisów ustawy w celu wy-
eliminowania zjawiska omijania zakazu handlu w niedzielę przez przedsiębior-
ców powołujących się na posiadanie statusu placówki pocztowej. Nowelizacja 
nakaże bowiem wykazanie, że placówki otwarte w niedziele niehandlowe fak-
tycznie zajmują się usługami pocztowymi, a przychody z nich stanowią ponad 
połowę dochodu.

Ustawa ta doprecyzuje również przepisy związane z nieodpłatną pomocą 
członków rodziny, którzy będą mogli świadczyć pracę w placówce takiego przed-
siębiorcy – znacząco zawęża ona grono takich pracowników.

Część zmian ma na celu uszczegółowienie przepisów ustawy zawierających 
wyłączenia spod zakazu handlu oraz wykonywania czynności związanych z han-
dlem, a także powierzenia pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywanie 
pracy w handlu oraz wykonywanie czynności związanych z handlem. Dziękuje 
bardzo.
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Przemówienie senatora wiktora durlaka  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Od kilku lat obserwujemy w Polsce prawdziwą rewolucję cyfrową. Także ad-

ministracja publiczna dostosowuje się do zmieniających trendów. Systematycznie 
zwiększa się liczba dostępnych e-usług, dzięki którym obywatele bez wychodze-
nia z domu, zdalnie mogą załatwić wiele spraw urzędowych. Wśród nowocze-
snych rozwiązań cyfrowych, które do tej pory rząd udostępnił obywatelom, są 
m.in.: e-PIT, e-zwolnienia, e-recepty, zgłoszenie narodzin dziecka, elektronicz-
ne wnioski 500+ i 300+. Co istotne, zainteresowanie e-usługami jest rekordowe 
i stale rośnie. Obecnie z profilu zaufanego korzysta ponad 11 milionów Polaków, 
czyli niemal 40% dorosłych obywateli. Od 2016 r. liczba osób, które mają profil 
zaufany, wzrosła ponadtrzynastokrotnie.

Procedowana właśnie ustawa o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz 
niektórych innych ustaw ma na celu rozszerzenie katalogu e-usług z zakresu 
tzw. spraw obywatelskich. Po ich wprowadzeniu będziemy mogli załatwić wiele 
urzędowych spraw w formie zdalnej za pomocą prostych, intuicyjnych i dedy-
kowanych konkretnym czynnościom usług elektronicznych. Usługi te zostaną 
skupione w witrynie gov.pl. Do skorzystania z usług potrzebne będzie posiadanie 
np. profilu zaufanego lub profilu osobistego wydawanego z dowodem osobistym.

Przy pomocy nowych usług możliwe będzie m.in. zameldowanie oraz wy-
meldowanie się – usługa zostanie zintegrowana z systemem ksiąg wieczystych, 
nie będzie potrzeby dołączania do wniosku odpisu z KW. Możliwe będzie też np. 
zgłoszenie wyjazdu z kraju oraz powrotu, pobranie z rejestru PESEL zaświad-
czenia zawierającego pełny lub częściowy odpis danych dotyczących danej osoby 
oraz jej dzieci – obecnie można tylko sprawdzić swoje dane w rejestrze PESEL 
– czy pobranie z rejestru stanu cywilnego zaświadczenia o stanie cywilnym. 
Tego typu zaświadczenia potrzebne są np. przy załatwianiu spraw podatkowych, 
ubezpieczeniowych czy socjalnych. Warto podkreślić, że po przyjęciu nowych 
rozwiązań zaświadczenia będzie można pobrać niejako od ręki.

Przyjęcie proponowanych rozwiązań przyspieszy czas realizacji usług i za-
łatwianie spraw, zmniejszy obciążenie urzędników obowiązkami oraz ograni-
czy liczbę dokumentów dostarczanych i gromadzonych w formie papierowej. Co 
istotne, te nowo udostępnione obywatelom usługi będą bezpłatne – dotychczas 
otrzymanie zaświadczenia w urzędzie wiązało się często z opłatą w wysokości 
kilku lub kilkudziesięciu złotych.

Jak wspomniałem na początku, Polacy coraz częściej korzystają z e-usług, 
a wprowadzenie możliwości rozszerzenia katalogu spraw urzędowych, które bę-
dzie można załatwić zdalnie, jest niewątpliwie oczekiwane przez społeczeństwo. 

Dlatego wprowadzenie postulowanych w ustawie rozwiązań jest zasadne.
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Przemówienie senatora mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Procedowana ustawa o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz nie-

których innych ustaw wprowadza liczne regulacje umożliwiające załatwienie 
w formie elektronicznej wielu spraw urzędowych z zakresu rejestru PESEL, 
Rejestru Dowodów Osobistych oraz Rejestru Stanu Cywilnego, czym ułatwi 
i przyspieszy wiele procesów, a także obniży ich koszt, dlatego jestem za jej 
przyjęciem.

Wprowadzenie nowej formy uzyskania informacji o odbiorcach poprzez 
elektroniczną usługę transakcyjną umożliwiającą samodzielne pobranie takich 
informacji w sposób zautomatyzowany, uzależniony od spełnienia określonych 
warunków, analogicznie do przypadku rejestru PESEL, jest dobrym kierun-
kiem, ponieważ taka forma skraca czas oczekiwania na uzyskanie informacji 
oraz jest nieodpłatna ze względu na brak udziału urzędnika w procesie. Warto 
przy tym podkreślić, że usługa ta skierowana będzie wyłącznie do osoby, któ-
rej dane zostały udostępnione z Rejestru Dowodów Osobistych, przy czym 
rodzice mogą pobrać informacje o odbiorcach, którym zostały udostępnione 
dane dotyczące ich niepełnoletnich dzieci. Umożliwią to parentyzacja, czyli 
powiązanie pomiędzy numerem PESEL rodzica i numerem PESEL dziecka, 
oraz złożenie oświadczenia o pozostawaniu dziecka pod władzą rodzicielską 
rodzica. W podobny sposób umożliwione będzie składanie wniosków o udo-
stępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych. Zgłaszanie wniosków przy 
pomocy usługi elektronicznej z pewnością przyczyni do się do składania ich 
w sposób kompletny, bez braków formalnych, dzięki czemu czas załatwienia 
sprawy będzie krótszy.

Przepisy są tak elastyczne, że pozwalają jednakowo na złożenie dokumen-
tów w postaci elektronicznej opatrzonych właściwym podpisem elektronicz-
nym, ale także na wykorzystanie skanów dokumentów. Oczywiście słusznie 
zastrzeżono organowi rozpatrującemu prawo do wezwania wnioskodawcy do 
przedstawienia oryginałów załączonych dokumentów.

Z całą stanowczością należy popierać przepisy związane z elektronicznym 
zgłoszeniem urodzenia dziecka, umożliwiające opatrzenie powiadomienia 
o nadaniu numeru PESEL zaawansowaną pieczęcią elektroniczną ministra 
właściwego do spraw informatyzacji opartą na kwalifikowanym certyfi-
kacie pieczęci elektronicznej, dzięki czemu zapewniona jest dwukierunko-
wa komunikacja między e-usługą zgłoszenia dziecka a Systemem Rejestrów 
Państwowych. Wprowadzenie nowej formy rejestracji zdarzeń takich jak za-
meldowanie, wymeldowanie oraz wyjazd i powrót z wyjazdu poza granice 
Rzeczypospolitej Polskiej, oczywiście po spełnieniu odpowiednich warunków, 
jest dobrym rozwiązaniem dostosowanym do potrzeb ludzi XXI w.
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Jestem przekonany, że udogodnienia, o których dzisiaj debatujemy, będą 
cieszyły się zainteresowaniem w polskim społeczeństwie, ponieważ ułatwiają 
wiele kwestii, skracają czas załatwienia spraw, są nieodpłatne i proste, a przy 
tym wykazują się dbałością o ochronę danych.
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Przemówienie senator agnieszki kołacz-leszczyńskiej  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ustawa o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych 

ustaw to kolejne ułatwienia w naszym codziennym życiu i polskiej rzeczywisto-
ści. To wprowadzenie usług elektronicznych dla kolejnych obszarów, tym razem 
spraw obywatelskich, wykorzystuje rejestry administrowane przez ministra 
właściwego do spraw informatyzacji oraz pieczęć elektroniczną, oczywiście do-
stępne po uwierzytelnieniu obywatela.

Każde rozwiązanie mające ułatwić nam, obywatelom funkcjonowanie jest 
oczekiwane i zdobędzie pełną aprobatę parlamentarzystów. Dziękuję.
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Przemówienie senatora macieja łuczaka  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Projektowane zmiany ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych in-

nych ustaw mają na celu umożliwienie załatwiania części spraw obywatelskich 
w formie elektronicznej. Pozwoli to na zmniejszenie ilości dokumentacji pa-
pierowej, przyspieszy załatwienie spraw i wyeliminuje konieczność osobistej 
wizyty w urzędzie. Również obciążenia finansowe związane z korespondencją 
realizowaną w formie papierowej ulegną zmianie oraz zmniejszy się liczba za-
dań realizowanych obecnie przez część urzędów.

W aktualnym stanie uregulowań prawnych realizacja szeregu czynno-
ści urzędowych związana jest z koniecznością wizyty obywatela w urzędzie. 
Ponadto czynności te wymagają składania stosownych oświadczeń i wniosków 
w formie papierowej oraz weryfikacji przekazanej dokumentacji przez urzęd-
nika. Ze względu na wprowadzone na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ograni-
czenia związane z epidemią wirusa SARS-CoV-2, konieczność minimalizowania 
kontaktu z innymi osobami oraz zachowywania dystansu społecznego ważne 
jest, by obywatele dysponowali możliwością realizacji podstawowych spraw 
urzędowych zdalnie, przy pomocy usług elektronicznych. Realizacja części tych 
spraw niewątpliwie nie wymaga, by były one prowadzone wyłącznie w formie 
tradycyjnej i można przenieść je do elektronicznych kanałów komunikacji oraz 
systemów elektronicznego obiegu dokumentów.

Ustawa zakłada przyjęcie podstaw prawnych do stworzenia usług elek-
tronicznych dostępnych po uwierzytelnieniu obywatela w systemie teleinfor-
matycznym. Usługi te przyczynią się do przyspieszenia załatwiania spraw, 
zmniejszą obciążenie obowiązkami pracowników urzędów, przyspieszą czas 
realizacji usług, jak również zredukują ilość dokumentacji dostarczanej i gro-
madzonej dotychczas w formie papierowej. Ponadto usługi zostaną zaimplemen-
towane w witrynie gov.pl stanowiącej podstawowe i dostępne źródło wiedzy dla 
obywateli w zakresie załatwiania konkretnych spraw urzędowych. Warunkiem 
koniecznym do skorzystania z tych możliwości będzie posiadanie środka identy-
fikacji elektronicznej, np. profilu zaufanego lub profilu osobistego (wydawanego 
z dowodem osobistym), pozwalającego na uwierzytelnienie zainteresowanego 
w usłudze elektronicznej. Proponowane rozwiązania dotyczą możliwości reali-
zacji usług z zakresu ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludno-
ści oraz z zakresu ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.

Ze względu na powyższe zasadne jest wprowadzenie proponowanych zmian 
do ustawy.
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przy obecnych uregulowaniach prawnych realizacja szeregu czynności urzę-

dowych związana jest z koniecznością wizyty obywatela w urzędzie. Czynności 
te wymagają składania stosownych oświadczeń i wniosków w formie papierowej 
oraz weryfikacji przekazanej dokumentacji przez urzędnika.

Mając na względzie wprowadzone na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ogra-
niczenia związane z epidemią wirusa SARS-CoV-2 oraz uwzględniając koniecz-
ność minimalizowania kontaktu z innymi osobami i zachowywania dystansu 
społecznego, uważam, że niezwykle ważne jest, by obywatele dysponowali moż-
liwością realizacji podstawowych spraw urzędowych zdalnie, przy pomocy 
prostych, intuicyjnych i dopasowanych do konkretnych czynności usług elek-
tronicznych. Realizacja części spraw niewątpliwie nie wymaga, by były one pro-
wadzone wyłącznie w formie tradycyjnej, papierowej. Z powodzeniem można 
je przenieść do elektronicznych kanałów komunikacji oraz systemów elektro-
nicznego obiegu dokumentów. Do sformułowania takich wniosków przyczyniły 
się niewątpliwie doświadczenia z ostatnich kilkunastu miesięcy pandemii, ko-
nieczność pracy zdalnej i stosowania wielu ograniczeń w osobistych kontaktach. 
To chyba jedyne korzyści z pandemii.

Ustawa o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych 
ustaw wprowadza zmiany w 3 ustawach regulujących funkcjonowanie re-
jestru PESEL, rejestru dowodów osobistych oraz rejestru stanu cywilnego. 
Proponowane zmiany dotyczą głównie możliwości wprowadzenia transakcyj-
ności, zautomatyzowania procesów i usług świadczonych obywatelom na podsta-
wie rejestrów administrowanych przez ministra cyfryzacji oraz wykorzystania 
pieczęci elektronicznej. Wśród istniejących usług publicznych, które mają zostać 
udostępnione w wersji cyfrowej i transakcyjnej, są m.in. zaświadczenia z reje-
stru stanu cywilnego, zaświadczenia z rejestru PESEL czy usługa zameldowania. 
Ponadto ustawa implementuje także nową usługę, która pozwala obywatelowi 
dowiedzieć się, jakie podmioty występowały o jego dane z takich rejestrów, jak 
np. rejestr PESEL.

Konieczność implementacji tych zmian wynika z rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej.

Warte podkreślenia jest również to, że nowo udostępnione usługi będą nie-
odpłatne. Dotychczas otrzymanie zaświadczenia w urzędzie wiązało się z opłatą 
w wysokości kilkudziesięciu złotych, teraz te usługi będą bezpłatne.

Transakcyjność usługi oznacza, że jest ona wykonywana automatycznie na 
podstawie wniosku i baz danych, tj. rejestrów publicznych. Ponadto nie wyma-
ga udziału urzędnika, tak jak np. zrobienie przelewu przez stronę internetową 
banku nie wymaga udziału pracownika banku. Jest to ważny trend w udostęp-
nianiu usług publicznych, pozwalający skrócić czas oczekiwania na załatwienie 
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sprawy – w większości przypadków możliwe będzie otrzymanie zaświadczenia, 
nazwijmy to, od ręki – a także obniżyć koszty funkcjonowania administracji.

Ustawa jest oczekiwana i poza kilkoma kwestiami nie budzi istotnych kon-
trowersji. Otóż część samorządów, głównie tych mniejszych, jest zaniepokojona 
uszczerbkiem w swoich dochodach, głównie w pierwszych okresach funkcjono-
wania nowego prawa. Może warto byłoby rozważyć jakąś rekompensatę i po-
móc gminom, szczególnie tym małym, gdyż większe i bogatsze miasta i gminy 
pewnie sobie z tym ubytkiem dochodów jakoś poradzą.

Inną kwestią budzącą pewne niepokoje jest przewidziana w ustawie reali-
zacja niektórych usług, dotyczących w szczególności osób niepełnoletnich, na 
podstawie oświadczenia o pozostawaniu dziecka pod władzą rodzicielską osoby 
składającej to oświadczenie. Mimo że ustawa przewiduje składanie oświadczeń 
pod rygorem odpowiedzialności karnej, to rozwiązanie niesie ze sobą pewne 
ryzyko dotyczące prywatności dzieci. Oczywiście poziom tego ryzyka będzie 
zależny od konkretnego sposobu implementacji usługi w systemie teleinfor-
matycznym, ale zbyt wiele jest przypadków pomyłek urzędniczych i składania 
oświadczeń przez osoby karane, aby nie mieć na uwadze takiego zagrożenia. 
Lepiej dmuchać na zimne na etapie legislacji, niż reagować dopiero w sytuacjach 
zagrożenia.

Podsumowując, pragnę stwierdzić, że rozwiązania zaproponowane w tej 
ustawie zmierzają w dobrym kierunku. Będę głosować za jej przyjęciem. 
Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jak podkreślono w uzasadnieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy o do-

wodach osobistych oraz niektórych innych ustaw: ,,Projekt ustawy zawiera regu-
lacje wprowadzające zmiany w trzech ustawach regulujących sprawy należące 
do tzw. spraw obywatelskich, w ramach których prowadzenie odpowiednio re-
jestru PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych oraz Rejestru Stanu Cywilnego, 
zgodnie z ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (...) 
należy do ministra właściwego do spraw informatyzacji. Proponowane zmiany 
zawierają pakiet usług elektronicznych w obszarze spraw obywatelskich, któ-
rych wspólnym mianownikiem jest transakcyjność, zautomatyzowanie pro-
cesów i usług dla obywateli z wykorzystaniem rejestrów administrowanych 
przez Ministra Cyfryzacji oraz wykorzystanie pieczęci elektronicznej. Minister 
Cyfryzacji proponuje zatem zmiany w ustawach, na podstawie których prowadzi 
właściwe rejestry umożliwiające techniczne wdrożenie proponowanych zmian. 
Projektowane rozwiązania mają również charakter systemowy polegający na 
wprowadzeniu usługi np. pobrania informacji o odbiorcach danych z rejestru 
PESEL, jak i Rejestru Dowodów Osobistych, co wymaga zmian w dwóch odręb-
nych ustawach”.

Dokładnie intencje nowelizacji oddaje ocena skutków regulacji, według któ-
rej: ,,Projekt zakłada:

1. Przyjęcie podstaw prawnych do stworzenia usług elektronicznych dostęp-
nych po uwierzytelnieniu obywatela w systemie teleinformatycznym w sposób 
określony w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących za-
dania publiczne. Usługi te przyczynią się do przyspieszenia załatwiania spraw, 
zmniejszą obciążenie obowiązkami pracowników urzędów, przyspieszą czas 
realizacji usług jak też zredukują ilość dokumentacji dostarczanej i gromadzo-
nej dotychczas w formie papierowej.

2. Usługi zostaną zaimplementowane w witrynie gov.pl stanowiącej pod-
stawowe i dostępne źródło wiedzy dla obywateli w zakresie załatwiania kon-
kretnych spraw urzędowych. Warunkiem koniecznym do skorzystania będzie 
posiadanie środka identyfikacji elektronicznej, np. profilu zaufanego lub profilu 
osobistego (wydawanego z dowodem osobistym), pozwalającego na uwierzytel-
nienie zainteresowanego w usłudze elektronicznej. 

3. Proponowane rozwiązania dotyczą możliwości realizacji za pomocą usług:
1) z zakresu ustawy o dowodach osobistych:
– zapewnienie możliwości wnioskowania o udostępnienie danych z RDO 

w trybie ograniczonej teletransmisji danych przy użyciu dedykowanej usługi 
oraz przedkładania w formie elektronicznej dokumentów potwierdzających 
spełnienie przesłanek ustawowych do przyznania dostępu (przygotowanie de-
dykowanej usługi),
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– pobranie dokumentu zawierającego informację o odbiorcach danych osoby 
przetwarzanych w rejestrze PESEL (a także jej dzieci), tj. podmiotach, którym 
udostępniono dane osoby;

2) z zakresu ustawy o ewidencji ludności:
– umożliwienie osobie fizycznej transakcyjnego zameldowania się w lokalu 

będącym jego własnością lub współwłasnością, o ile on widnieje w księdze wie-
czystej lub wskaże jej numer. Usługa umożliwi też zameldowanie osoby niepeł-
noletniej jeżeli w rejestrze PESEL w rekordzie dziecka pozostającego pod władzą 
rodzicielską zgłaszającego widnieje informacja o numerze PESEL tego z rodzi-
ców, który dokonuje zameldowania. Usługa eliminuje konieczność obsługi zgło-
szenia przez urzędnika,

– transakcyjne o wymeldowanie się lub wymeldowanie osoby niepełnolet-
niej, jeżeli w rejestrze PESEL w rekordzie dziecka pozostającego pod władzą ro-
dzicielską zgłaszającego widnieje informacja o numerze PESEL tego z rodziców, 
który dokonuje wymeldowania. Usługa eliminuje konieczność obsługi zgłosze-
nia przez urzędnika,

– zgłoszenie przez osobę której ono dotyczy, przy użyciu transakcyjnej usługi 
wyjazdu z kraju z zamiarem stałego pobytu oraz powrotu. W przypadku zgłosze-
nia wyjazdu lub powrotu osoby niepełnoletniej czynności może dokonać jedno 
rodziców, jeżeli w rejestrze PESEL w rekordzie dziecka pozostającego pod wła-
dzą rodzicielską zgłaszającego widnieje informacja o numerze PESEL tego z ro-
dziców, który dokonuje wymeldowania. Usługa eliminuje konieczność obsługi 
zgłoszenia przez urzędnika,

– umożliwienie wglądu, przy użyciu dedykowanej usługi, do rejestru w za-
kresie danych dotyczących tej osoby, a także jej niepełnoletnich dzieci pozosta-
jących pod jej władzą rodzicielską, jeżeli w rejestrze PESEL w rekordzie dziecka 
widnieje informacja o numerze PESEL tego z rodziców, który dokonuje wglądu,

– umożliwienie osobie, której dane są przetwarzane w rejestrze PESEL, po-
brania z rejestru PESEL zaświadczenia zawierającego pełny lub częściowy odpis 
danych dotyczących jej osoby oraz jej dzieci przy użyciu transakcyjnej usługi 
elektronicznej. Zaświadczenie jest opatrywane pieczęcią ministra właściwego 
do spraw informatyzacji weryfikowaną przy pomocy kwalifikowanego certyfi-
katu. Umożliwia się pobranie z rejestru PESEL zaświadczeń dotyczących dzieci, 
jeżeli w rejestrze PESEL w rekordzie dziecka widnieje informacja o numerze 
PESEL tego z rodziców, który pobiera zaświadczenie, a dziecko pozostaje pod 
jego władzą rodzicielską,

– umożliwienie nieodpłatnego pobrania informacji o odbiorcach, którym 
dane osobowe osoby fizycznej lub dane osobowe jej dziecka zostały ujawnione. 
Matce i ojcu umożliwia się pobranie informacji o odbiorcach, którym udostęp-
niono z rejestru PESEL dane osobowe jego dziecka, jeżeli w rejestrze PESEL w re-
kordzie dziecka widnieje informacja o numerze PESEL tego z rodziców, który 
pobiera informację, a dziecko pozostaje pod jego władzą rodzicielską. Usługa 
transakcyjna, która eliminuje konieczność obsługi wniosku przez urzędnika,

– umożliwienie złożenia przy użyciu dedykowanej usługi wniosku o udo-
stępnienie danych z rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych, 
w drodze weryfikacji oraz przedkładania w formie elektronicznej dokumentów 
potwierdzających spełnienie przesłanek ustawowych do przyznania dostępu 
(przygotowanie dedykowanej usługi);

3) z zakresu ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego:
– umożliwienie osobie, której dane przetwarzane są w Rejestrze Stanu 

Cywilnego, jej małżonkowi, dzieciom oraz rodzicom pobrania zaświadczenia 
o zamieszczonych lub niezamieszczonych danych w rejestrze stanu cywilnego 
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przy użyciu usługi elektronicznej. Zaświadczenie o zamieszczonych lub nieza-
mieszczonych danych w rejestrze stanu cywilnego jest opatrywane pieczęcią 
elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji weryfikowaną przy 
pomocy kwalifikowanego certyfikatu. Usługa transakcyjna, która eliminuje 
konieczność obsługi wniosku przez urzędnika,

– umożliwienie pobrania przy użyciu transakcyjnej usługi elektronicznej 
zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego o stanie cywilnym, opatrzonego kwa-
lifikowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informaty-
zacji. Usługa transakcyjna, która eliminuje konieczność obsługi wniosku przez 
urzędnika”.

Tak więc w skrócie: ustawa ma na celu umożliwienie obywatelom załatwiania 
w sposób zdalny spraw z zakresu ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy 
– Prawo o aktach stanu cywilnego, w tym m.in. zameldowania się we własnym 
lokalu czy pobierania określonych zaświadczeń z rejestru dowodów osobistych, 
rejestru PESEL lub rejestru stanu cywilnego.

W pełni popieram niniejszą nowelizację. Dziękuje bardzo 
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Przemówienie senator alicji chybickiej  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
W związku z procedowaną ustawą o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz 

niektórych innych ustaw do mojego biura senatorskiego wpłynęło pismo od or-
ganizacji od lat zajmujących się uchodźcami. W ramach swojego głosu w dyskusji 
chciałabym przedstawić krótką analizę tej propozycji legislacyjnej.

Na czym polegają zmiany?
Proponowane przepisy mają wprowadzić szczególny sposób traktowania 

osób, które przekroczyły granicę Polski poza przejściem granicznym. Dotychczas 
przewidziana prawem procedura wyglądała następująco: cudzoziemiec był za-
trzymywany i osadzany w ośrodku strzeżonym, prowadzonym przez Straż 
Graniczną (SG). Straż rozpoczynała wobec takiej osoby postępowanie o zobo-
wiązanie do powrotu, które jest procedurą administracyjną (tzn. można się 
odwołać do wyższej instancji, a następnie do sądu). Jednocześnie jednak, jeśli 
cudzoziemiec oświadczył, że chce ubiegać się w Polsce o ochronę międzynarodo-
wą (status uchodźcy), SG rozpoczynała także procedurę uchodźczą. Przy czym 
jej rola ustawowa w tej procedurze ogranicza się do przyjęcia wniosku i prze-
kazania Urzędowi do Spraw Cudzoziemców do rozpatrzenia.

Planowana przez MSWiA zmiana polega na tym, że osoba zatrzymana zo-
stanie objęta nową, znacznie uproszczoną procedurą. W jej ramach SG spisuje 
protokół przekroczenia granicy, a następnie na jego podstawie wydaje „postano-
wienie o opuszczeniu terytorium RP”. Jest ono wykonywane natychmiastowo, 
tzn. nawet złożenie odwołania nie wstrzymuje konieczności podporządkowa-
nia się tej decyzji. W takim zarządzeniu komendant placówki SG postanawia 
również o zakazie ponownego wjazdu do Polski i strefy Schengen (na okres od 
6 miesięcy do 3 lat). Odwołać się można z zagranicy, do komendanta głównego 
SG (który tym samym będzie oceniać, a de facto zatwierdzać decyzje osób pod-
ległych mu służbowo).

Na mocy proponowanych zmian szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców (in-
stytucji odpowiadającej za przeprowadzenie procedury uchodźczej) będzie mógł 
pozostawić bez rozpoznania wniosek takiej osoby. Wyjątkiem ma być sytuacja, 
w której cudzoziemiec „przybył bezpośrednio z terytorium, na którym jego życiu 
lub wolności zagrażało niebezpieczeństwo prześladowania lub ryzyko wyrządze-
nia poważnej krzywdy” i w wiarygodny sposób wyjaśnił, dlaczego przekroczył 
granicę poza przejściem granicznym.

Co te zmiany oznaczają dla osób poszukujących ochrony międzynarodowej 
w Polsce?

Cudzoziemcy trafiający do Polski nie znają naszego języka oraz obowiązu-
jących u nas przepisów i procedur. Prowadzenie wobec nich tak bardzo uprosz-
czonego postępowania (które w praktyce można przeprowadzić od ręki, nawet 
bez konieczności odwiedzania placówki SG) znacząco narusza ich prawo do 
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sprawiedliwego postępowania. Jest wysoce prawdopodobne, że funkcjonariusz 
SG przeprowadzający procedurę nie będzie nawet w stanie zakomunikować tre-
ści dokumentu w zrozumiałym dla cudzoziemca języku. W kontakcie ze Strażą 
Graniczną cudzoziemiec zawsze będzie stroną słabszą, nierozumiejącą proce-
dur, którym się go poddaje, i języka, w jakim się toczą. Dotychczasowy sposób 
postępowania pozwalał na kontakt z tłumaczem, polskim prawnikiem i możli-
wość udziału w całym postępowaniu administracyjnym.

Ponadto wprowadzane przepisy naruszają prawo do skutecznego środka 
odwoławczego. Możliwość odwołania się od decyzji lokalnej placówki SG do jej 
bezpośredniego zwierzchnika, które to odwołanie należy wnieść z zagranicy, 
a do tego – zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego – w wyzna-
czonym terminie w języku polskim, pozostaje w praktyce możliwością czysto 
teoretyczną. Poza tym, aby móc skutecznie odwołać się w następnej kolejności do 
sądu, cudzoziemiec musiałby mieć ustanowiony w Polsce adres do doręczeń, by 
decyzję komendanta głównego SG otrzymać (Straż Graniczna nie wysyła żadnej 
korespondencji do stron postępowań administracyjnych na adresy zagraniczne). 
Jak miałby to uzyskać, będąc w lesie na granicy polsko-białoruskiej?

Już wcześniej dostęp do procedury uchodźczej był – wbrew prawu polskiemu 
i unijnemu – mocno ograniczany na przejściach granicznych (czego dowodem 
są liczne raporty RPO i organizacji pozarządowych). W przypadku wprowa-
dzenia proponowanej procedury „terenowej” tym bardziej nie ma gwarancji, 
że deklaracje cudzoziemców o chęci ubiegania się o ochronę międzynarodową 
w Polsce zostaną przyjęte. Jaskrawym tego przykładem była sytuacja w Usnarzu 
Górnym, gdzie uchodźcy wyraźnie i przy świadkach zadeklarowali chęć wy-
stąpienia o status uchodźcy w Polsce, a SG nie wszczęła żadnego postępowania 
w tej sprawie. Coraz więcej jest też doniesień o tym, że zatrzymani na terenie 
RP cudzoziemcy są odpychani przez SG z powrotem na Białoruś, bez rozpoczy-
nania jakiegokolwiek postępowania (tzw. pushback).

Ponadto istnieje też ryzyko, że na skutek tak poprowadzonej procedury „tere-
nowej” cudzoziemiec zostanie zdyskwalifikowany z postępowania uchodźczego 
bez swojej winy na mocy proponowanych przepisów.

Jaki jest cel proponowanych zmian?
Najważniejszym celem propozycji MSWiA wydaje się zalegalizowanie ist-

niejącej już praktyki wywózek (pushbacków) na wschodniej granicy Polski. 
Praktyki, która łamie obowiązujące nas przepisy prawa międzynarodowego 
(konwencja genewska, dotycząca statusu uchodźców), unijnego i polskiego.

MSWiA stara się wywołać wrażenie, że liczba cudzoziemców docierających 
przez tę granicę do Polski dramatycznie wzrosła. Nie jest to prawdą, bo każda 
odepchnięta przez SG na Białoruś osoba następnego dnia spotka się z takim 
samym traktowaniem ze strony służb białoruskich. Oznacza to, że osoba może 
odpowiadać za wielokrotne próby.

Kilka tysięcy osób poszukujących w Polsce bezpieczeństwa przed wojną 
i prześladowaniem nie powinno stanowić wyzwania dla państwa polskiego. 
Do 2016 r. Polska przyjmowała kilkanaście tysięcy wniosków o ochronę mię-
dzynarodową rocznie i nie stanowiło to żadnej trudności organizacyjnej ani też 
zagrożenia dla bezpieczeństwa blisko 40-milionowego kraju.

W uzasadnieniu ustawy pojawia się często nieudowodnione twierdzenie 
o instrumentalnym wykorzystywaniu procedur czy migracji ekonomicznej. 
Po to właśnie istnieje procedura uchodźcza, by sprawdzić, czy danej osobie 
przysługuje ochrona. Jest to proces, który wymaga bardzo specjalistycznej 
wiedzy i umiejętności. Nie może go realizować funkcjonariusz SG na gra-
nicy, od którego oczekuje się, że jednym rzutem oka oceni, czy ktoś dostanie 
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w Polsce ochronę międzynarodową, czy też nie. Nie do takich zadań ta służba 
jest powołana.

Proponowane zmiany stanowią poważne naruszenie obowiązujących nas 
przepisów prawa międzynarodowego i unijnego, a ponadto znacząco naruszają 
prawa cudzoziemców jako stron w postępowaniu administracyjnym i drastycz-
nie ograniczają dostęp do procedury uchodźczej. Apelujemy o oddanie głosu 
przeciwko ich wprowadzeniu.
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Przemówienie senator agnieszki Gorgoń-komor  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senatorowie!
Jak przedstawiono w uzasadnieniu, „projekt ustawy zawiera rozwiązania ma-

jące służyć przeciwdziałaniu nadużywania instytucji ochrony międzynarodo-
wej przez cudzoziemców, którzy dla osiągnięcia innych celów niż ochrona przed 
prześladowaniem lub doznaniem poważnej krzywdy, przez złożenie wniosku 
o udzielenie ochrony międzynarodowej uzyskują przysługujące wnioskodawcom 
prawa, w tym prawo do przekroczenia granicy i pobytu na terytorium państwa, 
co służy ominięciu konieczności spełnienia warunków przekraczania granicy 
zewnętrznej Unii Europejskiej, określonych w kodeksie granicznym Schengen”. 
Jednakże mimo tego wzniosłego uzasadnienia najważniejszym celem propozycji 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wydaje się zalegalizowa-
nie istniejącej już praktyki wywózek uchodźców na wschodniej granicy Polski, 
praktyki, która w sposób nadzwyczaj nieludzki łamie obowiązujące nas przepisy 
prawa międzynarodowego, unijnego i prawa polskiego. Ograniczenie procedur 
wyłącznie do wydania w trybie natychmiastowym polecenia o opuszczeniu te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w dodatku bez możliwości odwołania, jest 
absolutnie karygodne.

MSWiA stara się wywołać wrażenie, że liczba cudzoziemców docierających 
przez granicę do Polski dramatycznie wzrosła, że są to ludzie niebezpieczni, 
zdemoralizowani, chcący zbezcześcić naszą kulturę. Nie jest to prawdą, ponie-
waż każda osoba odepchnięta przez Straż Graniczną na Białoruś następnego 
dnia spotyka się z takim samym traktowaniem ze strony służb białoruskich, 
co oznacza, że 1 osoba może odpowiadać za wielokrotne próby przekroczenia 
granicy. Tam koczują małe dzieci ze swoimi matkami i ojcami. Czy naprawdę 
tak bardzo obawiamy się ludzi, którzy umierają z zimna i wycieńczenia, którzy 
potrzebują opieki medycznej i żywności?

Kilka tysięcy osób poszukujących w Polsce bezpieczeństwa, uciekających 
przed wojną i prześladowaniem nie powinno stanowić wyzwania dla państwa 
polskiego. Uważam, że zapewnienie im bezpieczeństwa nie powinno też sta-
nowić żadnych trudności organizacyjnych, ani zagrożenia dla bezpieczeństwa 
blisko 40-milionowego kraju. Dlaczego rządzących naszym krajem cechuje tak 
duża obojętność, brak empatii i współczucia? Na granicy, w lesie na naszych 
oczach umierają dzieci i ich rodzice. Dlaczego nasi rodacy muszą oddolnie mo-
bilizować się do pomocy uchodźcom, realizując zbiórki, przekazując żywność 
i lekarstwa? Jestem z tego niezmiernie dumna, ale to państwo jest odpowie-
dzialne za zapewnienie tym ludziom systemowych rozwiązań, opieki medycznej 
i schronienia do czasu ustalenia sytuacji prawnej tych osób.

Nachodzą mnie przykre refleksje w związku z tym, co dzieje się na naszej 
wschodniej granicy. Zbliża się okres zimowy, co budzi coraz to większe obawy 
o los i zdrowie migrantów. 24 grudnia będziemy zasiadać ze swoimi rodzinami 
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do stołu świątecznego, celebrując Wigilię Bożego Narodzenia i tradycyjnie zo-
stawiając 1 wolne miejsce przy stole dla strudzonego wędrowca. Mam nadzieję, 
że w tym czasie sumienie poruszy ludzi odpowiedzialnych za śmierć osób na 
granicy. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W związku z trudną sytuacją na wschodniej granicy naszego kraju ko-

nieczne jest uregulowanie kwestii dotyczących sytuacji migracyjnej w na-
szym państwie w celu zapewnienia bezpieczeństwa Polakom, dlatego jestem 
za przyjęciem procedowanych zamian do ustawy o cudzoziemcach i niektó-
rych innych ustaw.

Masowe przekraczanie granic przez uchodźców i imigrantów, przemyt ludzi 
oraz nadużywanie procedur uchodźczych stanowią ogromne niebezpieczeń-
stwo zarówno dla granic naszego kraju, a tym samym granic Unii Europejskiej, 
jak i dla mieszkańców Polski i Europy, dlatego niezbędne jest wprowadzenie 
zmian w polskim systemie prawnym pozwalających skuteczniej i sprawniej 
przeprowadzać postępowania w sprawie nielegalnego przekraczania grani-
cy. Procedowane przepisy mają za zadanie zapewnić dostęp do bezpiecznych 
i skutecznych procedur uchodźczych, ale jednocześnie zapobiec nadużyciom 
nielegalnych migracji.

Ustawa, o której mówimy, w przypadku gdy cudzoziemiec został za-
trzymany niezwłocznie po przekroczeniu granicy wbrew przepisom, daje 
komendantowi Straży Granicznej możliwość sporządzenia protokołu prze-
kroczenia granicy oraz wydania postanowienia o opuszczeniu terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. W postanowieniu zostanie określony nakaz opusz-
czenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zakaz, wraz z określeniem 
okresu obowiązywania, ponownego wjazdu na teren, na terytorium Polski 
i innych obszarów Schengen. Na to postanowienie będzie przysługiwało za-
żalenie, ale nie będzie to wstrzymywało wykonania tego postanowienia. 
Tryb przeprowadzenia postępowania przez komendanta placówki Straży 
Granicznej w sprawie przekroczenia granicy wbrew przepisom prawa z pew-
nością odformalizuje i przyspieszy proces dotyczący zobowiązania cudzoziem-
ca do powrotu. Wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, oraz przekazanie przechowywa-
nych w wykazie danych do Systemu Informacyjnego Schengen z pewnością 
przyczyni się do mocniejszej ochrony granic naszego kraju i zapobiegnie po-
nownym aktom nielegalnych ruchów migracyjnych przez te same osoby. 

Słuszne jest wprowadzenie przepisu wskazującego na karę pozbawienia 
wolności bądź grzywny m.in. w przypadku osób niszczących czy usuwających 
elementy infrastruktury w strefie nadgranicznej, ponieważ dzięki niemu pra-
wo polskie będzie bardziej respektowane w tym zakresie. Zmianą w dobrym 
kierunku jest upoważnienie szefa urzędu do pozostawienia bez rozpoznania 
wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej w przypadku, gdy cudzozie-
miec nie przybył bezpośrednio z terytorium, na którym jego życiu lub wol-
ności zagrażało niebezpieczeństwo prześladowania lub ryzyko wyrządzenia 
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poważnej krzywdy i nie przedstawił wiarygodnej przyczyny nielegalnego wjaz-
du na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – ze względu na notoryczne nad-
używanie ww. procedury.

Jestem przekonany, że omawiane zmiany znacznie poprawią poziom bez-
pieczeństwa w naszym kraju, zapewnią spokojne życie mieszkańcom terenów 
przygranicznych oraz ostatecznie doprowadzą do spadku poziomu nielegalnej 
migracji.
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Przemówienie senator agnieszki kołacz-leszczyńskiej  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
To karygodne! To kolejny skandal, absolutnie! Ustawa o zmianie ustawy o cu-

dzoziemcach oraz niektórych innych ustaw to kolejna ustawa, która jest stwo-
rzona doraźnie i znów „na kolanie”.

Wszystkim nam zależy na zabezpieczeniu polskich granic! Nikt nawet w to 
nie śmie wątpić. Niestety, w każdej niezależnej opinii z tych, które zostały przy-
gotowane dla tej ustawy, czytamy miażdżące wnioski i krytyczne uwagi. I na nic 
się zdadzą zapewnienia zawarte w uzasadnieniu ustawy, zapewnienia dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony porządku publicznego. 

Ta ustawa – niestety – ma służyć tylko i wyłącznie zalegalizowaniu niele-
galnych zachowań i działań, które odbywają się na naszej wschodniej granicy, 
będącej jednocześnie granicą UE. Dziękuję.
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Przemówienie senator ewy mateckiej  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Kryzys na granicy polsko-białoruskiej nie jest wyłącznie kryzysem politycz-
nym. Przeciwnie, to przede wszystkim poważny kryzys humanitarny, którego 
ofiary, zwłaszcza te śmiertelnie, stały się symbolem nieudolności i bezduszno-
ści obecnej władzy. Brak działania skoordynowanego z działaniami instytucji 
unijnych i organizacji pozarządowych, niedopuszczanie do udzielenia pomocy 
uchodźcom mimo skrajnie trudnych warunków, wypychanie dzieci na stronę 
białoruską i – wreszcie – zwyczajne fałszowanie faktów na potrzeby propagan-
dowe rządu to tylko niektóre z działań i zaniechań prowadzących do ludzkich 
tragedii.

Wprowadzenie stanu wyjątkowego, którego jedynym celem jest odcięcie spo-
łeczeństwa od wiarygodnych informacji z newralgicznych miejsc, okazało się 
przy okazji elementem maskującym liczne bezprawne działania, prowadzone 
wbrew międzynarodowym konwencjom i przyjętym na świecie standardom hu-
manitarnym. Uchodźcy stali się w ten sposób zakładnikami polityki Aleksandra 
Łukaszenki i polityki wewnętrznej rządu PiS.

Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw to 
kolejne narzędzie do ograniczania praw człowieka i poszerzania obszaru władzy 
rządu. Można odnieść wrażenie, iż projekt powstał niemal wyłącznie po to, aby 
uprawomocnić – przynajmniej w odbiorze społecznym – wszystkie wcześniejsze 
akty bezprawia zdemaskowane przez wolne media i bezpośrednich świadków.

Mimo iż instytucje międzynarodowe, w tym Komisja Europejska, głośno 
podkreślają, że ochrona granicy nie może odbywać się kosztem ludzkiego ży-
cia, i wprost wzywają władze naszego kraju do zapewnienia realnej pomocy 
uchodźcom, rząd PiS pozostaje na te apele głuchy. Co więcej, zdaje się z pełną 
premedytacją działać wbrew opinii społeczności międzynarodowej. Machina 
propagandowa państwa buduje wizerunek uchodźcy jako człowieka zdeprawo-
wanego, zdemoralizowanego, stanowiącego fizyczne zagrożenie. Ludzie zdehu-
manizowani przez rządowe media mają wywołać wrogość wobec, jak to nazywa 
wielu polityków prawicy, „elementów obcych kulturowo”. Nawet jeśli pominąć 
fakt, że podobne wypowiedzi przypominają jako żywo peerelowską retorykę, to 
sama tego rodzaju praktyka stanowi dodatkowo wykroczenie przeciwko polskiej 
racji stanu. Dewastuje bowiem nasz wizerunek jako państwa demokratyczne-
go, członka ONZ i Unii Europejskiej oraz sygnatariusza międzynarodowych 
konwencji.

Nie da się na dłuższą metę uprawiać propagandy w taki sposób, by śmier-
cią ludzi na polsko-białoruskiej granicy uzasadniać potrzebę wprowadzenia 
i utrzymania stanu wyjątkowego. Blokowanie działań organizacji humanitar-
nych bądź innych struktur pozarządowych, które gotowe są nieść pomoc imi-
grantom, wywołuje coraz większy niepokój cywilizowanego świata z władzami 
UE na czele. Wysokie ryzyko kolejnych zgonów jedynie potęguje te nastroje. 
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Przyjęcie omawianej nowelizacji sprawi, że wiele spośród działań alarmujących 
dziś społeczność międzynarodową i uznawanych za łamiące zapisy konwen-
cji praw człowieka czy konwencji praw dziecka, zyska w Polsce swoje prawne 
umocowanie. Co więcej, utrwali, jak głoszą transparenty manifestantów, „stan 
wyjątkowo nieludzki”. Będzie to kolejny już krok do prawnego polexitu, który 
zresztą według licznych ekspertów już stał się faktem.

Odrzucenie rządowej propozycji przez Senat powinno być zatem odczytywa-
ne jako wezwanie do respektowania istniejącego prawa, którego zapisy w żad-
nym punkcie nie usprawiedliwiają barbarzyństwa, jakiego świadkami jesteśmy 
w ostatnich dniach.
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Celem ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych 

ustaw jest dostosowanie przepisów prawa krajowego do aktualnej sytuacji mi-
gracyjnej występującej na granicy zewnętrznej.

Ustawa, jak czytamy w uzasadnieniu, zawiera rozwiązania mające służyć 
przeciwdziałaniu nadużywania instytucji ochrony międzynarodowej przez 
cudzoziemców, którzy dla osiągnięcia innych celów niż ochrona przed prze-
śladowaniem lub doznaniem poważnej krzywdy, składają wnioski o udziele-
nie ochrony międzynarodowej i korzystają z przysługujących wnioskodawcom 
praw, co służy ominięciu warunków przekraczania granicy zewnętrznej Unii 
Europejskiej, określonych w kodeksie granicznym Schengen.

Działania podejmowane przez władzę powinny być rozsądne, odpowiedzial-
ne, legalne. Nie mogą one budzić wątpliwości, muszą za to zmierzać do osią-
gnięcia porozumienia ponad politycznymi podziałami. W sytuacji zagrożenia, 
w sytuacji, gdy wchodzi w grę kwestia bezpieczeństwa, niezwykle ważne są 
solidarność i zaufanie do rządzących. A to zaufanie jest wtedy, gdy rządzący 
respektują prawo i są wiarygodni w tym, co czynią.

Dlatego też odpowiedzialna władza powinna zapewnić bezpieczeństwo 
obywateli, strzegąc granic, pilnując porządku, podejmując działania na pod-
stawie i w granicach prawa. Nie możemy pozwolić sobie na chaos prawny. 
Odpowiedzialna władza potrafi połączyć ochronę granic, bezpieczeństwo i po-
rządek publiczny oraz przestrzeganie prawa, w tym prawa polskiego, prawa 
Unii Europejskiej i prawa międzynarodowego. Odpowiedzialna władza potrafi 
to czynić w połączeniu z działaniami humanitarnymi, związanymi z przestrze-
ganiem praw człowieka.

Tymczasem zaproponowane rozwiązania prawne nie spełniają tych założeń. 
Niezależni obserwatorzy zwracają uwagę na to, że ustawę wprowadza się po to, 
by legalizować istniejące praktyki wywózek osób przekraczających polską grani-
cę, a to łamie obowiązującą nasz kraj konwencję genewską z 1951 r., Powszechną 
deklaracją praw człowieka, Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, a także 
jest sprzeczne z dotychczasowym orzecznictwem Unii Europejskiej w tym za-
kresie. Nie można przejść nad tym do porządku dziennego, skoro wielu eksper-
tów, w tym Biuro Legislacyjne Senatu, wskazuje, że proponowane rozwiązania 
są niezgodne z wiążącymi Polskę przepisami prawa międzynarodowego. To są 
zbyt poważne zarzuty, zwłaszcza że mamy do czynienia z nową sytuacją, jaką 
jest przedłużenie o kolejne 60 dni stanu wyjątkowego na terenach sąsiadujących 
z Białorusią. Nie dopuszcza się tam dziennikarzy, którzy mogliby relacjonować 
rzeczywistą sytuację osób przekraczających nielegalnie naszą granicę.

Dlatego będę głosować za odrzuceniem tej ustawy.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, 

którą rozpatrujemy na bieżącym, 31. posiedzeniu Senatu, wynika z sytuacji, 
w jakiej znalazła się Polska, ale również Unia Europejska, w związku z kryzy-
sem na naszej wschodniej granicy z Białorusią. Myślę, że warto tutaj przytoczyć 
argumenty za tą nowelizacją, które zostały przedstawione w uzasadnieniu do 
niniejszej nowelizacji.

„Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o udziela-
niu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Pospolitej ma na 
celu dostosowanie przepisów prawa krajowego do aktualnej sytuacji migracyj-
nej występującej na granicy zewnętrznej. Doświadczenia związane z kryzysem 
migracyjnym w Europie spowodowanym masowym przybywaniem uchodźców 
i imigrantów, rozwijające się zjawisko przemytu ludzi, jak też obserwowane od 
dłuższego czasu nadużywanie procedur uchodźczych przez migrantów ekono-
micznych, wskazują na potrzebę sięgnięcia po środki, które pozwolą z jednej 
strony sprawniej przeprowadzić postępowanie w sprawie nielegalnego przekro-
czenia granicy zewnętrznej, a z drugiej strony będą sprzyjać zapewnieniu bez-
pieczeństwa wewnętrznego państwa i ochronie porządku publicznego. Zadaniem 
każdego państwa demokratycznego reprezentowanego przez władzę jest zagwa-
rantowanie swoim obywatelom właściwego poziomu bezpieczeństwa.

Projektowane przepisy mają przede wszystkim zapewnić cudzoziemcom 
przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu poszukiwania 
ochrony przed prześladowaniem dostęp do właściwych procedur udzielania 
ochrony międzynarodowej, których standardy zostały określone w dyrekty-
wie 2013/32/UE. Osobom poszukującym ochrony międzynarodowej musi zo-
stać zapewniony dostęp do bezpiecznych i skutecznych procedur uchodźczych. 
Z drugiej zaś strony celem projektowanych przepisów jest stworzenie warunków 
zapewniających w opisanym kontekście porządek i bezpieczeństwo wewnętrzne 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby nadużywające procedur i trak-
tujące je instrumentalnie, wyłącznie w celu przekroczenia granicy Schengen 
i dalszej nielegalnej migracji, nie powinny uzyskać prawa wjazdu i pobytu na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Takie podejście jest jak najbardziej zro-
zumiałe w kontekście masowego napływu do Europy migrantów, spośród któ-
rych wielu to zradykalizowani przedstawiciele różnych kultur i religii, a nawet 
ekstremiści. W obecnym okresie, kiedy zagrożenie terrorystyczne jest szcze-
gólnie aktualne i realne, o czym świadczą zamachy z Paryża w 2015 r., a także 
z Brukseli, Nicei i Berlina w 2016 r., obowiązkiem państwa jest strzec swoich 
obywateli i mieszkańców oraz zapewnić ład i bezpieczeństwo.

Dlatego też projekt ustawy zawiera rozwiązania mające służyć przeciwdzia-
łaniu nadużywania instytucji ochrony międzynarodowej przez cudzoziemców, 
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którzy dla osiągnięcia innych celów niż ochrona przed prześladowaniem lub 
doznaniem poważnej krzywdy, przez złożenie wniosku o udzielenie ochrony 
międzynarodowej uzyskują przysługujące wnioskodawcom prawa, w tym prawo 
do przekroczenia granicy i pobytu na terytorium państwa, co służy ominięciu 
konieczności spełnienia warunków przekraczania granicy zewnętrznej Unii 
Europejskiej, określonych w kodeksie granicznym Schengen.

Celem projektowanej ustawy jest również usprawnienie prowadzonych przez 
organy Straży Granicznej postępowań w sprawie nielegalnego przekroczenia 
granicy zewnętrznej Unii Europejskiej, tak aby wobec cudzoziemców, którzy 
nie poszukują ochrony międzynarodowej, a zostali zatrzymani bezpośrednio po 
przekroczeniu granicy zewnętrznej, móc wdrożyć pilne działania zmierzające 
do zorganizowania im opuszczenia terytorium RP”.

Tak więc, jak podkreślano, w Ocenie Skutków Regulacji: „projekt ustawy 
zawiera rozwiązania mające służyć przeciwdziałaniu nadużywania instytucji 
ochrony międzynarodowej przez cudzoziemców, którzy dla osiągnięcia innych 
celów niż ochrona przed prześladowaniem lub doznaniem poważnej krzywdy, 
składając wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej, korzystają z przysłu-
gujących wnioskodawcom praw, co służy ominięciu warunków przekraczania 
granicy zewnętrznej Unii Europejskiej, określonych w kodeksie granicznym 
Schengen”.

W obliczu nadzwyczajnej sytuacji przy naszej granicy z Białorusią niniej-
sza nowelizacja jest w mojej opinii jak najbardziej zasadna. Cudzoziemcy, któ-
rzy próbują przekroczyć granicę polsko-białoruską, przebywają na terytorium 
Białorusi legalnie, więc to na władzach białoruskich spoczywa odpowiedzial-
ność za ich obecną sytuację. To przecież władze Białorusi podjęły decyzję o uru-
chomieniu ruchu bezwizowego z takimi państwami, jak Pakistan, Jordania czy 
Egipt. Znajdują się tam ogromne rezerwuary ludzi poszukujących lepszego życia. 
To może oznaczać, że dziesiątki, setki tysięcy ludzi będzie ściąganych na naszą 
granicę. Władze Białorusi podjęły decyzję, by lotnisko w Grodnie miało status 
lotniska, gdzie będą mogły odbywać się loty międzynarodowe. Oznacza to, że 
bezpośrednio przy naszej granicy możemy się spodziewać lotów z migrantami 
z południowej czy z północnej Afryki. Dlatego nie możemy tworzyć preceden-
sów. Jeżeli w sposób nielegalny wpuścimy jakąś grupę migrantów, to będziemy 
mieli nie jedną, ale setki takich grup na całej granicy z Białorusią.

W  tym miejscu chcę podziękować panu premierowi Mateuszowi 
Morawieckiemu, jak również przedstawicielom Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz przedstawicielom wszystkich służb zaan-
gażowanych na granicy polsko-białoruskiej za szybkie i sprawne działania na 
rzecz zapewnienia bezpieczeństwa Polski.

W pełni popieram niniejszą nowelizację. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora wadima Tyszkiewicza  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Kwestie związane z ostatnimi wydarzeniami na granicy polsko-białoruskiej 
bez wątpienia wymagają reakcji ze strony polskiego rządu, dlatego popieram 
inicjatywę dokonania nowelizacji ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych 
innych ustaw. Jednakże nie tylko ta sytuacja stanowi kanwę, na której należy 
dokonać rewizji dotychczasowych przepisów prawnych. Całokształt tzw. te-
matyki imigracyjnej zmusza do głębokiej analizy i rozsądnej odpowiedzi na 
nowe zjawiska społeczno-demograficzne, które obserwujemy w ostatnich la-
tach nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej. 

Szacuje się, że od początku majowej ofensywy talibów w Afganistanie do 
krajów UE przeniosło się ok. 40 tysięcy Afgańczyków. Aby upewnić się co do 
drastyczności tematu, składam dziś oświadczenie senatorskie kierowane 
do Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz do Straży Granicznej z prośbą 
o udzielenie informacji na temat liczby osób usiłujących nielegalnie przekro-
czyć granice Polski w ostatnich 10 latach oraz o wskazanie narodowości tych 
osób. Uważam, że omawiana sytuacja może budzić niepokój i powinno się ją 
w odpowiedni sposób zaadresować. Jest to sprawa na tyle delikatna, że wymaga 
wzięcia pod uwagę nie tylko doraźnych rozwiązań, ale i stworzenia długofalo-
wej polityki imigracyjnej, która w pełni odpowie wyzwaniom obecnych czasów. 
Trudność tej sytuacji polega również na tym, że zmienia się ona drastycznie. 

Zadaniem polskiego rządu i UE jest stworzenie takich regulacji, które nie 
tylko będą odpowiednie do zmieniającej się sytuacji, ale również pozwolą na 
elastyczność działań w takim zakresie, w jakim będzie tego wymagała dra-
stycznie zmieniająca się rzeczywistość i nagłość wydarzeń, tak jak to obecnie 
obserwujemy chociażby na granicy polsko-białoruskiej. Jednak mimo całej de-
likatności problemu związanego z dużymi ruchami imigracyjnymi, z jakimi 
mierzą się kraje UE, w tym Polska, uważam, że nadszedł czas, aby odsunąć 
na bok emocje i nie dopuścić do sytuacji, że poprawność polityczna przesłoni 
głębię i złożoność tej problematyki. Teraz należy skoncentrować się przede 
wszystkim na zdroworozsądkowym oglądzie sytuacji, na rozwiązaniu bie-
żących problemów i zabezpieczeniu się przed wyzwaniami nadchodzącymi 
w najbliższej przyszłości.

Jestem daleki od krytykowania rządu w kwestii obrony polskich granic 
przed wzmożonymi ruchami imigracyjnymi, co czynią niektórzy politycy opo-
zycji. Uważam, że Polska nie może sobie pozwolić na tzw. szantaż imigracyjny, 
z jakim mamy do czynienia w ostatnich tygodniach ze strony Białorusi. Warto 
zauważyć, że o wojnie hybrydowej Białorusi mówi nie tylko polski rząd, ale tak-
że rządy Litwy i Łotwy, a o konieczności ochrony zewnętrznych granic strefy 
Schengen mówi również unijna komisarz do spraw wewnętrznych, Szwedka 
Ylva Johansson, cytuję: „Trzeba dać do zrozumienia, że nie ma czegoś takiego, 
jak wolny wstęp do Unii Europejskiej. Litwa, Unia Europejska i strefa Schengen 
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muszą przeciwdziałać nielegalnej imigracji. Dlatego cała UE pomaga Litwie 
w ochronie granicy z Białorusią.”. W związku z tą sytuacją Litwa wystosowa-
ła do władz w Mińsku notę dyplomatyczną zawierającą zdecydowany protest 
wobec naruszenia swoich granic. 

Centrum Informacyjne Rządu informuje, że tylko w sierpniu tego roku 
polsko-białoruską granicę usiłowało nielegalnie przekroczyć 1 tysiąc 935 osób. 
Nie da się zaprzeczyć, że fakty mówią same za siebie i napływ imigrantów od 
naszego wschodniego sąsiada, Białorusi, nie jest dziełem przypadku. Zresztą 
potwierdzają to również nasi przyjaciele z Łotwy i Litwy, które to kraje zmagają 
się z jeszcze bardziej intensywnymi naruszeniami swoich granic niż Polska. 
Obecna sytuacja również w tych krajach wywołała niemałe poruszenie i zmu-
siła do radykalnych działań. Kwestie budowania zapór i murów granicznych 
to obecnie nie tylko „fanaberia” węgierska, ale smutna rzeczywistość, z jaką 
mierzą się Litwini, Łotysze, a teraz i my, Polacy. Zresztą inicjatywy te coraz 
głośniej popierane są również przez pozostałych członków UE głosami wspar-
cia płynącymi ze strony Grecji, Danii, Słowenii, a także poszczególnych polity-
ków niemieckich. Sama kanclerz Merkel przyznała, że w 2015 r. UE popełniła 
błąd i teraz błąd ten należy skorygować. Po kryzysie migracyjnym w 2015 r. 
politycy krajów członkowskich UE są bardziej zdecydowani. Grecki minister 
do spraw migracji Notis Mitarachi zapowiedział, że tym razem jego kraj nie 
stanie się bramą do Europy i uniemożliwi nielegalne przekroczenia granicy, 
a Niemcy zapewniają, że będą udzielać jedynie niezbędnej pomocy humanitar-
nej. Dlatego też uważam inicjatywę polskiego rządu dotyczącą zmiany ustawy 
o cudzoziemcach za właściwą odpowiedź na obecną sytuację.

Podnoszą się głosy mówiące, że nowelizacja jest niezgodna z prawem unij-
nym, z międzynarodowymi zobowiązaniami Polski, w tym prawem UE, 
w zakresie niezgodności projektowanych przepisów z prawem azylowym EU, 
z Europejską Konwencją Praw Człowieka i z orzecznictwem Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka w zakresie zakazu tortur oraz zakazu zbiorowych 
wydaleń oraz z konwencją genewską z 1951 r. w sprawie statusu uchodźców, 
a także niezgodności z przepisami prawa UE w zakresie wpisu danych cudzo-
ziemca do Systemu Informacyjnego Schengen. Zgoda. Jednakże należy zwrócić 
uwagę na to, że wszystkie te regulacje zostały wprowadzone w innej sytuacji 
geopolitycznej, a obecna zmienia się bardzo drastycznie i towarzyszą jej dra-
matyczne wydarzenia, których wszyscy jesteśmy świadkami. 

Dlatego też uważam, że należy dokonać zmian w procedowanej ustawie 
nawet za cenę ich niezgodności z przywołanymi aktami prawnymi. Ponadto 
uważam, że strona polska powinna działać trójtorowo: powinna dokonać od-
powiednich zmian prawnych w ustawie o cudzoziemcach, wyjść z inicjaty-
wą do UE w kwestii dokonania zmian również na szczeblu unijnym, tak aby 
w stopniu maksymalnie rozsądnym i skutecznym odpowiedzieć na bieżące 
zagrożenia wiążące się z problematyką imigracyjną, oraz podjąć zdecydowa-
ne działania na drodze dyplomatycznej przede wszystkim wobec Białorusi, 
ale również wewnątrz UE.

Co do samych zmian nowelizacyjnych to powinny one być spójne wewnętrz-
nie i nad tą kwestią nadal należy popracować oraz przedyskutować ją zarów-
no w Sejmie, jak i w Senacie. Stąd też nowelizacja powinna zostać poddana 
ponownej analizie i odpowiednim korektom. Co najważniejsze, pracując nad 
nowelizacją polscy rządzący przede wszystkim powinni mieć na uwadze fakt, 
że ustawa ta ma bronić nie tylko granic Polski, ale również, a może przede 
wszystkim, granic strefy Schengen. Dlatego też uważam za rozsądne jak naj-
szybsze podjęcie dialogu z przedstawicielami unijnymi odpowiedzialnymi za 
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tematykę imigracyjną w celu stworzenia spójnego przekazu i przepisów praw-
nych. Polska ma szansę w rozsądny i wyważony sposób przejąć inicjatywę 
na szczeblu unijnym w omawianych kwestiach i dotychczasowe potyczki we-
wnątrzunijne zamienić w konstruktywny dialog na miarę obecnych wyzwań.
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Debatujemy dzisiaj nad ustawą dokonującą zmian w kodeksie karnym, m.in. 

w zakresie zaostrzenia konsekwencji i wprowadzenia dodatkowych dolegliwo-
ści dla sprawców czynów korupcyjnych. Zgodnie z ustawą osoby skazane za 
przestępstwo korupcyjne będą mogły zostać pozbawione praw publicznych, jak 
również będą orzekane w stosunku do nich środki karne w postaci zakazu wy-
konywania funkcji publicznych czy określonych zawodów.

Problem korupcji towarzyszy polskiemu życiu publicznemu, a także innym 
dziedzinom życia społecznego, od lat. Mimo wielu działań podejmowanych przez 
organy państwowe, służących całkowitemu wyeliminowaniu działań korup-
cyjnych, nie udaje się osiągnąć w tym zakresie satysfakcjonujących wyników. 
Tymczasem obywatele powinni mieć pewność, że państwo podejmuje działania 
prewencyjne, bezkompromisowo traktując jednocześnie tych, którzy dopuścili 
się nadużyć. Dlatego też zdaniem wnioskodawców – a jest to po raz kolejny ini-
cjatywa poselska, zatem przygotowana bez konsultacji publicznych i bez konsul-
tacji nawet wśród parlamentarzystów – jest to pożądana i społecznie potrzebna 
zmiana obowiązujących przepisów prawa, polegająca nie tylko na zaostrzeniu 
konsekwencji karnych popełnienia przestępstw korupcyjnych, ale także na wy-
eliminowaniu potencjalnych obszarów konfliktów interesów dotyczących osób 
publicznych.

W uzasadnieniu do ustawy czytamy, że najlepszym środkiem przeciwdziała-
nia korupcji jest jawność życia publicznego oraz nieustanne podnoszenie stan-
dardów stawianych osobom pełniącym funkcje publiczne. W obecnym stanie 
prawnym wydatki wielu instytucji gospodarujących publicznymi pieniędzmi 
są mało transparentne. Wejście w życie projektowanych zmian przyczyni się 
do zwiększenia zaufania społecznego do instytucji publicznych, podmiotów 
wykorzystujących publiczne pieniądze i osób sprawujących funkcje publiczne. 
Ponadto proponowane działania służą eliminowaniu zachowań korupcyjnych 
w innych dziedzinach dotyczących życia społecznego i gospodarczego.

Trudno się nie zgodzić z takimi stwierdzeniami i trudno nie utożsamiać się 
z takim podejściem do rozwiązywania problemów związanych z eliminowa-
niem zjawisk korupcyjnych z życia publicznego, ale jeszcze trudniej jest uwie-
rzyć w dobre intencje wnioskodawców zmian ustawowych, które mamy dzisiaj 
przyjąć, a które miałyby obowiązywać dopiero od nowej kadencji parlamentu. 
Rodzą się bowiem różne pytania. Czy to oznacza, że dzisiaj jest nam jeszcze wol-
no bardzo dużo czynić, a dopiero od nowej kadencji będzie to niemożliwe albo 
bardziej utrudnione? Czy to oznacza, że partie polityczne dzisiaj jeszcze mogą 
działać w sposób niejawny i nietransparentny, a dopiero od nowej kadencji ma 
to się zmienić i dopiero wtedy partia polityczna będzie zobowiązana do prowa-
dzenia i bieżącego aktualizowania rejestru wpłat itd., itp.?
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Omawianą ustawę – po wprowadzeniu niezbędnych poprawek – byłbym 
w stanie poprzeć i za nią zagłosować pod warunkiem, że wprowadzona będzie 
bez zbędnej zwłoki i dotyczyć będzie wszystkich osób, o których mowa w ustawie, 
ale pełniących już dziś te funkcje. W przeciwnym razie intencja wnioskodaw-
ców jest całkowicie niezrozumiała i trudno za taką ustawą głosować. Dziękuję 
za uwagę.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Poselski projekt nowelizacji ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych 

ustaw, nazwany potocznie ustawą antykorupcyjną, ma na celu przede wszystkim 
eliminację tego zjawiska poprzez rozszerzenie katalogu przestępstw. 

Dzięki tej ustawie wszelkie działania osób skazanych wyrokiem za korupcję 
zostaną mocno ograniczone, m.in. nie będą mogły one ubiegać się o publiczne 
pieniądze pochodzące z przetargów. Ponadto osoby piastujące wysokie społecz-
ne stanowiska, jak wójt, burmistrz, po odkryciu przestępstwa nie będą mogły 
świadczyć pracy w żadnych spółkach, w których Skarb Państwa ma udziały 
w co najmniej 10%. W nowelizacji pochylono się również nad uzewnętrznianiem 
danych partii politycznych. Po wprowadzeniu zmian wszelkie publiczne infor-
macje dotyczące osób należących do partii zostaną opracowane dużo jawniej, 
będą one jeszcze bardziej przejrzyste i bardziej dostępne, zwłaszcza pod kątem 
finansowym. Wśród danych publikowanych dla opinii publicznej będą rejestry 
wszelkich wpłat oraz zawieranych umów.

Jak podkreślono w uzasadnieniu niniejszej nowelizacji: ,,Problem korup-
cji towarzyszy polskiemu życiu publicznemu, a także innym dziedzinom życia 
społecznego, od lat. Jej wysoki poziom ma szereg istotnych, negatywnych konse-
kwencji dla praktycznie wszystkich dziedzin życia społecznego i gospodarczego. 
Mimo wielu działań podjętych przez organy państwowe, służących całkowitemu 
wyeliminowaniu działań korupcyjnych, istnieje dalsza potrzeba wprowadza-
nia rozwiązań prawnych w tym zakresie. Obywatele muszą mieć pewność, że 
państwo podejmuje działania prewencyjne, bezkompromisowo traktując jed-
nocześnie tych, którzy dopuścili się nadużyć. Dlatego też pożądana i społecznie 
potrzebna wydaje się zmiana obowiązujących przepisów prawa polegająca nie 
tylko na zaostrzeniu konsekwencji karnych popełnienia przestępstw korupcyj-
nych, ale także na wyeliminowaniu potencjalnych obszarów konfliktów intere-
sów dotyczących osób publicznych. 

Najlepszym środkiem przeciwdziałania korupcji jest jawność życia publicz-
nego oraz nieustanne podnoszenie standardów stawianych osobom pełniącym 
funkcje publiczne. W obecnym stanie prawnym wydatki wielu instytucji go-
spodarujących publicznymi pieniędzmi są mało transparentne. Wejście w ży-
cie projektowanych zmian przyczyni się do zwiększenia zaufania społecznego 
do instytucji publicznych, podmiotów wykorzystujących publiczne pieniądze 
i osób sprawujących funkcje publiczne. Ponadto proponowane działania służą 
eliminowaniu zachowań korupcyjnych w innych dziedzinach dotyczących życia 
społecznego i gospodarczego”. 

W pełni popieram niniejszą nowelizację. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora ryszarda Świlskiego  
w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw ma na celu 

eliminację zachowań korupcyjnych wśród osób sprawujących funkcje publicz-
ne, jak również walkę z nepotyzmem. Zmiany w ustawie zakładają zwiększenie 
transparentności funkcjonowania partii politycznych oraz wprowadzenie obo-
wiązku orzeczenia przez sąd zakazu zajmowania stanowiska, zakazu wykony-
wania zawodu lub zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku 
popełnienia określonych przestępstw.

Zachowania korupcyjne to czyny polegające na obiecywaniu, proponowaniu 
lub wręczaniu jakichkolwiek nienależnych korzyści osobie pełniącej funkcję pu-
bliczną w zamian za korzyści majątkowe itp. Przeciwdziałanie korupcji powinno 
być priorytetem dla władz. Ma ona zły wpływ na państwo, społeczeństwo oraz 
gospodarkę. Ma negatywne skutki ekonomiczne zarówno dla państwa, jak i dla 
obywateli. Hamuje rozwój oraz skutkuje podejmowaniem błędnych decyzji go-
spodarczych, dając obywatelom złudne poczucie bezpieczeństwa i naruszając 
przy tym konstytucyjną zasadę ochrony zaufania obywateli do państwa.

Ustawa przewiduje, że osoby skazane za przestępstwo korupcyjne zostaną 
pozbawione praw publicznych oraz zostaną objęte zakazem wykonywania swo-
ich funkcji czy też zawodów. Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 
– Kodeks karny, pozbawienie praw publicznych obejmuje utratę czynnego i bier-
nego prawa wyborczego do organu władzy publicznej i do organu samorządu za-
wodowego, utratę prawa do udziału w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości 
oraz utratę prawa do pełnienia funkcji w organach i instytucjach państwowych.

Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach poli-
tycznych zakłada, że w obecnym stanie prawnym źródła finansowania partii 
politycznych są jawne, a partie zobowiązane są do udostępniania informacji pu-
blicznej. Niestety, w praktyce wygląda to zupełnie inaczej. Partie polityczne nie 
mają obowiązku publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Osobiście popieram wszystkie zmiany, które będą miały pozytywny wpływ 
na ograniczenie korupcji w naszym kraju. Jednak niedopuszczalne jest to, że 
zaczną one obowiązywać dopiero za 2 lata. Jak obywatele mają zaufać rządowi, 
gdy niektóre wydarzenia, takie jak wybory kopertowe, projekt „Polskie szwal-
nie” czy zakup słynnych respiratorów od handlarza bronią ukazują, w jaki spo-
sób marnowane są państwowe pieniądze, a prokuratura umarza śledztwo w tej 
sprawie. Jeśli chodzi o respiratory – rząd wydał na ten zakup miliony. Sprzęt 
mający pomagać w walce z pandemią i ratować ludzkie życie okazał się porażką. 
Jeśli chodzi o płatną protekcję w środowisku Prawa i Sprawiedliwości, to człon-
kowie najbliższej rodziny polityków, koledzy ze studiów czy znajomi znaleźli 
zatrudnienie w spółkach Skarbu Państwa. Dlatego ważne jest to, aby w walce 
z korupcją działać niezwłocznie, a nie od początku nowej kadencji, czyli za 2lata.
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Wejście w życie proponowanych zmian będzie miało pozytywny wpływ na 
wzrost zaufania społecznego do podmiotów gospodarczych, instytucji publicz-
nych oraz osób sprawujących funkcje publiczne. Obywatele muszą mieć pew-
ność, że państwo konsekwentnie dąży do zminimalizowania korupcji w naszym 
kraju. Ograniczenie zachowań korupcyjnych przyczyni się do poprawy jakości 
stosowanego prawa oraz przyniesie pozytywne skutki społeczne i gospodarcze. 
Państwo podejmując działania prewencyjne, powinno traktować w ten sam 
sposób wszystkich, którzy dopuścili się nadużyć związanych z funkcją, którą 
wykonują. Dziękuję.
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Przemówienie senatora mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku!
Proponowana przez rząd ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym 

oraz niektórych innych ustaw zmierza do poprawienia obecnie funkcjonujących 
przepisów. Omawiane przepisy dotyczą zmian w zakresie m.in. szkolenia osób 
wykonujących przewóz drogowy na stanowisku kierowcy, nadzoru nad ośrod-
kami szkolenia oraz dostosowania obiegu dokumentów i danych o prowadzo-
nych szkoleniach.

Chodzi tu także o wdrożenie dyrektywy Unii Europejskiej z 2018 r., która no-
welizuje 2 obecnie funkcjonujące dyrektywy. Pierwsza, z 2003 r., określa wstępną 
klasyfikację i okresowe szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych 
do przewozu rzeczy lub osób. Druga, z 2006 r., dotyczy uzyskiwania prawa jazdy.

Procedowane przepisy będą dotyczyły poprawy jakości szkolenia kierowców 
zawodowych, wprowadzenia dodatkowej metody nauczania w formie zdalnej dla 
ośrodków z co najmniej 3-letnim doświadczeniem, zniesienia rejonizacji ośrod-
ków medycyny pracy, cyfryzacji obiegu dokumentów, zwiększenia właściwego 
nadzoru nad wykonywaniem szkoleń i badań psychologicznych, procedur sto-
sowanych wobec kierowców siadających za kierownicą pod wpływem alkoholu 
i zawieszenia uprawnień.

Egzaminatorom powinno zależeć na tym, aby jak najlepiej, jak najrzetelniej 
przygotować przyszłych kierowców do ich pracy zawodowej. To od nich będzie 
zależeć, jaką wiedzę i początkowe umiejętności zdobędą ci, którzy będą odpo-
wiadać za życie innych. Przyszli kierowcy czas szkoleń powinni wykorzystać 
na zadawanie pytań i zapoznanie się z warunkami i specyfiką przyszłej pracy. 
Współpraca między tymi osobami powinna być ukierunkowana na bezpieczne, 
efektywne i zgodne z prawem wykonywanie zawodu kierowcy.

Nowością będzie wprowadzenie karty kierowcy dla osób, którym nie można 
wydać polskiego prawa jazdy oraz profilu kierowcy zawodowego – zestawu da-
nych identyfikujących i opisujących osobę starającą się o prawo jazdy.

W zakresie sugerowanych zmian należy uwzględnić poprawki przedsta-
wione przez posłów na 37. posiedzeniu izby niższej polskiego parlamentu. 
Zaproponowali oni, aby kierowcy mieli co najmniej 30 dni na dostarczenie po-
trzebnych dokumentów, potwierdzających ich kwalifikacje zawodowe. Będzie 
to wymagane w sytuacji, gdy zostaną stwierdzone nieprawidłowości w trakcie 
ich szkolenia. Jest to słuszne rozwiązanie. Kierowcy, co do których stwierdzono 
nieprawidłowości, powinni mieć czas na wyjaśnienie tej sytuacji.



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 31. posiedzenia Senatu

303

31. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 7 i 8 października 2021 r.

 
 
 
 
 

Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Dyskutujemy nad ustawą o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz nie-

których innych ustaw, której celem jest wdrożenie dyrektywy Unii Europejskiej 
2018/645 zmieniającej dyrektywę 2003/59/WE w sprawie wstępnej kwalifikacji 
i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu 
rzeczy lub osób oraz dyrektywę 2006/126/WE w sprawie praw jazdy.

Wdrażane przepisy wspomnianych dyrektyw regulują wyłącznie zasady 
uzyskiwania uprawnień przez kierowców zawodowych, czyli tych, którzy na 
co dzień już wykonują przewozy drogowe samochodami ciężarowymi lub auto-
busami. Są to szkolenia i egzaminy odbywane po uzyskaniu prawa jazdy, ukie-
runkowane na bezpieczne, efektywne i zgodne z prawem wykonywanie zawodu 
kierowcy pojazdów ciężkich.

Nowe przepisy wprowadzają rozwiązania związane z cyfryzacją obiegu do-
kumentów w procesie kształcenia kierowców zawodowych, mają przyczynić 
się do podniesienia jakości szkoleń kierowców zawodowych, zagwarantować 
właściwe prowadzenie szkoleń bez możliwości ich nielegalnego skrócenia czy 
podrobienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, jak również wyeliminować 
papierowe orzeczenia lekarskie i psychologiczne na rzecz wpisu elektronicznego.

Ważnym rozwiązaniem ustawowym jest umożliwienie prowadzenia czę-
ści szkoleń dla kierowców zawodowych metodą e-learningu, co powinno przy-
spieszyć realizację szkoleń i pozwolić na większą elastyczność procesu szkoleń 
kierowców zawodowych, jak i elastyczność prowadzenia szkoleń przez ośrodki 
szkoleniowe.

Zmiana przepisów wprowadza kartę kwalifikacji kierowcy pozwalającą na 
łatwiejsze zatrudnienie kierowcy zawodowego z kraju trzeciego.

Kolejna zmiana dotyczy egzaminów na kwalifikację wstępną dla kierowców 
zawodowych, które zostaną przeniesione z urzędów wojewódzkich do WORD-ów, 
co powinno przyczynić się do obniżenia kosztów egzaminów oraz zwiększenia 
dostępności dla zainteresowanych.

Zmiana przepisów ma wyeliminować zjawiska patologiczne, z jakimi czasa-
mi mieliśmy do czynienia (kierowca jednocześnie w trasie i na szkoleniu), a to 
dzięki współpracy wojewody, Inspekcji Transportu Drogowego oraz Państwowej 
Inspekcji Pracy.

Dzięki zmianie ustawy wprowadzona zostanie możliwość weryfikacji da-
nych kierowców zarówno polskich, jak i zagranicznych podczas kontroli przez 
odpowiednie służby. Przepis ten pozwoli na poprawę wykrywalności osób, które 
kierują pojazdami pomimo zakazu lub które nie posiadają uprawnień do kiero-
wania pojazdami. 

Nowe przepisy dadzą możliwość odzyskania polskiego prawa jazdy przez 
osoby, którym cofnięto prawo jazdy za granicą. Kierowcy będą traktowani na 
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równi z innymi, którym cofnięto polskie uprawnienia do kierowania pojazdami, 
i będą musieli spełniać takie same warunki, aby je odzyskać.

Bardzo ważnym unormowaniem prawnym jest zniesienie rejonizacji wy-
konywania badań lekarskich i psychologicznych w wojewódzkich ośrodkach 
medycyny pracy dla kierowców. Ten zapis przyczyni się do tego, że osoby ma-
jące poddać się badaniom w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy będą miały 
prawo wyboru dowolnego ośrodka, który jest w stanie przeprowadzić badania 
w najkrótszym terminie.

Wszystkie te zmiany zmierzają w dobrym kierunku i w tym miejscu god-
ny podkreślenia jest fakt, że projekt ustawy został poddany szerokim kon-
sultacjom publicznym. Skierowano go do 27 zainteresowanych podmiotów. 
Przeanalizowano 181 uwag zgłoszonych w czasie konsultacji i część z nich zo-
stała rzeczywiście uwzględniona albo całkowicie, albo częściowo. Część uwag, 
zdaniem strony rządowej, nie została uwzględniona z tej przyczyny, że wycho-
dziły one poza zakres przedłożenia ustawowego bądź nie były do przyjęcia na 
tym etapie wdrażania dyrektyw.

Niezależnie jednak od stanowiska strony rządowej, można się zastanowić 
nad uwagami dotyczącymi długości trwającego kilka miesięcy szkolenia kierow-
ców zawodowych. Strona społeczna podnosi, że można byłoby ten okres skrócić 
w przypadku ośrodków sprawdzonych pod kątem jakości szkoleń i mających 
bardzo dobrą kadrę szkolącą. 

Strona społeczna krytycznie ocenia również sankcje proponowane m.in. za 
skrócenie czasu prowadzenia szkoleń, które będą nakładane na kierowcę, a jesz-
cze bardziej niezrozumiałe jest odbieranie uprawnienia kierowcom, w przypad-
ku których były popełniane błędy proceduralne podczas szkolenia. Odbieranie 
z dnia na dzień uprawnień do kierowania pojazdem z tego powodu wydaje się 
rozwiązaniem zupełnie nieadekwatnym i ten zapis powinien być zmieniony. 
Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rządowy projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym oraz niektó-

rych innych ustaw nakierunkowany jest na wiele istotnych spraw związanych 
z transportem drogowym. Wśród tych najważniejszych należy wymienić to, że 
ośrodki szkolenia będą miały poszerzone kompetencje, a kierowcy polscy i za-
graniczni będą inaczej weryfikowani. Kierowcy przede wszystkim zwolnieni 
zostaną z wykonywania większej części badań psychologicznych i lekarskich, 
a także otrzymają możliwość odbywania niektórych kursów i szkoleń poprzez 
platformę internetową – oczywiście przez odpowiednio przygotowane, wykwa-
lifikowane ośrodki szkolenia. Dodatkowo też do obiegu zostaną wprowadzone 
specjalne karty stwierdzające kwalifikacje kierowców, którzy z przyczyn mel-
dunkowych nie mogą mieć wydanego prawa jazdy.

Jak podkreślono w ocenie skutków regulacji, ,,Projekt ustawy rozszerza i do-
precyzowuje, zgodnie z dyrektywą 2018/645, zakres wyłączeń spod stosowania 
przepisów dyrektywy 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierow-
ców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób, zwanej dalej 
«dyrektywą 2003/59/WE».

Ponadto w projekcie ustawy określono nowy dokument w postaci karty kwa-
lifikacji kierowcy. Kartę tę będzie wydawał starosta lub prezydent miasta na 
prawach powiatu i będzie ona potwierdzać uprawnienia do wykonywania prze-
wozu drogowego przez takich kierowców, którym nie można wydać prawa jazdy 
z wpisem kodu 95 ze względu na niespełnienie warunku zamieszkania na tery-
torium Polski (aktualnie potwierdzenie uprawnienia do wykonywania przewozu 
drogowego na stanowisku kierowcy następuje przez wpis w prawie jazdy kodu 
95 albo przez wydanie kierowcy z państwa trzeciego świadectwa kierowcy). 
Określono, że karta kwalifikacji kierowcy będzie należeć do pierwszej katego-
rii dokumentów publicznych. Jednocześnie, w związku z zamiarem wydawania 
karty kwalifikacji kierowcy, zrezygnowano z potwierdzania uprawnienia do 
wykonywania przewozu drogowego na stanowisku kierowcy na podstawie świa-
dectwa kierowcy. Świadectwo to będzie jednak dalej wydawane jako dokument 
potwierdzający legalne zatrudnienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W projekcie rozszerzono również zakres danych gromadzonych w centralnej 
ewidencji kierowców m.in. o świadectwa kwalifikacji zawodowej, które zostały 
cofnięte (aktualnie w CEK gromadzi się jedynie informacje o wydanych świadec-
twach kwalifikacji zawodowej), oraz określono przepisy umożliwiające wymia-
nę danych w zakresie wydanych i cofniętych świadectw kwalifikacji kierowcy 
z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej przez sieć elektroniczną.

W projekcie ustawy wprowadzono również instytucję cofnięcia świadectwa 
kwalifikacji zawodowej. Cofnięcie tego świadectwa nastąpi po stwierdzeniu 
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przez wojewodę wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej na podstawie 
szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszo-
nej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniają-
cej przyśpieszonej oraz szkolenia okresowego przeprowadzonego w mniejszym 
wymiarze godzin niż wynika to z przepisów wydanych na podstawie art. 39i 
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym lub przez 
przedsiębiorcę nieposiadającego wpisu w rejestrze przedsiębiorców prowadzą-
cych ośrodek szkolenia lub skreślonego z tego rejestru. Ponadto wojewoda bę-
dzie przekazywał do CEPIK informację o cofnięciu świadectwa kwalifikacji 
zawodowej. Analogicznie będzie postępował dyrektor okręgowej komisji egza-
minacyjnej wobec świadectw kwalifikacji zawodowej uzyskanych w jednostce 
systemu oświaty. Starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu na pod-
stawie otrzymanej informacji o cofnięciu świadectwa kwalifikacji zawodowej 
będzie zatrzymywał prawo jazdy z wpisem kodu 95 i cofał kartę kwalifikacji kie-
rowcy. Dokonano również odpowiednich zmian w zakresie gromadzenia i prze-
kazywania danych oraz zatrzymywania dokumentów. Wprowadzenie instytucji 
cofnięcia świadectwa kwalifikacji zawodowej stanowi podstawę do umieszczenia 
takiej informacji w CEK w celu udostępnienia jej (oprócz informacji o wydaniu 
świadectwa), zgodnie z dyrektywą 2018/645, innym państwom członkowskim 
Unii Europejskiej w sieci elektronicznej. Ponadto będzie to służyć uniemożli-
wieniu wykonywania przewozu drogowego przez kierowców, którzy niezgodnie 
z prawem otrzymali świadectwo kwalifikacji zawodowej, a w dalszej perspek-
tywie przyczyni się do uczestnictwa kierowców w pełnym wymiarze szkolenia 
okresowego, co z kolei powinno podnieść ich kwalifikacje również w zakresie 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. Projektowane rozwiązania w zakresie ww. 
wyłączeń obejmą grupy kierowców, np. rolników, którzy w świetle obowiązują-
cych przepisów nie zawsze podlegali tym wyłączeniom. Ponadto doprecyzowanie 
tych wyłączeń uczyni przepisy bardziej czytelnymi i łatwiejszymi w stosowa-
niu przez kierowców wykonujących przewóz drogowy, którzy mogą korzystać 
z przedmiotowych wyłączeń.

Ustanowienie karty kwalifikacji kierowcy jako dokumentu potwierdzające-
go uprawnienia do wykonywania przewozu drogowego na stanowisku kierow-
cy będzie z jednej strony transpozycją dyrektywy 2018/645 do ustawodawstwa 
polskiego, z drugiej zaś strony doprowadzi do tego, że ten sam organ w Polsce 
(starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu) będzie wydawał dokumen-
ty komunikacyjne dla kierowców, w tym dokumenty potwierdzające uprawnie-
nia do wykonywania przewozu drogowego (aktualnie prawo jazdy z kodem 95 
wydaje starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu, a świadectwo kie-
rowcy – Główny Inspektor Transportu Drogowego). Ponadto o nabycie karty 
kwalifikacji kierowcy będzie można ubiegać się w urzędzie, który znajduje się 
«w pobliżu» wnioskodawcy (Główny Inspektor Transportu Drogowego ma sie-
dzibę w Warszawie). O wydanie karty będzie wnioskował sam kierowca (aktu-
alnie pracodawca występuje dla kierowcy o wydanie świadectwa kierowcy jako 
dokumentu potwierdzającego uprawnienia do wykonywania przewozu dro-
gowego na stanowisku kierowcy). Powinno to przyczynić się do pozytywnego 
odebrania projektowanych zmian. Jednocześnie starosta lub prezydent miasta 
na prawach powiatu będzie mógł weryfikować wydawane dokumenty, tj. pra-
wo jazdy z wpisem kodu 95 i kartę kwalifikacji kierowcy, z danymi w centralnej 
ewidencji kierowców oraz w razie potrzeby z danymi z innych państw człon-
kowskich Unii Europejskiej, co pozwoli na szybkie i wiarygodne sprawdzenie 
dokumentów będących podstawą do wydania uprawnień. W razie zaś potrzeby, 
po uzyskaniu informacji o cofnięciu świadectwa kwalifikacji kierowcy, starosta 
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lub prezydent miasta na prawach powiatu będzie podejmował działania w kie-
runku pozbawienia kierowcy uprawnień do wykonywania przewozu drogowego 
na stanowisku kierowcy.

Wprowadzenie możliwości prowadzenia kursów kwalifikacyjnych i szkoleń 
okresowych w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik kompu-
terowych i Internetu (e-learning) będzie z jednej strony transpozycją dyrekty-
wy 2018/645, z drugiej zaś strony wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom kierowców, 
przedsiębiorców i ośrodków szkolenia w zakresie umożliwienia korzystania 
z nowoczesnego sposobu prowadzenia szkolenia. Jednocześnie w celu ograni-
czenia ewentualnych nieprawidłowości w szkoleniu w formie nauczania na od-
ległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu będzie można ją 
stosować po uzyskaniu zgody wojewody wydawanej na wniosek przedsiębiorcy. 
Zgoda będzie udzielana po spełnieniu dodatkowych warunków przez ośrodki 
szkolenia, które zamierzają korzystać z tej formy szkolenia, a cofana w przy-
padku zaprzestania spełniania tych warunków. Zgodę będzie mógł otrzymać 
ośrodek szkolenia, który odpowiednio długo prowadzi działalność i spełnia do-
datkowe wymagania w zakresie posiadanej infrastruktury i kadry wykłado-
wej. Służy to umożliwieniu korzystania z e-learningu jedynie sprawdzonym 
ośrodkom szkolenia, które poprzez nieprzerwaną kilkuletnią działalność będą 
dawać rękojmię prowadzenia szkolenia w formie nauczania na odległość z wy-
korzystaniem technik komputerowych i Internetu w sposób rzetelny i zgodny 
z prawem. Ponadto w celu przeciwdziałania specjalizacji ośrodków szkolenia 
w zakresie prowadzenia szkolenia jedynie w formie nauczania na odległość z wy-
korzystaniem technik komputerowych i Internetu w sposób zgodny z prawem 
planuje się określić, że takie ośrodki będą obowiązane przeprowadzać metodą 
tradycyjną zajęcia nieobjęte e-learningiem.

W celu podniesienia efektywności szkoleń kierowców zamierzających wy-
konywać lub wykonujących przewóz drogowy, w szczególności ograniczenia lub 
zminimalizowania absencji tych kierowców na szkoleniach, mimo stwierdzania 
w dokumentacji szkoleniowej ich obecności na zajęciach, nałożono na ośrod-
ki szkolenia nowe obowiązki, które jednak nie wymagają ponoszenia przez te 
ośrodki dodatkowych nakładów finansowych. Do kursu kwalifikacyjnego i szko-
lenia okresowego będzie mogła przystąpić osoba posiadająca profil kierowcy 
zawodowego. Będzie go wydawał, analogicznie jak w przypadku osób ubiegają-
cych się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, starosta albo pre-
zydent miasta na prawach powiatu. Po zakończeniu zaś kursu kwalifikacyjnego 
i szkolenia kierownik ośrodka szkolenia będzie odpowiednio uzupełniał profil 
kandydata na kierowcę. Ponadto przed rozpoczęciem kursu kwalifikacyjnego 
i szkolenia okresowego ośrodek szkolenia będzie obowiązany zapoznać tę osobę 
z programem tego kursu i szkolenia. Ponadto nastąpią zmiany w raportowaniu 
o rozpoczętych i przeprowadzonych kursach i szkoleniach. Przekazywanie da-
nych o kursach i szkoleniach zostanie ograniczone jedynie do odpowiedniego 
uzupełnienia przez ośrodek szkolenia profilu kierowcy zawodowego przed roz-
poczęciem kursu i szkolenia oraz po zakończeniu kursu, a w przypadku szkole-
nia okresowego – po wydaniu świadectwa kwalifikacji zawodowej.

Jednocześnie w projekcie ustawy nałożono na przedsiębiorców wykonu-
jących przewóz drogowy obowiązek stworzenia warunków organizacyjnych, 
umożliwiających kierowcy ukończenie szkolenia okresowego, co ma prowadzić 
do wykształcenia pozytywnych wzorców w zakresie kierowania kierowców na 
ww. szkolenia. W celu poprawiania i uczynienia transparentnymi zasad prze-
prowadzenia testów kwalifikacyjnych określono, że będą one przeprowadzane 
przez egzaminatorów w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego (aktualnie 



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 31. posiedzenia Senatu

308

31. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 7 i 8 października 2021 r.

przeprowadza je na wniosek kierownika ośrodka szkolenia komisja powołana 
przez wojewodę w ośrodku szkolenia, w którym co do zasady osoba szkolona 
ukończyła kurs kwalifikacyjny). Rozwiązanie wprowadzi możliwość ponownego 
przystępowania do testu kwalifikacyjnego po uzyskaniu negatywnego wyniku 
z tego testu według potrzeb i możliwości zdającego (aktualnie test kwalifikacyj-
ny jest organizowany przez ośrodek szkolenia i termin lub kolejne terminy testu 
kwalifikacyjnego są uzależnione w dużej mierze od ośrodka szkolenia). Ponadto 
testy te będą przeprowadzane przez niezależnych egzaminatorów (aktualnie test 
kwalifikacyjny przeprowadzają w ośrodkach szkolenia przedstawiciele wojewo-
dy, którzy nierzadko w ramach obowiązków służbowych nadzorują te ośrodki) 
za ustaloną opłatą uiszczaną przez osoby zdające (aktualnie ośrodek szkolenia 
pokrywa koszty pracy komisji egzaminacyjnej w wysokości 1000 zł i przekazuje 
środki finansowe członkom komisji w sposób zwyczajowo przyjęty przez daną 
komisję, np. po zakończonym teście kwalifikacyjnym). Zakłada się, że testy będą 
w przyszłości składane w formie elektronicznej (jak egzamin na prawo jazdy). 
W ocenie projektodawcy przyjęte rozwiązanie zostanie pozytywnie odebra-
ne zarówno przez ośrodki szkolenia, jak i przez osoby szkolone. Skutkiem zaś 
wprowadzenia transparentnych zasad przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego 
będzie rzeczywiste sprawdzenie wiedzy osób szkolonych i niedopuszczenie do 
wykonywania przewozu drogowego na stanowisku kierowcy takich kierowców, 
którzy nie spełniają określonych przepisami wymagań.

W celu skrócenia czasu na uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej 
określono, że świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające uzyskanie 
odpowiedniej kwalifikacji będzie wydawał wojewódzki ośrodek ruchu drogo-
wego, który przeprowadził test kwalifikacyjny złożony z wynikiem pozytyw-
nym (aktualnie świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające uzyskanie 
odpowiedniej kwalifikacji wydaje wojewoda albo dyrektor okręgowej komisji 
egzaminacyjnej po złożonym – przed odpowiednią komisją powołaną przez wo-
jewodę i okręgową komisję egzaminacyjną – z wynikiem pozytywnym testem 
kwalifikacyjnym). Jednocześnie zostało określone, że komisja do spraw wery-
fikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych, która jest powoływana przez 
ministra właściwego do spraw transportu, będzie miała prawo weryfikować 
i opracowywać pytania stosowane na teście kwalifikacyjnym. Ponadto w celu 
poprawy funkcjonowania samej komisji skreślono przepisy, na podstawie któ-
rych zewnętrzne podmioty mogą zgłaszać do weryfikacji pytania, oraz określono 
przepis, który jednoznacznie wskazuje nadzór ministra nad komisją.

Ponadto projekt ustawy zwalnia kierowców, którzy są wyłączeni spod sto-
sowania przepisów dyrektywy 2003/59/WE, z konieczności posiadania orze-
czenia lekarskiego i psychologicznego o braku przeciwwskazań odpowiednio 
zdrowotnych i psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy (aktualnie 
kierowcy ubiegający się o wydanie prawa jazdy kategorii Club D mają obowią-
zek poddania się badaniu lekarskiemu i psychologicznemu w celu stwierdze-
nia braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami, a kierowcy wykonujący 
przewóz drogowy, ale korzystający z ww. zwolnień, mają dodatkowo posiadać 
i okazać na żądanie organów kontroli ruchu drogowego orzeczenie lekarskie 
i psychologiczne o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy). 
Zwolnienie ww. kierowców z nadmiernych obowiązków zostanie pozytywnie 
odebrane przez samych zainteresowanych, bowiem w konsekwencji ograni-
czy ich wydatki na spełnienie dotychczasowych wymagań (brak konieczności 
poddania się odpowiednim badaniom – wydatek ok. 350 zł – oznacza brak ko-
nieczności ponoszenia opłat za te badania). Jednoczenie projekt ustawy usuwa 
ograniczenie polegające na konieczności poddawania się badaniom lekarskim 
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i psychologicznym stwierdzającym istnienie albo brak przeciwwskazań odpo-
wiednio zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku 
kierowcy w terminie właściwym dla szkolenia okresowego, jednak nie później 
niż do dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej. Ograniczenie to nie-
potrzebnie krępuje kierowców i generuje problemy przy wpisie do prawa jazdy 
kodu 95 potwierdzającego ukończenie odpowiedniego szkolenia w przypadku, 
kiedy kierowca poddał się badaniom po wydaniu tego świadectwa. Usunięcie 
tych ograniczeń spowoduje, że wpis do prawa jazdy przedmiotowego kodu bę-
dzie następował na podstawie odpowiedniego każdego ważnego orzeczenia le-
karskiego i psychologicznego niezależnie od daty jego wydania, tj. przed czy po 
wystawieniu świadectwa kwalifikacji zawodowej.

W celu podniesienia skuteczności nadzoru nad ośrodkami szkolenia w pro-
jekcie ustawy określono, że wojewoda współpracuje w tym zakresie z właściwym 
wojewódzkim inspektorem transportu drogowego i okręgowym inspektorem 
pracy, a w razie potrzeby uzgadnia przeprowadzenie kontroli czasu pracy kie-
rowców wybranych przedsiębiorców. Ponadto do zadań wojewódzkiego inspek-
tora transportu drogowego dodano przeprowadzenie kontroli dokumentów 
związanych z również obowiązkowymi szkoleniami kierowców. Ma to usku-
tecznić działania wojewody w zakresie wykazania nieobecności kierowców na 
zajęciach mimo stwierdzania w dokumentacji szkoleniowej ich obecności na 
zajęciach poprzez porównywanie dokumentacji szkoleniowej z ewidencją cza-
su pracy kierowcy.

Wprowadzono również rozwiązanie, na podstawie którego lekarze i psycho-
logowie uprawnieni do badania kierowców będą wprowadzać dane o badanej 
osobie, w zależności od rodzaju badania, do profilu kandydata na kierowcę lub 
profilu kierowcy zawodowego. Marszałkowie zaś zasilą ewidencję w informacje 
o uprawnionych lekarzach i psychologach. Przyczyni się to do szybszego i bar-
dziej transparentnego procesu uzyskiwania prawa jazdy i karty kwalifikacji 
kierowcy.

W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego rozszerzo-
no zakres stosowania instytucji zawieszenia o kolejne przypadki, kiedy prawo 
jazdy jest zatrzymywane.

Informacje o wynikach analiz możliwości osiągnięcia celu projektu za pomo-
cą innych środków: po przeprowadzeniu analizy stwierdzono, że celu projektu 
nie można osiągnąć za pomocą innych środków”.

Tak więc nowelizacja wprowadza zmiany w zakresie m.in. szkolenia osób 
wykonujących przewóz drogowy na stanowisku kierowcy, nadzoru nad ośrodka-
mi szkolenia oraz dostosowania obiegu dokumentów i danych o prowadzonych 
szkoleniach do potrzeb wynikających z projektowanych zmian. 

W Sejmie za przyjęciem ustawy głosowało 436 posłów, 4 głosowało przeciw 
i 6 się wstrzymało.

W pełni popieram niniejszą nowelizację. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora ryszarda Świlskiego  
w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych 

innych ustaw zakłada zmiany w sposobie szkolenia osób zamierzających wyko-
nywać lub wykonujących przewóz drogowy na stanowisku kierowcy, nadzorze 
nad ośrodkami szkolenia oraz dostosowanie dokumentów i danych do potrzeb 
wynikających z projektowanych zmian. Ponadto celem projektu jest wdroże-
nie dyrektywy Unii Europejskiej 2018/645 zmieniającej dyrektywę 2003/59/
WE w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektó-
rych pojazdów drogowych oraz dyrektywę 2006/126/WE w sprawie praw jaz-
dy. Nowelizacja obejmie także zmiany w przepisach kodeksu karnego, ustawy 
o służbie medycyny pracy oraz ustawy o kierujących pojazdami.

Nowelizacja ustawy umożliwi ośrodkom szkoleniowym przeprowadzanie za-
jęć w formie online po spełnieniu odpowiednich wymagań, m.in. ośrodek szko-
leniowy zobowiązany jest do posiadania odpowiedniej ilości kadry szkoleniowej 
oraz musi wystarczająco długo prowadzić swoją działalność. Formę online bę-
dzie można stosować po uprzednim uzyskaniu zgody wojewody wydawanej na 
wniosek zainteresowanego. Prowadzenie szkoleń dla kierowców zawodowych 
metodą e-learningu przyspieszy realizację szkoleń oraz zagwarantuje pełne ich 
przeprowadzenie, pozwalając przy tym na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy. 
Nowe przepisy zagwarantują prowadzenie zajęć w uczciwy sposób, ograniczając 
przy tym możliwość nielegalnego skrócenia kursu czy podrobienia zaświadczeń 
o ukończeniu kursu. Na rzecz wpisu elektronicznego wyeliminowane zostaną 
papierowe orzeczenia lekarskie i psychologiczne. Te działania pomogą zminima-
lizować ryzyko oszustw oraz fikcyjnego uczestnictwa kierowców w szkoleniach.

Kolejną zmianą jest to, iż kierowca zawodowy będzie musiał złożyć wnio-
sek o profilu kierowcy zawodowego do wydziału komunikacji gminy. Wydziały 
komunikacji będą otrzymywały ogromną liczbę wniosków, co może spowolnić 
pracę wydziałów oraz wydłużyć proces kształcenia. To samo dotyczy przenie-
sienia egzaminów z ośrodków szkoleniowych do wojewódzkich ośrodków ruchu 
drogowego. WORD-y otrzymają także możliwość wydawania świadectw kwa-
lifikacji zawodowej, które również będą wydawane w formie cyfrowej. Projekt 
przewiduje również wprowadzenie karty kwalifikacji kierowcy, co oznacza, iż 
kierowca będzie posiadał odpowiednie uprawnienia do wykonywania pracy na 
określonym stanowisku.

To dobry projekt wprowadzający daleko idące, ale potrzebne zmiany. A takich 
właśnie zmian oczekuje od Senatu RP suweren. Dziękuję.
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Przemówienie senatora wadima Tyszkiewicza  
w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad

Popieram zmiany wprowadzane do ustawy o transporcie drogowym oraz 
niektórych innych ustaw, przedstawione w druku senackim nr 498.

Przede wszystkim proponowane zmiany należy przyjąć ze względu na fakt 
ich zgodności z przepisami unijnymi – sam fakt ich wprowadzania jest motywo-
wany koniecznością dostosowania prawa krajowego do prawa unijnego. Ponadto 
zmiany te są korzystne w zakresie uzyskiwania uprawnień przez kierowców 
zawodowych – wprowadzają ułatwienia w szkoleniu kierowców zawodowych 
dzięki możliwości przeprowadzania nauczania w trybie e-learningu. Oznacza 
to istotną oszczędność czasu i pieniędzy zarówno dla firm transportowych, jak 
i dla kierowców. Rozwiązanie to jest też istotne – jeśli wziąć pod uwagę ostat-
nie wydarzenia – także z epidemiologicznego punktu widzenia. Poza tym nowe 
przepisy umożliwiają wymianę informacji pomiędzy europejskimi organami 
prowadzącymi szkolenia oraz wydającymi uprawnienia o wydanych i cofnię-
tych świadectwach kwalifikacji kierowcy kategorii C, C+E, D. Nowelizacja jest 
także korzystna, ponieważ wprowadza zmiany w zakresie warunków i sposo-
bu szkolenia osób zamierzających wykonywać lub wykonujących przewóz dro-
gowy na stanowisku kierowcy w celu podniesienia efektywności tych szkoleń. 
Uproszczone i bardziej przejrzyste będą także zasady przeprowadzania testu 
kwalifikacyjnego – po zmianach testy będą się odbywały w wojewódzkich ośrod-
kach ruchu drogowego. Znacznym ułatwieniem w wykonywaniu przewozu dro-
gowego będzie także możliwość zwolnienia niektórych kierowców z konieczności 
wykonywania nadmiarowych badań lekarskich i psychologicznych. Za korzyst-
ne uważam także zakładane podniesienie skuteczności nadzoru nad ośrodkami 
szkolenia, czyli podmiotami prowadzącymi szkolenia dla osób zamierzających 
lub wykonujących przewóz na stanowisku kierowcy.
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 11. porządku obrad

Panie Marszalku! Wysoka Izbo!
Omawiana ustawa zakłada zmianę przepisów ustawy – Prawo lotnicze oraz 

ustawy o Straży Granicznej poprzez wprowadzenie nowych standardowych 
i rozszerzonych sprawdzeń przeszłości i kontroli przed zatrudnieniem osób wy-
konujących zadania związane z ochroną lotnictwa cywilnego w celu zapewnienia 
stosowania rozporządzenia 2015/1998, zmienionego rozporządzeniem wykonaw-
czym Komisji Unii Europejskiej 2019/103 z 23 stycznia 2019 r.

Oczywiście, na co już w tej Izbie zwracano wielokrotnie uwagę, rząd dokonuje 
koniecznych dostosowań prawa w ostatnim momencie, stąd jest zagrożenie, że 
proces legislacyjny może nie być zakończony terminowo. To, co można pozytyw-
nego powiedzieć o przygotowaniu projektu tej ustawy, to z pewnością przepro-
wadzenie szerokich konsultacji publicznych z zainteresowanymi podmiotami, 
informacja dotycząca udostępnienia projektu została bowiem przekazana do 113 
podmiotów. W toku konsultacji uwagi do projektu zgłosiły m.in. podmioty takie 
jak: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o., Polskie 
Linie Lotnicze LOT SA, Port Lotniczy Łódź sp. z.o.o.., Port Lotniczy Bydgoszcz 
SA czy Ryanair Sun SA. Z punktu widzenia bezpieczeństwa cywilnego ruchu 
lotniczego jest to bardzo ważna ustawa, która powinna zapewnić podróżującym 
najwyższy stopień bezpieczeństwa.

Ustawa powoduje również skutki finansowe w zakresie konieczności roz-
woju i modernizacji systemów informatycznych. I to jest zrozumiałe, jednak 
powstaje pytanie, czy środki zaplanowane na wydatki w budżecie państwa jesz-
cze w 2021 r. w wysokości ponad 4 milionów 300 tysięcy zł zostaną racjonalnie 
wydane w czasie, który pozostał do końca tego roku.

Szczegółowa analiza proponowanych zmian ustawowych nasuwa jednak 
kilka wątpliwości. Można tutaj wymienić m.in. zakres sprawdzania przeszło-
ści,  obejmujący uzyskanie od osoby informacji z rejestrów karnych ze wszyst-
kich państw pobytu z okresu ostatnich 5 lat, znaczne rozszerzenie katalogu 
przestępstw uznanych za przestępstwa skutkujące uzyskaniem negatywnych 
przesłanek, znaczne zwiększenie grupy osób podlegających sprawdzeniu oraz 
częstotliwość sprawdzenia przeszłości, co może mieć negatywny wpływ na sys-
tem sprawdzenia, ale również znacząco wpłynąć na ciągłość działania podmio-
tów zobligowanych do prowadzenia rozszerzonego sprawdzenia przeszłości. 

Wątpliwości budzi też uznanie samego faktu powzięcia przez Straż Graniczną 
wiadomości o toczącym się postępowaniu karnym przeciwko osobie za przesłan-
kę skutkującą uzyskaniem negatywnego wyniku rozszerzonego sprawdzenia 
przeszłości, co w konsekwencji skutkuje niemożnością pełnienia przez osobę 
funkcji czy zadań, w związku z którymi jest lub miała być zatrudniona, a to ro-
dzi z kolei istotne konsekwencje z zakresu prawa pracy. 
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Wskazać też trzeba fakt pozbawienia udziału osoby, wobec której prowa-
dzone jest rozszerzone sprawdzenie przeszłości, w całym procesie sprawdze-
nia, co narusza szereg praw i wolności osoby – skutkiem takiego rozwiązania 
w sytuacjach skrajnych może być odmowa zatrudnienia osoby po fałszywym 
złożeniu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa – oraz wyda-
nie przez Straż Graniczną negatywnej oceny w przypadku, gdy nie jest możliwe 
uzyskanie informacji niezbędnych do dokonania ustaleń w zakresie istnienia 
negatywnych przesłanek.

Są to uwagi, co do których specjaliści zgłaszają swoje zastrzeżenia, a trudno 
w sposób jednoznaczny odnieść się do nich niespecjaliście. W zakresie bezpie-
czeństwa ruchu lotniczego często trzeba dmuchać na zimne, stąd przyjmu-
ję zaproponowane rozwiązania jako takie nieco na wyrost, ale do przyjęcia, 
w związku z czym będę głosować za przyjęciem tej ustawy. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 11. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja ustawy – Prawo lotnicze oraz ustawy o Straży Granicznej, mó-

wiąc w dużym skrócie, wprowadza szczegółowe przepisy dotyczące sprawdzenia 
przeszłości osób wykonujących zadania związane z ochroną lotnictwa cywilnego. 
Ponadto w ustawie skupiono się na certyfikatach operatora kontroli bezpieczeń-
stwa. Określono, kto może wziąć udział w szkoleniu, a także jakie certyfikaty 
uzyskane na terenach krajów, które nie należą do grona państw członkowskich 
Unii Europejskiej, mogą być uznawane.

Przedmiotowa ustawa ma w zasadzie na celu dostosowanie przepisów ustawy 
z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze do prawa Unii Europejskiej. W uzasadnieniu 
projektu ustawy wskazano, że „rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/103 
z dnia 23 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/1998 
w odniesieniu do wyjaśnienia, harmonizacji i uproszczenia, a także wzmocnienia 
niektórych szczególnych środków ochrony lotnictwa, zwane dalej «rozporządzeniem 
2019/103», które będzie stosowane od dnia 31 grudnia 2021 r., wprowadziło istotne 
zmiany w przepisach rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 
5 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe środki w celu wprowadzenia w ży-
cie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego, zwanego dalej 
«rozporządzeniem 2015/1998», dotyczących sprawdzeń przeszłości osób wykonu-
jących zadania związane z ochroną lotnictwa cywilnego”.

Istotę regulacji przedstawiono w opinii Biura Legislacyjnego Kancelarii 
Senatu. Napisano w niej, że w celu zapewnienia stosowania rozporządzenia 
2015/1998 w ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze wprowadzono okre-
ślone przepisy.

Po pierwsze, określają one zakres czynności podejmowanych w ramach stan-
dardowego i rozszerzonego sprawdzenia przeszłości, kategorię osób podlegają-
cych sprawdzeniu przeszłości, podmioty odpowiedzialne za przeprowadzenie 
sprawdzenia przeszłości oraz częstotliwość dokonywania tej czynności.

Po drugie, określają nowy katalog przesłanek negatywnych, z uwzględnie-
niem nowego katalogu przestępstw.

Po trzecie, umożliwiają podmiotom sprawdzającym składanie wniosków 
o udzielenie informacji w zakresie istnienia negatywnych przesłanek w formie 
elektronicznej za pośrednictwem aplikacji dostępowej „Weryfikacja negatyw-
nych przesłanek – Straż Graniczna”, zwanej dalej „aplikacją WNP-SG”.

Po czwarte, określają sposób i tryb dokonywania przez Straż Graniczną, na 
wniosek podmiotu odpowiedzialnego za przeprowadzenie sprawdzenia przeszło-
ści, ustalenia istnienia negatywnych przesłanek, a także przypadków, w jakich 
może być stwierdzone istnienie tych przesłanek.

Po piąte, przewidują możliwość przedłużenia przez Straż Graniczną ter-
minu dokonywania weryfikacji występowania negatywnych przesłanek, 
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w uzasadnionych przypadkach, o nie więcej niż 60 dni. Standardowy termin 
ma wynosić tak jak dotychczas 30 dni.

Po szóste, przyznają Straży Granicznej uprawnienie do stwierdzenia nega-
tywnych przesłanek w przypadku braku możliwości przeprowadzenia ustaleń 
wobec osoby podlegającej sprawdzeniu. Brak możliwości uzyskania informa-
cji, na podstawie których przeprowadzana jest weryfikacja, kończyłby proces 
sprawdzeń z wynikiem negatywnym, czyli stwierdzeniem istnienia negatyw-
nych przesłanek.

Po siódme, zobowiązują podmioty sektora lotniczego do systematycznego, 
okresowego przekazywania Straży Granicznej informacji w zakresie praw osób 
działających na rzecz tych podmiotów, które podlegają weryfikacji co do istnie-
nia negatywnych przesłanek.

Po ósme, wprowadzają regulację umożliwiającą Straży Granicznej doko-
nywanie powtórnych sprawdzeń osoby w ramach weryfikacji negatywnych 
przesłanek bez konieczności składania kolejnych wniosków wobec takiej osoby 
przez właściwe podmioty sektora lotniczego. W przypadku powtórnych ustaleń 
udzielanie odpowiedzi przez Straż Graniczną nastąpiłoby jedynie w przypadku 
stwierdzenia istnienia negatywnych przesłanek wobec danej osoby.

Po dziewiąte, uprawniają Straż Graniczną do formułowania informacji o ist-
nieniu negatywnych przesłanek również poza systemem wnioskowym – z urzę-
du – w momencie uzyskania informacji dającej podstawę do sformułowania 
negatywnej przesłanki.

Po dziesiąte, określają zasady nadzoru w zakresie realizacji obowiązków 
związanych z występowaniem przez podmioty sprawdzające do komendan-
ta oddziału Straży Granicznej z wnioskiem o ustalenie istnienia negatywnych 
przesłanek oraz obowiązków związanych z uzyskiwaniem informacji o wystę-
powaniu negatywnych przesłanek.

Po jedenaste, określają wysokość administracyjnych kar pieniężnych za nie-
przestrzeganie nałożonych nowych obowiązków, a także podmioty odpowie-
dzialne za ich nakładanie.

W Sejmie za przyjęciem ustawy opowiedziało się 393 posłów przy braku gło-
sów przeciw. 45 posłów wstrzymało się od głosu. 

W pełni popieram niniejszą nowelizację. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora ryszarda Świlskiego  
w dyskusji nad punktem 11. porządku obrad

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Nowelizacja ustawy – Prawo lotnicze oraz ustawy o Straży Granicznej jest 

dostosowaniem polskiego prawa do obowiązujących przepisów europejskich 
w sprawie ochrony lotnictwa cywilnego.

Główne założenia zmian przewidują rozszerzenie grupy osób podlegających 
obowiązkowemu sprawdzeniu przeszłości przed zatrudnieniem oraz w trak-
cie zatrudnienia w portach lotniczych. Do tej grupy zaliczać się mają wszyscy 
kontrolerzy ruchu lotniczego, pracownicy dbający o prawidłowe funkcjonowa-
nie lotniska oraz osoby zatrudnione w punktach handlowych na lotniskach. 
Zmieniona zostanie również częstotliwość kontroli przeszłości z 5 lat do 3 lat. 
Za kontrolę odpowiadać będzie Straż Graniczna, której kompetencje w tym za-
kresie zostaną rozszerzone.

Procedowane zmiany zdecydowanie poprawią bezpieczeństwo polskich por-
tów lotniczych. Większa kontrola we wspomnianym zakresie być może uchroni 
lotniska przed niebezpieczeństwami o charakterze terrorystycznym.
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Przemówienie senatora wiktora durlaka  
w dyskusji nad punktem 12. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Możliwość posiadania własnego, nowoczesnego domu za cenę mniejszą niż 

koszt zakupu małego mieszkania w dużym mieście to zapewne atrakcyjna al-
ternatywa dla bardzo wielu osób, szczególnie tych z małych miast i terenów 
wiejskich.

Za wprowadzeniem ułatwień, w myśl ustawy o zmianie ustawy – Prawo bu-
dowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w bu-
dowaniu małych i prostych domów jednorodzinnych przemawiają także inne 
argumenty. W dzisiejszych realiach mniejsze koszty utrzymania poza wielkimi 
aglomeracjami mogą z powodzeniem rekompensować, np. zwiększone wydatki 
na dojazdy do pracy.

Po analizie danych dotyczących rynku nieruchomości w Polsce można także 
stwierdzić, że średnia powierzchnia mieszkania w naszym kraju wynosi obecnie 
niewiele ponad 50 m2, a w ciągu ostatnich 10 lat zmniejszyła się średnio o 10 m2. 
Z kolei w 2008 r. przeciętne mieszkanie miało blisko 70 m2. Ponadto mieszkania 
w dużych miastach bardzo szybko drożeją, przede wszystkim ze względu na or-
ganiczną liczbę terenów, które mogą być wykorzystane pod zabudowę.

Procedowana właśnie ustawa spełnia zatem oczekiwania społeczne i ma na 
celu przede wszystkim ograniczyć formalności związane z budową małych do-
mów jednorodzinnych na własne potrzeby, zmniejszyć koszty oraz skrócić czas 
potrzebny na przygotowanie inwestycji przed rozpoczęciem prac budowlanych.

Zaproponowane w ustawie rozwiązania wprowadzają możliwość budowy 
domów jednorodzinnych bez uzyskania pozwolenia na budowę, ustanawiania 
kierownika budowy czy prowadzenia dziennika budowy, w procedurze tzw. 
zgłoszenia z projektem budowlanym. Przyjęcie tych rozwiązań pozwoli budo-
wać domy jednorodzinne na własny użytek o powierzchni zabudowy do 70 m2, 
które będą mogły mieć maksymalnie 2 kondygnacje, czyli budować wolnostojące 
budynki mieszkalne na własne potrzeby o powierzchni użytkowej wynoszącej 
nawet ponad 100 m2.

Należy w tym miejscu również podkreślić, że budynki te będą musiały po-
wstawać na podstawie obowiązujących norm budowlanych, zgodnie z miej-
scowymi planami zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – na podstawie warun-
ków zabudowy, które zgodnie z założeniami ustawy zostaną wydane w nieprze-
kraczalnym terminie, tj. 21 dni.

Niektórzy próbują kwestionować zaproponowane w ustawie rozwiązania 
i snują wizję powstawania domów, którym grozić będzie katastrofa budowla-
na. Szanowni Państwo, obiekty te z założenia mają być niewielkie i o prostej 
konstrukcji, co ma ułatwić zachowanie wymagań bezpieczeństwa. Obecnie 
w Polsce powstaje bardzo dużo małych domków, do 35 m2, na zgłoszenie. Wiele 
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osób samodzielnie, systemem gospodarczym buduje tego typu budynki i jestem 
przekonany, że są one tak samo bezpieczne jak te domy, które powstają pod nad-
zorem kierownika budowy. W przeciwnym wypadku przepisy pozwalające na 
budowę budynków w trybie na zgłoszenie byłyby już dawno zmienione.

Zgodnie z założeniami nowelizacji prawa budowlanego oraz ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym to inwestor będzie brał na sie-
bie odpowiedzialność za budowę domu na własne potrzeby. Będzie obowiązany 
dołączyć do zgłoszenia oświadczenie o tym, że przyjmuje odpowiedzialność za 
kierowanie budową w przypadku nieustanowienia kierownika budowy oraz 
że dokumentacja dołączona do zgłoszenia jest kompletna, a planowana budowa 
prowadzona jest w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Przyjęcie proponowanych w ustawie rozwiązań bez wątpienia pozytyw-
nie wpłynie na rynek mieszkań w Polsce, a wprowadzone ułatwienia zachę-
cą, szczególnie osoby z mniejszych miejscowości, do budowy małych domów 
jednorodzinnych na własne potrzeby, często za cenę niższą niż zakup małego 
mieszkania w dużym mieście. Warto także wspomnieć o tym, iż obecnie trwa-
ją prace w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, dzięki którym każdy zainte-
resowany będzie mógł za darmo lub za symboliczną opłatą pobrać ze strony 
Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego gotowy projekt takiego domu, co do-
datkowo pozwoli ograniczyć koszty budowy oraz czas potrzebny na przygoto-
wanie inwestycji.
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Przemówienie senatora Beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 12. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, luzująca obostrzenia dotyczące przepisów 
budowlanych oraz zezwalająca na budowę domków do 70 m2, niesie ze sobą za-
grożenie zarówno dla ładu przestrzennego, jak i dla porządku prawnego.

Ustawodawca błędnie zakłada, iż jedyną możliwością pobudzenia budow-
nictwa jednorodzinnego jest uproszczenie procedur odnoszących się do małych 
domków. Wątpliwości budzi zaproponowane rozwiązanie pozwalające na budo-
wę domu do 70 m2 na zgłoszenie. Zaznaczyć należy, iż w aktualnie obowiązują-
cym stanie prawnym istnieje już możliwość budowy domu na zgłoszenie, bez 
jakichkolwiek ograniczeń powierzchni zabudowy lub użytkowej, pod warun-
kiem, że obszar oddziaływania inwestycji mieści się na działce lub działkach, na 
których zostały zaprojektowane. Zatem rozwiązanie przedstawione w ustawie 
nie stanowi żadnego novum.

Poważne wątpliwości budzi jednak zniesienie obowiązku ustanowienia kie-
rownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy. Prowadzi to do chaosu 
budowlanego oraz oznacza, iż w toku realizacji budowy nie będzie nad nią żad-
nej kontroli. Zatem żadna osoba posiadającą odpowiednią wiedzę i kompetencje 
nie będzie czuwać nad realizacją budowy, a ponadto w przypadku wystąpienia 
nieprawidłowości nie będzie możliwości ich odnotowania z uwagi na fakt bra-
ku dziennika budowy.

Mając to na uwadze, jestem przeciwny zmianom przewidzianym w przedło-
żonej ustawie. Konieczne jest co najmniej przywrócenie w przypadku małych 
domów jednorodzinnych ogólnej, obowiązującej w zakresie wszystkich obiek-
tów budowlanych procedury badania projektów architektoniczno-budowlanych 
pod kątem ich zgodności z planami miejscowymi lub decyzjami o warunkach 
zabudowy. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senator agnieszki Gorgoń-komor  
w dyskusji nad punktem 12. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senatorowie!
Program rządowy Polski Ład to jedna z największych zmian dotycząca rów-

nież prawa budowlanego. W programie pojawiła się koncepcja co do możliwości 
budowy małych domów do 70 m2 bez żadnych formalności. Zgodnie z rządową 
propozycją do ich wznoszenia nie będzie potrzebne pozwolenie, a jedynie zgło-
szenie budowy domu. Nie będzie też potrzebny kierownik budowy i dziennik 
budowy. Jak przekonuje rząd, program „Mój dom 70 m2” ma ułatwić i skrócić 
proces budowlany, a także pozwolić inwestorom zaoszczędzić pieniądze.

Propozycje zmian w programie Nowy Ład dotyczą także budownictwa wie-
lorodzinnego. Ogłoszono program „Mieszkanie bez wkładu własnego”, który ma 
pomóc młodym osobom, od dwudziestego do czterdziestego roku życia, w kupnie 
własnego mieszkania. Będą mogli z niego skorzystać inwestorzy, którzy chcą 
nabyć pierwsze mieszkanie na rynku wtórnym, pierwotnym lub społecznym 
lub chcą kupić gotowy dom. W tej propozycji państwo ma zagwarantować do 
100 tysięcy zł wkładu własnego dla osób chcących skorzystać z kredytu.

Kolejnym bonusem ma być dofinansowanie w kwocie do 160 tysięcy zł dla 
osób korzystających z mieszkalnictwa społecznego czy też rodzin wielodziet-
nych. Wysokość dopłaty do inwestycji mieszkaniowej będzie uzależniona od 
liczby dzieci w rodzinie. 20 tysięcy zł otrzymają rodziny w przypadku drugie-
go dziecka, 60 tysięcy zł – trzeciego oraz 20 tysięcy zł za każde kolejne dziecko. 

Aby zmniejszyć ryzyko wzrostu cen, ma też zostać wprowadzony poziom 
ceny maksymalnej za 1 m2 nieruchomości, która będzie kwalifikować się do 
programu. Powyższe propozycje zakładają pozytywne zmiany dla rodzin po-
trzebujących własnego mieszkania. Jednak jest kilka zapisów w ustawie budzą-
cych mój niepokój.

W ustawie przewiduje się wymóg, aby budowane domy o powierzchni zabu-
dowy do 70 m2 były budynkami wolnostojącymi, oraz określa się dopuszczalną 
gęstość zabudowy, wskazując, iż liczba tych budynków nie może być większa 
niż 1 na każde 500 m2 powierzchni działki. Czyli jest wymagane posiadanie 
działki o powierzchni co najmniej 500 m2. W przypadku działki o powierzchni 
500 m2 lub mniejszej projekt ustawy zakłada, że będzie można wybudować tylko 
1 dom o powierzchni zabudowy do 70 m2. W związku z powyższym zwracam się 
o doprecyzowanie sformułowania „lub mniejszej” w taki sposób, aby wymaga-
na powierzchnia działki poniżej 500 m2, o której mówi ustawa, nie stwarzała 
możliwości dowolnej interpretacji przez urzędników.

Mimo że ustawa zakłada pozytywne oddziaływanie na sferę przedsiębiorczo-
ści, w tym na działalność firm budowlanych i instalacyjnych, w szczególności 
firm z sektora MŚP, poprzez uproszczenie procedur związanych z realizacją in-
westycji budowlanych w obszarze domów jednorodzinnych, negatywnie o pro-
jekcie wypowiedziała się Polska Izba Inżynierów Budownictwa. Organizacja 
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krytykuje m.in. rezygnację z nadzorowania robót budowlanych przez kierow-
nika budowy, która w istotny sposób przyczyni się do obniżenia standardów 
bezpieczeństwa zarówno podczas prowadzenia budowy, jak i w trakcie użyt-
kowania obiektu. Na aspekt ten zwraca uwagę również Izba Architektów RP.

W związku z powyższym wnoszę o zachowanie w ustawie koniecznych wy-
mogów bezpieczeństwa w przypadku inwestorów, którzy niekoniecznie mogą 
mieć kompetencje budowlane.
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Przemówienie senatora Janusza Gromka  
w dyskusji nad punktem 12. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Dom, czy ten z naszego dzieciństwa, czy też ten, który tworzymy z partnerką 

i dziećmi, kojarzy nam się z bezpieczeństwem. To właśnie to bezpieczeństwo, 
troska o nie, nakazuje mi się głębiej zastanowić nad ideą możliwości budowy 
domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 bez uzyskania po-
zwolenia na budowę, ustanowienia kierownika budowy oraz prowadzenia 
dziennika budowy, w procedurze tzw. zgłoszenia z projektem budowlanym. 
W społeczności eksperckiej funkcjonuje, w mojej ocenie uzasadnione, przeko-
nanie, że niekontrolowana budowa domów może doprowadzić do różnych błę-
dów konstrukcyjnych czy też wykonawczych. Przykrym skutkiem tego mogą 
być zagrażające zdrowiu i życiu katastrofy budowlane.

Jestem świadom, że własny dom, nawet ten mały, ale swój, jest marzeniem 
wielu osób. Jednak czy umożliwienie stawiania takiego domu bez żadnego nad-
zoru, nawet przez osoby nieposiadające podstawowej wiedzy o rzemiośle bu-
dowlanym, jest dobrym rozwiązaniem? Czy taka formuła, bez zachowania ładu 
architektonicznego, przyniesie pozytywny skutek? Przypominam, że składa-
ne wraz z projektem oświadczenie projektanta o wykonaniu projektu zgodnie 
z przepisami nie obejmuje deklaracji o posiadaniu odpowiednich uprawnień 
budowlanych do wykonania takiego projektu.

Do mnie, podobnie jak i do innych senatorów, wpłynęło stanowisko 
Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 29 września br., w którym podwa-
ża się wiele znajdujących się w ustawie zapisów. Chciałbym, aby senatorowie 
wszystkich opcji zasiadających w Senacie RP zapoznali się z tym wnikliwie.

Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie: czy chcemy doprowadzić do wej-
ścia w życie zapisów, które na lata mogą negatywnie wpłynąć na krajobraz 
architektoniczny polskich miast i miasteczek?

W mojej ocenie należy skupić się na wprowadzeniu przepisów, które umoż-
liwią szybszą realizację planów przestrzennych przez jednostki samorządu 
terytorialnego. Będzie to miało wymierny skutek dla społeczności lokalnych 
i uporządkuje ład przestrzenny.
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Przemówienie senatora mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 12. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych rodziny jest bezsprzecznie bardzo 

ważną kwestią. Umożliwienie w Polskim Ładzie budowy domu jednorodzinnego 
o powierzchni zabudowy do 70 m2 bez zbędnych formalności będzie stanowiło 
ogromne ułatwienie. Dzięki temu spełni się marzenie o własnym domu niejed-
nej polskiej rodziny. Dlatego jestem za przyjęciem niniejszego projektu ustawy.

Z pewnością budowa domu bez uzyskania pozwolenia na budowę, bez usta-
nowienia kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy, poprzez 
procedurę zgłoszenia z projektem budowlanym będzie szybsza, łatwiejsza i tań-
sza. Trzeba przy tym podkreślić, że przepisy procedowanej ustawy w żaden spo-
sób nie kolidują z regulacjami dotyczącymi zasad bezpieczeństwa, a budynek 
mieszkalny będzie musiał być zgodny z przepisami wykonawczymi do ustawy 
– Prawo budowlane, w tym dotyczącymi warunków technicznych. Niezbędne 
będzie również zawiadomienie organów nadzoru budowlanego oraz projektan-
ta sprawującego nadzór autorski nad zgodnością realizacji budowy z projektem 
o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, spełnienie wymogu 
geodezyjnego wyznaczenia terenu oraz dokonanie geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej po wybudowaniu domu.

Podkreślenia wymaga fakt, że brak obowiązku ustanowienia kierownika bu-
dowy nie jest równoznaczny z zakazem jego ustanowienia. Przepis regulujący 
tę kwestię daje jedynie możliwość budowania pod nadzorem wyłącznie właści-
ciela, przy czym należy wskazać, że z pełną jego odpowiedzialnością, bowiem 
będzie on zobowiązany do złożenia oświadczenia, że powierzchnia użytkowa 
wybudowanego budynku jest zgodna z projektem budowlanym załączonym do 
zgłoszenia. Nie ma także zwolnienia z umieszczenia na terenie budowy tablicy 
informacyjnej, która ułatwi kontakt z inwestorem w sytuacji kontroli budowy 
lub innych zdarzeń wymagających interwencji odpowiednich służb.

Budynki będące przedmiotem zgłoszenia będą niewielkie, bo do powierzch-
ni zabudowy 70 m2, i nie wyższe niż 2-kondygnacyjne, jednak wystarczające, 
by zaspokoić potrzeby rodziny. Wymóg lokalizacji 1 obiektu na każde 500 m2 
powierzchni działki jest gwarantem tego, że procedowana instytucja będzie 
służyła wyłącznie podmiotom indywidualnym, a nie budowie osiedli przez de-
weloperów. Wprowadzenie terminu wydania decyzji o warunkach zabudowy 
powinno usprawnić postępowanie administracyjne.

Jestem przekonany, że dzięki omawianym przepisom wielu Polaków będzie 
mogło pozwolić sobie na budowę własnego budynku mieszkalnego jednoro-
dzinnego lub budynku rekreacji indywidualnej, zważywszy na uproszczenie 
i przyspieszenie procedur, a także na znaczną oszczędność, jaką one gwarantu-
ją. Dlatego będę je popierał.
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Przemówienie senator Beaty małeckiej-libery  
w dyskusji nad punktem 12. porządku obrad

Szanowny Panie Ministrze!
Przyjęty przez Sejm rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo bu-

dowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ma 
umożliwić budowę domu bez pozwolenia na budowę z dopuszczalną powierzch-
nią zabudowy do 70 m² z poddaszem oraz łączną powierzchnią użytkową nie 
większą niż 90 m². Projekt zakłada, że liczba projektowanych budynków nie 
może być większa niż 1 na każde 500 m² powierzchni działki.

Co więcej, wprowadza się uproszczenia w procedurze zgłoszenia budowy 
polegające na wyłączeniu możliwości zgłoszenia przez organ administracji ar-
chitektoniczno-budowlanej sprzeciwu do dokonanego przez inwestora zgłosze-
nia takiej budowy. Do budowy będzie można przystąpić od razu po doręczeniu 
organowi administracji architektoniczno-budowlanej takiego zgłoszenia. 

Najistotniejsze jednak jest to, że ustawa wyłącza obowiązek ustanowienia kie-
rownika budowy i prowadzenia dziennika budowy. W mojej ocenie, rezygnacja 
z nadzorowania robót budowlanych przez kierownika budowy w istotny sposób 
przyczyni się do obniżenia standardów bezpieczeństwa zarówno pracowników 
zatrudnionych na budowie, jak i osób korzystających z obiektu po rozpoczęciu 
jego użytkowania. Mało tego, doprowadzi to również do zwiększenia ryzyka re-
alizacji budowy niezgodnie z projektem budowlanym.

Rząd proponuje, aby to inwestor w całości wziął na siebie odpowiedzialność 
za kierowanie budową, jeśli nie zdecyduje się na zatrudnienie kierownika bu-
dowy. Jeśli więc budynki zostaną zaprojektowane i wybudowane niezgodnie 
z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego w miejscach wykluczo-
nych z możliwością realizacji zabudowy, np. na terenach rolniczych, na terenach 
zagrożonych powodzią, na terenach osuwania się mas ziemnych, na terenach 
objętych szkodami górniczymi czy na terenach cennych przyrodniczo, to odpo-
wiedzialność za ten stan, zgodnie z nowelizacją ustawy, spocznie na inwestorze. 
Tymczasem sfera planowania i zagospodarowania przestrzennego jest szczegól-
nie wrażliwa na rozwiązania nieprofesjonalne, gdyż odtworzenie urbanistyczne 
raz „zniszczonej” przestrzeni jest niezwykle trudne, kosztowne, a niejednokrot-
nie wręcz niemożliwe.

Ponadto ograniczenie katalogu stron postępowania o wydanie decyzji o wa-
runkach zabudowy tylko do inwestora, nawet z pominięciem właściciela dział-
ki, przy jednoczesnym braku jakiegokolwiek postępowania z udziałem stron na 
etapie zgłoszenia, drastycznie ograniczy ochronę prawa własności.

Wspomnieć należy również o nierealnych z uwagi na braki kadrowe w urzę-
dach terminach wprowadzonych ustawą na wydanie decyzji o warunkach za-
budowy i na uzgodnienie projektu takiej decyzji przez odpowiednie organy. 
Terminy zostały skrócone 4-krotnie, podczas gdy będą obowiązywać dokładnie 
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te same wymogi co do zawartości i sposobu wykonania analizy urbanistycznej. 
Będzie też konieczność uzyskania tych samych uzgodnień.

Podsumowując, podkreślę, że pośpieszne i chaotyczne regulacje proponowa-
ne przez rząd, uzasadniane chwytliwymi hasłami wolności zabudowy, spowo-
dują wiele problemów, z którymi będą musiały borykać się jednostki samorządu 
terytorialnego. Regulacje te będą stwarzać realne niebezpieczeństwo dla życia 
i zdrowia ludzi.

Z szacunku do naszej wspólnej przestrzeni publicznej i jej wyglądu jestem 
przeciwna zagospodarowywaniu jej w sposób nieskoordynowany, przypadkowy, 
bez wcześniejszych planów zagospodarowania przestrzennego.
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Przemówienie senatora roberta mamątowa  
w dyskusji nad punktem 12. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Cieszy mnie fakt, że Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o  zmianie 

ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym.

Na wstępie należy podkreślić, że budowa domów do 70 m2 bez formalności 
to rozwiązanie zawarte w pakiecie zmian legislacyjnych wchodzących w skład 
Polskiego Ładu.

Dzięki zmianie tych przepisów każdy będzie mógł rozpocząć budowę małego 
domu mieszkalnego jednorodzinnego jedynie na zgłoszenie, czyli bez uzyskania 
pozwolenia na budowę, a także bez obowiązku ustanawiania kierownika budo-
wy oraz prowadzenia dziennika budowy.

Budynki takie mają być wolnostojące i nie więcej niż dwukondygnacyjne, ich 
obszar oddziaływania musi mieścić się w całości na działce, na której zostały 
zaprojektowane, a budowa ma być prowadzona w celu zaspokojenia własnych 
potrzeb mieszkaniowych inwestora.

Obiekty te z założenia mają być niewielkie i o prostej konstrukcji, co ma uła-
twić zachowanie wymagań bezpieczeństwa. Określona została dopuszczalna 
powierzchnia zabudowy tych domów do 70 m2. Liczba projektowanych budyn-
ków nie może być większa niż 1 na każde 500 m2 powierzchni działki. Warunek 
ten będzie gwarantował, że projektowana konstrukcja będzie służyła wyłącznie 
celom indywidualnym, a nie budowie wieloobiektowych osiedli.

Wprowadzone mają być ponadto uproszczenia w procedurze zgłoszenia bu-
dowy domów do 70 m2, polegające na wyłączeniu możliwości zgłoszenia przez 
organ administracji architektoniczno-budowlanej sprzeciwu do dokonanego 
przez inwestora zgłoszenia takiej budowy. Do budowy będzie można przystą-
pić od razu po doręczeniu organowi administracji architektoniczno-budowlanej 
takiego zgłoszenia.

Inwestor będzie obowiązany dołączyć do zgłoszenia oświadczenie o tym, 
że planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb 
mieszkaniowych, przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w przy-
padku nieustanowienia kierownika budowy, a dołączona dokumentacja jest 
kompletna.

Budowa domu będzie wymagała zawiadomienia organów nadzoru budowla-
nego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

Rozszerzona ma być także możliwość budowania domków rekreacyjnych 
w procedurze zgłoszenia z dotychczasowego maksymalnego parametru po-
wierzchni 35 m2 do 70 m2, przy czym wprowadza się ograniczenia w para-
metrach – rozpiętość elementów konstrukcyjnych tych budynków nie może 
przekraczać 6 m, a wysięg wsporników nie może przekraczać 2 m.
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Należy także wskazać, że budynki mieszkalne jednorodzinne do 70 m2po-
wierzchni zabudowy będą budowane na działkach budowlanych, a jeśli budowa 
będzie oddziaływać na działki sąsiednie, które stanowią obszary szczególnie 
cenne pod względem środowiska i krajobrazu, budowa będzie musiała wejść 
w procedurę pozwolenia na budowę, a co za tym idzie, będą wymagane uzgod-
nienia środowiskowe. 

W odniesieniu do budynków rekreacji indywidualnej podkreślić należy, że 
budowa budynku rekreacji może być wykonywana na działkach budowlanych 
lub działkach przeznaczonych pod budownictwo rekreacyjno-mieszkaniowe, 
czyli budownictwo budynków do okresowego wypoczynku. A zatem dla takich 
inwestycji nadal obowiązują ogólne zasady zakazu budowy obiektów budowla-
nych wynikające z przepisów szczególnych dotyczących np. szeroko rozumianej 
ochrony przyrody i środowiska.

Ważne jest również to, że w przypadku braku miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego decyzja o warunkach zabudowy dla domów do 70 m2 
wydawana ma być w ciągu 21 dni.

Wysoka Izbo, zdecydowanie popieram tę ustawę, ponieważ budowa domów 
jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 będzie przede wszystkim 
łatwiejsza, co przyczyni się do zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych 
wielu polskich rodzin. Wprowadzenie ustawy w życie ułatwi również rozbudo-
wę niewielkich budynków rekreacji indywidualnej w celu zaspokojenia potrzeb 
związanych z wypoczynkiem i rekreacją. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 12. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Debatujemy dzisiaj nad sztandarową przygotowaną przez rząd ustawą zwią-

zaną z Polskim Ładem, dotyczącą, w uproszczeniu, możliwości budowy domków 
jednorodzinnych do 70 m2 bez pozwolenia. 

Według pana Piotra Uścińskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju 
i Technologii, „To naprawdę bardzo dobry projekt dla Polaków, który spowoduje, 
że Polacy będą mieli faktycznie wolność wyboru, jeśli im chodzi o miejsce za-
mieszkania. Ważne jest to, że nie chcemy zmuszać ludzi, żeby mieszkali w dom-
kach czy w blokach. Chcemy dać ludziom wolność. Jak chcą kupić mieszkanie 
w bloku, niech je kupią, ale jeżeli chcą zamieszkać we własnym domu, wybudo-
wanym indywidualnie, to niech mają taką możliwość. 

Bo teraz wielką przeszkodą do budowy własnego domu jest to, że jest per-
spektywa wielu miesięcy, a może i lat, odnośnie do przygotowania inwestycji. 
Co my tą ustawą powodujemy? Jeżeli chodzi o domy do 70 m2 zabudowy, to od 
momentu, kiedy złożymy wniosek o warunki zabudowy, kiedy dostaniemy wa-
runki do zabudowy w 21 dni, kiedy pobierzemy sobie projekt za darmo ze stro-
ny internetowej, kiedy zlecimy tylko opracowanie projektu zagospodarowania 
działki i adaptację tego projektu do swoich potrzeb oraz złożymy zgłoszenie, 
upłynie zaledwie kilka tygodni i będziemy mogli rozpocząć budowę. I będzie-
my mogli, to padło tutaj, ale jest to bardzo dobre, spełnić marzenie o własnym 
domu. Dajmy ludziom możliwość wyboru”.

Czy rzeczywiście ci, którzy przygotowali ten projekt ustawy, są takiego sa-
mego zdania? A jeśli tak, to powstaje pytanie, czy kiedykolwiek zetknęli się oni 
z problemami, które te zapisy ustawowe regulują. 

Otóż ustawa wprowadza możliwość budowy domów o powierzchni zabudo-
wy do 70 m2 – domów dwukondygnacyjnych plus strych – bez pozwolenia na 
budowę, bez kierownika budowy, bez dziennika budowy, najprościej ujmując: 
bez nadzoru!

W tym miejscu należy przypomnieć, że już dzisiaj istnieje możliwość budowy 
domu jednorodzinnego o nieograniczonym metrażu na podstawie tzw. systemu 
zgłoszenia, czyli bez pozwolenia na budowę (art. 29 obecnego prawa budowla-
nego), tyle tylko – albo aż – że obecnie trzeba mieć projekt architektoniczny, 
prowadzić dziennik budowy, zapewnić nadzór kierownika budowy, czyli osoby 
posiadającej kompetencje i doświadczenie budowlane i odpowiedzialnej za wy-
konanie inwestycji zgodnie z wszelkimi normami prawnymi.

Na mocy zaproponowanych rozwiązań to inwestor będzie musiał wziąć na 
siebie odpowiedzialność karną, która dotychczas spoczywała na kierowniku 
budowy (mającym odpowiednie wykształcenie, doświadczenie i przede wszyst-
kim ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w przypadku błędów czy ka-
tastrof, czego oczywiście prywatny inwestor nie będzie posiadał). Oszczędności 
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wynikające z braku konieczności zatrudnienia kierownika budowy będą na-
prawdę niewielkie – różne kalkulacje przewidują zmniejszenie kosztów z tego 
tytułu rzędu od 0,6 do 2% 

Omawiana ustawa otwiera furtkę do stawiania domów praktycznie bez 
żadnej kontroli. Co prawda wprowadza się zapis, że te domy będą mogły być 
budowane jedynie na własne potrzeby mieszkaniowe inwestora, na podstawie 
oświadczenia, ale jak będzie to weryfikowane? Kto zabroni sprzedaży takiego 
domu za rok, 2 lata czy 5 lat po wybudowaniu? Kto sprawdzi, czy wybudowa-
ny dom ma rzeczywiście 70 m2? A co będzie, gdy tych metrów kwadratowych 
będzie trochę więcej, czyli rzeczywista powierzchnia domu okaże się znacznie 
większa? To duża luka prawna, korzystna dla inwestorów, którzy będą chcieli 
szybko zarobić pieniądze.

Należy podkreślić, że przy zgłoszeniu budowy takiego domu trzeba składać 
praktycznie taką samą ilość dokumentów jak w przypadku wydawania decyzji 
o pozwoleniu na nią, a rozpoczęcie budowy może nastąpić nawet w dniu złoże-
nia dokumentacji. Czy zatem organ architektoniczno-budowlany ma możliwość 
zapoznania się z tą dokumentacją, a tym bardziej czy będzie mógł zareagować 
w przypadku braków w dokumentacji? Efektem tej ustawy będzie architekto-
niczny chaos, podobnie jak to się dzieje dziś w przypadku ogrodów działkowych, 
gdzie powstają różnego rodzaju architektoniczne „twory”.

Minister Uściński nie zgadza się z uwagami dotyczącymi zagrożeń zwią-
zanych ze zjawiskami „rozlewania się” zabudowy przestrzennej miast i wsi, 
twierdząc, że „Ta ustawa praktycznie nic nie zmienia w zakresie prawa ma-
terialnego dotyczącego ładu przestrzennego. Miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego jest święty, jeśli chodzi o projektowanie. I gdy projektujemy 
domek 70-metrowy, również obowiązuje pełne prawo zapisane w miejscowym 
planie. Jeśli nie ma miejscowego planu, jest WZ. A proszę zwrócić uwagę, że 
w przypadku WZ my nawet nieco ograniczamy te WZ, bo gmina będzie ana-
lizowała maksymalnie odległość 200 m od terenu inwestycji. Do tej pory czy 
w przypadku normalnej procedury ta odległość mogła być dużo większa. My ją 
ograniczamy do 200 m. Jeśli w przestrzeni 200 m od planowanej inwestycji nie 
ma żadnej zabudowy, nie ma szansy uzyskać warunków. A więc to rozlewanie 
się zabudowy, o którym mówiliście, jest ograniczane w tej ustawie, a nie od-
wrotnie. Nie można budować w szczerym polu według tej ustawy. Padały jakieś 
zarzuty, że w lesie, że gdzieś w jakichś obszarach chronionych. Jeżeli jest obszar 
chroniony Natura 2000 – też padło o to pytanie – to zgodnie z tą ustawą gmina, 
wydając WZ, wystąpi do RDOŚ o odpowiednią opinię, tak jak działo się do tej 
pory. I RDOŚ zgodnie z procedurą będzie to opiniował. Jeżeli już teraz możliwe 
jest zbudowanie gdzieś domu, to będzie możliwe po wdrożeniu tej ustawy. Ale 
jeżeli nie, to ta ustawa nie rozszerza wcale możliwości budowania domów na 
różnych terenach chronionych. To jest błędny zarzut”.

To nie jest niestety prawdą. Dzisiejsze przepisy prawne dopuszczają w przy-
padkach braku „dobrego sąsiedztwa” możliwość skorzystania z rozwiązań do-
tyczących zabudowy zagrodowej i w szczególności w gminach, gdzie brak jest 
odpowiednich fachowców, będą mogły powstawać domy w dowolnych miejscach. 
Po zniesieniu obowiązku zatrudnienia w urzędach samorządowych urbani-
stów dziś praktycznie nikt może nie pilnować ładu urbanistycznego. Pod tym 
względem w wielu miastach i gminach osiągnięte zostało przysłowiowe dno, 
a po wprowadzeniu omawianych rozwiązań możemy schodzić już tylko poni-
żej tego poziomu.

Dewastacja przestrzeni, która jest skutkiem m.in. ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, specustaw – pomijających planowanie 
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przestrzenne, postawy wielu samorządów i niskiej jakości plany zagospodarowa-
nia przestrzennego – nie upoważnia do ryzyka ustawowego pogłębiania nieładu 
przestrzennego charakteryzującego większość terytorium Polski. Wręcz odwrot-
nie, konieczne jest przeprowadzenie zasadniczej zmiany ustawy o planowaniu 
przestrzennym, zresztą wielokrotnie zapowiadanej przez rząd. W przeciwnym 
razie wszyscy będziemy płacić za ten stan rzeczy − płacić rzeczywistymi pie-
niędzmi i zdrowiem z powodu zniszczonego środowiska naturalnego itp. Zaś 
ci, którzy skorzystają z „dobrodziejstw” tej ustawy, mogą nigdy nie doczekać się 
drogi, ścieżki rowerowej, komunikacji publicznej. Co będzie, gdy swój wyma-
rzony domek postawię na terenach zalewowych? Ile wówczas zapłacę za ubez-
pieczenie takiego domu albo czy w ogóle go ubezpieczę?

Dlatego konieczne jest przyjęcie określonych poprawek zgłoszonych w komi-
sjach. W przeciwnym wypadku należy tę ustawę odrzucić w całości. Dziękuję 
za uwagę.
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Przemówienie senator Joanny sekuły  
w dyskusji nad punktem 12. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zajmujemy się dziś ustawą o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz usta-

wy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jest to f lagowy projekt 
PiS w ramach Polskiego Ładu. Szkoda, że to taki bubel+. Chyba, że rządzący 
wprowadzili takie zapisy z pełną świadomością, kosztem wielu mieszkańców, 
a dla zysku niektórych deweloperów.

Ustawa wprowadza możliwość budowy domów o powierzchni zabudowy do 
70 m2 – chodzi o domy 2-kondygnacyjne ze strychem – bez pozwolenia na bu-
dowę, bez kierownika budowy, bez dziennika budowy, czyli bez nadzoru. A za-
tem ustawa zezwala na budowę domów o powierzchni aż 140 m2, dodatkowo ze 
strychem, bez jakiegokolwiek nadzoru.

Zaznaczam, że już dzisiaj istnieje możliwość budowy domu jednorodzin-
nego o nieograniczonym metrażu, na podstawie tzw. systemu zgłoszenia, czyli 
bez pozwolenia na budowę, na podstawie art. 29 prawa budowlanego, którą to 
zmianę wprowadził rząd Platformy Obywatelskiej i PSL. Tyle tylko, że obecnie 
warunkiem, oprócz posiadania projektu architektonicznego, jest prowadzenie 
dziennika budowy i zapewnienie nadzoru kierownika budowy, czyli osoby, któ-
ra posiada kompetencje i doświadczenie budowlane oraz pilnuje, aby dom był 
wybudowany zgodnie z normami.

W kolejnych przepisach ustawy wnioskodawcy przewidzieli, że inwestor 
będzie musiał wziąć na siebie odpowiedzialność karną, która dotychczas spo-
czywała na kierowniku budowy. Ten miał przecież odpowiednie wykształcenie, 
kwalifikacje i doświadczenie, a przede wszystkim ubezpieczenie od odpowie-
dzialności cywilnej za szkody spowodowane wskutek błędów czy katastrof bu-
dowlanych, którego to ubezpieczenia, co oczywiste, nie będzie mógł posiadać 
prywatny inwestor, a przynajmniej takiego rozwiązania nie zawiera projekt 
ustawy. Tym samym jest znikoma szansa na naprawienie w całości ewentu-
alnych szkód, które mogą powstać w wyniku jego działań. To z jednej strony. 
Z drugiej strony należy zastanowić się, na jakiej podstawie w istocie ma odpo-
wiadać karnie inwestor. Całkowicie niezrozumiałe jest, że odpowiadać karnie 
za swoje czyny ma osoba, która nie posiada w istocie wiedzy i kwalifikacji co 
do oceny, czy w ogóle prawidłowo wykonuje swe obowiązki i tym samym nie 
posiada świadomości co do zakresu takich obowiązków ani skutków ich naru-
szenia. Nadto działania czy zaniechania inwestora nie będą weryfikowane, bo 
nie przewidziano w ustawie odpowiednich narzędzi nadzoru. Odpowiedzialność 
danej osoby powinna być zaś ściśle powiązana z jej świadomością o prawach 
i spoczywających na niej obowiązkach i skutkach ich naruszenia.

Kolejną istotną kwestią jest to, iż de facto Polacy nie zaoszczędzą wiele, 
bo wynagrodzenie kierownika budowy nie przekracza 2% wartości budowy. 
Czy rzeczywiście tak niewielka oszczędność ma stanowić uzasadnienie dla 
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wprowadzenia zmian, które mogą zagrażać bezpieczeństwu Polaków – użyt-
kowników takich domów budowanych bez odpowiedniego zaplecza, czyli spe-
cjalistów czuwających nad prawidłowym przebiegiem procesu budowalnego.

Rządowa propozycja otwiera furtkę do stawiania domów praktycznie bez 
żadnej kontroli. Proponuje się wprowadzenie postanowienia, że domy te będą 
mogły być budowane jedynie na własne potrzeby mieszkaniowe inwestora, na 
podstawie jego oświadczenia. Ale jak to będzie weryfikowane? Kto zabroni sprze-
daży domu potem, np. dzień później? To duża luka prawna, korzystna dla inwe-
storów, którzy będą chcieli szybko zarobić pieniądze. Tu także, znowu, pojawia 
się problem odpowiedzialności inwestora, który nie będzie posiadał odpowied-
niego ubezpieczenia OC. Zgłaszając budowę takiego domu, trzeba składać prak-
tycznie taką samą ilość dokumentów, jaką składa się w sprawie wydania decyzji 
o pozwoleniu na budowę. Projektodawcy zezwalają na rozpoczęcie budowy nawet 
w dniu złożenia dokumentacji. Zatem organ architektoniczno-budowlany nie 
ma możliwości zareagować w przypadku braków w dokumentacji (teraz organ 
ma 30 dni na zgłoszenie uwag). Organ został sprowadzony do roli magazyniera. 
Doprowadzić to może do wielu katastrof budowlanych.

Efektem tej ustawy będzie architektoniczny chaos, podobnie jak to się dzieje 
na działkowych ogródkach, gdzie każdy buduje, jak chce, a i tu wprowadza się 
zmiany na gorsze. Ustawa wprowadza bowiem zwiększenie możliwości par-
terowej zabudowy rekreacyjnej z 35 do 70 m2 powierzchni użytkowej, też ze 
strychem, a potem, jak państwo wiedzą, można wystąpić o zmianę sposobu użyt-
kowania na dom całoroczny. Samorządy już teraz mają kłopot z taką zabudową, 
bo z czasem mieszkańcy dopominają się o doprowadzenie mediów.

Wprowadzenie przepisu, że urząd będzie miał jedynie 21 dni na wydanie 
decyzji o warunkach zabudowy, spowoduje, że może ona być wydawana nie-
starannie. Rządzący chwalą się, że wreszcie wprowadzają dokładne określenie 
obszaru analizowanego do decyzji o warunkach zabudowy, ale nie dodają, że 
dokładnie w ten sposób jest on już określony od 18 lat (od 2003 r.) w rozporzą-
dzeniu ministra do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
czyli chwalą się wprowadzeniem tego, co jest już dawno zapisane.

Nawet pobieżna analiza materii, którą się zajmujemy, rodzi istotne pytania.
Czy rząd planuje zwiększyć liczbę zatrudnionych inspektorów nadzoru bu-

dowlanego, którzy będą kontrolować wszystkie budowy domów o powierzchni 
zabudowy do 70 m2?

Kto będzie pilnował, czy budowa przebiega zgodnie z projektem i z oświad-
czeniem inwestora? Zakłada się wysoką odpowiedzialność karną w przypadku 
nieprawdziwego oświadczenia inwestora, ale kto to będzie sprawdzał? Nadzór 
budowlany, który z braku pracowników i tak jest już niewydolny?

Ustawa w ramach Polskiego Ładu jest zagrożeniem ładu przestrzennego. 
Nawet premier Morawiecki w swoim exposé podkreślał konieczność dbania 
o przestrzeń publiczną i ład. To następna ustawa obciążająca finansowo samo-
rządy. Kto zrekompensuje samorządom realizację sieci uzbrojenia do rozrzu-
conych bez ładu domów, budowanych nie zawsze zgodnie z polityką rozwoju 
gminy, na podstawie tego projektu ustawy?
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 12. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rządowy projekt nowelizacji ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym to wyjątkowa ustawa przygoto-
wana przez rząd premiera Mateusza Morawieckiego w ramach 10 kluczowych 
programów Polskiego Ładu, która wprowadza możliwość niesamowicie wygodną 
dla tych, którzy budują dom jednorodzinny. Dzięki niej bowiem budowa domu 
o powierzchni maksymalnie 70 m2 będzie możliwa bez uzyskiwania pozwoleń 
na budowę, ustanawiania kierownika budowy i planowania całej budowlanej 
procedury. Warunkiem jest to, by budynek mieszkalny był nie wyższy niż 2-kon-
dygnacyjny i w całości musi mieścić się w obrębie działki. Ponadto nowela za-
wiera informację o budowaniu domków rekreacyjnych, których powierzchnię 
zwiększono dwukrotnie z 35 m2.

Jak podkreślono w ocenie skutków regulacji: ,,Potrzeba wprowadzenia zmian 
wynika z konieczności zapewnienia prostych rozwiązań prawnych umożliwia-
jących budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych w celu zaspokojenia 
własnych potrzeb mieszkaniowych oraz budowę niewielkich budynków rekre-
acji indywidualnej w celu zaspokajania potrzeb związanych z wypoczynkiem 
(rekreacją). Obecnie w trybie zgłoszenia można budować wolno stojące budynki 
mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości 
na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, jednak dodatkowe 
koszty dla inwestora powodują obowiązek ustanowienia dla takich budynków 
kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy.

Warto podkreślić, że w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego potencjalny inwestor zmuszony jest złożyć 
wniosek o ustalenie warunków zabudowy. (...) Projekt przewiduje zmiany w usta-
wie – Prawo budowlane oraz w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, które wprowadzą dla inwestora ułatwienia w budowie niewielkich 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych i budynków rekreacji indywidualnej. 
(...) Projekt ustawy przewiduje zróżnicowane wymogi dla realizacji domu o po-
wierzchni zabudowy do 70 m2 i budynku rekreacji indywidualnej:

1) projektowana regulacja wprowadza możliwość budowy domów mieszkal-
nych jednorodzinnych bez pozwolenia na budowę, bez prowadzenia dziennika 
budowy oraz bez konieczności ustanowienia kierownika budowy, w procedurze 
zgłoszenia. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego przewiduje się wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla tych 
budynków. Ich budowa miałaby odbywać się w procedurze tzw. zgłoszenia z pro-
jektem budowlanym, co oznacza, że projektant sporządzi projekt budowlany 
takiego domu zgodnie z przepisami prawa budowlanego (czyli wymaganiami 
wynikającymi z przepisów ustawy – Prawo budowlane oraz wspomnianego wy-
żej rozporządzenia) oraz zasadami wiedzy technicznej, który następnie posłuży 
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do jego wybudowania. Ww. budynek będzie podlegał obowiązkowi, o którym 
mowa w art. 54 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, czyli obowiązkowi zawia-
domienia o zakończeniu budowy. Przedmiotem zgłoszenia, do którego będzie 
trzeba dołączyć projekt budowlany, ma być budynek o powierzchni zabudowy 
do 70 m2 i nie więcej niż dwukondygnacyjny. 

Chociaż z założenia obiekty te mają być niewielkie i o prostej konstrukcji, co 
ma ułatwiać zachowanie wymogów bezpieczeństwa, to jednak dopuszcza się, 
aby były one dwukondygnacyjne,

2) w związku z przewidzianą zmianą w zakresie zwiększenia do 70 m2 do-
puszczalnej powierzchni zabudowy wolno stojących parterowych budynków 
rekreacji indywidualnej rozumianych jako budynki przeznaczone do okreso-
wego wypoczynku, w projekcie ustawy zmodyfikowano dotychczasowy pkt 16 
w art. 29 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, poprzez uwzględnienie w tym 
przepisie także przedmiotowych budynków o powierzchni zabudowy do 70 m2. 
Jednocześnie, mając na uwadze względy bezpieczeństwa, wprowadzono ograni-
czenie, aby rozpiętość elementów konstrukcyjnych w takich obiektach nie wy-
nosiła więcej niż 6 m, a wysięg wsporników był ograniczony do 2 m. W praktyce 
budowlanej przyjmuje się, że dopuszczalna rozpiętość belek w stropie drew-
nianym, liczona w świetle ścian, wynosi 6 m. W przypadku takich budynków, 
analogicznie jak w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych o po-
wierzchni zabudowy do 70 m2, określono dopuszczalną gęstość zabudowy, sta-
nowiąc, że liczba takich budynków nie może być większa niż jeden na każde 
500 m2 powierzchni działki”.

Tak więc niniejsza regulacja przyczyni się do dalszego usprawnienia i przy-
spieszenia procesu inwestycyjnego w zakresie budownictwa mieszkaniowe-
go jednorodzinnego i rekreacyjnego. Zmniejszą się wymogi w tym zakresie, 
pojawią się ułatwienia i nastąpi przyspieszenie prowadzenia postępowań 
administracyjnych. 

Niniejszy projekt nowelizacji to kolejna spełniona deklaracja rządu Prawa 
i Sprawiedliwości. Od blisko 6 lat pokazujemy, że nie rzucamy słów na wiatr. 
Przez ten czas nie tylko zrealizowaliśmy nasze obietnice, lecz także wyraźnie 
poprawiliśmy sytuację budżetową. W ciągu 5 ostatnich lat dochody budżetowe 
Polski wzrosły o ponad 130 miliardów zł, czyli o 45%. Od 2015 r. zmniejszyliśmy 
lukę VAT o ok. połowę. Dzięki lepiej uszczelnionemu i bardziej sprawiedliwemu 
systemowi podatkowemu wpływy do budżetu w latach 2016–2019 konsekwent-
nie rosły: wpływy z VAT o 47%., z PIT – 46,7%, z CIT – o 54,7%. Odzyskane środ-
ki zasiliły wszystkie programy społeczne i inwestycyjne w ostatnich latach, jak 
program 500+, program 300+, trzynasta emerytura i jednorazowa czternasta 
emerytura, program „Maluch+” czy ogromny, o ok. 90%, przyrost wydatków na 
cele związane z osobami niepełnosprawnymi, z 15,5 do ponad 29 miliardów zł. 
Te działania nie mogłyby zostać zrealizowane, gdyby nie nasza odpowiedzialna 
polityka gospodarcza i żelazna dyscyplina w zarządzaniu finansami publiczny-
mi. Dzięki tym środkom przeprowadziliśmy wielkie programy inwestycyjne, np. 
kilkukrotnie zwiększyliśmy wydatki na drogi gminne i powiatowe finansowane 
z budżetu państwa. Wielokrotnie pokazywaliśmy, że potrafimy realizować na-
wet najbardziej ambitne programy. I takim programem jest właśnie Polski Ład. 

Dlatego dziękuję w tym miejscu stronie rządowej za tę nowelizację, w ramach 
której realizujemy obietnicę domu bez formalności – czyli budowy domów jed-
norodzinnych do 70 m² możliwej bez pozwolenia, kierownika i książki budowy, 
jedynie na podstawie zgłoszenia.

W pełni popieram niniejszą nowelizację.
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Przemówienie senatora ryszarda Świlskiego  
w dyskusji nad punktem 12. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nie ulega wątpliwości, że kwestia posiadania przez obywatela własnego 

mieszkania, domu nadal jest wartością ponadczasową. Wydawało się, że po-
dejście do zmiany ustawy – Prawo budowlane będzie na to odpowiedzią. Jednak 
analiza zapisów, które pojawiły się w zmianie ustawy, nie pozostawia żadnych 
złudzeń – zmiany przepisów, jeśli wejdą w życie, jeszcze tylko zwiększą dżun-
glę prawną.

Aspektów jest kilka. Podniosę tylko kilka.
Po pierwsze, kto wymyślił, aby inwestor poprzez oświadczenie przejął obo-

wiązki kierownika budowy? Czy kucharz może być kierownikiem budowy? Czy 
osoba nieposiadająca żadnych kwalifikacji może wziąć odpowiedzialność za 
budowę domu?

Po drugie, czy ktoś w związku z powyższym naraża się na odpowiedzialność 
karną na podstawie art. 91 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane?

Inny, zupełnie niezrozumiały element to fakt wprowadzenia przepisu art. 30 
ust. 5, który wyłącza ze stosowania w postępowaniu administracyjnym wszczę-
tym na podstawie zgłoszenia budowy szereg obowiązków organów administracji 
architektoniczno-budowlanej. Jeśli organ administracji po otrzymaniu zgłosze-
nia nie będzie dokonywać jego sprawdzenia, to kto to zrobi?

Kolejne pytanie, czy autor art. 34 ust. 2c wie, że osób tam wymienionych jest 
w kraju może 200? Ktoś chyba nie ma pojęcia, co zawarł w tym artykule.

Ale najważniejszym elementem w zmianie tej ustawy są zapisy o budowie 
domu do 70 m2. Czy ktoś, kto buduje domy, nie wie o tym, że taka formuła po-
zwala tak naprawdę na wybudowanie domu o powierzchni ok. 190 m2? I czy za 
to ma odpowiadać kucharz, szewc albo kasjerka ze sklepu? I to jest absurd tej 
ustawy. Jest ich tam więcej.
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Przemówienie senatora mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 13. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o ratyfikacji Europejskiej Konwencji o ochronie dziedzictwa audio-

wizualnego zakłada ochronę dziedzictwa narodowego w zakresie utworów ki-
nematograficznych wyprodukowanych lub koprodukowanych na terytorium 
państwa będącego stroną konwencji. Jest to rozporządzenie o charakterze mię-
dzynarodowym. Konwencja Rady Europy określa spójne standardy w zakresie 
przekazywania i przechowywania utworów kinematograficznych oraz sposobu 
ich udostępniania.

Dziedzictwo narodowe to zbiór przedmiotów i obiektów kultury materialnej, 
niepowtarzalnych dla danego kraju, stanowiących o jego tożsamości narodowej. 
To świadek poprzednich pokoleń. W dorobku tym zachowane są korzenie spo-
łeczeństw. Polska konstytucja stoi na straży ochrony dziedzictwa narodowego. 
W najważniejszym polskim akcie prawnym zawarte są przepisy uwzględniające 
to zagadnienie. Art. 5 stanowi, że Rzeczpospolita strzeże dziedzictwa narodo-
wego. Z kolei w art. 6 ust. 1 jest zapisane, że stwarza warunki upowszechniania 
i równego dostępu do dóbr kultury.

Niektóre polskie przepisy dotyczące ochrony dziedzictwa audiowizualnego 
przewyższają zapisy ratyfikowanej konwencji. Wymagania konwencji to m.in. 
wskazanie 1 lub kilku organów, które będą pełnić funkcję narodowego archi-
wum. Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny pełni funkcję polskiego 
archiwum filmowego. Terminy przekazania materiałów do odpowiedniej insty-
tucji też są niejednolite. Konwencja nakazuje przekazanie filmu w ciągu roku od 
premiery. W Polsce jest to 30 dni od zakończenia produkcji.

Dbanie o nasze dziedzictwo kulturowe, tak aby zachować je dla następnych 
pokoleń, powinno być naszym wspólnym dążeniem.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 13. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa ma na celu wyrażenie zgody na dokonanie przez prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Europejskiej Konwencji o ochronie 
dziedzictwa audiowizualnego, sporządzonej w Strasburgu dnia 8 listopa-
da 2001 r.

Celem konwencji jest zapewnienie ochrony europejskiego dziedzictwa 
audiowizualnego oraz jego uznanie zarówno jako formy sztuki, jak i zapi-
su przeszłości, przez gromadzenie, zachowanie i udostępnianie materiałów 
filmowych dla celów kulturowych, naukowych i badawczych, w interesie 
publicznym.

Jak podkreślono w opinii senackiego Biura Legislacyjnego, „zasadniczy-
mi obowiązkami, jakie nakłada Konwencja, jest wprowadzenie ustawowego 
obowiązku gromadzenia i przechowywania materiałów filmowych wypro-
dukowanych lub koprodukowanych na terytorium państwa-Strony (art. 5 
ust. 1 Konwencji) oraz wskazanie jednego lub kilku organów, których zada-
niem będzie pełnienie funkcji narodowego archiwum (art. 6 ust. 1 Konwencji). 
Uzupełnieniem obowiązku powołania państwowych organów archiwizacyj-
nych jest konieczność wdrożenia przez państwo-Stronę Konwencji przepisów, 
które pozwalają organowi publicznemu na wykonywanie w praktyce nadzoru 
nad działalnością ustanowionego archiwum (art. 6 ust. 3 Konwencji) oraz obli-
gują organ do zapewnienia technicznych i finansowych środków koniecznych 
do prowadzenia działalności archiwalnej.

W polskim systemie prawnym nakładane przez Konwencję obowiązki są 
już realizowane w szczególności w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 r. o kinematografii. Natomiast obowiązki organu archiwizującego pełni 
Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny.

W uzasadnieniu projektu ustawy wskazano, że «przyjęcie Konwencji do 
polskiego porządku prawnego będzie sprzyjało ujednoliceniu standardów 
przekazywania i przechowywania dzieł audiowizualnych, w tym utworów 
kinematograficznych, także na poziomie międzynarodowym. (…) Związanie 
Rzeczypospolitej Polskiej Konwencją pozwoli na uzupełnienie przyjętych umów 
międzynarodowych o zagadnienia ochrony dziedzictwa audiowizualnego». 
Ponadto wskazano, że ratyfikowanie Konwencji nie spowoduje konieczności 
zmiany obowiązujących przepisów, jak również skutków finansowych dla bu-
dżetu państwa.

Konwencja dotyczy spraw uregulowanych w ustawie i w związku z tym 
podlega ratyfikacji za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie zgodnie z art. 89 
ust. 1 pkt. 5 konstytucji.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia”.
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W Sejmie za przyjęciem ustawy opowiedziało się 432 posłów, 1 był przeciw, 
10 wstrzymało się od głosu. 

Popieram ustawę o ratyfikacji Europejskiej Konwencji o ochronie dzie-
dzictwa audiowizualnego, sporządzonej w Strasburgu dnia 8 listopada 2001 r. 
Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 14. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wysłuchaliśmy dziś informacji prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie kon-

troli w Funduszu Sprawiedliwości. Rozumiem, że polityka opozycji w tym zakresie, 
czyli polityka destrukcji i ataku na rząd, jest w tym momencie zbieżna ze stanowiskiem 
Najwyższej Izby Kontroli. Stąd zaproszenie do Senatu i prezentacja niniejszej informacji.

Do samych zarzutów sformułowanych w raporcie NIK odniósł się już bezpośrednio 
resort sprawiedliwości, który wypowiedział się tak – zacytuję wiceministra Marcina 
Romanowskiego – ,,Nie, nie ma ku temu podstaw – zakres delegacji ustawowej zawartej 
w k.k.w. nie został przekroczony. Zresztą o wartości merytorycznej tego wniosku świad-
czą uwagi przedstawicieli NIK wygłaszane podczas prezentacji raportu, że ewentualne 
stwierdzenie niekonstytucyjności będzie skutkować konsekwencjami prawnokarnymi. 
Innymi słowy: NIK złoży wtedy doniesienie do prokuratury. Za taki pomysł student 
I roku prawa dostałby ocenę niedostateczną. Dlatego nie mam wątpliwości, że raport 
i jego prezentacja to teatr, gra polityczna prezesa Mariana Banasia”. A w odniesieniu 
do samego Funduszu Sprawiedliwości powiedział: „To była świadoma decyzja ustawo-
dawcy. W pełni racjonalna w ramach polityki karnej, gdzie stawia się też na prewencję. 
Jak spojrzymy na budżet funduszu, to 70% środków kierowane jest na pomoc pokrzyw-
dzonym, a na prewencję tylko 16% (...) Izba za pomoc pokrzywdzonym uznaje tylko 
wydatki na sieć ośrodków pomocy osobom pokrzywdzonym. Kwestionuje natomiast 
finansowanie sprzętu do ratowania ofiar wypadków komunikacyjnych dla strażaków 
czy dla szpitali, bo jej zdaniem to nie jest pomoc dla pokrzywdzonych przestępstwem. 
My uważamy inaczej – to strażacy najczęściej są pierwsi na miejscu wypadku, prze-
stępstwa w rozumieniu prawa, zwłaszcza na terenach oddalonych od większych miast. 
I to właśnie strażaków fundusz wyposaża w sprzęt m.in. do wydobywania rannych 
z rozbitych samochodów i w narzędzia pierwszej pomocy. To jest ważniejsze niż po-
moc prawna, psychologiczna czy materialna udzielana w naszych ośrodkach, niczego 
oczywiście jej nie ujmując”.

Szkoda, że opozycja skupiła się tylko na jednostronnym przekazie prezentowanym 
przez NIK. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 15. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W  przypadku niniejszego projektu rezolucji o  miejscu Polski w  Unii 

Europejskiej ponownie w Wysokiej Izbie mamy przykład deprecjonowania roli 
uchwały i wykorzystywania jej na potrzeby bieżącej walki politycznej.

Po raz kolejny opozycja próbuje wyklarować fałszywą rzeczywistość i prze-
kazać ją opinii publicznej, tym razem o rzekomym polexicie. To jednak po pro-
stu nie ma odzwierciedlenia w faktach. Jako Prawo i Sprawiedliwość wiążemy 
przyszłość Polski jednoznacznie z przynależnością do Unii Europejskiej, ale to 
nie oznacza, że musimy się godzić na postępujący, pozatraktatowy proces ogra-
niczania suwerenności państwom członkowskim. 

Warto przypomnieć, że nigdzie w traktatach kompetencje dotyczące refor-
mowania wymiaru sprawiedliwości nie zostały nigdy przekazane na poziom 
Unii Europejskiej. Dzisiaj jednym z sędziów Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej jest pan Safjan, niegdyś prezes Trybunału Konstytucyjnego, który 
rozstrzygnął już po wejściu Polski do Unii Europejskiej, że w przypadku takiej 
kolizji konstytucja ma nadrzędność. Kilka lat później trybunał pod przewod-
nictwem prof. Rzeplińskiego podjął podobne rozstrzygnięcie.

Patrząc na sam tekst proponowanej przez opozycję rezolucji, widzimy, że nie 
chodzi tutaj o miejsce Polski w Unii Europejskiej, tylko o populistyczny atak na 
rząd. W mojej ocenie jest to reakcja na to, że opozycja od 2015 r. nie jest w stanie 
wygrać żadnych wyborów, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość realizuje ambitny 
program dla Polski i Polaków, i dotrzymując słowa, cieszy się dużym poparciem 
w społeczeństwie. Takiego programu nie potrafi pokazać opozycja, stąd tego 
rodzaju polityczne wrzutki, niemające kompletnie żadnego odzwierciedlenia 
w rzeczywistości. Będę głosował przeciwko tej uchwale. Dziękuję bardzo.
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oświadczenie złożone 
przez senator halinę Biedę

oświadczenie skierowane do ministra edukacji i nauki  
Przemysława czarnka

Proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania.
1. Jaki jest obecnie stan wdrożenia pilotażu specjalistycznych centrów wspie-

rania edukacji włączającej?
2. Na jakim etapie są prace związane z przekształcaniem poradni psycholo-

giczno-pedagogicznych w centra dziecka i rodziny?
3. Czy od 1 stycznia 2022 r. będą działały wiodące ośrodki koordynacyjno-

-rehabilitacyjno-opiekuńcze? Obowiązująca umowa z Ministerstwem Edukacji 
i Nauki jest zawarta do 31 grudnia 2021 r.

Z poważaniem 
Halina Bieda 
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oświadczenie złożone 
przez senator halinę Biedę

oświadczenie skierowane do ministra edukacji i nauki  
Przemysława czarnka

Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej zwracam się z prośbą o wyjaśnienie 
zasad realizacji i finansowania przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”, 
które w swoim założeniu ma uatrakcyjnić proces edukacyjny dzieci i młodzie-
ży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, 
tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Uważam podjęte działania za słuszne i właściwe, jednak wiele spraw bu-
dzi moje wątpliwości i wynika to z troski o wszystkich uczniów polskich szkół. 
Przedstawiona w tym roku propozycja (rozumiem, że w formie pilotażu) trafi 
do niewielkiej liczby odbiorców, szczególnie w dużych miastach i dużych szko-
łach. Zapisy komunikatu ministra edukacji i nauki z dnia 27 sierpnia 2021 r. 
określają, że wnioskodawca może złożyć wnioski dla każdej szkoły, której jest 
organem prowadzącym:

„a) dla szkoły podstawowej – maksymalnie dwa wnioski o dofinansowanie 
wycieczki (jeden wniosek dla klas I–III oraz jeden wniosek dla klas IV–VIII),

b) dla szkoły ponadpodstawowej – maksymalnie jeden wniosek o dofinan-
sowanie wycieczki;

c) w przypadku zespołu szkół – maksymalnie dwa wnioski o dofinansowa-
nie wycieczki dla szkoły podstawowej oraz maksymalnie jeden wniosek o do-
finansowanie wycieczki dla każdej szkoły ponadpodstawowej, wchodzących 
w skład zespołu.”.

Również ograniczenia finansowe determinują liczbę uczniów, którzy mogą 
skorzystać z wycieczki.

Z przedstawionych treści wynika, że nie każdy uczeń będzie mógł wziąć 
udział w wycieczce organizowanej przez szkołę. Nie wiadomo też, czy podczas 
całej swojej edukacji będzie miał taką możliwość. Wobec tego jestem zaintere-
sowana sposobem uregulowania tej kwestii w kolejnych latach w taki sposób, 
aby każdy uczeń miał takie same możliwości i taką samą dostępność udziału.

Halina Bieda
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oświadczenie złożone 
przez senatora Bogdana Borusewicza

oświadczenie skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie infrastruktury, 
pełnomocnika rządu ds. centralnego Portu komunikacyjnego  

dla rzeczypospolitej Polskiej Marcina horały

Pandemia COVID-19 spowodowała ogromne straty, porty lotnicze i touro-
peratorzy każdego dnia walczą o przetrwanie. Obecnie Polska Agencja Żeglugi 
Powietrznej pobiera 2 opłaty związane z zapewnieniem służb żeglugi powietrz-
nej w Polsce. Są to: opłata terminalowa i opłata trasowa. 

Zapowiadane podwyżki opłat terminalowej i trasowej, zaproponowane przez 
Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, wpłyną na wzrost cen biletów oraz spadek 
popytu na usługi lotnicze, kondycję portów regionalnych i pogorszą sytuację 
lokalnej gospodarki. Dodatkowa opłata może doprowadzić do likwidacji lokal-
nych lotnisk, czyli zniszczenia budowanego przez lata polskiego rynku lotni-
czego. Inne kraje europejskie wsparły bezpośrednią dotacją budżetową swoje 
odpowiedniki Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Proszę więc o informację o powodach podwyżki opłat dla linii lotniczych 
operujących w Polsce.

Bogdan Borusewicz
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oświadczenie złożone 
przez senatora krzysztofa Brejzę

oświadczenie skierowane do i zastępcy prokuratora generalnego,  
prokuratora krajowego bogdana święczkowskiego

Szanowny Panie Prokuratorze!
Od kilku lat staram się zasygnalizować różnym instytucjom, w tym organom 

prokuratury, SOP, MSWiA, problem zabezpieczonej do celów postępowania są-
dowego limuzyny audi A8 L. Pojazd ten, zakupiony za 2,5 miliona zł, po miesiącu 
użytkowania został rozbity w wypadku Beaty Szydło w Oświęcimiu 11 lutego 
2017 r. Od tego czasu, czyli ponad 4,5 roku, rozbite audi A8 L stoi na przysłowio-
wych „kołkach” na jednym z policyjnych parkingów. Jak wskazują eksperci, na 
skutek niewyremontowania oraz nieużytkowania pojazd ten niszczeje. Wraz 
z upływem czasu traci on na wartości, co jeśli weźmie się pod uwagę kwotę za-
kupu 2,5 miliona zł, oznacza znaczne straty dla Skarbu Państwa.

W związku z powyższym w trybie oświadczenia senatorskiego zwracam się 
do Pana Prokuratora z uprzejmą prośbą o odpowiedzi na następujące pytania.

1. Czy Prokuratura Krajowa posiada wiedzę, która jednostka prokuratury 
i kiedy wnioskowała o zabezpieczenie audi A8 L?

2. Czy, a jeśli tak, to kiedy, prokuratura, która powinna dbać o mienie Skarbu 
Państwa, wystąpiła o zwrot limuzyny rządowej marki Audi A8 L zabezpieczo-
nej w postępowaniu w sprawie wypadku Beatu Szydło w Oświęcimiu 11 lutego 
2017 r.

3. Czy Prokuratura Krajowa, biorąc pod uwagę wszelkie instrumenty praw-
ne, zamierza podjąć jakiekolwiek działania w powyższej sprawie zmierzające do 
skutecznego zwrotu tego pojazdu?

4. Czy Prokuratura Krajowa posiada wiedzę, jaka jest wysokość utraty war-
tości zabezpieczonej limuzyny, która nastąpiła w ciągu 4,5 roku zabezpieczenia?

5. Czy Prokuratura Krajowa zamierza podjąć jakiekolwiek czynności pra-
wem przewidziane, by wycofać zabezpieczenie pojazdu i zapobiec dalszej utra-
cie wartości tego pojazdu?

Z wyrazami szacunku 
Krzysztof Brejza
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oświadczenie złożone 
przez senatora krzysztofa Brejzę

oświadczenie skierowane do i zastępcy prokuratora generalnego,  
prokuratora krajowego bogdana święczkowskiego

Szanowny Panie Prokuratorze!
W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji dotyczącej wyników badań 

próbek zabezpieczonych podczas oględzin wraku samolotu Tu-154M rozbite-
go w Smoleńsku, przeprowadzonych w laboratoriach zagranicznych, w Anglii, 
Irlandii Północnej i we Włoszech, zwracam się w trybie oświadczenia senator-
skiego −, wdzięczny będę Panu Prokuratorowi za odpowiedź na następujące 
pytania.

1. Czy Prokuratura Krajowa dysponuje już wynikami badań ze wszystkich 
laboratoriów, którym zlecono analizę próbek zabezpieczonych podczas oględzin 
wraku samolotu Tu-154M rozbitego w Smoleńsku? Jeśli tak, to jakie są wyniki 
badań przeprowadzonych przez wspomniane laboratoria.

2. Jaki jest łączny koszt (wskazany w kwocie brutto) badań próbek zabezpie-
czonych podczas oględzin wraku samolotu Tu-154M rozbitego w Smoleńsku, 
a zleconych zagranicznym laboratoriom?

Z wyrazami szacunku 
Krzysztof Brejza
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oświadczenie złożone 
przez senatora artura dunina

oświadczenie skierowane do wiceprezesa rady Ministrów,  
ministra aktywów państwowych jacka Sasina

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z otrzymaniem niesatysfakcjonującej mnie odpowiedzi na 

oświadczenie złożone podczas 21. posiedzenia Senatu RP w sprawie wsparcia 
finansowego z tarcz antykryzysowych, przyznanego przedsiębiorcom państwo-
wym i spółkom kontrolowanym przez Skarb Państwa proszę o dokładne i kon-
kretne odpowiedzi na zadane pytania, bez odsyłania do stron internetowych.

Mając na uwadze sprawiedliwe rozdysponowanie środków z tarcz antykry-
zysowych, a także fakt, iż poszczególne resorty powinny posiadać odpowiednie 
dane, które byłyby przejrzyste i transparentne, a także łatwe do zweryfikowa-
nia, proszę o odpowiedzi na następujące pytania.

1. Ile przedsiębiorstw państwowych skorzystało z tarcz antykryzysowych?
2. Ile spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa było beneficjentami tarcz 

antykryzysowych?
3. Na jaką ogólną kwotę zostało przyznane wsparcie finansowe z tarcz anty-

kryzysowych przedsiębiorstwom państwowym?
4. Na jaką ogólną kwotę zostało przyznane wsparcie finansowe z tarcz anty-

kryzysowych spółkom kontrolowanym przez Skarb Państwa?

Z wyrazami szacunku 
Artur Dunin
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oświadczenie złożone 
przez senatora artura dunina

oświadczenie skierowane do ministra zdrowia  
adama niedzielskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana Ministra o wyjaśnienie kwestii dotyczącej unieważnio-

nego konkursu na prowadzenie wsparcia telefonicznego dla dzieci i młodzieży. 
Ministerstwo Zdrowia przez 5 miesięcy rozpatrywało 6 ofert, które wpłynęły 
w ramach rozpisanego konkursu. Wśród oferentów znalazła się fundacja, która 
posiada bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu infolinii dla dzieci i mło-
dzieży. Uzyskała ona prawie maksymalną liczbę punktów, a mimo to konkurs 
został odwołany, ponieważ – według Ministerstwa Zdrowia – żadna z ofert nie 
spełniała oczekiwań.

Biorąc pod uwagę sytuację pandemiczną, w której odnotowuje się wzmożoną 
potrzebę dzieci i młodzieży, jeśli chodzi o otrzymanie pomocy i wsparcia, a także 
brak dofinansowania i doinwestowania w zakresie opieki psychiatrycznej, co 
sprawia, że Polska plasuje się w czołówce państw pod względem liczby samo-
bójstw popełnianych przez dzieci, proszę o odpowiedź na następujące pytania.

1. Dlaczego konkurs na prowadzenie wsparcia telefonicznego dla dzieci i mło-
dzieży został unieważniony?

2. Jakie kryteria musi spełniać instytucja, która będzie mogła otrzymać do-
finansowanie na prowadzenie telefonu wsparcia dla dzieci i młodzieży?

3. Czy Ministerstwo Zdrowia zamierza ogłosić nowy konkurs?
3. Czy Ministerstwo Zdrowia zamierza pomóc dzieciom i młodzieży, któ-

re potrzebują natychmiastowego i doraźnego wsparcia dostępnego całą dobę?

Z wyrazami szacunku 
Artur Dunin
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oświadczenie złożone 
przez senatora zygmunta frankiewicza

oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji 
Mariusza kamińskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Dobrzeń Wielki od 1 stycznia 2017 r. znalazł się w zupełnie nowej rzeczywistości 

finansowej, organizacyjnej, społecznej i prawnej w wyniku zmiany granic pomię-
dzy gminą i miastem Opole. Z prężnie rozwijającej się jednostki samorządu tery-
torialnego stał się samorządem walczącym o przetrwanie, któremu w budżecie na 
przyszły rok tylko na wydatki bieżące zabraknie ok. 3,7 miliona zł.

Pomimo jednoznacznego wyniku konsultacji społecznych – przy 99% frekwencji 
98% mieszkańców gminy opowiedziało się przeciwko podziałowi – zmiana granic 
stała się faktem. Jedynym wymiernym efektem protestów mieszkańców gminy 
była pomoc finansowa w kwocie 30 milionów zł, rozłożona na 4 lata, której udzie-
liło miasto Opole. Gmina utraciła ok. 40 milionów zł dochodów rocznie i została 
pozbawiona własnych terenów inwestycyjnych, jednakże wszystkie duże gminne 
jednostki pozostały na terenie gminy i muszą być przez nią utrzymywane.

Samorząd Dobrzenia Wielkiego poczynił starania, aby zmniejszyć wydatki. 
Znaczące cięcia dotknęły administrację, sport, kulturę, oświatę, budżety sołeckie, 
stację CARITAS, meliorację, drogi. Podwyższono podatki, ograniczono do 50% do-
płaty do kosztów rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. To jednak proble-
mów nie rozwiązało. RIO negatywnie zaopiniowała w 2021 r. WPF. Budżet na rok 
2022 jest praktycznie nie do uchwalenia.

To tylko niektóre z problemów Dobrzenia Wielkiego. Propozycje przedstawiane 
miastu Opole zostały odrzucone. Miasto przejęło mienie gminy, w które w ostat-
nich latach, poprzedzających zmianę granic, sporo zainwestowano. Rekompensata 
za nakłady inwestycyjne w ten majątek – w wysokości 6 milionów zł rocznie – po-
zwoliłaby ustabilizować budżet gminy w najbliższych latach. Kolejnym koniecznym 
krokiem byłaby korekta granic gminy, tak aby znalazły się w nich tereny inwesty-
cyjne pozwalające na rozwój bazy podatkowej.

W związku z powyższym proszę Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na na-
stępujące pytania.

1. Czy ministerstwo widzi możliwość pomocy gminie w zażegnaniu poważnych 
problemów z powodu strukturalnego braku dochodów koniecznych do jej normal-
nego funkcjonowania?

2. Czy w związku z pismem wójta z dnia 8 lipca 2021 r. ministerstwo podejmie 
się mediacji pomiędzy Dobrzeniem Wielkim a Opolem w celu rozwiązania kata-
strofalnej sytuacji gminy?

Z poważaniem 
Zygmunt Frankiewicz
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oświadczenie złożone 
przez senatora stanisława Gawłowskiego

oświadczenie skierowane do przewodniczącego  
krajowej rady radiofonii i telewizji witolda kołodziejskiego

Szanowny Panie Przewodniczący!
W nawiązaniu do Pańskiej odpowiedzi z dnia 22 września 2021 r. (znak: 

DMP.071.30.1.2021) dotyczącej oświadczenia złożonego przeze mnie na 29. po-
siedzeniu Senatu w dniu 10 września 2021 r. zwracam się z prośbą o doprecy-
zowanie odpowiedzi na następujące pytanie.

1. Ile czasu na antenie byli obecni parlamentarzyści (posłowie i senatorowie) 
z okręgu koszalińskiego w audycjach na żywo od początku kadencji, tj. od 13 paź-
dziernika 2019 r., w Polskim Radiu Regionalnej Rozgłośni w Koszalinie? Proszę 
o zestawienie tabelaryczne z wyszczególnieniem niżej wymienionych parla-
mentarzystów: Jerzy Hardie-Douglas, Marek Hok, Piotr Zientarski, Małgorzata 
Golińska, Czesław Hoc, Paweł Szefernaker, Małgorzata Prokop-Paczkowska, 
Radosław Lubczyk, Janusz Gromek, Stanisław Gawłowski.

Z poważaniem 
Stanisław Gawłowski 
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oświadczenie złożone 
przez senatora Beniamina Godylę

oświadczenie skierowane do prezesa rady Ministrów 
Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Zwracam się do Pana z apelem w sprawie znalezienia dodatkowych środków 

na budowę obwodnicy Strzelec Opolskich. W ramach programu budowy 100 ob-
wodnic na lata 2020–2030 w województwie opolskim mają zostać zrealizowane 
4 obwodnice: Prudnika, Sidziny, Brzegu i Lędzin. Obwodnica Strzelec Opolskich 
znalazła się tylko na liście rezerwowej, a jej ewentualna budowa uzależniona 
będzie od uzyskania oszczędności przetargowych.

Budowa obwodnicy jest konieczna zarówno ze względu na poprawę bez-
pieczeństwa i komfortu podróżowania, jak i ze względów środowiskowych. 
Natężenie ruchu cały czas rośnie, m. in. ze względu na rozwijającą się strefę 
ekonomiczną położoną w pobliżu autostrady. Dlatego apeluję, aby budowa ob-
wodnicy Strzelec Opolskich znalazła się na liście priorytetowych inwestycji 
w województwie opolskim.

Z wyrazami szacunku 
Beniamin Godyla
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oświadczenie złożone 
przez senator agnieszkę Gorgoń-komor

oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury andrzeja adamczyka  
oraz do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza kamińskiego

Szanowni Panowie Ministrowie!
Z  wielkim niepokojem przyjęłam informacje o  planowanej likwidacji 

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej jako samodzielnej 
jednostki oraz o przekształceniu go w oddział terenowy WORD w Katowicach. 
Jednoznacznie uważam, że centralizacja bielskiej jednostki nie jest korzystna 
dla mieszkańców subregionu południowego województwa śląskiego.

Bielski WORD jest bardzo dobrze prosperującą jednostką, posiadającą 
12 milionów zł oszczędności na zakończenie ubiegłej kadencji samorządowej, 
tj. 2018/2019 r. Władze wojewódzkie, chcąc przekształcić jednostkę w oddział 
rejonowy WORD w Katowicach, dają ogromne możliwości finansowe nieren-
townej jednostce, jaką jest katowicki Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. To 
spowoduje odpływ wypracowanych na przestrzeni wielu lat ogromnych zysków 
jednostki w naszym mieście.

W związku z tym zwracam się z prośbą o niezwłoczne przekazanie na piśmie 
realnych argumentów przemawiających za realizacją niezrozumiałej i bulwer-
sującej likwidacji bielskiego WORD.

Z wyrazami szacunku  
Agnieszka Gorgoń-Komor
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oświadczenie złożone 
przez senatora Jana marię Jackowskiego

oświadczenie skierowane do wiceprezesa rady Ministrów, ministra kultury, 
dziedzictwa narodowego i sportu Piotra glińskiego

W ostatnim czasie do mojego biura senatorskiego zgłosili się mieszkańcy z te-
renu północnego Mazowsza. Moi rozmówcy wskazali na niepokojące działania 
niektórych zarządców nekropolii. Zostały przytoczone dosyć liczne przykłady 
likwidacji lub zapowiedzi likwidacji grobów, w których spoczywają osoby wielce 
zasłużone dla lokalnej społeczności, bohaterowie walk o niepodległość Polski. 
Jako powód takiego postępowania jest podawany brak opłat za miejsce na da-
nej nekropolii. W tych grobach często spoczywają osoby, które nie mają dalszej 
rodziny, stąd i brak opłat. Niektóre samorządy podejmują uchwały mające na 
celu otoczenie opieką takich grobów, jednak nie jest to zjawisko powszechne. 

W związku z tym proszę o informację, czy jest możliwa nowelizacja ustawy 
o grobach i cmentarzach wojennych w zakresie zobowiązania zarządców nekro-
polii do zachowania grobów takich osób, bez względu na zaległości płatnicze.

Jan Maria Jackowski
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oświadczenie złożone 
przez senatora Jana marię Jackowskiego

oświadczenie skierowane do wiceprezesa rady Ministrów, ministra kultury, 
dziedzictwa narodowego i sportu Piotra glińskiego  

oraz do prezesa instytutu Pamięci narodowej – komisji ścigania zbrodni  
przeciwko narodowi Polskiemu karola nawrockiego

Polska we wrześniu 1939 r. doznała ataku zbrojnego ze strony Niemiec i Rosji, 
w wyniku czego poległo i zostało zamordowanych wielu Polaków. Te tragiczne 
lata agresji i późniejszej okupacji odcisnęły się trwale w naszej historii. W wielu 
miejscach Polski zostały ufundowane tablice poświęcone ofiarom terroru i na-
paści. Często się zdarza, że opisują one tragiczne wydarzenia, nieprecyzyjnie 
wskazując sprawców cierpień narodu polskiego. 

W ostatnim czasie przedstawiciele środowisk patriotycznych podjęli inicjaty-
wę doklejania na wspomnianych tablicach określeń faktycznych sprawców, np. 
„Niemcy” zamiast wyimaginowanych „hitlerowców”. Ta samorzutna akcja budzi 
opór niektórych gremiów, choć idea odkłamywania historii wydaje się słuszna. 

W związku z tym proszę o informację, jaka jest możliwość usankcjonowania 
napisów na tablicach poświęconych ofiarom wojny, które będą bez niedomówień 
wskazywały sprawców.

Jan Maria Jackowski



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 31. posiedzenia Senatu

354

31. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 7 i 8 października 2021 r.

 
 
 
 
 

oświadczenie złożone 
przez senatora Jana marię Jackowskiego

oświadczenie skierowane do komendanta głównego Policji  
jarosława Szymczyka

Proszę Pana Komendanta o informację oraz stanowisko w sprawie, w której 
zwrócił się do mnie red. Ł. P., sprawozdawca parlamentarny. Poniżej przytaczam 
treść jego pisma skierowanego do mnie:

„W środę 15 września br. ok. godz. 12.30 bez próby uprzedniego wezwania 
mnie w jakiejkolwiek formie (nie miałem nawet awiza w skrzynce pocztowej) pod 
moją nieobecność do mojego mieszkania próbowała wejść dzielnicowa z Ludnej. 
Nie została wpuszczona do środka przez osobę w tym momencie w nim przeby-
wającą i pomagającą mi w drobnych porządkach. Osoba ta powiadomiła funk-
cjonariuszkę, żeby przyszłaona, gdy będę obecny w lokalu, jako że jestem jego 
jedynym właścicielem.

Dzień później, w czwartek 16 września, ok. godz. 19.30 funkcjonariuszy było 
już troje. Ponieważ w mieszkaniu nie zastali nikogo, wydzwaniali po sąsiadach 
i wypytywali ich o moją aktywność zawodową w Sejmie. Zbulwersowana tym 
osoba, przedstawiająca się jako mój sąsiad, dzwoniła nawet w tej sprawie do 
biura sejmowego koła Konfederacji.

W piątek 17 września o godz. 15.30 udałem się na Ludną w celu wyjaśnienia 
sprawy, jednak obecny na miejscu najwyższy tam rangą funkcjonariusz nie 
podał mi żadnych istotnych informacji, a te, które usłyszałem, okazały się wza-
jemne sprzeczne. Oznajmił, że chodzi o donos i konflikt sąsiedzki, który jako-
by… mnie nie dotyczy. Skoro tak, to czego policja szukała w moim mieszkaniu? 
Równocześnie funkcjonariusz próbował mi zadawać prowokacyjne i niedopusz-
czalne wobec błahości sprawy pytania typu: «z kim pan mieszka?».

W tej sytuacji w niedzielę 19 września br. w Komendzie Policji Warszawa-
Śródmieście przy ul. Wilczej złożyłem zawiadomienie o popełnionym przez 
funkcjonariuszy przestępstwie naruszenia miru domowego, nękania i utrud-
niania wykonywania pracy dziennikarskiej. Zawiadomienie zostało przyjęte, 
jego sygnatura to (…).

Nadal nie dowiedziałem się, czego sprawa dotyczy i czy próba nachodzenia 
mnie w miejscu zamieszkania stanowi część szerszej akcji, wymierzonej w akre-
dytowanych w Parlamencie dziennikarzy w związku z ich pracą zawodową.

Ł. P.
Dziennikarz (…)
[…] Warszawa”.

Jan Maria Jackowski
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oświadczenie złożone 
przez senatora kazimierza kleinę

oświadczenie skierowane do ministra klimatu i środowiska  
Michała kurtyki

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura przychodzą zaniepokojeni pracownicy oraz przedstawi-

ciele władz samorządowych z informacjami na temat likwidacji nadleśnictwa 
w Lęborku. Obawiają się potencjalnych konsekwencji, jakie ta decyzja będzie ze 
sobą niosła.

Historia nadleśnictwa w Lęborku sięga 1945 r., a w obecnym kształcie funk-
cjonuje ono od 1984 r. Można więc stwierdzić, że jest wręcz historycznie zwią-
zane z miastem, a wielu mieszkańców ma do tej jednostki osobistą sympatię 
oraz sentyment. Jego praca do tej pory nie budziła zastrzeżeń i była pozytywnie 
oceniana przez samych mieszkańców. Na potrzeby nadleśnictwa został kilka lat 
temu odnowiony budynek, w którym mieści się jego siedziba.

Nadleśnictwo w Lęborku zatrudnia kilkadziesiąt osób. Są to ludzie posiada-
jący wysokie kwalifikacje oraz wiedzę. W momencie likwidacji nadleśnictwa 
część z tych osób może stracić pracę. Utrata takiego kapitału ludzkiego byłaby 
dla Lasów Państwowych oraz samego miasta, w okolicach którego mieszkają, 
niepowetowaną stratą.

Kolejną konsekwencją będzie mniejszy nacisk na ochronę lasów. 
Nadleśnictwo w Lęborku jest jednostką bardzo dobrze zorganizowaną i za-
wsze należycie wykonującą swoje obowiązki. Jej brak może skutkować ob-
niżeniem standardów do tej pory dochowywanych na obszarach leśnictw jej 
podległych.

W związku z powyższym kieruję do Pana Ministra następujące pytania.
1. Czy w Lasach Państwowych jest przewidywana reorganizacja ze wzglę-

du na rentowność poszczególnych nadleśnictw? Otrzymałem informację, że 
planuje się likwidację Nadleśnictwa Lębork i Nadleśnictwa Cewice w RDPL 
w Gdańsku.

2. Na jakiej podstawie prawnej i merytorycznej planuje się reorganizację 
nadleśnictw w RDPL w Gdańsku?

3. Czy była przeprowadzona merytoryczna analiza sytuacji ekonomiczno-
-finansowej likwidowanych nadleśnictw na tle wszystkich nadleśnictw RDPL 
Gdańsk i w Polsce?

4. Czy przeprowadzono wymagane prawem konsultacje ze związkami za-
wodowymi, społeczeństwem, samorządem i ciałami doradczymi w sprawie re-
organizacji (restrukturyzacji) nadleśnictw w RDPL Gdańsk? Jeżeli tak, to jakie 
jest ich stanowisko w tej sprawie.

5. Kto decyduje o likwidacji i łączeniu jednostek Lasów Państwowych?
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6. Jakie muszą być spełnione przesłanki merytoryczne i prawne, aby zlikwi-
dować nadleśnictwo w Polsce?

7. Czy proces likwidacji tego zakładu pracy nie będzie skutkował zwolnie-
niami pracowników lub pogorszeniem ich warunków pracy?

Z poważaniem 
Kazimierz Kleina 
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oświadczenie złożone 
przez senatora kazimierza kleinę

oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi  
grzegorza Pudy

Szanowny Panie Ministrze!
Lekarze weterynarii pracujący na terenie powiatu chojnickiego, sprawujący 

nadzór weterynaryjny w zakładach uboju i przetwórstwa mięsnego, od kilku 
miesięcy nie otrzymują należnych im wynagrodzeń od powiatowego lekarza 
weterynarii. 

W umowach zawartych przez lekarzy ujęto, że wypłata należnych świadczeń 
nastąpi w terminie 14 dni od otrzymania przez powiatowego lekarza weterynarii 
w Chojnicach środków pieniężnych od wojewódzkiego inspektora weterynarii 
w Gdańsku. Od lipca br. powiatowy lekarz weterynarii nie otrzymuje środków 
od wojewódzkiego lekarza weterynarii w Gdańsku na zaległe wynagrodzenia 
za wykonaną pracę. Taka sytuacja kilkakrotnie powtarzała się w ostatnich la-
tach w tym powiecie. Większość pokrzywdzonych tym stanem lekarzy ma na 
utrzymaniu rodziny. Brak należnego wynagrodzenia nie pozwala im i ich ro-
dzinom na godne życie. 

W związku z tym kieruję do Pana Ministra następujące pytania.
1. Dlaczego Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku nie przekazu-

je środków pieniężnych na rzecz wynagrodzeń oraz składek ZUS dla lekarzy 
weterynarii?

2. Czy nie uważa Pan, że w umowach-zleceniach powinna być wpisana data 
zapłaty za świadczoną usługę, a nie uzależnianie tej zapłaty od momentu otrzy-
mania środków od wojewódzkiego inspektoratu weterynarii?

3. Kiedy nastąpi wypłata zaległych wynagrodzeń?

Z poważaniem 
Kazimierz Kleina 
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oświadczenie złożone 
przez senatora wojciecha koniecznego

oświadczenie skierowane do ministra zdrowia  
adama niedzielskiego

W imieniu Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Opieki Paliatywnej zwra-
cam się z prośbą o zwiększenie nakładów finansowych na świadczenia opieki 
paliatywnej i hospicyjnej w całej Polsce, w tym poprzez dokonanie aktualizacji 
taryfy świadczeń gwarantowanych w omawianym zakresie. 

Od 2016 r. świadczenia finansowane są na niezmiennym poziomie, przy czym 
obecnie obowiązująca taryfa świadczeń gwarantowanych opieki paliatywnej 
i hospicyjnej została sporządzona na podstawie danych z lat 2013–2014, a obo-
wiązków ustawowych nałożonych na organizacje prowadzące opiekę paliatywną, 
wymagających środków finansowych, stale przybywa (są to np. prowadzenie 
działu farmacji szpitalnej, zatrudnienie na etat kierownika działu farmacji, 
elektronizacja dokumentacji medycznej, zakup komputerów, oprogramowa-
nia, serwerów, serwisów, rosnące płace pracowników i żądania płacowe osób 
zatrudnianych, rosnące koszty stałe). 

Rosnące niedofinansowanie i brak środków finansowych wprost przekładają 
się na brak oferty zatrudnienia dla nowych i młodych pracowników, co powo-
duje zagrożenie dla funkcjonowania zespołów opieki paliatywnej i hospicyjnej, 
prowadzonej w formie zarówno ambulatoryjnej, domowej, jak i stacjonarnej. 
W obecnej chwili brakuje średnio 20% środków finansowych na bieżącą i pod-
stawową działalność. Bez podjęcia pilnych działań mających na celu natychmia-
stowy wzrost nakładów finansowych na opiekę paliatywną i hospicyjną, opiekę 
prowadzoną od ponad 20 lat z wielkim zaangażowaniem i oddaniem wobec pa-
cjentów nieuleczalnie chorych, staje się ona zagrożona. Przy niewydolności jed-
nostek prowadzących opiekę paliatywną w Polsce, która jest kilkukrotnie tańsza 
niż opieka szpitalna, system ochrony zdrowia, w tym hospitalizacje tej grupy pa-
cjentów, pogorszy i zaburzy funkcjonowanie i jakość życia chorych i ich rodzin.

Pragnę także zwrócić uwagę na zmiany wprowadzone do projektu zarządze-
nia prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów 
w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna. Zmiany dotyczące wizyt pielęgniar-
skich co 3 dni spowodują zwiększenie liczby wizyt miesięcznie u jednego pacjenta 
z 8 do 10. Jeden etat przeliczeniowy pielęgniarski obejmuje miesięcznie 15 pacjen-
tów, w związku z tym pielęgniarka obligatoryjnie będzie musiała wykonywać 
150 wizyt domowych, a nie, tak jak do tej pory, 120. Z uwagi na fakt, że średni 
czas wizyty wynosi 1,5 godziny, pielęgniarka musiałaby miesięcznie pracować 
minimum 225 godzin. Do czasu pracy pielęgniarki należy doliczyć także uzupeł-
nianie dokumentacji, przygotowanie planu opieki oraz czas na przemieszczanie 
się od jednego pacjenta do następnego. Wpłynie to na:
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— pogorszenie jakości opieki,
— ograniczenie autonomii pacjenta,
— pogorszenie jakości życia chorych,
— trudności w organizacji udzielania świadczeń w podmiotach,
— wzrost kosztów ponoszonych przez podmioty,
— pogorszenie wizerunku pielęgniarek w oczach pacjentów,
— oparcie zasad ustalenia wizyt w ramach opieki paliatywnej na arbitral-

nym wymogu, z pominięciem względów medycznych, potrzeb chorych oraz 
wiedzy i doświadczenia zawodowego pielęgniarek.

Uprzejmie proszę o odpowiedź.

Wojciech Konieczny
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oświadczenie złożone 
przez senator Gabrielę morawską-stanecką

oświadczenie skierowane do ministra edukacji i nauki  
Przemysława czarnka

Szanowny Panie Ministrze!
Rocznie eksperymentom w Polsce poddaje się od 100 do nawet 250 ty-

sięcy zwierząt. Największą część z nich stanowią gryzonie i ryby, jednak 
do doświadczeń wykorzystuje się również m.in. kury, świnie, koty oraz 
króliki. Zgodę na przeprowadzanie testów wydają lokalne komisje etyczne 
(LKE), podlegające centralnemu urzędowi, czyli krajowej komisji etycznej. 
W skład LKE wchodzą przedstawiciele instytucji naukowych oraz prawnik, 
etyk i członek organizacji społecznej. To oni mogą zaskarżać wydane zgody 
i podejmować próby blokowania testów, chroniąc zwierzęta przed niepo-
trzebnym cierpieniem.

Ministerstwo Edukacji i Nauki w projekcie przygotowanej przez siebie no-
welizacji ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych 
lub edukacyjnych umieściło zapisy, które utajnią procedurę udzielenia zgody 
na eksperyment i opinie komisji etycznej. Według prof. Marcina Urbaniaka 
z Katedry Etyki Ogólnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie znacząco 
utrudni to społeczną kontrolę nad wydawanymi przez komisję zgodami. Jak 
dodaje on na łamach portalu OKO.press: „Eksperymentatorzy nie będą mu-
sieli przedstawiać dodatkowych ekspertyz w przypadku wątpliwości nauko-
wych czy etycznych w procedowanym badaniu. A organizacja społeczna nie 
będzie mogła odwołać się od decyzji LKE. Aktualnie może w postępowaniu 
administracyjnym wkraczać na drogę sądową. Jeśli nowelizacja przejdzie, to 
będzie niemożliwe, właśnie przez utajnienie wniosków i odebranie organiza-
cjom narzędzi do wstrzymywania szkodliwych testów”. (https://oko.press/
rzad-chce-utrudnic-kontrole-nad-testami-na-zwierzetach/; dostęp na dzień 
16 września 2021 r.)

Organizacje zajmujące się ochroną praw zwierząt przygotowały już w tej 
sprawie specjalną petycję. Sprzeciwiają się w niej odebraniu im prawa do kontro-
li i zaskarżenia decyzji o eksperymentach. Zauważają również, że wprowadzenie 
opisanych zmian znacznie pogorszy poziom ochrony zwierząt wykorzystywa-
nych w doświadczeniach w Polsce. „W latach 2016–2019 na 15 postępowań, w któ-
rych organizacje społeczne brały udział jako strona – w aż 10 przypadkach ich 
uwagi doprowadziły do wydania negatywnej decyzji dot. przeprowadzenia do-
świadczenia!” – podkreślono w petycji.

W związku z tym przychylam się do wspomnianej petycji organizacji poza-
rządowych oraz wnoszę o zaprzestanie prac nad utajnieniem procedur i ogra-
niczeniem praw strony społecznej.
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Proszę również o przedstawienie szczegółowego wyjaśnienia proponowa-
nych zmian legislacyjnych wraz z opiniami ekspertów, jeśli ministerstwo ta-
kich zasięgnęło.

Gabriela Morawska-Stanecka
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oświadczenie złożone 
przez senatora andrzeja Pająka

oświadczenie skierowane do rzecznika praw obywatelskich  
Marcina wiącka

Szanowny Panie Profesorze!
Zwróciło się do mnie wiele osób oraz przedstawicieli organizacji pozarządo-

wych zajmujących się działaniem na rzecz ochrony praw właścicieli zwierząt 
z prośbą o pomoc w wyjaśnieniu niezrozumiałej dla nich, ale nad wyraz nie-
pokojącej sytuacji związanej z działaniem rzecznika praw obywatelskich. Te 
alarmujące zgłoszenia otrzymałem po upublicznieniu na stronie internetowej 
rzecznika praw obywatelskich programu konferencji pt. „Kolizje między pra-
wem właściciela a prawami zwierząt i uprawnieniami tych, którzy je ratują” 
zaplanowanej w siedzibie RPO na dzień 21 października 2021 r. Jak poinformo-
wano mnie, wśród prelegentów, którzy mają uczestniczyć w konferencji, nie 
znalazł się żaden przedstawiciel organizacji pozarządowych broniących praw 
właścicieli zwierząt, których reprezentacji należałoby się spodziewać w związku 
z poruszoną tematyką, a praktycznie wszyscy prelegenci uczestniczący w kon-
ferencji, poza osobami z biura RPO, kojarzeni są z organizacjami pozarządowy-
mi, wobec których najczęściej wnoszone są skargi o łamanie praw właścicieli 
i opiekunów zwierząt.

Nadmienię, że w latach ubiegłych zwracano się do mnie o interwencję w spra-
wie łamania praw właścicieli zwierząt, stąd znana jest mi sytuacja w tym ob-
szarze i wiem także, że z wyborem nowego rzecznika praw obywatelskich 
środowiska rolników, hodowców oraz prywatnych właścicieli zwierząt wiąza-
ły nadzieję, iż podejmie on radykalne działania w celu wyeliminowania nasi-
lającej się, by nie rzec: permanentnej, praktyki bezkarnego łamania praw osób 
posiadających zwierzęta. Nader częsty brak reakcji władzy publicznej na nasi-
lającą się praktykę łamania praw właścicieli zwierząt przez niektóre, lecz liczne 
i najbardziej aktywne medialnie organizacje pozarządowe odbierany jest w śro-
dowisku rolników i hodowców jako przyzwolenie na takie praktyki i powoduje, 
że przedstawiciele organizacji broniących praw właścicieli zwierząt coraz czę-
ściej mówią o zjawisku dyskryminacji w Polsce osób ze względu na posiadanie 
zwierząt, gdyż posiadanie zwierzęcia skutkuje zmniejszeniem lub całkowitym 
pozbawieniem ochrony prawa własności, ochrony miru domowego, prywatno-
ści, a także prawa do sądu opartego na bezstronnym, prowadzonym zgodnie 
z zasadą obiektywizmu postępowaniu przygotowawczym.

W przedstawionym kontekście bardzo niepokoi fakt, że zorganizowana przez 
nowo powołanego rzecznika praw obywatelskich pierwsza konferencja dotycząca 
łamania praw posiadaczy zwierząt stanowi de facto zebranie osób kojarzonych 
jednoznacznie z opresyjnym działaniem wobec właścicieli zwierząt przy braku 
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reprezentacji organizacji broniących praw właścicieli zwierząt, posiadających 
szeroką wiedzę i obfitą dokumentację przypadków łamania tych praw. Co więcej, 
zapowiedź upublicznienia na stronie internetowej RPO tekstów wystąpień na 
konferencji może skutkować utożsamianiem opinii osób nastawionych opresyj-
nie do właścicieli i opiekunów zwierząt z oficjalnym stanowiskiem RPO w tych 
kwestiach.

Podzielając zaniepokojenie zgłaszających się do mnie osób i organizacji spo-
łecznych, proszę o informację w przedstawionej sprawie.

Z poważaniem 
Andrzej Pająk 
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oświadczenie złożone 
przez senatora aleksandra Pocieja

oświadczenie skierowane do ministra edukacji i nauki  
Przemysława czarnka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana w związku ze sprawą dyscyplinarnego zawieszenia 

w obowiązkach przez dyrektora jednej z toruńskich szkół pani D. O.-S. Sprawa 
ta – jak wynika z relacji zarówno świadków, jak i samej zainteresowanej – ma 
kontekst personalny, ale dotyka bardzo ważnego zagadnienia, jakim są narasta-
jące problemy natury psychicznej i emocjonalnej wśród polskich dzieci i mło-
dzieży oraz brak należytej opieki psychologicznej w szkołach.

Jak dowiadujemy się z przekazów medialnych, wspomniana nauczycielka 
od dłuższego czasu miała konflikt z dyrektorem placówki, w której pracowała. 
Rozbieżności dotyczyły m.in. odgórnej decyzji dyrekcji, aby uczniów klas starszych 
podzielić na grupy według kryteriów: najzdolniejsi, średniozaawansowani i naj-
słabsi. Pani O.-S. była przeciw tworzeniu takich podziałów i w sposób jednoznacz-
ny wyrażała swoją opinię na ten temat, co nie spodobało się przełożonemu i stało 
się przedmiotem szerszego sporu. Można się tutaj zastanowić, czy działania dyrek-
cji, dążące do tak wyraźnego podziału uczniów na lepszych i gorszych, nie wpły-
wają deprymująco na część młodych ludzi i nie noszą znamion dyskryminacji.

Kulminacją konfliktu i bezpośrednim powodem zawieszenia polonistki było 
przeprowadzenie przez nią lekcji na temat problemów dorastania i zlecenie zada-
nia domowego związanego z zagadnieniem depresji. Pod pretekstem narażenia 
uczniów na kontakt z drastycznymi treściami i negatywnego wpływu zajęć na 
psychikę dzieci dyrektor szkoły zawiesił nauczycielkę w wykonywaniu obowiąz-
ków, obniżył jej wynagrodzenie, a nawet zakazał wstępu do placówki. Sprawa, 
choć swój początek miała jeszcze przed zakończeniem poprzedniego roku szkol-
nego, ze względu na rozpatrywanie jej przez kolejne komisje dyscyplinarne nie 
została jeszcze w pełni rozstrzygnięta.

Panie Ministrze, od kilku lat obserwujemy drastyczny wzrost liczby kry-
zysów psychicznych u dzieci i młodzieży. Narasta fala samookaleczeń i samo-
bójstw. Psychiatrzy alarmują, że na dziecięcych oddziałach psychiatrycznych 
brakuje łóżek. Poradnie psychologiczne są oblegane, znalezienie w nich wolnego 
terminu niejednokrotnie graniczy z cudem. Wprowadzenie nauki zdalnej, zwią-
zane z pandemią koronawirusa, jeszcze pogłębiło ten problem. Dzieci musiały 
się zmierzyć z licznymi stresami związanymi nie tylko z nową formą edukacji, 
ale z rozpowszechnianą przez media atmosferą ciągłego lęku o zdrowie, a na-
wet życie, z niepewnością, izolacją, odcięciem od rówieśników, narażeniem na 
przemoc w sieci, a czasem również skazaniem na ciągły kontakt z dysfunkcyj-
nymi rodzinami, łącznie z przemocą domową.
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W tej sytuacji inwencja wspomnianej wyżej nauczycielki, bezinteresowna 
chęć wyjścia poza sztywne ramy programowe, wyczulenia dzieci na niebezpie-
czeństwa i próba wskazania ścieżek pomocy zasługuje na pochwałę, a nie kroki 
dyscyplinarne i związane z tym upokorzenia! W związku z powyższym bardzo 
proszę Pana Ministra o interwencję w tej sprawie.

Jednocześnie proszę o informację, jak wygląda w polskich szkołach dostęp 
uczniów do pomocy psychologicznej. Czy prawdą jest, iż obecnie niemal 50% 
uczniów nie ma dostępu do psychologa z powodu dramatycznych braków ka-
drowych? Czy ministerstwo planuje w najbliższym czasie wypełnienie tej luki 
poprzez zatrudnienie nowych pracowników? 

Będę również zobowiązany za przedstawienie krótkiego sprawozdania z efek-
tów wdrożenia programu MEN z marca br. dotyczącego wsparcia psychologicz-
no-pedagogicznego uczniów i nauczycieli w pandemii, na który to ministerstwo 
planowało przeznaczyć kwotę 42 milionów zł.

Z poważaniem 
Aleksander Pociej 
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oświadczenie złożone 
przez senatora sławomira rybickiego

oświadczenie skierowane do ministra edukacji i nauki  
Przemysława czarnka

Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało listę szkół, które otrzymają 
dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”. Nabór wniosków 
uruchomiono 6 września br. i miał on trwać do 30 września br. lub do wyczer-
pania środków finansowych. Jednak już 13 września wartość wniosków zło-
żonych w systemie teleinformatycznym przekroczyła kwotę zabezpieczonych 
środków finansowych na projekt i minister zdecydował o zakończeniu przyj-
mowania wniosków.

Z analizy opublikowanych danych o przyznanych dofinansowaniach można 
wywnioskować, że dofinansowań nie otrzymają szkoły publiczne zlokalizowane 
w dużych miastach, dla których organem prowadzącym jest właściwa jednostka 
samorządu terytorialnego. Na opublikowanych listach nie ma ani jednej publicz-
nej szkoły z miasta Gdańska, a z Gdyni zakwalifikowała się tylko 1 niepubliczna 
placówka. Brakuje również szkół z takich miast jak m.in. Warszawa, Kraków, 
Wrocław czy Poznań. Przedstawiciele samorządów podkreślają, że duże mia-
sta miały relatywnie zdecydowanie mniejsze szanse na uzyskanie środków ze 
względu na znacznie większą liczbę prowadzonych placówek, a więc i bardziej 
złożoną procedurę przygotowań i weryfikacji wniosków przed ich wprowadze-
niem do systemu teleinformatycznego.

W związku z powyższym proszę o następujące informacje.
1. Czy ministerstwo planuje zwiększyć pulę środków finansowych progra-

mu i przeprowadzić dodatkowy nabór wniosków? Jeśli tak, to kiedy? Jeśli nie, 
to z jakich powodów?

2. Jakie były szczegółowe kryteria przyznawania środków?
3. Czy wszystkim podmiotom, które złożyły w systemie teleinformatycznym 

stosowne wnioski przed zamknięciem naboru, udało się otrzymać dofinansowanie? 
Jeśli nie, to jakim oraz z jakich powodów i jakie były kryteria odrzucenia wniosku.

4. Czy przewiduje się wprowadzenie jakiegoś dodatkowego narzędzia, spe-
cjalnie dostosowanej procedury, pewnej puli środków przeznaczonej wyłącznie 
dla dużych miast lub jakiejkolwiek innej metody wyrównującej szanse dla du-
żych miast przy składaniu wniosków w naborze? Jeśli tak, to jakiej i kiedy. Jeśli 
nie, to z jakich powodów.

5. Czy znane są dalsze kierunki rozwoju programu? Jeśli tak, to jakie.

Z poważaniem 
Sławomir Rybicki
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oświadczenie złożone 
przez senatora sławomira rybickiego

oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury  
andrzeja adamczyka

Pomorscy samorządowcy – przedstawiciele Gdańska, Gdyni, Sopotu i woje-
wództwa pomorskiego – będący właścicielami Portu Lotniczego Gdańsk wysto-
sowali apel do premiera RP o zrewidowanie pomysłu wprowadzenia podwyżki 
opłat terminalowej i trasowej, zaproponowanej przez Polską Agencję Żeglugi 
Powietrznej oraz popieranej przez rząd. 

Prosperujący i perspektywiczny rynek lotniczy na poziomie lokalnym może 
doznać bardzo złych dla dalszego rozwoju skutków wynikających z próby prze-
rzucenia negatywnych czynników pandemii COVID-19 na porty regionalne 
i linie lotnicze, a więc w istocie na pasażerów, w tym mieszkańców Pomorza. 
Zapowiadane podwyżki mogą m.in. wpłynąć na znaczące podwyżki cen biletów 
lotniczych. Te negatywne efekty odnoszą się do każdego regionu posiadającego 
port lotniczy, a także na cały polski rynek lotniczy. Linie lotnicze już zapowiadają 
wycofanie się z niektórych polskich lotnisk czy też ograniczenie siatki połączeń. 
Z niepokojem należy przyjąć fakt, że wzrost opłat terminalowej oraz trasowej 
ponoszonych przez linie lotnicze uzasadniany jest potrzebą zapełnienia luki 
w przychodach dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

W związku z powyższym proszę o następujące informacje.
1. Jakie jest aktualne stanowisko ministerstwa wobec proponowanej pod-

wyżki opłat?
2. Czy uwzględnione zostaną apele samorządów – właścicieli regionalnych 

portów lotniczych?
3. Z jakich powodów rząd lub ministerstwo nie udzieli pomocy (nie zrekom-

pensuje strat) Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej?
4. Jakie jest szczegółowe uzasadnienie proponowanego wzrostu opłat?
5. Czy planowana jest jakakolwiek forma wsparcia finansowego dla portów 

i linii lotniczych w sytuacji, gdy podwyżka w warunkach wciąż ograniczonej 
mobilności zostanie jednak wprowadzona? Jeśli tak, to kiedy i na jakich zasa-
dach. Jeśli nie, to z jakich powodów.

Z poważaniem 
Sławomir Rybicki
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oświadczenie złożone 
przez senator dorotę Tobiszowską

oświadczenie skierowane do prezesa rady Ministrów, wykonującego obowiązki 
ministra rozwoju, pracy i technologii Mateusza Morawieckiego 

Szanowny Panie Premierze!
W nawiązaniu do treści oświadczenia złożonego w dniu 13 stycznia 2021 r. 

w  sprawie unormowania przepisów dotyczących przeprowadzania wal-
nych zgromadzeń w spółdzielniach mieszkaniowych w czasie pandemii oraz 
w związku z udzieloną odpowiedzią ponownie wskazuję na brak unormowania 
przedmiotowej kwestii oraz na utrzymywanie się opisywanego przeze mnie 
stanu faktycznego, mimo że upłynęło już prawie 8 miesięcy od dnia złożenia 
wymienionego oświadczenia. 

Niespełna 2 lata temu wprowadzono ograniczenia pozwalające na nieorga-
nizowanie walnych zgromadzeń spółdzielni mieszkaniowych. W obecnym mo-
mencie obowiązujące przepisy nie korelują z rzeczywistym stanem faktycznym 
oraz z interesem tych podmiotów w zakresie uprawnień posiadanych przez 
członków spółdzielni. Art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziała-
niem i zwalczaniem COVID-19 przesuwa organizację walnych zgromadzeń ad 
Kalendas Graecas. De facto nie wiadomo, kiedy to nastąpi.

Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych do 30 września 2020 r. 
został przesunięty termin przeprowadzenia walnych zgromadzeń w spółdziel-
niach mieszkaniowych, które co do zasady powinny się odbyć do 30 czerwca 
2020 r. Ten stan trwa jednak do dziś.

Dodatkowo, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. 
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związ-
ku z wystąpieniem stanu epidemii, przyjęto, iż we wszystkich typach zgroma-
dzeń może uczestniczyć maksymalnie 150 osób. Przyjęte ograniczenie, z którego 
obecnie korzystają organy spółdzielni, nie organizując walnych zgromadzeń 
i zasłaniając się „brakiem wystąpienia warunków do zwołania walnego zgro-
madzenia członków”, w żaden sposób nie koreluje z realiami, z jakimi mierzy 
się obecnie społeczeństwo. W mojej ocenie przepis ten jest martwy, jeśli wziąć 
pod uwagę, jak funkcjonuje społeczeństwo w dobie pandemii. Widzimy zapeł-
nione galerie handlowe, odbywają się wydarzenia z udziałem dużej publiczności, 
w wydarzeniach sportowych na stadionach uczestniczy do 20 tysięcy osób, nawet 
w teatrach, kinach i innych miejscach publicznych gromadzi się o wiele więk-
sza liczba osób, jednakże dalej utrzymywany jest w mocy przepis, na podstawie 
którego spółdzielnie, które posiadają powyżej 150 członków, nie są obowiązane 
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zwoływać walnych zgromadzeń, właśnie w związku z brzmieniem art. 90 usta-
wy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zgodnie z przytoczonymi zapisami walne zgromadzenia spółdzielni miesz-
kaniowych mogą odbyć się w 6 tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii. Nie wiadomo jednak, kiedy ten stan się za-
kończy, a od decyzji walnych zgromadzeń zależy los spółdzielni. Ponadto zgod-
nie z art. 78 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 1086) w ustawie 
z dnia 31 marca 2020 r. wprowadzono art. 90a, który przedłużył kadencję rad 
nadzorczych do dnia zwołania pierwszego po pandemii walnego zgromadze-
nia spółdzielni. Zwracam uwagę, że w tym momencie członkowie spółdzielni 
mieszkaniowych nie mają możliwości wyboru swoich przedstawicieli do orga-
nów, które wskazałam.

Podsumowując, uważam, że przedmiotowy przepis nie może dalej obowią-
zywać, a jego zmiana nie powinna być uzależniona od wejścia w życie planowa-
nej nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, bowiem nowelizacja 
przepisów tejże ustawy nie zmieni opisywanego przeze mnie tutaj oraz we wcze-
śniejszych pismach stanu faktycznego co do możliwości organizacji walnych 
zgromadzeń w spółdzielniach mieszkaniowych. Przepisy te powinny zostać 
znowelizowane w taki sposób, aby organy spółdzielni miały obowiązek orga-
nizacji walnego zebrania członków spółdzielni (z obligatoryjnym wymogiem 
przestrzegania przepisów sanitarnych).

Z uwagi na to, że Pan Premier wykonuje obowiązki ministra rozwoju, pra-
cy i technologii, wierzę, że w  przedmiotowej kwestii znajdę u Pana zrozumie-
nie, a opisywany przeze mnie stan faktyczny zostanie poddany dokładniejszej 
analizie.

Dorota Tobiszowska 
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oświadczenie złożone 
przez senator dorotę Tobiszowską

oświadczenie skierowane do ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej 
tadeusza kościńskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z faktem, iż szef Komitetu Stałego Rady Ministrów, minister 

Łukasz Schreiber, poinformował o zgłoszeniu poprawki przewidującej dodatko-
wą ulgę dla klasy średniej, tj. dla osób, które prowadzą jedno-osobową działal-
ność gospodarczą – pod warunkiem, że rozliczają się z fiskusem według skali 
podatkowej – kieruję do Pana prośbę o przesłanie bardziej szczegółowych in-
formacji dotyczących planowanych zmian.

Dodatkowo proszę o informacje dotyczące poprawek wprowadzających ulgi 
dla pracujących, którzy osiągnęli już wiek emerytalny, oraz zapisów zmienia-
jących opodatkowanie wynajmu mieszkań w zakresie wyboru opodatkowania 
najmu według skali lub ryczałtowo.

Przedmiotowe informacje na pewno zainteresują mieszkańców okręgu, któ-
ry reprezentuję.

Dorota Tobiszowska 
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oświadczenie złożone przez senatorów 
wadima Tyszkiewicza i krzysztofa kwiatkowskiego

oświadczenie skierowane do wiceprezesa rady Ministrów,  
ministra aktywów państwowych jacka Sasina

Szanowny Panie Ministrze!
Z lakonicznego wpisu na witrynie internetowej firmy opinia publiczna może 

się dowiedzieć, że Polski Koncern Naftowy Orlen SA jest międzynarodową gru-
pą kapitałową, która działa w sektorze paliwowo-energetycznym. PKN Orlen 
jest też jedynym polskim przedsiębiorstwem, które figuruje w rankingach naj-
większych firm na świecie „Fortune 500”. Koncern jest giełdową spółką akcyjną 
z udziałem Skarbu Państwa. Jak wynika z podanych na portalu informacji, Skarb 
Państwa znajduje się w posiadaniu 27,2% akcji Orlenu. Innymi słowy oznacza 
to, iż każda co czwarta złotówka z groszami, jaką wydaje firma z Płocka, jest 
wkładem polskiego społeczeństwa, pochodzi z kieszeni polskich podatników.

Najważniejszymi podmiotami zależnymi wchodzącymi w skład grupy kapi-
tałowej PKN Orlen SA są: Orlen Oil, Unipetrol (od lat) oraz Energa, Grupa Polska 
Press i Grupa Ruch (te akwizycje zostały dokonane w  ciągu ostatnich kilku mie-
sięcy). Szczególne zainteresowanie opinii publicznej w ciągu ostatnich miesięcy 
wzbudzają 2 ostatnie z wymienionych „zakupów” grupy kapitałowej PKN Orlen 
SA, zwłaszcza gdy uwzględni się fakt, iż obie te akwizycje wzbudziły liczne, 
szeroko wyrażane w mediach kontrowersje. W przypadku Grupy Polska Press 
transakcja zakupu została nawet oprotestowana wyrokiem Sądu Okręgowego 
w Warszawie, na wniosek RPO.

Medialna wrzawa, która trwa od wielu miesięcy, dotyczy również osoby obec-
nego prezesa zarządu PKN Orlen SA, Daniela Obajtka, a zwłaszcza jego przedsię-
wzięć i działań, w szczególności w odniesieniu do sponsoringu i dotacji mających 
opiewać na wielomilionowe kwoty. Jak już wspomniano, co czwarta złotówka 
w finansach Orlenu to grosz wszystkich Polaków, stąd też opinia publiczna ma 
prawo do transparentności i pełnej wiedzy na temat wydatków koncernu.

Biorąc pod uwagę powyższe, zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi 
na poniższe pytania.

1. Jakie zadłużenie miał Polski Koncern Naftowy Orlen SA w latach 2010, 
2015, 2020 i jakie jest dzisiaj, po pierwszym półroczu 2021 r.?

2. Na jaką kwotę PKN Orlen SA wyemitował obligacje i na kiedy przypada 
termin ich wykupienia?

3. Jak wygląda zestawienie wszystkich projektów PKN Orlen SA przewyższa-
jących wydatki w kwocie 1 miliona zł (łącznie na projekt, również w przypadku 
nakładów wielorazowych)? Jakie są zasady wyboru dostawców i jak wygląda 
lista wybranych dostawców/ wykonawców?
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4. Jak zmieniała się ocena firmy i jakości produktów, usług i obsługi na prze-
strzeni ostatniej dekady?

5. Jakie jest uzasadnienie biznesowe inwestycji w Grupę Ruch i Grupę Polska 
Press? Jaki jest zakładany okres zwrotu z inwestycji, rentowność, dynamika 
przychodów, IRR, NPV etc., z uwzględnieniem kurczącego się rynku prasy oraz 
malejącej roli punktów o małych powierzchniach sprzedaży i magazynowania?

6. Na ile akwizycje mają charakter biznesowy, a na ile służą łataniu budże-
tu państwa?

7. W związku z fuzjami i akwizycjami – jak jest ograniczane ryzyko przej-
mowania baz magazynowych i innych strategicznych aktywów przez wrogie 
państwa i podmioty z nimi powiązane?

8. Jakie są zasady wyboru krajowych dostawców produktów sklepowych 
i gastronomicznych na stacje PKN Orlen, dostawców wyposażenia związanego 
z pandemią, dostawców gadżetów historycznych i partnerów programu Vitay?

9. Jakie były w poszczególnych latach – 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021 
– budżety sponsoringu CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu), darowizn, 
eventów, marketingu, PR, zarządu, reprezentacji w PKN Orlen SA i spółkach 
zależnych oraz Fundacji Orlen? Jakie były główne pozycje budżetowe oraz jakie 
są uzasadnienia i efekty biznesowe poszczególnych zmian budżetowych? Jak 
zmieniały się cele strategiczne i biznesowe w ww. obszarach? Jakie są główne 
działania, zasady ich doboru, ich efekty?

10. Jaką rzeczywistą wartość medialną netto (po uwzględnieniu rabatów do-
mów mediowych, nie włączając emisji i publikacji płatnych i sponsorowanych, 
z uwzględnieniem rzeczywistej wielkości logo, tj. % kadru, i czasów ekspozycji 
w emisjach itp.) uzyskano dzięki sponsoringowi Roberta Kubicy? Gdzie były 
przekazywane środki na sponsoring F1, za czyim pośrednictwem i na jakich 
zasadach, co składało się na sumy kosztów?

11. Ilu widzów uczestniczyło w evencie PKN Orlen SA „Cud nad Wisłą”? Jakie 
były koszty, realizujące agencje i podwykonawcy oraz zasady wynagradzania, 
efektywność biznesowa? Kto zakupił nagły wzrost wyświetleń w YouTube?

12. Jakie środki zostały przekazane w latach 2018–2021 (za prezesury Daniela 
Obajtka) przez PKN Orlen SA, Fundację Orlen i spółki grupy kapitałowej oraz 
spółki powiązane w trakcie fuzji/ akwizycji na rzecz fundacji, organizacji, firm 
i wszelkich innych wydarzeń oraz przedsięwzięć powiązanych z Danielem 
Obajtkiem i jego bliskimi oraz z Pcimiem?

13. Jakie środki zostały przekazane w latach 2018–2021 przez PKN Orlen SA, 
Fundację Orlen i spółki grupy kapitałowej na rzecz innych spółek z udziałem 
Skarbu Państwa, z uwzględnieniem fundacji i grupy kapitałowej, oraz na rzecz 
wszelkich urzędów, organów i instytucji państwowych?

14. Jakie środki w latach 2018–2021 otrzymał Daniel Obajtek i wszelkie po-
wiązane z nim fundacje, organizacje, przedsiębiorstwa, wydarzenia i inne 
przedsięwzięcia (również jego bliskich) od spółek z udziałem Skarbu Państwa, 
z uwzględnieniem fundacji i grupy kapitałowej, oraz od wszelkich urzędów i in-
stytucji państwowych?

15. Jakie środki zostały przekazane w latach 2016–2021 przez PKN Orlen 
SA, Fundację Orlen i spółki grupy kapitałowej na fundacje, firmy, wydarzenia 
i wszelkie inne instytucje oraz przedsięwzięcia ojca Tadeusza Rydzyka (m.in. 
Lux Veritatis), a także inne organizacje powiązane z Kościołem? Jakie jest uza-
sadnienie przekazywania tych środków?

16. Jakie środki zostały przekazane w latach 2016–2021 przez PKN Orlen SA, 
Fundację Orlen i spółki grupy kapitałowej na fundacje i wszelkie inne instytucje, 
przedsięwzięcia itp. powiązane z politykami partii rządzącej oraz ich bliskimi 



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 31. posiedzenia Senatu

373

31. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 7 i 8 października 2021 r.

(m.in. Solidarność Walcząca), a także na wydarzenia z udziałem polityków (wie-
ce, dożynki, spotkania polityków z mieszkańcami itd.)?

17. Jakie wzrosty zysków ze sprzedaży przyniosło rozdanie kilkudziesięciu 
samochodów Peugeot? Komu zostały przekazane samochody? Czy ktoś z pra-
cowników firmy był w jakikolwiek sposób powiązany z firmą Peugeot lub jej 
siecią dystrybucji?

18. Jakie mogą być potencjalne konflikty interesów członków zarządów i pra-
cowników dyrekcji Orlenu, spółek grupy kapitałowej i fundacji?

19. Z iloma pracownikami rozstał się za wypowiedzeniem i za porozumie-
niem stron w latach 2017–2021 PKN Orlen SA wraz ze spółkami grupy kapitało-
wej, fundacjami i innymi podmiotami powiązanymi? Według jakich kryteriów 
dobierano pracowników do zakończenia współpracy? Czy to prawda, że pra-
cownicy spoza kręgu zaufanych prezesa/ Nowogrodzkiej byli dyskryminowani, 
mobbowani, naciskani i nieetycznymi metodami skłaniani do odejścia?

20. Na jakich zasadach przyjmowano nowych pracowników? Jaka jest pro-
cedura rekrutacji? Jakie jest znaczenie kompetencji i doświadczenia, a jakie 
koneksji? Dlaczego doświadczone osoby z reguły nie miały szans w rekrutacji 
wewnętrznej? Dlaczego ogłoszenia z reguły są publikowane przez krótki okres 
jedynie na stronie www PKN Orlen SA?

21. Jak się kształtują wynagrodzenia kadry przyjętej w latach 2017–2021 w sto-
sunku do wynagrodzeń kadry pozostałej, zatrudnionej w latach poprzednich?

22. Jak się ma wyłączenie licznych mediów z budżetów reklamowych do ety-
ki oraz do zasięgu i efektywności kosztowej kampanii promocyjnych? Jak się 
kształtowały rabaty domów mediowych za główne media uzyskiwane w ostat-
nich 10 latach?

23. Jakie są projekty innowacyjno-rozwojowe w firmie? Jakie trendy są obec-
ne w tego typu działaniach?

24. Jakie firmy dostały się do akceleratora startupów Orlen Skylight?

Wadim Tyszkiewicz 
Krzysztof Kwiatkowski
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oświadczenie złożone przez senatorów  
wadima Tyszkiewicza i krzysztofa kwiatkowskiego

oświadczenie skierowane do szefa urzędu do Spraw kombatantów  
i osób represjonowanych jana kasprzyka

Szanowny Pani Ministrze!
Uprzejmie prosimy o podanie aktualnych danych liczbowych, o które pyta-

my w poniższych punktach.
1. Jaka jest w ewidencji UdSKiOR liczba kombatantów z osobnym podziałem 

na:
a) AK-owców i Żołnierzy Wyklętych,
b) deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy 

przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,
c) zesłanych lub deportowanych przez władze Związku Socjalistycznych 

Republik Radzieckich,
d) ofiary powojennych represji – oczywiście bez uwzględniania naszego śro-

dowiska byłych opozycjonistów i represjonowanych.
2. Ile osób ma uprawnienia wdowy lub wdowca po kombatancie lub ofierze 

represji według ww. kryteriów?
3. Ile osób ma uprawnienia cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych?
4. Ile osób uzyskało zaświadczenia potwierdzające niektóre uprawnienia 

żołnierzy zastępczej służby wojskowej?
5. Ile osób ma uprawnienia działacza opozycji antykomunistycznej lub/i oso-

by represjonowanej z powodów politycznych (1956–1989) na dzień 30 września 
2021 r. – łącznie i w podziale na oba statusy?

6. Ile osób miało oba te statusy w dniu 1 października 2020 r., a ile – w dniu 
30 marca 2021 r.?

7. Jaka jest kwota wydatków z budżetu UdSKiOR na pomoc dla podopiecznych:
a) łączna,
b) z podziałem na ww. grupy uprawnionych oraz rodzaje pomocy – stałą, 

jednorazową/doraźną i okresową,
c) na bezpłatną pomoc prawną.
8. Ile osób z potwierdzonym statusem działacza lub/i represjonowanego uzy-

skuje stale comiesięczne świadczenie pieniężne?

Wadim Tyszkiewicz 
Krzysztof Kwiatkowski
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oświadczenie złożone 
przez senatora Jerzego wcisłę

oświadczenie skierowane do prezesa zarządu Morskiego Portu gdańsk Sa 
łukasza greinkego

Szanowny Panie Prezesie!
W związku z budową kanału przez Mierzeję i realnym terminem jej zakoń-

czenia w 2023 r. oraz niejednoznacznymi opiniami o sensie realizacji inwestycji 
służącej rozwojowi portu w Elblągu, znajdującego się w odległości ok. 60 km od 
dużego portu morskiego w Gdańsku, proszę o odpowiedź na kilka pytań.

1. Czy port w Gdańsku postrzega rozwój portu w Elblągu i powiększenie jego 
zdolności do przeładunku jednostek o zanurzeniu do 5 m, długości do 100 m 
i ładowności do ok. 3,5 tysięcy t jako groźną konkurencję, czy jako uzupełnienie 
oferty portu w Gdańsku? Dodam, że zdolności przeładunkowe portu w Elblągu 
szacowane są na 1,5 miliona t, a docelowe – po wykonaniu dodatkowych inwe-
stycji – do 3,5 miliona t rocznie.

2. Ile jednostek o parametrach, dla których port w Elblągu będzie dostępny, 
jest obecnie obsługiwanych w porcie w Gdańsku? Jaka jest wielkość przeładun-
ków z tych jednostek i jaki stanowi to udział w przeładunkach ogólnych?

3. Jakie znaczenie będzie miała ewentualna utrata części tych przeładunków 
dla efektywności i wyników – także finansowych – portu w Gdańsku?

4. Jaki procent ładunków rozładowywanych w porcie w Gdańsku drogę dalszą 
odbywa nie statkami morskimi, a środkami transportu lądowego? Jaki udział 
w tej formie transportu ma transport kołowy, a jaki − kolejowy?

5. Czy port w Gdańsku analizuje problem z wywożeniem ładunków z portu 
w głąb kraju w sytuacji możliwych ograniczeń dla transportu kołowego w związ-
ku z obostrzeniami środowiskowymi?

6. Port w Gdańsku angażował się w realizację strategii rewitalizacji Wisły 
jako drogi wodnej. Jak oceniacie możliwość wykorzystania Wisły wraz z por-
tem w Elblągu?

7. Czy osiągnięcie dla polskich odcinków międzynarodowych dróg wodnych 
standardów zgodnych z Konwencją AGN jest postrzegane jako prorozwojowe 
dla portu w Gdańsku? Czy prowadzone są w tym kontekście jakieś badania lub 
analizy?

Z góry dziękuję za – mam nadzieję – wyczerpującą odpowiedź.

Z poważaniem 
Jerzy Wcisła 
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senator Adam Szejnfeld .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90
senator Bogdan Borusewicz  . . . . . . . . . . . . . . 92
senator Rafał Ślusarz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
senator Wadim Tyszkiewicz  . . . . . . . . . . . . . . 93

Zamknięcie dyskusji
Punkt 7. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie połączonych Komisji Infrastruktury 
oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i  Admini-
stracji Państwowej

senator sprawozdawca  
Halina Bieda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Adam Andruszkiewicz  . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Otwarcie dyskusji
senator Wadim Tyszkiewicz  . . . . . . . . . . . . . . 96

Zamknięcie dyskusji
Punkt 8. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworząd-
ności i Petycji

senator sprawozdawca  
Michał Seweryński  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Sprawozdanie mniejszości Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji

senator sprawozdawca  
Gabriela Morawska-Stanecka  . . . . . . . . . . . . . 99

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej

senator sprawozdawca  
Janusz Gromek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 102

Zapytania i odpowiedzi
senator Wojciech Konieczny  . . . . . . . . . . . . . 103
senator Gabriela Morawska-Stanecka  . . . . . . . 103
senator Kazimierz Michał Ujazdowski .  .  .  .  .  .  . 104
senator Michał Seweryński  . . . . . . . . . . . . . 104
senator Wojciech Skurkiewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 105
senator Gabriela Morawska-Stanecka  . . . . . . . 105
senator Wojciech Skurkiewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 106
senator Gabriela Morawska-Stanecka  . . . . . . . 106

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych  
i Administracji  
Maciej Wąsik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Zapytania i odpowiedzi
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . 108
sekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Maciej Wąsik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
senator Kazimierz Michał Ujazdowski .  .  .  .  .  .  .  110
sekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Maciej Wąsik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

senator Wojciech Skurkiewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  111
sekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Maciej Wąsik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
senator Wojciech Konieczny  . . . . . . . . . . . . . 112
sekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Maciej Wąsik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
senator Janusz Gromek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  112
sekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Maciej Wąsik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
senator Wadim Tyszkiewicz  . . . . . . . . . . . . . 113
sekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Maciej Wąsik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
senator Krzysztof Mróz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  115
sekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Maciej Wąsik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  116
sekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Maciej Wąsik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  116
sekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Maciej Wąsik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
senator Wojciech Skurkiewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  117
sekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Maciej Wąsik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
senator Jolanta Hibner  . . . . . . . . . . . . . . . . 118
sekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Maciej Wąsik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Otwarcie dyskusji
senator Wojciech Konieczny  . . . . . . . . . . . . . 118

Zamknięcie dyskusji
Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – 
Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

senator sprawozdawca  
Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . . . . . . 120

Zapytania i odpowiedzi
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  121
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . 122
senator Bogdan Borusewicz  . . . . . . . . . . . . . 122
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Marcin Warchoł  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 123
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Marcin Warchoł  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . 123
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sekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Marcin Warchoł  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . 124
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Marcin Warchoł  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
senator Bogdan Borusewicz  . . . . . . . . . . . . . 124
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Marcin Warchoł  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
senator Bogdan Borusewicz  . . . . . . . . . . . . . 125
senator Janusz Pęcherz  . . . . . . . . . . . . . . . . 125
senator Wadim Tyszkiewicz  . . . . . . . . . . . . . 126
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Marcin Warchoł  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
senator Wadim Tyszkiewicz  . . . . . . . . . . . . . 126
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Marcin Warchoł  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
senator Marcin Bosacki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  127
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Marcin Warchoł  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Otwarcie dyskusji
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . 127
senator Wadim Tyszkiewicz  . . . . . . . . . . . . . 128
senator Bogdan Borusewicz  . . . . . . . . . . . . . 130
senator Wiktor Durlak  . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Zamknięcie dyskusji
Wystąpienie przedstawiciela rządu

sekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Punkt 10. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury
senator sprawozdawca  
Artur Dunin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Rafał Weber .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 132

Zapytania i odpowiedzi
senator Jadwiga Rotnicka  133
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Rafał Weber .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  133

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – 
Prawo lotnicze oraz ustawy o Straży Granicznej

Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Te-
rytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komi-
sji Infrastruktury

senator sprawozdawca  
Jadwiga Rotnicka .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  133
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Marcin Horała  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 12. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
– Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym

Sprawozdanie połączonych Komisji Infrastruktury 
oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i  Admini-
stracji Państwowej

senator sprawozdawca  
Janusz Pęcherz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  135

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rozwoju i Technologii  
Piotr Uściński  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

Zapytania i odpowiedzi
senator Danuta Jazłowiecka  . . . . . . . . . . . . . 139
sekretarz stanu 
w Ministerstwie Rozwoju i Technologii 
Piotr Uściński  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
senator Wadim Tyszkiewicz  . . . . . . . . . . . . . 140
sekretarz stanu 
w Ministerstwie Rozwoju i Technologii 
Piotr Uściński  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
senator Wadim Tyszkiewicz  . . . . . . . . . . . . . 140
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rozwoju i Technologii 
Piotr Uściński  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
senator Danuta Jazłowiecka  . . . . . . . . . . . . . 141
senator Janusz Pęcherz  . . . . . . . . . . . . . . . . 141
sekretarz stanu 
w Ministerstwie Rozwoju i Technologii 
Piotr Uściński  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

Otwarcie dyskusji
senator Wadim Tyszkiewicz  . . . . . . . . . . . . . 142

Zamknięcie dyskusji
Wystąpienie przedstawiciela rządu

sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rozwoju i Technologii  
Piotr Uściński  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Punkt 13. porządku obrad: ustawa o  ratyfikacji Eu-
ropejskiej Konwencji o  ochronie dziedzictwa audiowi-
zualnego, sporządzonej w Strasburgu dnia 8  listopada 
2001 r.

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii 
Europejskiej

senator sprawozdawca 
Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca  
Jan Hamerski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 146

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Komunikaty
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Wznowienie posiedzenia
Punkt 14. porządku obrad: informacja Prezesa Najwyż-
szej Izby Kontroli w sprawie kontroli w Funduszu Spra-
wiedliwości

prezes Najwyższej Izby Kontroli  
Marian Banaś .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 148

Zapytania i odpowiedzi
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . 156
prezes Najwyższej Izby Kontroli  
Marian Banaś .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  157
senator Ewa Matecka  . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
prezes Najwyższej Izby Kontroli  
Marian Banaś .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  157
senator Halina Bieda.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  157
prezes Najwyższej Izby Kontroli  
Marian Banaś .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  158
senator Janusz Pęcherz . . . . . . . . . . . . . . . . 158
prezes Najwyższej Izby Kontroli  
Marian Banaś .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  158
senator Krzysztof Brejza  . . . . . . . . . . . . . . . 158
prezes Najwyższej Izby Kontroli  
Marian Banaś .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  159
senator Leszek Czarnobaj .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  159
prezes Najwyższej Izby Kontroli  
Marian Banaś .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  159
senator Leszek Czarnobaj .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 160
prezes Najwyższej Izby Kontroli  
Marian Banaś .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 160
senator Artur Dunin . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
prezes Najwyższej Izby Kontroli  
Marian Banaś .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  161
senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska .  .  .  .  .  .  .  161
prezes Najwyższej Izby Kontroli  
Marian Banaś .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  161
senator Danuta Jazłowiecka.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  161
prezes Najwyższej Izby Kontroli  
Marian Banaś .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 162
senator Kazimierz Michał Ujazdowski . . . . . . . 162
prezes Najwyższej Izby Kontroli  
Marian Banaś .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 162
senator Stanisław Gawłowski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 163
prezes Najwyższej Izby Kontroli  
Marian Banaś .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 163
senator Jan Maria Jackowski . . . . . . . . . . . . . 164
prezes Najwyższej Izby Kontroli  
Marcin Banaś . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
senator Jan Maria Jackowski . . . . . . . . . . . . . 164
prezes Najwyższej Izby Kontroli  
Marcin Banaś . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
senator Gabriela Morawska-Stanecka.  .  .  .  .  .  .  . 165
prezes Najwyższej Izby Kontroli  
Marcin Banaś . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
senator Magdalena Kochan . . . . . . . . . . . . . . 165
prezes Najwyższej Izby Kontroli  
Marian Banaś .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 166
senator Magdalena Kochan . . . . . . . . . . . . . . 166
prezes Najwyższej Izby Kontroli  
Marian Banaś .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 166
senator Marcin Bosacki . . . . . . . . . . . . . . . . 166
prezes Najwyższej Izby Kontroli  
Marian Banaś .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  167
senator Gabriela Morawska-Stanecka.  .  .  .  .  .  .  .  167
prezes Najwyższej Izby Kontroli  
Marian Banaś .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  167
senator Barbara Zdrojewska . . . . . . . . . . . . . 167

prezes Najwyższej Izby Kontroli  
Marian Banaś .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 168
senator Krzysztof Brejza  . . . . . . . . . . . . . . . 168
prezes Najwyższej Izby Kontroli  
Marian Banaś .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 168
senator Krzysztof Brejza  . . . . . . . . . . . . . . . 169
prezes Najwyższej Izby Kontroli  
Marian Banaś .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 169
senator Krzysztof Brejza  . . . . . . . . . . . . . . . 169
prezes Najwyższej Izby Kontroli  
Marian Banaś .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 169
senator Janusz Gromek . . . . . . . . . . . . . . . . 170
prezes Najwyższej Izby Kontroli  
Marian Banaś .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  170
senator Wadim Tyszkiewicz . . . . . . . . . . . . . 170
prezes Najwyższej Izby Kontroli  
Marian Banaś .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  170
senator Władysław Komarnicki . . . . . . . . . . . 171
prezes Najwyższej Izby Kontroli  
Marian Banaś .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  171
senator Sławomir Rybicki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  171
prezes Najwyższej Izby Kontroli  
Marian Banaś .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  171
senator Bogdan Zdrojewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  172
prezes Najwyższej Izby Kontroli  
Marian Banaś .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  172
senator Barbara Zdrojewska . . . . . . . . . . . . . 172
prezes Najwyższej Izby Kontroli  
Marian Banaś .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  173
senator Danuta Jazłowiecka.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  173
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . 173

Otwarcie dyskusji
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . 173
senator Kazimierz Michał Ujazdowski . . . . . . . 175
senator Leszek Czarnobaj .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  176
senator Jan Maria Jackowski . . . . . . . . . . . . . 177
senator Krzysztof Brejza  . . . . . . . . . . . . . . . 179
senator Rafał Ślusarz  . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
senator Leszek Czarnobaj .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  181
senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska .  .  .  .  .  .  . 182

Zamknięcie dyskusji
Komunikaty
Wznowienie obrad

senator Marek Martynowski . . . . . . . . . . . . . 183
Głosowanie nr 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

Uzupełnienie porządku obrad
Punkt 15. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
rezolucji o miejscu Polski w Unii Europejskiej

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodaw-
czej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Pe-
tycji oraz Komisji Spraw Zagranicznych i  Unii Eu-
ropejskiej

senator sprawozdawca  
Bogdan Klich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

Zapytania i odpowiedzi
senator Stanisław Gogacz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  185
senator Bogdan Klich . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
senator Stanisław Gogacz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 186
senator Bogdan Klich . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

Otwarcie dyskusji
senator Marek Pęk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
senator Jerzy Czerwiński . . . . . . . . . . . . . . . 188
senator Marek Borowski  . . . . . . . . . . . . . . . 190

Wznowienie obrad
Głosowanie nr 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

(Obrady w dniu 8 października)
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Dyskusja (cd.)
senator Michał Seweryński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  191
senator Kazimierz Michał Ujazdowski . . . . . . . 192
senator Marcin Bosacki . . . . . . . . . . . . . . . . 193
senator Rafał Ślusarz  . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
senator Bogdan Zdrojewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  195
senator Marek Komorowski  . . . . . . . . . . . . . 197
senator Andrzej Pająk . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

Zamknięcie dyskusji
Komunikaty
Wznowienie obrad
Punkt 1. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
budżetowej na rok 2021 (cd.)

Głosowanie nr 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Głosowanie nr 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Głosowanie nr 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Podjęcie uchwały

Punkt 2. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji usta-
wy budżetowej na rok 2021 oraz ustawy o  dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego (cd.)

Głosowanie nr 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Głosowanie nr 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Głosowanie nr 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Głosowanie nr 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Głosowanie nr 10.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 200
Podjęcie uchwały

Punkt 3. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz 
niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Budżetu i  Fi-
nansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Tery-
torialnego i Administracji Państwowej

senator sprawozdawca 
Zygmunt Frankiewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

Głosowanie nr 11 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 200
Głosowanie nr 12.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 200
Głosowanie nr 13.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 200
Głosowanie nr 14.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 200
Głosowanie nr 15.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 201
Głosowanie nr 16.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 201
Głosowanie nr 17 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 201
Głosowanie nr 18.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 201
Głosowanie nr 19.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 201
Głosowanie nr 20  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Głosowanie nr 21.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 201
Głosowanie nr 22  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Głosowanie nr 23.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 201
Głosowanie nr 24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Głosowanie nr 25.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 202
Podjęcie uchwały

Punkt 4. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o podatku akcyzowym (cd.)

Głosowanie nr 26  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Podjęcie uchwały

Punkt 5. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o  pomocy państwa w  wychowywaniu dzieci oraz nie-
których innych ustaw (cd.)

Głosowanie nr 27.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 202
Podjęcie uchwały

Punkt 6. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w nie-
które inne dni (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki 
Narodowej i  Innowacyjności oraz Komisji Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej

senator sprawozdawca  
Wojciech Piecha  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

Głosowanie nr 28  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Głosowanie nr 29  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Głosowanie nr 30.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 203
Głosowanie nr 31.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 203
Głosowanie nr 32.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 203
Głosowanie nr 33.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 203
Głosowanie nr 34.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 203
Głosowanie nr 35.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 203
Głosowanie nr 36.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 203
Podjęcie uchwały

Punkt 7. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o  dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw 
(cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Infrastruktury 
oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i  Admini-
stracji Państwowej

senator sprawozdawca  
Halina Bieda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

Głosowanie nr 37.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 204
Głosowanie nr 38.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 204
Głosowanie nr 39.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 204
Głosowanie nr 40  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Podjęcie uchwały

Punkt 8. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Czło-
wieka, Praworządności i  Petycji oraz Komisji Sa-
morządu Terytorialnego i Administracji Państwo-
wej

senator sprawozdawca  
Gabriela Morawska-Stanecka.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 204

Głosowanie nr 41.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 205
Głosowanie nr 42  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Głosowanie nr 43.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 205
Głosowanie nr 44  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Głosowanie nr 45.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 205
Podjęcie uchwały

Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – 
Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Pe-
tycji

senator sprawozdawca  
Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . . . . . . 205

Głosowanie nr 46  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Głosowanie nr 47.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 206
Głosowanie nr 48  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Głosowanie nr 49  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Głosowanie nr 50.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 206
Głosowanie nr 51.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 206
Podjęcie uchwały

Punkt 10. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw 
(cd.)

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury
senator sprawozdawca  
Artur Dunin .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 206

Głosowanie nr 52.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 207
Głosowanie nr 53.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 207
Głosowanie nr 54.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 207
Głosowanie nr 55.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 207
Głosowanie nr 56.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 207
Głosowanie nr 57.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 207
Podjęcie uchwały
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Punkt 11. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
– Prawo lotnicze oraz ustawy o Straży Granicznej (cd.)

Głosowanie nr 58.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 207
Podjęcie uchwały

Punkt 12. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
– Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (cd.)

Głosowanie nr 59.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 208
Podjęcie uchwały

Punkt 13. porządku obrad: ustawa o  ratyfikacji Eu-
ropejskiej Konwencji o  ochronie dziedzictwa audiowi-
zualnego, sporządzonej w Strasburgu dnia 8 listopada 
2001 r. (cd.)

Głosowanie nr 60  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Podjęcie uchwały

Punkt 15. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
rezolucji o miejscu Polski w Unii Europejskiej (cd.)

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu
Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodaw-
czej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Pe-
tycji oraz Komisji Spraw Zagranicznych i  Unii Eu-
ropejskiej

senator sprawozdawca  
Bogdan Klich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

Głosowanie nr 61.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 209
Głosowanie nr 62  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Głosowanie nr 63.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 209
Głosowanie nr 64  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Podjęcie rezolucji

Oświadczenia
senator Alicja Chybicka . . . . . . . . . . . . . . . . 209
senator Sławomir Rybicki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 210
senator Krzysztof Brejza  . . . . . . . . . . . . . . . 211

Zamknięcie posiedzenia
Wyniki głosowań
Przemówienia i  oświadczenia senatorów przekazane 
do protokołu, niewygłoszone podczas 31. posiedzenia 
Senatu

Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad .  .  .  .  .  . 225
Przemówienie senator Agnieszki Gorgoń-Komor  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad .  .  .  .  .  . 227
Przemówienie senatora Janusza Gromka  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad .  .  .  .  .  . 228
Przemówienie senator Agnieszki Kołacz-Leszczyńskiej  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad .  .  .  .  .  . 230
Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad .  .  .  .  .  . 227
Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad .  .  .  .  .  . 230
Przemówienie senator Agnieszki Kołacz-Leszczyńskiej  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad.  .  .  .  .  . 232
Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad.  .  .  .  .  . 233
Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad.  .  .  .  .  . 234
Przemówienie senatora Ryszarda Świlskiego  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad.  .  .  .  .  . 236
Przemówienie senatora Wadima Tyszkiewicza  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad.  .  .  .  .  . 237
Przemówienie senator Haliny Biedy  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad .  .  .  .  .  . 238
Przemówienie senator Alicji Chybickiej  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad .  .  .  .  .  . 239
Przemówienie senatora Beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad .  .  .  .  .  . 242

Przemówienie senator Agnieszki Gorgoń-Komor  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad .  .  .  .  .  . 243
Przemówienie senatora Janusza Gromka  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad .  .  .  .  .  . 244
Przemówienie senatora Mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad .  .  .  .  .  . 245
Przemówienie senator Agnieszki Kołacz-Leszczyńskiej  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad .  .  .  .  .  . 246
Przemówienie senatora Macieja Łuczaka  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad .  .  .  .  .  . 247
Przemówienie senatora Roberta Mamątowa  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad .  .  .  .  .  . 248
Przemówienie senator Ewy Mateckiej  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad .  .  .  .  .  . 250
Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad .  .  .  .  .  . 252
Przemówienie senatora Aleksandra Pocieja  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad .  .  .  .  .  . 254
Przemówienie senator Joanny Sekuły  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad .  .  .  .  .  . 256
Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad .  .  .  .  .  . 257
Przemówienie senatora Beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad.  .  .  .  .  . 259
Przemówienie senatora Janusza Gromka  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad.  .  .  .  .  . 260
Przemówienie senator Agnieszki Kołacz-Leszczyńskiej  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad.  .  .  .  .  . 261
Przemówienie senatora Władysława Komarnickiego  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad.  .  .  .  .  . 262
Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad.  .  .  .  .  . 264
Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad.  .  .  .  .  . 266
Przemówienie senatora Wiktora Durlaka  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad .  .  .  .  .  . 267
Przemówienie senatora Mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad .  .  .  .  .  . 268
Przemówienie senator Agnieszki Kołacz-Leszczyńskiej  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad .  .  .  .  .  . 270
Przemówienie senatora Macieja Łuczaka  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad .  .  .  .  .  .  271
Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad .  .  .  .  .  . 272
Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad .  .  .  .  .  . 274
Przemówienie senator Alicji Chybickiej  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad.  .  .  .  .  . 277
Przemówienie senator Agnieszki Gorgoń-Komor  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad.  .  .  .  .  . 280
Przemówienie senatora Mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad.  .  .  .  .  . 282
Przemówienie senator Agnieszki Kołacz-Leszczyńskiej  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad.  .  .  .  .  . 284
Przemówienie senator Ewy Mateckiej  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad.  .  .  .  .  . 285
Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad.  .  .  .  .  . 287
Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad.  .  .  .  .  . 288
Przemówienie senatora Wadima Tyszkiewicza  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad.  .  .  .  .  . 290
Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
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